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Gustav I I Adolf som byggherre. 
Studier rö rande Stockholms slotts byggnadshis tor ia under 1600-

talets början.1 

Av 

T O R D 0 : S O N N O R D B E R G . 

I. In ledning; slottets byggnadshistoria intill 1616. Henrik van 

Hufwen; Daniel Kock. 

i en gamla medelt idsborgen i Stockholm hade under 1500-

l talet till s tora delar ombyggts och förändrats2 . De av 

Gustav Vasa påbörjade arbetena på en y t t re befäst

n ingsgördel k r i n g slottet med va l lgrav , m u r a r och ron

deller hade av E r i k X I V och Johan I I I for tsat ts . Den s is tnämnde 

hade också med stor kraf t och s tora kostnader d r iv i t på ombygg-

1 Föreliggande uppsats utgöres delvis av några partier i omarbetad och 
förändrad form ur ett par kapitel av en framställning av Stockholms gamla 
slott under 1600-talet, vilken kommer att inflyta i den sodan åtskilliga år 
under arbete varande monografin över Stockholms slott. För utförligare 
litteratur- och källuppgifter hänvisas till detta arbete. 

2 Slottsbyggnadsarbctena under 1500-talet ha utförligt behandlats av G. 
U p m a r k d. ä., Stockholms slott under Vasatiden, i Meddelanden från 
Svenska slöjdföreningen 1896 (omtryckt i Stockholm 1897 och i Valda 
skrifter 1901), A u g . H a h r , Studier i Johan III :s renässans II, 1910, samt 
N o r d b o r g , Aug. von Mörspergs skildring av Stockholms slott från år 
1592, i S:t Eriks årsbok 1929. Beträffande gamla slottets byggnadshistoria 
sef. ö. A n d r e a s L i n d b l o m , Stockholms slott genom seklerna, Uppsala 
1925, M a r t i n O l s s o n , Stockholms slotts medeltida byggnadshistoria, i 
S:t Eriks årsbok 1929, N o r d b e r g , De kulturhistoriska grävningarna på 
Stockholms slott, i S:t Eriks årsbok 1924, densamme, Stockholms gamla slott 
under 1600-talets senare hälft, i Rig 1924 samt De senasto grävningarna 
inom Stockholms slott, i Rig 1926. 
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Fig. 39. Plan av översta våningen i Stockholms gamla slott, uppmätnings-
ritning signerad Jean de la Vallée 1660 Slottsarkitoktkontorct. 

Nr 36 östra tornet, 40—43 Kanslilängan, 44 Nordöstra hörntornet, 45, 
1—3 Norra längan, 4 Nordvästra hörntornet, 5—16 Västra längan, 19—23 
Trumpetargångslängan, 17 Adelshuset eller Rikssalsbyggningen, 46 Kärnan 

eller Tre kronor, 34 Södra tornet, 39 Norra Smedjegårdslängan. 

nåden av s jälva slottskomplexet . De gamla medeltida längorna 

k r i n g lilla borggården , högslottet (nr 17—28 samt 34 å fig. 39) 

samt tornet " T r e k ronor" (nr 46 å fig. 39) hade delvis ombyggts. 

Norra längan vid s tora borggården hade påbyggts och av konung 
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Johan helt förändrats (44—45, 1—4 å fig. 39); i längans östra del 
hade av honom den nya stora slottskyrkan förlagts. Västra längan 
vid stora borggården (5—16 å fig. 39) hade han till större delen 
nybyggt. Vid Johans död voro, som framgår av en reseskildring 
från år 1592, dessa byggnadsarbeten avslutade; inredningen av den 
stora praktvåningen överst i västra längan var fullbordad, i den 
nya slottskyrkan och i norra längan åtminstone till stora delar ut
förd. Men ännu återstodo omfattande arbeten, innan medeltids
borgen blev ett renässansslott. 

Under 1600-talet skedde förvandlingen. I stället för landets vik
tigaste fäste blev Stockholms slott nu residens för konung och 
riksstyrelse. Ombyggnader och förändringar måste nu oavlåtligen 
äga rum för att tillgodose växande krav på utrymme, komfort och 
prakt i bostadsvåningar och ämbetslokaler. För den av Karl IX 
och Gustav Adolf omdanade, till huvudstaden centraliserade riks
styrelsen, rådskammaren och de kollegiala ämbetsverken, skulle 
lokaler beredas inom slottskomplexet. Men ännu i början av 
Gustav Adolfs regering pågingo befästningsarbeten; borgen hade 
ännu icke helt förlorat sin betydelse. 

Det nya seklet hade gått in med ofredsår och svåra tider. P^ör 
Karl IX gällde det att värna rike och krona mot hotande fiender. 
På Stockholms slott arbetade man med iver på att få den yttre 
befästningsgördeln i färdigt skick. Under 1600-talets första år 
pågingo arbetena på vallgravens grävande; murmästare och sten
huggare voro sysselsatta med murarna. Inför den hotande krigs
faran från Danmark i slutet av det första decenniet fördubblades 
ivern. På sommaren 1609 utgick befallning till invånarna i slotts
länet att gräva vallgraven djupare, och arbetet härpå fortsattes 
under de följande åren. Genom k. brev den 25 aug. 1610 beordra
des allmogen i länet att forsla "gråasten" till slottet på pråmar. 
Slottsgraven skulle nämligen klädas "medh muur alt omkringh 
efter thett sätt som emoth porthen alleredha begynt ähr". Redan 
den 10 juni hade tjugo "eller" trettio goda stenhuggare kallats 
från Öland till Stockholm, och den 17 aug. gick order till ståthål
laren i Uppsala, att Adam stenhuggare1 "genom natt och dag" 

1 Troligen samme Adam, som arbetade på Vadstena slott på 1590-talet; 
Upmark , Svensk byggnadskonst, Sthlm 1904, sid. 41 o. 45. 
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skulle begiva sig till Stockholm för dessa arbeten på slottet, där 
han var verksam ännu 1613. Under samma tid voro också arbeten 
igång på en mur utefter stranden öster och norr om slottet: "vallemu
ren östen för timbermansgården" eller "sträckiemuren vid strömen". 
Denna mur — liksom vallgraven med sina murar — synes på 
Sveciaverkets bilder och är även angiven å den s. k. äldsta kartan 
över Stockholm från mitten av 1620-talet (fig. 40 och 41). Under 

Fig. 40. Plan av Stockholms slott från omkring 1624, detalj ur den s. k. 
äldsta Stockholmskartan. Stadsingonjörskontoret. Slottets nordöstra 

hörn synes upptill. 

Gustav Adolfs första regeringsår — tills freden i Knäred avvärjt 
faran för danska angrepp — fortsattes befästningsarbetena. Är 
1612 exempelvis arbetade 31 stycken murare härpå vid slottet. 

Men det var ingalunda blott befästningsarbeten, som bedrevos. 
De spridda arkivaliska uppgifterna frän denna tid ge tyvärr icke 
någon möjlighet att i detalj fastställa arbetenas art och omfatt
ning, men så mycket framgår ganska tydligt, att betydande bygg
nadsarbeten voro igång också innanför utanverken. I första hand 
gällde det efterarbeten i och på de av konung Johan ombyggda 
längorna. Från Öland levererade Mårten stenhuggare år 1601 till 
slottet en mängd tillhuggen ölandssten bl. a. "öffverlister", "fote-

7 — Fornvännen 1931. 
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lister" och "waterlister", 100 st. "balistepelare", 19 st. "dubbelpe
lare", 17 st. "knoppar" samt 14 st. "dörestenar". Den 17 aug. 1604 
sände konungen, som med otålighet väntade på en tidigare beställd 
stentrappa, till mäster Mårten en "skampelun" på en annan sten
trappa, vilken borde tillhuggas under vintern och vid första öppet 
vatten sändas till slottet i Stockholm. År 1608 beställdes åter 
trappstenar från Öland. Det förtjänar kanske också nämnas, att 
ett tornur 1602 uppsattes på tornet Tre kronor. Uret hade förfär
digats och uppsattes av "säijaremakaren" Willem Giliusson de 
Besche. 

En del inredningsarbeten pågingo också under denna tid. Mårten 
stenhuggare fick år 1606 beställning på "pelare" till en ny altar-
uppställning, som Karl IX ämnade uppsätta i slottskyrkan1. Kyr
kans inre pryddes med stuckatur-arbeten av Henrik kalksnidare. 
här verksam från och med år 1612 och ända in på 1620-talet. 

Det synes troligt, att arbetet på omdanandet av stora borggår
dens östra sida satts igång redan under 1600-talets första decen
nium. Johan III:s byggnadsarbeten hade, som nämnts, icke hunnit 
fram till denna sida. Säkerligen funnos här vid den tiden sedan 
gammalt smärre byggnader, uppförda intill den medeltida ring
muren. Någon närmare kännedom härom äga vi icke; på den kän
da bilden av Stockholm från Norrmalm på 1570-talet i Braun och 
Hogenbergs atlas ser man emellertid spiran av ett torn, beläget här 
på östra sidan sticka upp över norra längans tak. Då i räkenska
perna för år 1602 omtalas, att stenhuggarna mäster Mårten och 
Evert Hansson arbetade på "förbårgzgången" och uppsatte "sten-
pälarne" vid denna, avses säkerligen härmed, att man byggde på 
den gång, som ledde från stora borggården ned till östra förborgen 
och stranden vid Skeppsbron, och som fördes genom ett valv under 
den senare uppförda — troligen redan nu påbörjade — längan, den 
s. k. kanslilängan8. 

1 Rörande den av Johan III uppsatta altartavlan i slottskyrkan se N o r d 
b e r g , a. a., Sst Eriks årsbok 1929, sid. 214. Troligen har denna altartavla 
synts Karl IX alltför katolsk. Rörande slottskyrkans inre på 1500-talet se 
även U p m a r k , Stockholms slott (Valda skrifter, sid. 92). 

