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KNUT MÄLARE OCH HANS ARBETEN 
PÅ VÄSTERÅS SLOTT 

Av Ni l s Strömbom 

Bland de icke så få konstnärer, främmande eller inhemska, 
som anförtroddes dekorativa uppgifter på Gustav Vasas slott 
och gårdar, framträder under 1540-talet en viss Knut målare 
som en av de mest betydande. Att han dock hittills ganska litet 
uppmärksammats, torde ha sin förklaring däri, att han endast 
under en jämförelsevis kort period kan följas i det arkivaliska 
materialet. 

Mäster Knuts tidigare öden äro föga kända, men av allt att 
döma har han kommit till Sverige 1540 eller 1541 och då väl 
närmast från Västtyskland. Han hlcv emellertid mycket snart 
cn av Gustav Vasas mest betrodda målare. Alldeles speciellt 
synes han härvid ha varit verksam såsom tak- och väggdekoratör. 
Knut målares första uppdrag förde honom sålunda till Svartsjö, 
där han 1541 »måladhe taken vdi konungz makett vdi 15 da
gar».1 Vid sidan av mera tillfälliga uppdrag på galejorna Björnen 
och Enhörningen2 var han sedermera under 1542 och 1543 upp
tagen av arbeten på Västerås slott, där Gustav Vasa ett par år 
tidigare påbörjat omfattande restaureringar. 

Några år senare påträffar man vår målare på Gripsholm, där 
han fr. o. m. 1546 åtskilliga gånger omnämnes i räkenskaperna.3 

1548 och 1549 inräknas han bland »Gripzholms Slothzfolch» och 
uppbär cn årslön av 56 mark.4 Dessa två år synas också ha varit 
hans mest verksamma på den nya vasaborgen. Ur fatburen 

1 Landsk.-handl . Uppl. 1541: 6. KA. 
'- Bäntckammarböcker 1542. Utgiftsregister fr. o. m. 5/5 1542, s. 76 v. KA. 
3 Gripsholm. Fatburs invcntar ier 1529—1549. Utgifter frän fatburen 1546 

och 1547. SA. 
4 Bäntekaminarböcker 1548 och 1549. KA. 
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Fig. 1. Avritning av triumftavlan »nr 3». Ryttare ur Gustnu Vata» trupper, 
en av ryttarna längst till vänster med vasaemblemet på hjälmen. De tre 
främsta hästarna m. m. troligen inspirerade nu träsnittet nu Peter Flötner, 
fig. 2. — Nnchzeichnung nom Triumphgemälde »Nr. 3«. Reiter der Truppen 
Gustnu Wasa», einer der Reiter zur äujierstcn Linken mit dem Wnsaemblein 
iinf dem Heim. Die drei uordcrsten Pferde usw. wnbrscbeinlicb vom Holz-

schniif Peter Flötner», Fig, 2. angeregt. 

erhöll han vid olika tillfällen »Reffuelz larofilzlaekan», »Hel-
singelärofltlz laakan» eller »Heinine veffnc laakan» att spänna 
över väggarna säsom underlag för målningen. Tydligen har Gus
tav Vasa varit belåten med mäster Knuts arbeten, vilket 1548 
kom lill uttryck i en kunglig gåva på 20 mark."' Knut var senare 
också verksam på Stockholms slott, där han 1549 liksom även 
1550 »aff Kong: Mallz beffalningsman Botuid Larsson» utkvitte
rar en oxe." Efter denna tidpunkt synes dock mäster Knut vara 
försvunnen ur de kungliga räkenskaperna. 

Det största intresset knyter sig emellertid i föreliggande fram
ställning lill de arbeten, Knut målare utförde på slottet i Väs
terås, vilka ge honom en plats i ett större sammanhang med 
både politiska och konsthistoriska aspekter. Detta slotts bygg
nadshistoria är hittills föga klarlagd, men av allt att döma 
kommo Just under åren 1541 -154;$ omfattande arbeten lill ut
förande. Slottet synes sedan den långvariga belägringen under 
befrielsekriget ha varit delvis svårt skadat, men en intressant 
notis från 1541 visar, att omfattande restaureringsarbeten då 
voro igångsatta. Dessa avsågo främst »Nye konungz makitt ssom 

r- liiintckammarböcker 1548. KA. 
» Handl. rör. Stockholms slott. Häk. 1547—1549, råk. 1550. SA. 
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Fig. 2. Ungerska ryttare framridande ur en skog. Träsnitt nu Peter Flötner i 
Der Hungern Chronica, utg. nu Huns Hnug zum Freystein, tr. hos Han» 
Metiker, Wien 1534. — Aus einem Wald herausreitende ungarische Reiter. 
Ilolzscbnitt Beter Flötncrs in Der Hungern Chronica. hrsgb. u. Hans Haug 

zum Freystein, gedr. bei l ions Metzker, Wien 1534. 