2 Rester av denna gång anträffades vid de kulturhistoriska undersöknin
garna å Stockholms slott 1922—23, se härom N o r d b e r g , a. a., i S:t 
Eriks årsbok 1924, sid. 122 ff. Den av mig där framkastade teorin, att 
gången skullo härröra från Johan I l l : s tid, är felaktig. 
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När Bertil Linck1, vilken år 1592 efterträtt Willem Boy som 
ledare av byggnadsarbetena på Stockholms slott, år 1603 lämnade 
sin tjänst — särskilt det sistnämnda året utbetalades betydande 
summor till honom för hans arbete på slottet — ersattes han sam
ma år av en beprövad byggmästare, Henrik van Hufwen, som då 
utnämndes till byggmästare på Stockholms slott och över Upp
land.2 År 1609 lämnade van Hufwen emellertid denna beställning 
men fick icke någon efterträdare. Man nöjde sig med att anställa 
en underbyggmästare, Hans Olofsson, som sedan var verksam på 
denna post vid slottet i tio år (1609—19). Det förefaller, som 
konungen under de närmaste åren för viktigare frågors avgörande 
tillkallat Gilius de Besche (k. brev 28 maj 1609 och 3 aug. 1610) 
sedan 1603 Karl IX:s byggmästare på Nyköpings slott, och broder 
till den förutnämnde Willem de Besche, samt Hans Fleming (1612 
och 1613), om vilken mera nedan. 

Den skara av hantverkare och konstnärer som verkade vid 
slottsbygget under denna tid, var ganska växlande under olika år. 
Under åren 1600 och 1601 exempelvis arbetade 4 murmästare och 3 
stenhuggare på slottet, men följande år voro 11 murmästare och 6 
stenhuggare upptagna i beställningsstaten, och dessutom voro då 
också stadens stenhuggare och timmermän verksamma på slottet. 
1612 arbetade tidvis 31 st. murare vid slottsbygget; i beställnings
registret för åren 1613—15 upptagas, förutom underbyggmästaren 
Hans Olofsson, Arent målare8, Kasper snickare, 8 timmermän, 5 
murmästare, 1 ställningssnickare m. fl. 

Namnen på flertalet av dessa mästare finnas bevarade i räken-

1 Rörande Bertil Linck se M u n t h e , Svenska fortifikationens historia 
I och VI: 1, Sthlm 1902 o. 1916, U p m a r k , Svensk byggnadskonst, och 
U p m a r k d. y., Rydboholm, i Hävd och Hembygd 1923, sid. 27. Bro
derat?) Melker Linck var anställd som byggmästare hos hertig Karl 
sedan 30/i 1593; M u n th e, a. a. VI: 1, sid. 121. 

2 Skrives även v. der Huftuen o. på andra sätt. På 1580-talet uppförde han 
Klara kyrka i Stockholm och var verksam vid reparationer å Storkyrkan 
och Riddarholmskyrkan. Om honom se U p m a r k , Svensk byggnadskonst, 
sid. 7 f., Mun the , a. a. VI: 1, sid. 123, S:t Eriks årsbok 1911, sid. 124. 
R o o s v a l , Storkyrkan, i Sveriges kyrkor, S. B r a n d e l , Klara kyrka, i 
Sveriges kyrkor, sid. 229. 

8 Arent, som redan före 1615 i flera år utfört målningsarbeten på slottet, 
fick 20 maj 1615 beställning som slottsmålare. 
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skaperna men förtjäna knappast att här återgivas. Bland sten
huggarna — Erik Larsson, Erik Månsson, Klemens Eskilsson, Per 
Eriksson, Staffan Clementsson o. a. — voro de tidigare omnämnda 
Evert Hansson, Adam och mäster Mårten (Martini?) de mest be
tydande. Särskilt den sistnämnde, som långa tider vistades på 
Öland, tillhögg och levererade därifrån en mängd sten för slottets 
prydande. 

Fig. 42. Stockholms gamla slott, sett från söder. Detalj ur kopparstick 
av Karl X Gustavs liktärd 1660 ur Pufendorfs De rebus a Carolo 

Gustavo gestis 1696. 

En konstnär av större mått bör dock framför andra här nämnas, 
Daniel Kock, som anställdes såsom konungens stensnidare vid 
Stockholms slott genom ett k. brev den 7 sept. 1608. Om hans be
tydelse vittnar den omständigheten, att hans löneförmåner voro 
högre än van Hufwens, ledaren av arbetena. Den 22 jan. 1614 
(k. brev) konfirmerades hans tidigare beställning, men några år 
senare synes han ha lämnat sin tjänst. Om hans arbeten på slottet 
finnas icke några uppgifter bevarade. Men ett betydande verk 
torde kunna tillskrivas honom, det ståtliga rostet på rikssalsbygg-
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nådens södra gavel (fig. 42) med sina f igurprydda nischer, sina 

p i las te rs tä l ln ingar och segmentgavlar , k rön ta av pyramider . Til l 

upps tä l ln ing och stil s tå r denna gavel — så vitt man kan döma av 

avbi ldn ingarna från 1600-talets senare del — mycket nä r a de båda 

gav l a rna på Vadstena slott, den öst ra från å r 1605 och den västra 

från 1620, och torde förskr iva s ig från denna tid.1 

I I . Hubert de Besche 1616—1622. 

P å sommaren 1616 anstäl ldes änt l igen å te r en ny över ledare för 

s lo t tsbyggnadsarbetena. Det va r omfattande arbeten, som nu pla

nerades och skul le sä t tas igång t ro ts b i s t ra och penn ingknappa 

t ider — Älvsborgs lösen var ännu icke gäldad. Men man byggde 

icke l ängre på befäs tn ingsverken för at t kunna vä rna s ig mot 

r ike t s fiender. Som fäste hade den gamla borgen förlorat sin be

tydelse; det ä r den s tora vändpunkten i s lot tets his tor ia , förberedd 

sedan 1500-talet genom an läggningen av Vaxholms fäste, vi lket nu 

av Gustav Adolf ombyggdes och vidgades.2 

Den nye ledaren var Huber t Gil iusson de Besche, broder till de 

båda förut nämnda de Bescharna och liksom dessa inflyttad till 

Sver ige från Nederländerna. Han anstäl ldes genom k. brev den 

24 juli 1616 och fick den 26 sept. samma å r fullmakt att hava in

seende över allt s lot tets ämbetsfolk. Hans löneförmåner voro 

betydande.3. H a n s arbete synes till att börja med ha vunnit konun

gens uppska t tn ing och bevågenhet , ty såväl 1618 som 1620 (7 sept.) 

bevil jades ökning av lönen. Men den 7 mars 1622 avskedades han, 

tydl igen mot sin egen vilja, och lämnade då sin tjänst som bygg

mäs ta re och ledare för s lot tsbyggnadsarbetet . Om orsaken till detta 

1 H a h r antager, a. a., att Willem Boy var mästaren, stödjande sig på 
inskriptionen med Johan III:s valspråk (Deus protector raeus) på den 
kartusch, som fanns nedanför själva gaveln mellan de båda rikssalstönstren 
(se fig. 42). Hade gavelröstets utsmyckning utförts på konung Johans tid 
skulle säkerligen en kartusch med hans valspråk icke ha placerats nedan
för själva den ornerade gaveln. Kartuschen synes också vara i en helt 
annan stil. 

2 L . W : s o n M u n t h e , Stockholms befästningstråga under nyare tiden, 
i Bit Eriks årsbok 1920, sid. 96 ff. och 105 f. 

8 I lönen ingick tullen i Norrström, för vilken han åtog sig atl förbättra 
kvarnarna. Den 28/o och 2/io 1610 särskilda k. brev rör. dessa kvarnar. 
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plötsliga avsked finnas nu icke några uppgifter bevarade. Huberts 
intressen lågo emellertid mest åt det ekonomiska — någon fram
stående arkitekt var han säkerligen icke — och det är väl för
modligen detta, som varit grunden till att han måste lämna kronans 
tjänst. 

Fig. 43. Stockholms gamla slott, sett från väster, på 1640-talet. Detalj ur 
Sigismund Vogels kopparstick av Stockholm. 

Under de första åren av de Besches tid tjänstgjorde ännu, som 
ovan nämnts, Hans Olofsson såsom underbyggmästare. Under 
dessa år hade de Besche dessutom en särskild underbyggmästare, 
Antonius Gille1, vid sin sida. Dessa båda lämnade tjänsten på 
våren 1619, och som deras ersättare tjänstgjorde nu en framståen-

1 Skrives även Gillet och Gillio. Han hade varit underbyggmästare på 
Älvsborg 1611 och konduktör hos Hans Fleming sedan 1613. M u n t h e , 
a. a., I, sid. 153 och 216. 
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de byggnadsledare, Hans Fleming (långe m:r Hans).1 Fleming, som 
tidigare varit byggnadsledare på Vadstena slott (sedan 1590), var 
en av Karl IX :s och Gustav Adolfs dugligaste och verksammaste 
byggmästare och handhade arbetena på ett flertal slott och fästen, 
huvudsakligen i Götalandskapen, såsom Vadstena, Jönköping. 
Älvsborg, Gullberg och Kalmar. Arbetet på Stockholms slott läm
nade han samtidigt med de Besche (1622), men var ännu följande 
år verksam i Kalmar. 

I sept. 1616 (den 22 och 28) utgick påbud om körslor till slottet; 
den 8 nov. om vinterkörslor. Aret därpå rekvirerades spik, såg-
redskap och annat nödvändigt material till bygget. 

Vid den tiden lägo tydligen också förslag och kostnadsberäk
ningar färdiga. Flera kalkyler över erforderligt material finnas 
bevarade: "Behöfves till wåningarne emillan kyrkian och Smidie-
gården 150 biällkar, 167 sparar, 300 tolftter sågebräder" o. s. v. 
heter det i en beräkning, och i en senare: "Behöffues till store wå-
ningen emellan Slåtzkyrkian och Smidiegården 50 skpp koppar, 300 
tolfter sågebräder, 200 långstockar, 200 spiror, 130,000 tegel" o. s. v. 
Det var tydligen den nya längan utefter stora borggårdens östra 
sida, kanslilängan (38—43 å planen fig. 39 samt fig. 40 och 41), 
som nu skulle uppföras. 

40,000 tegel levererades från Munklägret år 1618, och påföljande 
år pågick bränningen där för slottets räkning från maj till nov.; 
under aug. arbetade man till och med på söndagarna. Med vinter-
körslorna under dessa båda år kördes ställningsspiror, bjälkar, 
långstockar och annat timmer fram till slottet. 

Åren 1619—21 utfördes det mesta av byggnadsarbetet2. Från 
de båda första åren (1619 och 1620) finnas mer än 30 kungliga brev 
rörande detta bygge3. Än utgår order till ett eller flera kompanier 
soldater om arbete på slottet, än gäller det utanordning av medel 
till arbetena, än vinterkörslorna. Herman Wrangel fick (den 2 
maj 1619) order att sända "pelare, trappor och mursten", som voro 
färdiga, till Stockholm och (den 16 juni samma år) att skaffa Hans 

1 U p m a r k , Svensk byggnadskonst, sid. 7, 35 o. 39. M u n t h e, a. a., I, 
sid. 146 ff., 236 ff. och 26 f. VI: I, sid. 124 ff. 

2 Kanslilängan anges i regel (efter U p m a r k ) felaktigt vara uppförd 
1628—32 av Kasper Panten. 

8 Större delen i riksregistraturet. RA. 
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Fleming hjälp att hugga sten till Stockholms slott samt (den 6 juli 
1620) att efter en brevet bifogad "scampelun" låta omedelbart för
färdiga 150 st. 5 alnar långa trappstenar till slottet. I Estland 
skulle "telgsten" om två alnar i fyrkant brytas och sändas till 
Stockholm (k. brev 30 okt. 16191). Sven Månsson skulle skicka 
trappsten och mursten (k. brev 3 maj 1619). 1 ett brev till Samuel 
Pålson den 5 april 1620 skrev konungen, "att med byggningen här 
vid Stockholms slott skall nu uti tillkommande sommar fortfaras 
och härtill behöves mycket tegel". Allt tegel, som fanns i förråd, 
skulle därför omedelbart sändas, och under sommaren skulle ytter
ligare 40,000 tegel brännas och nästkommande Larsmässotid leve
reras till Stockholm. Den 26 i samma månad slöts kontrakt med 
Hans Fleming om en trappa av huggen sten till slottet. 

Under sommaren och hösten 1619 arbetade förutom slottets egna 
murmästare 16 st. murmästare, hämtade från Stockholms stad och 
"uppstäderna" (Uppsala, Arboga, Köping, Enköping och Vaxholm), 
på "nya muren". Dessförinnan hade timmermän och knektar "täljt" 
tiljor och syllar, huggit hammarband och slagit ner pålar till "den 
nya byggningen pa Strömmen". I oktober arbetade de på "brädeta
ket" och spetsade bräder till "täckningen på nye muren" — det 
vill säga, att tak lades över det färdigmurade till skydd för vin
tern — samt uppslogo bräder "på gaveln emot Smedjegården". I 
oktober och november uppmurades skorstenspiporna "på nya mu
ren". Att arbetena med nybyggnaden fortsattes med all kraft 
under det följande året, utvisa de kungliga breven och några bevarade 
dokument rörande körslor. Men räkenskaper och andra uppgifter 
saknas tyvärr från detta år. Ar 1621 sattes arbetena igång i maj 
månad, då timmermän "nederrevo brädetaket för murmästaren" 
(borttogo skyddstaket, som täckt murarna över vintern) och mur-
ningsarbetena ånyo igångsattes. Detta år uppfördes ett stort torn 
i kanslilängans södra ände mot Smedjegården, östra tornet (nr 38 
å planen fig. 39). 1619 hade, som nyss nämnts, icke någon gavel
vägg uppförts vid längans södra ände utan endast en brädvägg för 
vintern uppförts. Det var här tornet nu byggdes. Under år 1620 
hade förmodligen grunden lagts. I maj 1621 gjordes ställningar 
för murmästarna i Smedjegården, och under juni, juli och augusti 

i Ej i riksreglstraturet. 
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arbetade 21 murare med Niklas murmästare och Mats Gråa i spet
sen på "nye tornets" uppmurande. I slutet av augusti och början 
av september "lakades" tornet med bräder, och i slutet av septem
ber täcktes det med koppar. Samtidigt rappades murverket utvän
digt; hela det övriga slottet hade vitlimmats utvändigt 1619 och 
1620. I samband med detta tornbygge ändrades det gamla tornet 
vid kanslilängans norra ände, det nordöstra hörntornet (nr 44 å 
planen fig. 39), i vars övre våning det av Johan III inredda ka
pellet var beläget över slottskyrkans kor. Det byggdes nu på och 
försågs med en spira liknande det nya tornets. 

Även andra ombyggnadsarbeten och reparationer utfördes under 
de Besches tid vid slottet. De kungliga våningarna reparerades. 
Gröna gången (den smala gången, som löpte å norra längans tak; 
nr 45 å planen fig. 39) ombyggdes delvis. Ytterligare två torn 
försågos med nya spiror. Stora borggården nivellerades och lades 
med kullersten 1616—18. Det var "Lasse gatuläggare med sina 
stallbröder, som hava förfärdigat gatan på borggården". Men 
dessa arbeten voro icke avslutade, då de Besche lämnade sin be
fattning. Troligen var icke heller kanslilängan då i färdigt skick. 

Att söka bilda sig någon uppfattning av Hubert de Besches arki
tektegenskaper och konstnärsskap är icke lätt. Utom hans verk
samhet på slottet känna vi endast ett bygge av betydenhet, som 
stått under hans ledning, tornbygget på Tyska kyrkan i Stock
holm, utfört 1613—18. Detta torn, som senare undergick en del 
smärre förändringar1, nedbrann 1878 och ombyggdes då fullstän
digt. Dess utseende känna vi dock av bevarade bilder. Vad Hu-
berts arbeten på slottet beträffar, hava vi inte ens så mycket att 
döma efter, ty Sveciaverkets bilder av gamla slottet ge oss icke 
någon föreställning om hans bygge. Redan hans efterträdare som 
slottsarkitekt utförde en omfattande reparation av kanslilängan. 
Efter svåra eldsvådor, som tre gånger härjade slottets östra par
tier under 1640-talet (1641, 1642 och 1648), ombyggdes kanslilängan 
med torn och tornspiror fullständigt, och att döma av den stora 
åtgången på tegel och byggnadsmaterial gjordes omfattande för
ändringar av byggnaden.2 Det är denna starkt förändrade och 

i U p m a r k , Tyska kyrkan i Stockholm, i Valda skrifter, sid. 265 ff. 
2 Rörande arbetena på 1640-talet och senare se N o r d b e r g , a. a., i Rig 

1924, sid. 106 ft. 
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ombyggda länga, som Svecia-bilderna återge (fig. 41). Troligen 
härröra de portal- och fönsteromfattningar i natursten på borg
gårdsfasaden, vilka synas på bilden av stora borggården mot öster 
i Sveciaverket, från dessa senare ombyggnader1. 

Så mycket veta vi dock, att de Besche planerat och byggt kansli
längan som en såväl mot stora borggården som mot Strömmen nå
gorlunda symmetrisk anläggning, med ett trapptorn framför borg
gårdsfasadens mitt och en tornbyggnad i längans södra ända såsom 
en symmetrisk motsvarighet till det gamla nordöstra hörntornet 
vid dess norra. På den äldsta Stockholmskartan från omkr. 16242 

har längan denna form (fig. 40). Byggnadskroppen från de Besches 
tid stod sålunda orubbad kvar under 1600-talet. 

Till sin anläggning hör byggnaden liksom Tyska kyrkans torn 
hemma inom den nederländska renässansarkitekturen från 1500-
talets slut. För den svenska byggnadskonstens utveckling har Hu
bert de Besche knappast spelat någon roll. Hans sysslande med arki
tekturen har karaktären av konstnärlig verksamhet vid sidan av-
hans egentliga yrke, affärsmannens och industriidkarens. 

III. Kasper Panten 1622—1630; Aris Claeszon. 

Redan 20 dagar efter Hubert de Besches avskedande anställdes en 
ny ledare för slottsbyggnadsarbetet, Kasper Panten3, en arkitekt av 
betydande mått, vilkens förmåga icke var konungen obekant. Om 
hans liv och verk i Sverige finnas blott några få, delvis felaktiga, 
uppgifter publicerade. Söker man skildra hans insats i slottets bygg
nadshistoria, är det emellertid nödvändigt att närmare beröra också 
hans övriga verksamhet. 

Liksom sin föregångare i ämbetet kom Kasper Panten till Sverige 
från Nederländerna. År 1617 finna vi honom som en känd och väl-

1 I: 18; en av originalteckningarna till donna Svccia-bild visar andra for
mer på fönsteromfattningarna. 

2 Rörande dateringen av kartan se nedan. 
8 Själv skriver han sitt namn Casper eller Caspar Panten; i kuugabrev 

och räkenskaper förekomma även namnformerna Panteus, Panthus och 
Ponthus. Den i de flesta uppslagsböcker och arkitekturhistoriska framställ
ningar sodan 1800-talot förekommando namnformen van Panten torde härröra 
från dessa sistnämnda svenska omskrivningar av namnet (Panteus) och är 
sålunda icke riktig. 



108 Tord 0:son Nordberg. 

aktad borgare och bildhuggare ("beeldhouwer, beeldsnyder") i Am
sterdam. Hans konstnärliga verksamhet där, om vilken vi nu icke 
veta någonting, var på den tiden tydligen känd, ty den 21 aug. 1617 
sökte han oktroj för "totte inventien by hem al reede gevonden 
ende die hy noch vinden s a l . . . . van seeckere conste van steengieten 
ende boetseren van posten, colommen, figuren, schoorsteenen, 
schoorsteen-mantels" o. s. v. Genom resolution den 30 aug. 1617 
beviljades — sedan ansökan först avslagits den 25 aug. — Panten 
"oktroj" för en tid av tre år "Ömme. . . . alleene te mogen maeckeu 
ende gieten het werck ende patronen by hem daerentusschen te 
inventeren ende boutseren".1 Men hans uppfinningsrikedom tog sig 
också andra uttryck. I februari samma år hade han fått förläng
ning från 5 till 9 år på ensamrätten till ett av honom uppfunnet 
"instrument", en förbättring av kvarnens konstruktion, varom det 
heter, att man med lätthet kunde pumpa betydligt större kvantiteter 
vatten än förut. 