opmurades aff Nyo». Man kan i räkenskaperna följa, hur denna 
byggnad nämnda år undan fiir undan färdigställdes. Tre mur
mästare och två kalkrörare utförde sammanlagt 387 dagsverken. 
Olof Eriksson t immerman inlade golvet och »vphug Röstett», 
vid vilka arbeten 1)1. a. 92 stockar förbrukades. Även yttertaket 
blev synbar i ;gen helt färdigt, — Martenn timmerman täckte 
»kropåssen I westre husitt», enligt en annan notis troligen iden
tiskt med det nya kungsmaket. Åtgången av näver finnes också 
särskilt antecknad. Innertakens utförande antydes genom an
vändningen av 13Y2 tolfter takbräder. Snickarna tillverkade 
panelning, panellister, dörrar, bänkar och bord. Erforderligt föns
terglas saknades dock ännu. Sex av fönsterna i kungsmaket för
sågos med »rutor» av fårskinnspcrgament.7 

Synbarligen stod kungsmaket under tak vid utgången av 1541. 
De två följande åren utfördes också huvudsakligen inre dekora
tiva arbeten, och det är nu, Knut målare kommer in i bilden. 

7 Uppgifterna rör. byggnadsarbetena på Västerås slott ur Landsk.-handl. 
Västm. 1541:2. KA. 
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1542 utbetalades den ej obetydliga summan av 22 mark »för han 
haffuer Måladt i Konungz inakidt ok för 16 glass fönsther han 
haffuer giortt 3Vz först i Kon.Mak' ok 2 i för maket 4 i borge-
stuffuan 3 i kokehuszet 3 i Nia stuff"».8 Tydligen har i detta fall 
varit fråga om ett tämligen omfattande inålcriarbete, då endast 
en ringa del av lönen kan ha avsett insättandet av glasfönsterna. 
Detta måste anses framgå av en anteckning från det följande 
året, då »Knutt målar och Hans snidkar för 309 Ruthor glass the 
haffwa vparbetatt vdij fenstrer till slotitt» erhöllo blott 4 mark 
6 öre 15 penningar." Men mäster Knut ägnar sig 1543 också åt 
en ny dekorativ uppgift, som här främst tilldrager sig intresset, 
nämligen »taflor han målatt baffwer vdij konungz makitt 26% 
ainer långh».10 Påtagligen är här fråga om målade väggbonader, 
och man får också veta, hur dessa jämte textil inredning upp
sattes i början av följande år, då 400 tenglikor (mindre spik) 
inköptes för »att slå wp drettcrna i Konungzmakett».11 

Mäster Knuts här redovisade målningar i kungsmaket äga ett 
särskilt intresse därigenom, att man icke kan utesluta, att de 
partiellt finnas bevarade, dels i original, dels i avritningar. I den 
s. k. Drabantsalen på Gripsholm har i äldre tid uppsatts det från 
en annan interiör dilförda, till sin storlek beskurna kasettak, 
som bär årtalet 1543. I den lokalitet, i vilken taket ursprungligen 
haft sin plats, ha sannolikt också de fem »Gustav Vasas triumf
tavlor» varit uppsatta, som numera visserligen anses förlorade, 
men vilkas utseende bevarats på akvarelleradc, på Gripsholm 
utförda kopior från 1700-talet. Flera skäl synas var för sig starkt 
tala för, att både taket och »tavlorna» tillhöra de arbeten, som 
Knut målare på sin tid utförde för kungsmaket i Västerås. En 
granskning av bevarat arkivaliskt material gör troligt, att ingen 
annan målare än mäster Knut under de ifrågavarande åren ut
fört ett mera omfattande arbete på något av Gustav Vasas slott 
eller någon av de kungliga gårdarna. 

Då det gäller »tavlornas» liksom takets ursprungliga plats bör 
kanske närmast beaktas, att det förefaller osannolikt, att ett 

8 Landsk.-handl. Västm. 1542:2. KA. 
0 Landsk.-handl. Västm. 1543: 5 B. KA. 

10 Landsk.-handl . Västm. 1543: 5 B. KA. 
" Landsk.-handl . Västm. 1544:6. KA. 
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inredningsmåleri av della slag skulle hunnit komma till ut
förande på Gripsholm redan 1542 eller 1543. De sparsamma be
varade uppgifterna rörande byggnadsarbetet synas icke tala här
för. Stora delar av grunden lill slottet påbörjades först på våren 
1538." Ännu i oktober 1543 rådde »stor brijst for tegell her til 
wår bygning Grijbssholm», och till våren 1544 begärdes av 
arbogaborna »såä mökett tegell, ssom ij ineest aff stadhkomme 
kunne».11 I mars delta år borde drottningen, som då vistades på 
Gripsholm — säkerligen i den äldre gården — »lathe haffwe acht 
och tilszyn medt Fougten, och måne på att arbetedt mötte gå flux 
för sich»." Först på sommaren 1544 synas murningsarbetena ha 
kommit så långt, alt arbetsfolk kunde avstås för grävning och 
murning vid Stockholms slott.'3 Ännu i maj 1545, då byggmäs
taren Henrik v. Kollen fått order att bege sig till Uppsala, fram
håller konungen, att han skulle resa först »szå snartt thu baffwer 
kommit arbethet på gångh ther opå Gripzholm».10 

Fullbordandet av själva byggnadskroppen samt därmed den 
definitiva avvecklingen av huvuddelen av arbetsstyrkan synes 
ej ha ägt rum förrän vid slutet av 1545. Fogden Peder Larsson 
hade på hösten klagat för konungen, alt de 240 oxar, som kom
mit till Gripsholm, ej förslogo för »Slotzcns bespissning». Gustav 
Vasa svarade emellertid i september, att ej ens alla dessa djur 
finge förläras under året »förty efter thenne dagh wil eller kan 
ther jw ingen så stor förtärning holles, efter bygningen meste-
deles är fulcndet, som här til skedt är».17 Man bör i sammanhanget 
också beakta, att konungens betydande intresse för Gripsholm 
åtminstone fram lill 1544 helt eller huvudsakligen var knutet till 
dess fortifikatoriska utbyggnad. 

Troligen ha måleriarbetena på slottet varit koncentrerade lill 
åren 1546—1549, vilket också synes bekräftas genom de bevarade 
räkenskaperna. Detla torde betyda, att man knappast kan räkna 

42 Gustaf I:s registratur XII, s. 281. 
13 Gustaf I :s registratur XV, s. 539. 
11 Gustaf I:s regis t ra tur XVI, s. 161. 
15 Gustaf I u registratur XVI, s. 378. 
" Gustaf I:s regis t ra tur XVII, s. 201. 
17 Gustaf I:s registratur XVII, s. 493. Här anförda uppgifter ur detta regist-

ra lu r ha delvis även u tnyt t ja t s i Wesllnnd, Per-Olof, Gripsholm under vasa
tiden, s. 16 f. Sthlm 1949. 
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med, all Iriumflavlorna ursprungligen utförts lör Gripsholm. På 
denna punkt bör emellertid även beaktas, att dessa målningar ut
gjorde ett mycket ovanligt inslag i 1500-lalets bonadskonst. I mot
sats till sådana motiv, som med avseende på själva ämnesgestalt-
ningen i huvudsak kunde direkt överföras från äldre bildför
lagor, ha triumftavlorna krävt etl betydande förarbete. Med silt 
aktuella historiska innehåll voro de såsom kompositioner betrak
tade till stor del nyskapade. Säkerligen måste man härvidlag 
också räkna med den ej minst under åren 1542 och 1543 strängt 
upptagne konungens medverkan. Detta synes förutsätta en an
gelägenhetsgrad, som näppeligen förelegat, om det blott gällt en 
väggdekoration till det nya Gripsholm. Anledningen till »tav
lornas» tillkomst bör rimligen ha varit en annan, och även av 
della skäl torde de icke haft sin ursprungliga plats i nämnda slott. 

Att taket och bonaderna höra samman, en åsikt som på stilis
tiska grunder tidigare framförts av flera konsthistoriker, bör ha 
ett visst stöd däri, att bådadera väsentligen haft till förlagor 
kopparstick av Heinrich Aldegrever. Visserligen har ett antal 
figurer i takel utförts efter förebilder i Heinrich Voglherrs Kunst-
biichlein från 1538 (Tuulse)18; den övervägande delen av takytan 
torde emellertid, såsom antytts av P. O. Westlund, ha dekorerats 
med ledning av bilder av Aldegrever.19 Såsom jag närmare belyst 
i en tidigare uppsats har också visat sig, att huvudföilagorna lill 
»tavlorna» utgjorts av en svit av sju stick av den nämnde koppar
stickaren, vilka framställa Ainnons och Thamars historia.20 Alde-
grevers dominans med avseende på förlagorna rubbas knappast 
därav, att vissa detaljer även utförts efter tryck av Diirer, Peter 
Flötner och Robert Peril. 