Hans "oktrojer" lämnade honom kanske icke det ekonomiska ut
byte och den ställning, som han väntat sig. Redan tre år senare 
finna vi nämligen Kasper Panten i Sverige, anställd som hertig 
Karl Filips — Gustav Adolfs broders — arkitekt och bildhuggare 
och ledare av byggnadsarbetena i dennes furstendöme. Genom be
varade räkningar känna vi, att han 162(3—21 var verksam som 
arkitekt vid de pågående arbetena på Eskilstuna slott, dit han också 
införskaffat hantverkare från Holland. Det är troligen dessa ar
beten, som beröras i två mycket svårtydbara brev, det ena från 1620 
och det andra från 14 febr. 1621 av Kasper Pantens hand till hertigens 
hovmästare Fedor von Falkenberg i Nyköping.2 Av det första brevet 
erfara vi, att en elakartad arbetskonflikt uppstått vid bygget, och 
att alla stenhuggare lämnat arbetet. Det var tydligen åtskilliga in
kallade främlingar, som nu gingo sysslolösa. Då konflikten enligt 

i Dokumenten publicerade av C h. K r a m m, De levens en werken der 
hollandsche en vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers etc, Amsterdam 1857 
—1887. 

2 Breven äro daterade "Desselstof'(?), en svårtydbar och underlig hol
ländsk översättning av Eskilstuna(?), och undertecknade det ena "Casper 
Panten Argetect van Syn F. G.", det andra "Caspar Panten Belthouder en 
Argetecht". För tydningen av dessa båda brev och tvenne i det följande 
nämnda till samma adressat står jag i tacksamhetsskuld till min vän fil. dr. 
H a n s R e u t o r c r o n a . 
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Pantens uppfattning helt berodde på förmannens olämpliga upp
förande, föreslog han, att dagspenning dock skulle utgå till de strej
kande. I februari 1621 var arbetet i full gång igen; nu förslog icke 
stenen för stenhuggarnas iver. 

I jan. 1622 dog Karl Filip. Det var nu, som Gustav Adolf 
skyndade sig att försäkra sig om sin broders framstående byggmäs
tare och gav honom ett maktpåliggande och omfattande ämbete. En
ligt k. brev den 27 mars samma år1 antogs Kasper Panten i Kungl. 

Fig. 44—45. Yttre Norreport (på Helgeandsholmen) före och efter ombygg
nad av Kasper Panten 1624(?). Efter teckningar i Palmsköldska samlingen, 

Uppsala univ. bibliotek. 

Maj:ts tjänst och beställning i 6 år som "en architect och bygge-
mestare icke allenast på Stockholms slott uthan på andre orter som 
K. M:t behager". Han skulle vidare vara förpliktigad att såsom 
"controlleur" ha inseende över alla slags hantverk, som hörde till 
"byggningswerket", såsom stenhuggare, snickare, målare, timmer
män och murmästare, och undervisa dem. Och han skulle slutligen 
"afrita och namngiva alle nyttige konststycken" och förfärdiga 
modeller "på allehanda smått och stort werk". Lönen utgick med 
2,000 daler om året. 

Som underbyggmästare anställdes också en holländare, Simon 
1 Handl. rör. Stockholms slott, Slottsarkivet, ej i Riksregistraturet. 
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Johansson, vilken dock avled redan följande år.1 Hans ersättare 
blev den direkt för detta uppdrag från Holland inkallade byggmäs
taren Louis Gillis. För de omfattande byggnadsarbeten, som skulle 
sättas igång på våren 1624, hade nämligen Kasper Panten i januari 
samma år2 på konungens uppdrag begivit sig till Holland för att 
införskaffa skickliga hantverkare och erforderliga redskap. Det var 
tydligen en ganska vidlyftig expedition. Panten själv var visserligen 
åter i Stockholm redan efter ett par månader, men hans medhjälpare 
i detta ärende, Paul Ellers, stannade betydligt längre i Holland, där 
han tydligen tog in hos Pantens fader. Han anställde — om man 
får tro Pantens uppgifter — bokhållare och skrivare och värvade 
skickliga hantverkare. Dessutom inköptes av expeditionen en mängd 
olika sorters redskap såsom hyvelbänkar, ebenholzhyvlar, bildsni-
dare- och snickarejärn, andra snickareredskap, timmermansredskap, 
glasmästare- och svarvareredskap m. m. samt material såsom san-
delträ, ebenholtz, elfenben, italiensk marmor, tre tunnor "brabantsk 
potterde" o. s. v.3 När Panten presenterade sin räkning på omkost
naderna för allt detta, ansåg man emellertid att den var en smula 
vidlyftig och ville icke sätta tro till alla uppgifterna. Den sista maj 
1624 anlände dock en hel trupp bestående av 42 personer, konstnärer 
och hantverksmästare och deras familjer till Stockholm. Åtskilliga 
av dem lämnade väl av olika orsaker åter ganska snart Sverige 
eller dogo efter en kort tid, men flera blevo bofasta i det nya lan
det, där de kommo att spela en betydande roll för 1600-talets bygg
nadskonst och konsthantverk. Till de sistnämnda hörde underbygg
mästaren vid slottet Louis Gillis, som förde med sig hustru och 
barn till det nya landet och stannade i sitt ämbete vid slottet ända 
till sin sena ålderdom. Han dog i Stockholm 1664 efter att året förut 
på grund av sjukdom ha lämnat sin byggmästarebefattning.4 Bland 
alla utlänningar, som 1624, strax förut eller något senare inkommit 
till Sverige och voro verksamma vid slottsbygget under senare delen 
av 1620-talet, förtjäna ytterligare några här nämnas: murmästaren 
Florens (PToris) Claeszon Becker, verksam på Vibyholms slott 

1 Hans änka i Holland erhöll på våren 1624 hans tillgodohavande hos 
K. Maj:t och kronan. 

2 Kammarrådets brev 27/i 1624. Handl. rör. Sthlms slott, Slottsarkivet. 
8 Efter Pantens räkning. Handl. rör. Sthlms slott, Slottsarkivet. 
* N o r d b e r g, a. a., Rig 1924, sid. 94 o. 101. 
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1622—25, på Stockholms slott, Bollhuset och nya stallet i Stockholm 

1625—27, död i Stockholm i dec. 1627; murmästaren Lieven 

Gothals, verksam på Vibyholm 1624—26, sedan på Stockholms slott 

m. fl. s täl len; murmäs ta rna Hans Groot och Cornelius Tynnessou; 

t immermännen Claes Claesson, Claes Arisson och Adr ian Albrechts-

son ; sn ickarna Hans Schmidt och H a n s Ålders ; bildsnidaren Mats 

Simonsson; kakelugnsmakaren Urbanus Räfling, död i Stockholm 

i maj 1630; smeden Gilius van der Blatz; glasmästaren Evert 

Sybbrants samt s tenhuggarna Herman och Christ ian Kasparsson. 

GRUNWUITNING 

l i ) t \ BtjnmoLMS S T E K 

Fig. 46. Plan av Vibyholms slott från år 1706 (före ombyggnaden). 

Tynnes Limberg1 (med sven) , Jören Hil lebrandh (med sven) , Hans 

Wobbe2 (med sven) , Jören Holst, Henrik Pecht3, Johan Tijsen, 

Johan Didrichson, Måns Nilsson. 

E n s tenhuggare av verklig betydenhet var också under 1620-talet 

knuten till slottet. Det var Ar i s Claeszon, känd som en framstående 

skulptör och mästare till gravmonument och portaler.* Genom k. 
1 Skrives även Tynis eller Tommes Lyneborgh. 
2 Skrives även Ubb. 
8 Skrives även Prächet och Pick. 
4 Om Aris Claeszons verksamhet för släkten Baner och andra enskilda 

uppdragsgivare, se af U g g l a s , Ett par portaler i staden inom broarna 
etc, i S:t Eriks årsbok 1916. Han var även verksam för Gustav Adolfs 
halvbroder Karl Karlsson Gyllenhielm; se härom N o r d b e r g , Stadsplane
regleringen i staden inom broarna etc, S:t Eriks årsbok 1929, sid. 197 ff. 



112 Tord O.son Nordberg. 

brev den 1 nov. 1622 anställdes "Mr Aris Classon" som sten
huggare vid slottet. Han var skyldig utföra allt erforderligt sten
huggarearbete efter byggmästarens ritningar. Han skulle införskaffa 
fem mästersvenner från Holland. Hans lön utgick med 1,000 daler 
årligen och 1,200 daler för de fem mästersvennerna. 

Mäster Aris kunde emellertid icke fullgöra kontraktets bestäm
melser och den 2 juni 1626 träffades ny överenskommelse. Han 
skulle nu ha uppsikt över "så mångha steenhuggare m: sväner, 
som Wij honom kunna förskaffa låtha" och han skulle tillse, "at 
werket med flit drijfves och huldheligen och zerligen giort blifuer 
wissandes dem icke allenast medh ordhom och uttrijtningom huru 
dedh zerlighen anstelles böör utan medh puseringher och hande-
grip". 

I spetsen för stenhuggarna arbetade han sedan under 20-talet på 
slottet och på andra av kronans byggnader.1 

På slottet fortsattes under 1622 och 1623 de under de Besches tid 
igångsatta reparationsarbetena. Det sistnämnda året utfördes en 
ganska omfattande "reparation" av "ståthållarebyggningen". Dessa 
uppgifter avse förmodligen, att den nyss uppförda kanslilängan nu 
färdigställdes invändigt, och att i samband härmed vissa förändrin
gar vidtogos. Förbindelsegången (norra Smedjegårdslängan) mel
lan kanslilängan och Trumpetargångslängan (39 å planen fig. 39) 
blev nu i ordning och täcktes.2 Tornen på västra sidan ombyggdes; 
de påmurades och försågos med höga spiror. Åtminstone ett torn 
(det nordvästra hörntornet?) blev färdigt 1623 och koppartäcktes. 
1—6 murmästare rappade murverket och utförde en gesims på tor
net. På stora västra inkörsporten till stora borggården sattes gan
ska omfattande arbeten igång med ändring av valvet och ny port-
omfattning; detta arbete blev fullbordat följande år. 

I de kungliga våningarna, Gröna gången och på andra ställen 
reparerades eller förändrades inredningen. Drivna rosor av koppar 
anbragtes i taken i en del av de kungliga gemaken och Gröna gån
gen. Rikt sirade, i sten huggna spisomfattningar uppsattes i några 
av konungafamiljens rum under Pantens överinseende. Slottskyrkan 

t Utrymmet medgiver icke här någon närmare redogörelse för dessa 
arbeten. 

2 Norra Smedjegärdslängan revs helt och hållet och ombyggdes från 
grunden år 1649; N o r d b e r g , a. a., Rig 1924, sid. 108. 
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försågs med fast bänkinredning. Efter en av Panten utförd och må

lad bänkdörr såsom "skampelun" utfördes 52 st. dörrar , 26 på var 

sida om mittgången, av snickaren Olof Jönsson. Svarvaren Anders 

Turesson gjorde stolpar och knappar och försåg bänkdör ra rna med 

"picklor och lampetter"1, och smeden Gilius van der Blatz utförde 

beslagen. 