De förlagor, som härröra från de båda sistnämnda konst
närerna, äro dock av icke ringa intresse. På ett frappant säll 
komplettera de varandra såsom mönster för vissa av rytlar-
figurerna på triumftavloma, samtidigt som de närmare belysa 
mäster Knuls arbetssätt. Del främsta ledet av de ur skogen fram-

18 Tuulse, Armin, Gustav Vasas rcformationstavlor. Fornvännen 1957, 
s. 68—72. 

'" Westlund, a. a., s. 136 f. 
20 Strömbom, Nils, Några notiser om det dekorativa måleriet i Hälsingland 

under 1500-talet. Hälsingerunor 1956, s. 65—69. 
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Fig. 3. Ryttare i Kurl V:s triumftåg i Bologna 1530. Träsnitt nu Robert Peril. 
Detaljer au rustningar och hjälmar liksom äucn flera ansikten en fnce och i 
profil synas förråda, att ninn pii föreunrnnde serie au träsnitt har att söka 
förebilderna till åtskilliga uv rgtlai/ i i iurenin pä triumftavlorna 3 och 4. Även 
ståndaren och skogen nv lansar bu sgnbarllgen inspirerats av Peri l . . Ur 
Wouter Nijhoff. Nederlandsche lloiitsneden 1500—1550. Ilaay 1931—1939. -
Reiter in Karl» V. Trininpbziiij in Bologna 1530. Ilolzschnilt von Robert 
Peril. Einzelheiten der Rättungen und Helme sowie mehrere en fnce oder 
im Profil diirgesldlle Gesichter scheinen iluzu zn berechtigen. auf dieser 
llolzscbniltserie Vorbilder (iir verschiedene Reiterfiguren der Triumpbge-
imildc 3 und 'i zu suchen. Desgldcbcn sind die Ståndorten und der Lanzen-

iniild offensichtlich uon Peril angeregi. 

ridande ryttarna på tavla 3 (lig. I I torde i första hand ha haft 
sin förebild på ett träsnitt från 1530-talet av Peter Flötner 
(lig. 2). Den bortersta hästens karakteristiska huvudställning 
samt tyglar, betsel och de tre lodräta lansarna visa påtagliga 
överensstämmelser mellan förlaga och efterbildning. En gransk
ning av ett betydande anlal träsnitt och kopparstick från 1400— 
1600-talen har också visat, all den förevarande grupperingen av 
tre ryttare med de nämnda speciella detaljerna icke torde ha 
varit vanlig vare sig i äldre eller yngre versioner. I della fall bör 
därvidlag särskilt beaktas, atl endast bildtryck från liden före 
1540/1542 kunna komma ifråga. 
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Fig. 'i. Utsnitt ur iwritning uu triumftavlan »nr 4». Ryttare ur Gustav \'usus 
t rupper: ryttaren längst till vänster bär nuen pä dennii bild unsiieinblemd 
på hjälmen. —• Ausschnill nus einer Nncbzeicbiing des Triiimphgemäldcs 
»Nr. 4 ' . Reiler der Truppen Gustnu Wusus: der Reiter nn der liujiersten 

Linken trägt auch auf diesem Bild dus Wasaemblem anf dem Helin. 

Ryttarnas munderingar äro emellertid helt annorlunda på »tav
lorna» än på det flötncrska träsnittet. Att de rustningar, som 
förekomma på triumftavloma 3 och 4 (fig. 4) , separat lånats 
(iver till dessa synes också bekräftas av de förlagor, som härvid 
torde ha utnyttjats. Av allt att döma ha dessa utgjorts av tre 
träsnitt av Peril, vilka ingingo i en omfattande serie av bilder 
från triumftåget i samband med Karl V:s kröning i Rologna 1530. 
På nämnda träsnitt återfinner man de ryttare, som av mäster 
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l i g . 5. Förstorat parti au träsnittet fig. .V. F.n jämförelse med uissu ryltnr-
fignrer pd tr iumftavloma uisur påtagliga liueienssläinindser i detaljer med 
denna bild. Den mustnschpriplde ryttaren en face pa fig. i uisnr stora lik
heter ined de båda närmaste ra t tarna ovan. Vissa i profil återgivna ryttare 
pd tr iumftavloma ha också otvivelaktigt inspirerats av figurer på Perils 
träsnitt. Dessa iakttagelser förefalla desto sannolikare, som något annat ined 
Perils träsnitt i berörda hänseenden jämförligt bildtryck säkerligen icke 
framställts före 1542/1543. — Vergröferier Ausschnill uns dem Holtschnitt 
Fig. 3. Ein Vergleich mit gewissen Reiterfiguren der Triumphgemälde ergibt 
nugenfiilligc 1'hereinstiniinnngen in Einzelheiten mil diesem Bild. Der 
schnurrbartgeschmuekte Reiter norn nuf der Fig. i zeigt grofie Ähnlich
keit mit den beiden nächsten Rdle rn oben, Gewisse von der Seite dnn/e-
stellle Beiter nuf den Triutnphgcmiilden sind ebenfnlls ohne Zweifel von 
Figuren nuf Perils Holzschnitten angeregi morden. Diese Beobachtungen 
sind um so wahrscheinlich» i•-. alt i rgrndiudcbes mil Berits Ilolzscbniltcn in 
einsebbigiger Bezielmng uerglcichbiires Bilddruckmuterinl kaum vor 15 i i 'Al 

angefertigt inorden ist. 
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Knut placerats på de flölnerska hästarna (fig 3 och 5) . De på 
enahanda sätt tecknade rustningsdetaljerna, långa plymerna 
samt i några fall nästan porträttlika, en face oeh i profil fram
ställda ryttarna peka på sambandet mellan Perils tryck och 
triumftavlorna. I detta fall liksom i så inånga andra visar sig 
sålunda, att en målare, som framställt berättande motiv, från 
flera förlagor lånat detaljer, vilka sedermera infogats i en ny 
komposition. 

En intressant iakttagelse beträffande de många förlagor, av 
vilka Knut målare använde sig, är, att de flesta och viktigaste 
härröra från tiden 1530—1540. Sistnämnda år ligger närmast 
före del, då mäster Knut första gången förekommer i räken
skaperna i samband med det ovan berörda arbetet på Svartsjö. 
Della synes tala för, att han med sin välförsedda portfölj av 
delvis helt färska bildtryck inkommit från Tyskland till Sverige 
endast kort tid innan han av Gustav Vasa beordrades till Svart
sjö. Kanske har han före sin resa hunnit besöka Nurnberg, Soest 
eller Antwerpen, de städer i vilka Flötner, Aldegrever och Peril 
verkade? Att Knut målare före 1540 ej alltför kort lid bör ha 
vistats i Nederländerna är av intresse med hänsyn till triumftav
lornas myckel nära konstnärliga frändskap med vissa av de i 
Norge bevarade s. k. rvgnestadlionaderna. I sill nuvarande skick 
fem till antalet tillhöra dessa målningar Selesdals museum i 
Valle. De torde böra daleras till omkring 1500/1570 och ha enligt 
traditionen medförts till Norge av den legendariske setesd0len 
Asmund Taddeivson, som säges 1567—1573 ha varit i krigstjänst 
hos hertigen av Alba. Beträffande Ivå av bonaderna bestyrkes det 
geografiska ursprunget av den delvis bevarade holländska texten. 
Visserligen äro triumftavlorna ca 20—25 år äldre än rygnestad-
målningarna. I synnerhet de båda bonaderna med holländsk lexl 
stå dock med hänsyn till bildfältens komposition ävensom andra 
stildrag hell nära de aktuella svenska målningarna. Samman
ställningen pä samma i sidled avgränsade fäll av Ivå olika moliv, 
del ena ofta i närbild, del andra i mera avlägset perspektiv är 
endast ett av de drag, som starkt falla i ögonen. Utan tvivel äro 
triumftavlorna lika väl som rygnestadbonaderna exponenter för 
cn redan under förra delen av 1500-talet florerande holländsk 
bonadsstil. 
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Fig. li. Två av bildfälten på den enn au de holländska målade rggnestinb 
bonaderna. — '/.nid der Bildfeider nuf dem einen der gemalten bolländischen 

Rygne sind-lie hänge. 