Redan samma å r Kasper Panten anställdes vid slottet var han 

emellertid sysselsatt med stora nybyggnadsförslag. Förs lagen gällde 

dels en betydande, nybyggnad på Stockholms slott, dels en ny stall

byggnad vid Norrmalmstorg (nuvarande Gustav Adolfs torg) och 

vissa arbeten på Uppsala slott. F r å n detta och följande å r finnas 

utförliga beräkningar rörande materialåtgång och erforderlig ar

betskraft. Beträffande stallet äro endast grundgrävnings- och grund

läggningsarbetena beräknade, men dessa äro desto mera detaljerade. 

Men varken på slottet eller ifråga om stallet kommo dessa planer 

nu att sät tas i verket. 

Orsakerna härti l l voro flera. P å hösten 1622 kommo andra mera 

brådskande byggnadsarbeten emellan. Sedan riksdagen beslutat om 

införande av den s. k. lilla tullen, utfärdades i november de kungl . 

förordningarna härom, enligt vilka städer, köpingar och marknads

platser skulle omgivas av höga staket med tul lportar och tullhus.2 

Redan samma å r hade arbetena med staketet kr ing Stockholm satts 

i gång, och följande år uppfördes under Pantens överinseende tull

stugor vid de nya tul lportarna vid "S:ta Clara gärde, Blåckholms-

udden, Kapelltorget, A k a r m y r a n och Långholmen", och samtidigt 

gjordes av "masteträän, pålar och bielkar" "boom och pålewerkett" 

1 På var dörr 12 st. "lampetter"; 42 stolpar och på var stolpe 12 st. 
lampetter. 

2 W i t t r o c k , Gustav II Adolf, i Sveriges historia intill våra dagar 
utg. av H i l d e b r a n d och S t a v e n o w VI, sid. 270, ö s t m a n , 1622 
års karta över Stockholm — den äldsta Stockholmskartan, i S:t Eriks års
bok 1928, sid. 191 ff. ö s t m a n har felaktigt antagit, att staket och tull-
porlsanordningar i Stockholm voro färdiga redan på hösten 1622 och på 
grund härav daterat den s. k. äldsta kartan till slutet av år 1022. Tullhus 
och staket blevo emellertid icke färdiga förrän i slutet av 1623. B å å t h 
(Handritade kartor över Stockholm från 1600-talet, i S:t Eriks årsbok 1909) 
har fastslagit gränserna för kartans tillkomsttid till 1622—25. Vill man 
inom dessa gränser precisera tidpunkten är det av flera skäl — slottsplanen 
exempelvis visar de år 1624 beslutade och påbörjade nybyggnaderna — an-
lagligast, att den bör dateras till år 1624. 

x — Fornvännen 1931. 
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mellan södra landet och Blockhusudden samt mellan Långholmen 

och Munkelägret (Kungsholmen) . 

Under 1623 började man också på ett annat ställe i staden med 

omfattande byggnadsarbeten på konungens order. Det var den s. k. 

Ber idarebanan eller Rännarebanan , belägen ett gott stycke söder om 

den nyssnämnda tullporten på Kla ra gärde på den plats, där Hö

torget och kvarteret Ber idarebanan nu ligga.1 Redan 1620—21 hade 

ett "Ränebansshus" av t rä hä r uppförts och ett "galeri kr ing om 

siälfue gården" med "pi lare" av t rä uppsatts . Nu gjordes en full

ständig ombyggnad av huset, som uppfördes av sten. Staketet kr ing 

gården ändrades och nya portar i detta sattes upp. P å grund av 

"pestilentien", som på hösten 1623 hemsökte Stockholm, måste arbetet 

dock i oktober avbrytas. Ännu 1626 och 1627 pågingo sedan arbeten 

på Rännarebanan . 

År 1622—23 uppfördes under Pan tens ledning Gustavianum i 

Uppsala, en enkel, till planformen rektangulär byggnad, som på 

1660-talet ombyggts och förändrats.2 Panten var under denna tid 

också sysselsatt med ett stort slottsbygge utanför Stockholm för 

konungens moder, änkedrottning Krist ina, vilken dock avled året 

innan det nya slottet var fullbordat. Det var Vibyholms slott i 

Södermanland, uppfört 1622—26. Byggnadsarbetet utfördes av mur-

mästarna Florenz Becker och Lieven Gothals.3 Kasper Panten var 

arkitekt och ledare för arbetena. P å föråret 1623 befann han sig 

på platsen och skrev här i f rån den 6 febr. till den förutnämnde 

1 Rännarebanan finnes angiven å den nämnda s. k. äldsta kartan som 
en stor inhägnad rektangel med en byggnad vid ena långsidan och en läk-
tare(?) utefter den andra, ö s t m a n , a. a., har felaktigt angivit en "krin-
gelformig" figur öster om tullporten å kartan som Rännebanan. L e f f-
l e r , 'Statybildhuggarbostället', i S:t Eriks årsbok 1930, sid. 78, har riktigt 
angivit den rektangulära figuren på den nämnda kartan som Rännebanan, 
raen tydligen misstagit sig om kartans ålder och påstått, att platsen på 
Gustav Adolfs tid användes som excercisplats, tills drottning Kristina år 
1640 inrättade den till rännarebana. 

2 A n n e r s t e d t , Uppsala univ. historia I, sid. 264; E r n s t A r e e n . 
Uppsala univ. biblioteks byggnadshistoria I, Uppsala 1925, sid. 26 f. 

a U p m a r k , Svensk Byggnadskonst, sid. 8; N. S j ö b e r g , Vibyholms 
slott, i Svenska slott och herresäten, Södermanland, Sthlm 1913, sid. 289. Van
ligen anges Gillis de Besche som slottets arkitekt ( U p m a r k , a. a., H a h r , 
artikeln do Besche i T h i e m o - B ö c k e r , Allgomeines Lexikon der Bil-
denden Kiinstler m. fl.). 
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-^mm^i 
Fig. 47. Vibyholms slott, sett från väster. Teckning av Erik Dahlbergh för 

Sveciaverket. Kungl. Biblioteket. 

P^alkenberg i Nyköping rörande bygget. För att få vårt verk i höj 
den ända till taket under den kommande sommaren, skriver han, 
måste det komma mera folk till. Han ville för sin del förorda, att 
man dreve på arbetet, då det i varje fall icke bleve billigare om man 
droge ut på tiden. Men i så fall måste flera skickliga hantverkare 
införskaffas från Holland. Falkenberg borde emellertid omedelbart 
sända honom två svenska timmermän till Vibyholm och sedan på 
våren ytterligare sex eller åtta. Panten har också ordnat med för-
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män och arbetsledare på platsen. Jämte förmannen Clusenbecker 
skulle Willem de Besche engageras. 

Det följande året, 1624, var ett betydelsefullt år för byggnadsverk
samheten under Gustav Adolfs regering. På försommaren sattes nu 
äntligen de stora byggnadsplanerna på Stockholms slott och på 
nägra andra platser i verket. Under det föregående året hade man 

Fig. 48. Vibyholms slott, sett från söder. Blyertsritning bland teck
ningarna för Sveciaverket. Kungl. Biblioteket. 

för detta bygge på slottet staplat stora mängder tegel i förråd i 
Smedjegården, och fyra tusen fot sandsten hade beställts från Got
land. Besluten om dessa stora byggnadsföretags igångsättande, fat
tades i början av januari i Kopparberget, där konungen sedan ny
året befann sig. Dit tillkallades Kasper Panten för att — som han 
själv skriver i en räkning på kostnaderna för resan — "effter K. 
Mtz befallning accordera medh K. Mt om byggningzcontracter", och 
i Kopparberget ingicks den 10—12 jan. flera avtal om arbetena. 
Det var härifrån, som Panten begivit sig på den ovannämnda resan 
till Holland, för införskaffande av hantverkare. 
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P^örst och främst reglerades och preciserades i Kopparberget ge
nom ett den 10 jan. undertecknat kontrakt do reparationsarbeten 
på Stockholms slott, som Panten skulle ombesörja. Mot en summa 
av 5,000 daler om året åtog sig Panten att hålla slottets byggnader 
"utti reparation". Kontraktet omfattar icke mindre än 20 olika 
punkter med synnerligen detaljerade bestämmelser, av vilka några 

Fig. 49. Vibylrolms slott, sett från norr. Blyertsritning bland tecknin
garna för Sveciaverket. Kungl. Biblioteket. 

här i utdrag förtjäna återges. l:o skulle han "holla heela slotz-
taket widh macht", laga och reparera, så att taken "uthan dråpp 
wara kunne"1. 2:o skulle han hålla alla "kambrar och wåning:r 
medh all tilbehör" vid makt, reparera och förbättra. 3:o Vart år 
skulle han förfärdiga så många nya fönsterkarmar och fönsterbågar 
av ek, att alla fönstren på slottet inom tio år bleve förnyade. De 
nya fönstren skulle göras "på dätt sätt och maner som han fönster-

1 Denna punkt av kontraktet kunde Panten icke fullgöra. Genom kon
trakt den 14/o 1620 överflyttades detta arbete på kopparslagaren Petter Mitt-
ler, vilken sedan 1623 varit sysselsatt med olika takarbeten på slottet. 
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carmarne till dätt nya huset widh Swartsiö ladugårdh göra låter". 
4:o Varje år skulle tjugo nya dörrar förfärdigas "på tu eller try 
sätt vorsierade, opå samma mönster som panelen under taken vort-
zierade äre alle uttaff gått ekiewärke och somblige medh tärgor af 
främmende trää medh deris sirat och architectur medh sine tilbe-
hörende lås och dörejären, huarthere så kåsteligitt som sielfue 
gemacherne äre till". 5:o Alla lås på hela slottet skulle inom tio 
år göras nya. översta delen av slottet skulle delas i fyra delar och 
därtill göras "fyrehanda slax låås". Konungen skulle dock ha en 
"generalnyckel", som ginge till alla låsen "utti dee öfuerste ge
macherne". På samma sätt skulle förfaras i de nedre våningarna, 
så att konungen inalles skulle behöva ha 3 eller 4 generalnycklar. 
7:o Alla "skårstenarna" "både uthan och innan taaket" skulle 
repareras. "Dhe nyie uthuggne skårstenar skole sätties utti de för-
nämbste wåningerne, och dee utthuggne skårstenar, som där till 
förenne äre, skole flyttias utti dhe andre gemacherne". 10:o Slotts
kyrkan skulle hållas i "ostraffeligh reparation". Om konungen så 
önskade skulle Panten låta förfärdiga en ny predikstol "aff slätt 
vvärkie", liksom särskilda stolar för konungen och drottningen "på 
samme ort som dee andre stolarna giorde äre". 11 :o Han skulle 
underhålla och reparera alla bord, träsängar, stolar och bänkar 
m. m. i slottsgemaken. 12:o Han skulle reparera alla trappor och 
se till, att de vore väl slutna med dörrar, "så att ingen orenligheet 
där utti göres kan när hans K M:tt icke är där på slottet". 15 :o 
Yttersta slottsporten mot staden skulle liksom den, "som är för 
denn öfre Bårgården" göras nya. Lilla borggården ("thett rummett, 
som är kring om tree Cronor") skulle repareras och ges "ett täcke-
ligitt anseende". 16:o "Bårggården (stora borggården) skall hann 
all öfuer medh steen läggie låta såsom nu på begynt är". 20: o Han 
skulle underhålla och reparera alla slottet tillhörande byggningar 
såsom Rännebanan, stall och tullhusen m. fl. 

I betalningen ingingo de båda kvarnarna i Norrström och "lanan 
eller ålefiskiet därsammestädes" för samma arrende, som Panten 
förut haft, och dessutom arrendet för slottets tegelbruk och "såge-
quernerne, som härtill under Stockholms slott hafue brukade 
warit". 

Den 12 jan. undertecknades i Kopparberget kontrakt om upp
förande av den sedan något år planerade och delvis även påbörjade 
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längan utefter Smedjegårdens östra sida, "gången emillan altanen 
och denn nye byggningen". Kontraktsbestämmelserna äro mycket 
utförliga. Den nya längan skulle uppföras under den kommande 
sommaren. Den gamla muren, som stod i Smedjegården mellan alta
nen och den nya byggningen, skulle i grund nedrivas; i stället skulle 
Panten uppföra en ny mur, "som skall ware parelell med denn nye 
muren som uthan före opfördh är; såsom och full börda samme 
yttre muur som hann på begynt är". "Emillan bägge be:te lång
murar skole göres (uå trossningcr medh biälkar". I bottenvåningen 
skulle golvet läggas av flisor eller "gemeen gattusten", i de båda 
våningarna däröver av ölandssten. Bjälkarna skulle fästas med 
ankarjärn i murarna. "Offuan opå före:ne tråssninger skole göres 
tw hualff och offuanpå hualfuen murarne åter förbindas medh 
murankerne. Dätt nedre hualfuet skall och öffuerfylles medh sandh 
och gålfuett däropå lägges aff ölansk steen. Och på dätt öffre hual
fuet skole lägges stadige biälkar huilke skole ware någett högre 
mitt opå än widh ändarne, dock icke meere än skipzöffuerlåpen äre 
att wattnet på sijder känn affrinda." Härpå skulle läggas ett golv 
som ett skeppsdäck, och ovanpå detta skulle sedan takplåtar av kop
par spikas. Yttermurarna skulle uppföras till bröstvärnshöjd ovan 
detta terrasstak. "Utti dee öfre fyre wåningarne skole huar under 
andre göres sköne fönster carmer aff starkt ekiewerkie." Bågarna 
skulle förses med förtenta beslag. I våningarna skulle rummen 
indelas med "beständigt" murverk. "Sköne dörar med kåsteligitt 
snidkare wärke" och annan dylik inredning av ek skulle uppsättas. 
För detta arbete skulle Kasper Panten erhålla 10,000 daler i tre 
terminer; första tredjedelen skulle utbetalas, när arbetet igångsattes, 
andra tredjedelen, då allt murverket var färdigt och sista tredje
delen, då hela verket var fulländat. 

Samma dag kontrakterades också om en omfattande reparation av 
"'yttersta slotzmuren som är omkring trägårdenn, där hans K. M:tz 
badstutfu är utti", d. v. s. vallgravsrauren (eskarpmuren) mot slotts
backen. För 750 daler skulle Panten låta borthugga, "huadh som 
ruinosum är innan opå samme muur, så wäll inn utti styckhålen 
(skottgluggarna) som annorstädes" (se fig. 42) och mura "så myc-
kit till igen som där bårthögz och late på nye hualfue skytthålen 
såsom the tillförene waritt hafue, och sedann täckie all denn gången 
rundt omkring innan för bröstwärnen medh kantsteen aff nytt te-
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gell". Vid arbetet skulle "granneligen" tillses, att träden i trädgår
den icke toge någon skada. 

Den 12 jan. träffades också mellan konungen och Panten avtal 
om omfattande reparationer av de båda stadsportarna mellan "Stock
holms stadh och Nordemalm" (se fig. 44—45) och om stora byggnads
arbeten på Svartsjö slott. Längre fram pä våren lågo beräkningar 
och förslag för vissa arbeten på Uppsala slott färdiga. 

På sommaren 1624 sattes arbetena på den nya byggnaden på slot
tet igång, och nu uppfördes den smala längan "gången" utefter 
Smedjegårdens östra sida från den nyligen färdigblivna kanslilän
gan i norr till "altanen" i söder. Denna länga återfinnes som nämnt 
å den s. k. äldsta kartan (fig. 40). Från åren förut finnas utförliga 
beräkningar rörande materialåtgång och arbetsbehov. Under fyra 
månader erfordrades 1 övermurmästare, 16 murmästare, 8 timmer
män, snickare m. fl. hantverkare samt 192 soldater som hantlan
gare och grovarbetare. 100,000 tegel, 80 murankaren, 150 tiljor om 
20 alnars längd, 20 ställningsspiror, 180 fönsterbeslag, 24 lås och 
24 par dörrjärn m. m. Då byggnadsräkenskaper för 1624 helt sak
nas, kunna vi icke närmare följa arbetena. Av de kungliga breven 
från detta år rörande slottet finnas i riksregistraturet endast rubri
kerna, vilka likväl lämna upplysning om att konungen den 21 sept. 
skrivit till Panten "om byggningen vid Stockholms slott" och den 
16 aug. och 18 sept. till olika personer om leveranser av tegel och 
byggnadsmaterial till slottsbygget. 

Av Pantens egen räkning synes emellertid framgå, att när årets 
arbeten på hösten avbrötos, den nya byggningen icke en gång var 
halvfärdig. Även med de andra kontrakterade byggningarna hade 
arbetena igångsatts, men icke hunnit så långt. 

Orsaken härtill få vi kännedom om i en odaterad klagoskrivelse 
till konungen från Panten, tydligen härrörande från sommaren 1624. 
Trots att de kontrakterade arbetena nu voro igångsatta, skriver han, 
och således enligt kontraktens bestämmelser ett större belopp, om
kring 7,700 daler, till honom skulle utbetalas, hade han blott erhållit 
1,000 daler. Kammarrådet hade givit honom anordning på vissa 
belopp från olika län, men ståthållarna i dessa förklarade, den ene, 
att några pengar icke funnes, den andra, att Panten finge hämta 
sina pengar i länet, bäst han gitte. "Sådant wille falla bygge-
mesteren", skriver han, "fast beswerligitt, synnerligen att opå egen 
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omkostnadt ifrån andre orther latha hempta penningerne, effter han 
om sådane lägenheter ähr aldeles okunnigh". 

Men det var icke bara de uteblivna pengarna, som hindrade ar
betenas bedrivande; Panten hade också besvärligheter med ar
betarna. Han begärde därför, att Kungl. Maj:t ville fastställa "een 
wiss ordning, huareffter han embetzfolkett deres dagelöön gifua 
skall. Ty huar dett icke skeer då känn inth. arbethe drifuas, effter 
de eij sielfue wette huru myckett de willie begiera och dyrcke deres 
arbete dageligen högre" . . . Samtidigt borde också "een viss ord-
ningh huadh han huar bonde för ehtt dagzwerke gifue skall" fast
ställas. 

Påföljande år fortsatte arbetena. Den 24 maj utgingo fyra kungl. 
brev rörande brytning och transport av erforderlig sten från Öland 
och marmorsten från Livland till slottet, och i juni (9/6) rekvi
rerades ekvirke från östgötaskären. Konungen ville nämligen icke 
fördärva ekskogen omkring Stockholm. Det synes troligt, att ny
byggnaden av den östra smedjegårdslängan åtminstone i huvudsak 
blivit färdig detta år. På hösten 1625 (16/10) skrev nämligen Gustav 
Adolf i annat sammanhang, att han det följande året icke ämnade 
bygga mera på slottet; den ovannämnda tioårsplanen för dess reno
vering skulle dock i vanlig ordning genomföras. 

Även under år 1625 var det emellertid krångel med utbetalnin
garna till Kasper Panten. Dels hade han icke blivit uppförd å 
slottsstaten, dels hade de honom enligt kontrakten tillkommande be
loppen icke tillfullo utbetalts. Han klagade sin nöd hos konungen, 
som i det nyssnämnda brevet den 16 okt. gav kammarråden en 
skrapa och beordrade dem att "contentere" Panten. Denne upp
fördes sedermera å ett tillägg till staten. 

1626—27 igångsattes och fullbordades två nya byggnader i och 
vid slottet, trots konungens uttalande hösten förut. Dels uppfördes 
1626—27 i Slottsbacken det s. k. Stora bollhuset, rivet på 1700-talet 
och beläget framför (norr om) det ännu som Finsk kyrka kvarstå
ende, på 1640-talet uppförda Lilla bollhuset.1 Stora bollhuset bygg
des under Kasper Pantens överinseende av underbyggmästaren 
Louis Gillis; murarbetet handhade Floris Claeszon Becker. 