Fig. 6 återger två bildfält (båda ca 60 X 53 cm i pfi en av de 
med holländsk text försedda rygnestadbonaderna. Med en inom 
samtida grafik oeh måleri ej ovanlig perspektivkombination har 
konstnären här pfi samma bild inrymt tvfi av varandra oberoende 
motiv med olika djupvalör. Till vänster skildras närmast hur 
Joab mördar Abner (2 Sam. 3, 27 i, medan fältet i övrigt utfylles 
av scenen med Kain och Abel. Nästa komposition framställer 
sannolikt, hur Is-Boset mördas under sömnen (2 Sam. 4, 7). Pä 
en vertikal smalare del av del kvadratiska bildfältet återges sam
tidigt Susanna i badet pä något avstånd utanför det hus, i vilket 
mordet försiggår. Del är påtagligt all de målade bonaderna ge
nom sill långsträckta formål pfi ett särskilt sätt lämpade sig för 
en dylik räcka av motiv, som pfi grund av sin starkt kontras
terande karaktär langar betraktarens uppmärksamhet I huvud
sak samma kompositionsprincip återkommer pfi alla fem triumf
tavlorna. Icke osannolikt bar Knut målare till en del varit för
medlaren av påverkningar frän denna holländska bonadsstil, 
vilka mot slulel av 1500-talet kunna spåras sä långt norrut som 
i Hälsingland. 

För alt nu återvända lill Västerås slott bör takel i kungs
maket, såvitt framgår av räkenskaperna, ha ulförts 1542 och 
blivit färdigt vid slutet av året eller kring årsskiftet samt har 
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då åsatls dateringen 1543, det år då även triumf tavlorna kommit 
till utförande. Dessa framträda emellertid i sitt rätta historiska 
sammanhang först vid ett närmare beaktande av deras innehåll. 
Såsom flera forskare, senast prof. Armin Tuulse"'" ansett, torde 
»tavlorna» skildra vissa händelser ur Gustav Vasas historia. 
Delta betyder, att målningssviten säkerligen beställts av konungen 
själv och bör ha varit avsedd att för deltagarna i riksdagen i 
Västerås på nyåret 1544 på elt åskådligt sätt framställa hans för
tjänster om riket. På della salt utgjorde målningarna ett komple
ment lill den omfattande redogörelse för Gustav Vasas insatser, 
som den Q januari upplästes av Per Brahe. 

Denna »oration» upprepar på ell påfallande sålt vissa led
motiv, som onekligen äga anknytning till några av de dramatiska 
scener, som framställas på triumftavlorna. En tolkning av dessa 
scener ligger utanför ramen för denna uppsats, men några citat, 
som ej torde sakna samband med de åsyftade bilderna, böra dock 
vara tillåtna. Per Brahe framhåller flera gånger Gustav Vasas 
politiska och militära insatser, som komma att rätt värderas, 
»när detta rikes gamble och opartieske historier och h. k. M:lz 
bedrifft eller giärning, så och delta konungarikes och eders fram
ledne bedröfvelser och lägenheter, och hvadh som b. k. M:t för 
Gudz skuldb och allés eder vällfärdh öfverstådt hafver, thet ena 
emot thet andra, inollc ansedt och troligen öfvervägit blifva».21 

Konungen har alllid mast vara på sin vakt mot »then gamble 
konung Christierns anhang och hlodzvänner», »Och fördenskuldh 
hafver h.k. M:t ther emot sig altid cn svår och dråpelig krigsrusl-
ningli bädhe till landh och vatn riket till bästa medh krigsfolk, 

'"* Förutom den tidigare berörda uppsatsen i Fornvännen 1957 har efter 

sättningen av föreliggande framställning publicerats dt mera omfattande 
arbeta om det här aktuella materialet , Tuulse, Armin, Gustav Vasas reforma-
tionstavlor. Malmö 1058. Pä d t synnerligen värdefullt sätt har Tuulse däri 
vidgat perspektivet hade Ifråga om beståndet av tänkbara förlagor och 
»tavlornas» konsthistoriska ställning. En av honom omnämnd heaktansvärd 
detalj är den kungliga festen pä (iiipsliolm på 1540-talet. I den tidigare 
uppsatsen (s. 70) har denna fest förlagts till är 1544, men i sitt senare 
arbete (s. 39) har Tuulse daterat densamma till 1547. Otvivelaktigt är detta 
en t idpunkt , som pä d t naturl igare sätt korresponderar med slottets färdig
ställande, vilket av allt att döma celebrerats genom det berörda stora gästa
budet. 

• Svenska Riksdagsakter 1:1, s. 340. 
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ryttare och knecktcr, skep, skyt och all annor nödtorfler i sä 
måtto försträckt och färdigt giordt, att ingen konung eller herre 
lillförcne i thetta rike sä giordt hafver».22 Någon mera suggestiv 
förlaga lill denna »dråpeliga» svenska krigsmakt än Karl V:s i 
praktrustningar uppträdande riddarhär hade knappast kunnat 
väljas. 