1 J , F l o d m a r k , Bollhusen och Lejonkulan i Stockholm, Stockholm 
1897. 
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Dels påbörjades på hösten 1626 en omfattande ombyggnad av 
sydöstra delen av översta våningen på slottet berörande södra tor
net, "fyrkanten" och några av de angränsande rummen (ungefär 
rummen 25, 28, 33 och 34 på fig. 391) för drottningens räkning. 
I samband härmed uppfördes en tornliknande byggnad (35 å fig. 39 
samt fig. 42) intill södra tornets sydvästra hörn med en förbin
dande liten trapphusbyggnad emellan. Med denna om- och nybygg
nad för drottningen var hela raden av holländska mästare och hant
verkare sysselsatt. Murmästarna PToris Claeszon och Lieven 
Gothals gjorde murarbetet, uppsatte skorstenar m. m. Stenhuggarna 
med Aris Claeszon i spetsen arbetade på nya golv av sten, delvis 
marmor, spiselomfattningar av marmor, trappor, kartuscher, som 
uppsattes på "skorstenarna", pelare m. m. Nybyggnaden försågs 
med två med natursten rikt sirade gavelrösten, det ena vettande 
åt Slottsbacken, det andra på motsatta sidan mot slottslängorna 
kring lilla borggården. "Crometer, lister, pottor, hörnsten" m. m. 
till dessa gavlar tillhöggos av Tynis, Jören och Hans (gaveln mot 
Slottsbacken) samt Herman och Henrik stenhuggare (den andra). 

Bland övriga arbeten under dessa båda år på slottet skall här 
endast nämnas, att en balustrad av trä med svarvade dockor upp
sattes på stadssidan av slottsgraven från västra slottsporten och 
bort förbi storkyrkohörnet, samt att ett nytt altare, snidat i trä, som 
anlänt från Preussen på våren 1627, hopsattes och uppsattes i 
slottskyrkan av timmermän, snickare och svarvare. Förmodligen 
gjordes vid denna tid också den i kontraktet 1624 omtalade predik
stolen till slottskyrkan. I elt odaterat brev — av för övrigt ganska 
roande innehåll — tydligen avsänt från Stockholm till den ovan 
nämnde hovmästaren Falkenberg, talar Panten bl. a. om arbetet 
på en predikstol. 

Samtidigt med byggnadsföretagen i Stockholm pågingo arbeten 
på Uppsala och Svartsjö slott. 

De sista åren av Pantens liv upptogos av ett nytt stort arbete i 
Stockholm. Det var den nya stallbyggnaden vid Norrmalmstorg 
(nuvarande Gustav Adolfs torg), vartill planer och beräkningar rö
rande grundläggningsarbetena uppgjorts redan 1622. Grundlägg-

t Södra längan (rum 29—33 på planen) blev helt ombyggd till det skick 
1660 års plan visar på drottning Kristinas tid; se N o r d b e r g , a. a., Rig 
1924, sid. 108 f. 
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ningen var besvärlig; en äldre mur skulle borttagas och omfat
tande pålningar utföras. Arbetena voro igång 1627, men när Pan
ten dog på våren 1630, var den påbörjade ena flygellängan utefter 
torget ännu icke färdig. Bygget fortsattes emellertid enligt Pantens 
ritningar. I ett brev den 2 juni 1630 gav konungen order om att 
stallbyggningen framför allt skulle påskyndas, och preciserade i 8 
punkter vad som där skulle utföras. Under detta och följande år 
bedrevos arbetena med stor iver. I sept. 1630 lades kroppåsen på 
huvudbyggnaden.1 Stenhuggarna tillhöggo under året en stor mängd 
"watulijster", "långhlijster" och "hörnestennar" samt två portaler 
av gotlandssten. 

Kasper Panten var en verksam man; i sitt arbete åtnjöt han sin 
konungs fulla förtroende och uppskattning. "Om vi honom mista, 
veta vi icke att få en sådan igen", skrev Gustav Adolf 1625. Upp
skattningen var ömsesidig; några av de högre ämbetsmännen kunde 
Panten däremot icke riktigt med. Han fick mottaga många bevis 
på konungens bevågenhet. I april 1624 uppläts exempelvis ön 
Munkeleden till honom på 4 år; 1627 prolongerades denna upp
låtelse, som bl. a. innefattade fri bostad. Panten bodde dock icke 
där, utan i "Lådemakaregården" på Helgeandsholmen. Denna kung
liga välvilja kom också hans efterlevande till del. När Kasper Pan
ten på våren 1630 plötsligt avlidit, fick änkan behålla hela hans lön 
över sommaren, och konungen beviljade henne också andra förmåner. 

Nästan allt, vad Panten skapade, är numera försvunnet eller helt 
förändrat. Stockholms, Eskilstuna och Svartsjö slott, Stallbyggna
den vid Gustav Adolfs torg, Bollhuset, Beridarehuset och några av 
tullhusen äro för länge sedan helt utplånade; de andra, Uppsala 
och Vibyholms slott samt Gustavianum hava blivit ombyggda och 
kraftigt restaurerade. Av Stockholms slott finnas emellertid några 
bilder från årtiondena närmast efter Pantens tid. Men Henrik Key-
sers stockholmsbild från år 1637 ger endast en svag och mycket 
summarisk föreställning om slottskomplexet, och på Sigismund Vo-
gels bild (fig. 43), enligt östman tillkommen omkring 16462, synas 

1 Murmäslaren och timmermännen erhöllo då "effter gammal plägsädh" 
tre tunnor öl. 

2 ö s t m a n , Stockholmsbilder, i S:t Eriks årsbok 1914, sid. 70. Båda 
de nämnda bilderna finnas också reproducerade i Stookholmsbilder från fem 
århundraden, Stockholm 1923. 
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endast slottets västra längor, där de höga tornspirorna äro de enda, 
som kunna sägas helt härröra från Pantens tid.1 Att nu med led
ning av de mer eller mindre noggranna avbildningarna av gamla 
slottet från 1600-talets senare del, utförda sedan stora om- och till
byggnader blivit verkställda under Kristinas och Karl X Gustavs tid, 
söka bilda sig någon uppfattning om Pantens insats ur arkitekto
nisk och konstnärlig synpunkt är givetvis ganska vanskligt. Vis
serligen har den pantenska utbyggnaden invid det södra tornet på 
den här återgivna bilden från 1660-talet (fig. 42) trots eldsvåda och 
reparation omisskänneligen bevarat åtskilligt av sitt ursprungliga 
utseende. Men arkitekten har dock — och detta gäller även ifråga 
om Eskilstuna, Svartsjö och Uppsala slott — varit bunden inom de 
gamla byggnadskomplexens och anläggningarnas gränser. Vår kun
skap om närliggande längors arkitektur och utseende, på den tid då 
Panten planerade sina nybyggnader, är ganska ofullständig; vi 
känna icke tillräckligt av förutsättningarna och av hans projekt 
för att kunna draga några mera vittgående slutsatser ur enstaka 
detaljer. 

En klar bild av Pantens betydelse som arkitekt ge däremot Viby
holms slott och Stallbyggnaden vid Norrmalmstorg (Gustav Adolfs 
torg) — kända genom äldre avbildningar och uppgifter — där han 
haft frihet att skapa stora anläggningar efter egna intentioner. Do 
äro hans mest betydande verk, vilka även i samtidens ögon fram-
stodo som de förnämsta skapelserna inom byggnadskonsten. Av-
ritningar av dem sattes 1627 inom glas och ram på slottet. 

Stallanläggningen skulle bestå av tre längor: huvudbyggnaden 
utefter nuvarande Arsenalsgatan och två lägre flygellängor sträc
kande sig vinkelrätt härifrån ned mot Strömmen. Den ena flygeln 
— den först färdigbyggda längan — låg sålunda utefter torget. Vi
byholms slott visar en liknande anläggning (fig. 46—49), men fly
gellängorna äro här mera hoparbetade med mittbyggnaden och resa 
sig till samma höjd som denna. Rumsplanen har fått en klar och 
redig lösning (fig. 46). Vestibul och stora salen upptaga mittpar
tiets hela utrymme. I sidopartierna äro bostadsrummen grupperade. 
Mot söder finnas här öppna loggior i båda huvudvåningarna (fig. 

1 Tornspirorna på östra längorna hade nedbrunnit i början av 1640-talet; 
de västra ombyggdes i slutet av 1640-talet till samma form som de nya östra. 
Sveciabildorna visa dessa på 1640-talet uppförda spiror. 
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48). Huvudtrappan är placerad i den ena av de två rundade torn
byggnader, som äro förlagda till hörnen mellan mitt- och sidopar
tierna (fig. 46—49). Denna klara, symmetriska planlösning med 
vestibulen och stora salen i centrum är en fullständig nyhet i vårt 
land, vilken kunnat bliva av den största betydelse för den svenska 
arkitekturen. Det blev emellertid icke Panten förunnat att verka 
mer än ungefär ett decennium i Sverige, och hans närmaste efter
följare upptogo icke denna nyhet. Först på 1650- och 1660-talen finna 
vi motsvarande planlösningar inom svensk palatsbyggnadskonst, 
vilka dock nästan helt grunda sig på nya impulser från Frankrike 
och Italien.1 Förebilderna för Vibyholmsplanen äro nämligen också 
att söka inom fransk och italiensk renässansarkitektur. Mest byg
ger kanske Panten på Serlios och Palladios plantyper, men han 
efterbildar ingalunda. Till Holland nådde dessa klassicistiska ström
ningar icke förrän på 1620-talet. Stallbyggnaden blev emellertid 
ifråga om byggnadsgrupperingen prototypen för en hel rad palats
byggnader i Stockholm under det följande århundradet. Petersenska 
huset vid Munkbron är kanske det bäst kända exemplet från 
1600-talets förra hälft. Men även etter klassicismens genombrott 
omkring 1650 är denna plantyp den förhärskande för den förnämare 
Stockholmsarkitekturen. 

Vibyholms slott brukar nämnas som det ståtligaste och bästa 
exemplet i Uppsverge på den holländska renässansens stil. Så är 
också fallet om man endast ser till ytterarkitekturen och om man 
bortser från loggiorna med sina kolonner och arkader, vilka ju 
nära påminna om Serlio eller Palladio, men även förekomma i 
fransk arkitektur från 1500-talets slut (fig. 47—49). Stallbyggna
dens ytterarkitektur hade samma holländska renässanskynne med 
rikt utsirade gavlar, portaler, hörnkedjor och lister av gotlands
sandsten. Liksom på Lieven de Keys slakthus i Haarlem (uppfört 
1603) och andra samtida holländska byggnader skulle huvudbygg
nadens långfasader förses med flera sådana praktgavlar2, men alla 

1 Se härom N o r d b e r g , Rosenhaneska palatset på Riddarholmen, i 
Rig 1931 (under tryckning). 

2 Det kungl. brevet talar om "fäm gaflcr... opå hwardera ändan på 
stallet; emot kyrkian troe och emot watnet och tree och twå på hvardera 
sijdan". Vidare skulle on ståtlig portal uppsättas för yttersta porten och för 
de inre portarna något "ringare" portaler. 
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dessa blevo tydligen icke utförda. Vibyholms slott hade en nästan 
överrik naturstensdekoration och gavlar, vilkas stilfränder vi finna 
i holländska gavelrösten från 1600-talets första årtionden. Upptill 
avslutas de av obeliskartade spetsar, ett återkommande motiv å Pan
tens byggnader. Närmast står nog Panten i fråga om fasadernas 
utformning Lieven de Key. Yttre norreport (fig. 45) visar också 
typiska drag: portomfattningens omväxlande små och stora stenar, 
obeliskerna, takåsens balustrad (en dylik fanns även på Gusta-
vianum). 