En i Brahes tal ständigt återkommande maning gäller nöd
vändigheten att slå vakt om den nya evangeliska läran, »dä som 
b. k. M:t, såsom cn chrisleliger konung och herre, icke allene 
vårt lifs, uthan och thet evige, som är vare siälars salighet, före
slå och försöria ville, nämliga medh den sanskyllige evangeliske 
och christelige läro».23 Villfarelser häremot ha Gamla testamen
tets konungar »uthan återvändo, alfvarligen afskaffat och nidcr-
slagit».21 Som en allegori härtill fär man måhända betrakta den 
kvinna, som på ett par av triumftavloma, såvitt man kan förslå, 
tvingas att böja sig för konungens vilja. Biskop Måns av Skara 
namnes som »then der en stor modher var till at bedrifva och 
tillväga komme thett buller och obeståndh, som senast uti Väster
götland på färde var, ».20 

Man äger ingen bestämd uppgift om, var i Västerås riksdagen 
samlades. Kungsmaket, stadens vid tidpunkten ifråga otvivel
aktigt mest representativa profanruni, måste dock i olika sam
manhang ha kommit lill användning under riksdagen. Kanske 
uppläste Per Brahe där sin berättelse? Drabantsalstaket pä Grips
holm ger emellertid intet säkert besked beträffande storleken 
av det rum, i vilket lakct ursprungligen haft sin plats. Detta har 
dock sannolikt varit åtskilligt större än nu. För att kunna bort
föras har det söndersågats i flera delar, och fyra av dessa ha 
åter hopfogats för att ungefärligen passa i Drabantsalen. 

Taket har ej osannolikt nedlagits 1573, dä ombyggnader ägde 
rum i Västerås slott, och bl. a. »Ähr förbyggdt llienn store salenn 
på slotts I tw».20 Triumftavlorna ha kanske använts pä sin ur
sprungliga plats blott lill 1550, då man på nytt »panelade kon-

23 Svenska lUksdagsakter 1:1, s. 358. 

• Svenska Riksdagsaktcr 1:1, s. 342. 
24 Svenska Riksdagsakter 1:1, s. 344. 

• Svenska Riksdagsakter 1:1, s. 365. 
" Landsk.-handl. Västm. 1573:8. KA. 
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iniiigz Makett».27 I fatburen redovisades därefter fram till 1565 
13 målade tavlor. Räkenskaperna för detta år visa emellertid, att 
i själva verket 20 sådana tavlor ingått i fatbursbeståndet, ehuru 
»Äre sönnder slithnnc och för [-nötte?] dock finnes the i faburen 
TalTlor 8 sl r». Ännu 1571 omlalas emellertid »gamble målade 
tafflor store och små 20». 1572 avföras de åtta sämre tavlorna 
åter ur inventariet, varefter endast tolv finnas kvar. Av dessa 
försvunne redan året därpå på oklart sätt ytterligare sju tavlor 
jämte åtskilliga andra persedlar28, vilket föranledde anmärk
ningar mot fogden i Västerås frän räntekammaren i Stockholm. 
»Item haff* han och en stor fornöltning wpå fateburs partzelernc, 
som Rcchenskapeii förmela, huru Iher om i sanning är wctt man 
inthct.»20 

I vart fall återstå i fortsättningen endast fem målade tavlor 
i fatburcn på Västerås slott. Dessa finnas dock ej redovisade 
längre än t. o. in. 1582. Följande år äro de försvunna ur inven
tariet.*1 Kanske är här fråga om triumftavloma, som i så fall 
1583 överflyttats lill Gripsholm. Representationsrummen i detta 
slott dekorerades av allt att döma 1584 med en mängd målade 
tavlor, deras antal ökades detta år från tio till »68 små och store 
men the är på weggen vthi Cappellet och Saler».3' — Alldeles 
uteslutet är väl icke att triumftavlorna till en del kunna finnas 
kvar på Gripsholm, men då måhända i en ny funktion som 
material lill kulisserna i Guslav III:a teater? 

27 Landsk.-handl . Västm. 1550: 7. KA. 
•K Inv. 1554, 1554—1555, 1556 och 1557, Landsk.-handl. Västm. 1557: 5 R. 

Inv. 1668, Västm. 1550:12. Inv. 1565, Västm. 1565:11. Inv. 1560, Västm. 
1689:1, 1509:7. Inv. 1570, Väslm. 1570:2. Inv. 1571, Vi t t ra . 1571:3 . Inv. 
1572, Västm. 1572:10. Inv. 1573, Västm. 1573:8. KA. 

• Landsk.-handl. Västm. 1573:8. KA. 
• Inv. 1574, Landsk.-handl. Västm. 1574:5. Inv. 1575, Västm. 1575:5. Inv. 

1576, Västm. 1576:6. Inv. 1577, Västm. 1577:2. Inv. 1578, Västm. 1578:1 . 
Inv. 1570, Västm. 1579:6. Inv. 1580, Västm. 1580: 2 A, 2 B. Inv. 1581, Västm. 
1581: 2 A. Inv. 1582, Västm. 1582:10. Inv. 1583, Västm. 1583:13. Inv. 1584, 
Västm. 1584: 15. KA. 

• Gripsholm. Räkenskaper 1581—1584. Fatbursräk. 1582, 1583, 1584. SA. 
Gripsholm. Räkenskaper 1585—1589. Fatbursräk. 1585. SA. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Nils Strömbom: Maler Knul und seine Arbeiten im Schloss 

Västerås. 

Maler Knul, ein bisher bloss wenig beach tder Kiinstlcr, scheint in der Tal 
einer der am meislen herangezogenen Fachlcule Gustav Wasas gewesen zu 
sein. Quelleninässig ist er fiir die Jahre 1541—1550 nachwcishar, da er be
sonders als Decken- und Wanddekoraleur wirkte. Er arbeitete zu dieser Zeil 
in den Schlössern zu Svartsjö, Västerås, Gripsholm und Stockholm. 

Resonders interessiert sein Aufcnlhalt im Schloss Västerås, wo er 1542 
nnd 1543 im sogen. Königsgemach die Decke sowie gewisse Wandbchängc, 
„26Vi Ellen läng", genialt hal. Verf. hefassl sich mil dem Problem, ob diese 
Malerarheilen nicht doch noch zum Teil vorhanden wären, und zwar nicht 
am Ursprungsort sondern im Schlosse Gripsholm. 

Der dortige sogen. Trahantensaal hat nämlich eine 1543 datierte Decken-
malerei, die nur ein Teil ihres anfänglichen Umfangs ist und friiher irgendwo 
änders inslalliert gewesen sein muss. Im selben Schlosse gab es in älterer 
Zeit auch eine Reihe nunmehr verschollener gcmalter Wandbehänge, deren 
Aussehen uns Aquardle des 18. Jahrh . vermi t ldn . 

Da die Maurerarbeilen am Neubau des Schlosses Gripsholm kaum vor 
Spätherhst 1545 beendigt sein könnten, besteht wenig Wahrscheinlichkeit 
dafiir, dass Decke und Wandbehänge 1543 dort cntslanden sind. Ausserdem 
bezeugen die Quellen, dass in den Jahren 1542 und 1543 von allén könig
lichen Schlössern nur in Västerås grössere Malerarbciten ferliggcstellt wurden. 

Die Wandbehänge geben allein Anschein nach Ereignisse aus Gustav Wasas 
Leben wieder. Hd der Darstellung einzdncr Figuren und gewisser Szenen 
durften dem Kunstler als Vorbilder Holzschnitle und Kupfersliche fremdcr 
Meister wie Diirer, Peter Flötner, Robert Peril aus Antwerpen und vor allem 
Heinrich Aldegrever gedient haben, welch letzlerer auch bei der Decke 
Vorlagen geliefert hat. Als Reispid möge auf die wahrscheinlich von einem 
llolzschiiilt Peler Flölners (Fig. 2) angcreglen drei Reiterfiguren (Fig. 1) 
hingewicsen werden. Pferde, Lansen und Zaumzeug sind diesem llolzschiiilt 
entnommen, die Reiler selbst und ihre Riislungcn jedoch sind Nachhildiingeii 
von Robert Perils ..Triumphzug Karls V. zu Bologna 1530" (Fig. 3 u. 5). 

Wahrscheinlich wurden die meist „Gustav Wasas Triumphgemälde" ge-
nannten Wandbehänge kurz vor dem Västeråser Rcichslag des Jahres 1544 
angefertigt, um den Teilnehmcrn Gustav Wasas Leistungen zu veranschaii-
lichen. Sie diirflen auf eindrucksvolle Weise den auf dem Rcichslag ver-
ksenen Bericht illustricrt haben. Hicrdurch erhalten die Wandbehänge in 
bezug auf Entslehungszcit und Inhalt eine glaubwiirdige Deutung. 
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