Det kan synas underligt att en insats av så betydande art som 
Kasper Pantens och en verksamhet, om än kort, av så stor omfatt
ning nästan helt kunnat falla i glömska. Men ingenting är förklar
ligare och har oftare upprepats. Ett halvt århundrade senare var 
den holländska renässansstilen en gammalmodig och förskämd 
smakriktning. Man såg blott skalet och fördömde det. Johannes 
Loccenius fällde på 1660-talet om Vibyholm det omdömet, att det 
icke uppförts efter byggnadskonstens regler. Den holländska bygg
mästaren hade byggt efter sitt eget tycke, menade han, och endast 
sett på sin egen vinning. De gamla byrggnaderna från seklets början 
måste rivas eller byggas om för att tillfredsställa den nya smakens 
fordringar. Och detta öde drabbade i mycket stor utsträckning Pan
tens verk. Hans efterföljare i ämbetet Simon och Jean de la Val
lée och de båda Tessinarna öste visserligen delvis ur samma källor 
som han, men deras konst grundades nästan helt på nya impulser 
utifrån, även om den till någon del vuxit upp på svensk grund. Vid 
sidan av dem och som deras föregångare står Kasper Panten i 
1600-talets svenska arkitekturhistoria, den första, som själv kallade 
sig arkitekt och som i modern mening verkade som arkitekt och 
byggnadsledare. 

IV. Gustav Adolf som byggherre. 

Liksom på de flesta andra områden av andlig och materiell odling 
betecknade Gustav Adolfs regering även ifråga om byggnadsverk
samheten en storartad expansion och livaktighet. Såväl för militära 
som civila ändamål drevos stora byggnadsföretag landet runt. För 
de nygrundade stadssamhällena uppgjordes och fastställdes ordent
liga stadsplaner; den första stadsplaneregleringen i Stockholm ge-
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n omfördes efter branden hösten 1625 på västra sidan av stadshol
men.1 På alla områden ingrep konungen personligen. Han disku
terade med byggmästarna ritningar och byggnadsplaner och besik
tigade de pågående byggnadsarbetena. Om arten och omfattningen 
av hans initiativkraft och intresse ifråga om byggnadskonsten ger 
ju också den här lämnade skildringen av arbetena på Stockholms 
slott och några andra kronans byggnader ett tydligt vittnesbörd. 

Gustav Adolf stod sannerligen härutinnan icke sin farbroder, 
Johan III, efter, vilken alltid namnes såsom den stora byggherren 
på tronen. Men medan konung Johans intresse för de sköna kon
sterna och "lust" att bygga ofta framhållits och fått kasta ett för
sonande skimmer över hans bristande förmåga som regent, ha 
skildrarna av vår störste konung och hans insatser som statsman 
och krigare sällan dröjt något vid denna sida av hans verksamhet. 

Att Gustav Adolfs rastlösa arbetsdag och hans långvariga krigs
företag utanför det egentliga Sveriges gränser icke gav honom till
fälle att på samma sätt som Johan III ingripa beträffande varje 
liten detalj i byggnadsföretagen, är ju lätt begripligt. Men när 
konungen med sin främste arkitekt i Kopparberget på nyåret 1624 
diskuterade do aktuella byggnadsfrågorna och avtalade omfattande 
nybyggnader, gick han verkligen icke förbi detaljerna, och då Kas
per Panten på våren 1630 plötsligt avlidit, grep konungen — mitt i 
brådskan med tillrustningarna för det tyska kriget — in i de pågå
ende byggnadsföretagens alla detaljer. Från Älvsnabben utgick den 
2 juni order i 14 punkter om byggnadsarbetenas bedrivande under 
konungens frånvaro. Samma dag tänkte han också på Pantens änka 
med några förmåner. För träden i slottsträdgården och ekarna i 
Stockholms omgivning ömmade konungen, en naturskyddets före
gångsman i vårt land. Exemplen kunna mångfaldigas. 

Gustav Adolfs omfattande arbete på näringslivets nydanande och 
utveckling, naturahushållningens slopande och penningväsendets för
ökade betydelse medförde genomgripande förändringar i arbetsför
hållandena inom byggnadsväsendet. De dagsverksskyldiga bönderna, 
som tidigare utgjort huvudparten av arbetsstyrkan på kronans bygg
nader, ersattes i så stor utsträckning som möjligt av avlönat yrkes-

1 Rörande militärarkitekturen under Gustav Adolf, se Mun the , Forti
fikationens historia I; rörande stadsplanekonsten J o s e p h s s o n , Stads
byggnadskonst i Stockholm intill år 1800, Stockholm 1918. sid. 96 ff. 
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kunnigt folk. Såsom hantlangare och grovarbetare började man i 
allt större omfattning använda sådana kompanier av trupperna, som 
långvarigt eller mera tillfälligt vistades i hemlandet. Vilken bety
delse denna förändring hade för arbetsintensitet och effektivitet lig
ger ju i öppen dag. 

Då det var mycket ont om yrkeskunnigt folk i landet, införskaf
fades skickliga hantverkare från utlandet. Här ovan har skildrats, 
hur en stor kontingent för slottsbyggets räkning anlände från Hol
land på våren 1624. Upprepade gånger under Gustav Adolfs rege
ring införskaffades på liknande sätt framför allt från Holland hela 
grupper av konstnärer och hantverkare för byggnadsföretagen. Efter 
den stora branden i Stockholm 1625 styrde konungen exempelvis om, 
att ett antal timmermän, smeder, murmästare, stenhuggare och snic
kare skulle eftersändas ifrån Holland för återuppbyggnadsarbetena.1 

Och han var mycket noga med att dessa främmande flyttfåglar skulle 
finna tillfredsställande förhållanden i det nya landet, "så att de icke 
bortlöpa och giffwe Oss ondt nampn uthi fremmandhe landh". Denna 
oerhörda invasion av fackutbildat yrkeskunnigt folk, som medförde 
moderna redskap och arbetsmetoder och — åtminstone i vissa fall 
— nyare stilideal eller modernare förlagor, har spelat en betydande 
roll för byggnadshantverket i vårt land. Den rika blomstringen inom 
arkitekturen i Sverige vid seklets mitt och under dess senare del 
kunde bygga på och använda sig härav. 

I maj 1632 skrev Gustav Adolf till Axel Oxenstierna om befäst
ningsverken vid Pillau, vilka då med hast skulle uppföras2: "Medan 
Vij ibland annat hafue till att betänkia huru såsom samma testning 
mötte blifua så myckit förr färdigh så vete Vij inge bätre medel der-
till än att den bestädies af visse verkemestere, som kunne ställe caution 
för sig. Ty om Vij skole dett igenom vare tienere bestella, då vete 
Vij fuller, huru dermedh plager tillgå och skulle den på det sättet 
seent komma till endskap." Det var tydligen erfarenheter av lik
nande slag som kommit konungen att i mitten av 1620-talet införa 
ytterligare en nyhet av den största betydelse i svenskt byggnadsvä
sende, entreprenadsystemet. De avtal, som konungen i jan. 1624 i 
Kopparberget träffade med Kasper Panten och för vilka ovan en 
närmare redogörelse lämnats, rörande nybyggnader och omfattande 

1 K. brev 1 okt. 1626. 
2 Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling 11:1, Sthlm 1888, sid. 795. 
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reparationer, äro rena byggnadsentreprenader av samma art, som 
brukas ännu i dag. 

De genomförda förändringarna av arbetsförhållandena inom bygg
nadsväsendet sammanhängde, som nämnts, med konungens hela eko
nomiska politik: avskaffandet av naturahushållningen och införande 
av en modern penninghushållning. Liksom stora och oöverkomliga 
hinder lade sig i denna politiks väg och naturahushållningen först 
långt senare helt kunde frångås, mötte också stora svårigheter vid 
genomförandet av den nya arbetsorganisationen inom byggnadsfac
ket. Kasper Pantens här relaterade klagomål över omöjligheten att 
under förhandenvarande omständigheter fullgöra entreprenadkon
traktens bestämmelser ge en god uppfattning om orsakerna härtill. 
Transportsvårigheterna i vårt land, svårigheten att på bestämd eller 
inom rimlig tid till byggnadsplatsen få framförda för arbetet erfor
derliga materiallovcranser hindrade ännu långt senare tillämpande 
av entreprenadsystemet i full utsträckning. 

Även till ledningen av byggnadsföretagen sträckte sig Gustav 
Adolfs reformer. I kammarförordningen den 14 okt. 1618 intogs be
stämmelsen rörande den ekonomiska förvaltningen av kronans bygg
nader, och i instruktionerna för ståthållarna över de olika länen 
ålades dessa att ha inseende över byggnaderna. Men vid slottet i Stock
holm skapades dessutom en fast organisation, en byggnadsstat, med 
en arkitekt eller byggmästare som högste ledare, en underbygg-
mästare, en byggningsskrivare m. fl. personer. Ända sedan Gustav 
Vasas tid hade det visserligen i nästan obruten succession vid slottet 
funnits ledare för byggnadsarbetena, men i regel hade dessa varit 
knutna till vissa bestämda byggnadsuppdrag och sålunda endast 
varit tillfälligt engagerade. När Kasper Panten den 27 mars 1622 
anställdes i konungens tjänst var det däremot som ett slags riks-
arkitekt för kronans byggen med högsta inseendet över alla slags 
hantverk, som hörde till byggnadsfacket, och som konungens smak
råd ifråga om arkitektur. Det är detta av Gustav Adolf skapade 
ämbete som återuppstår, då Simon de la Vallée år 1639 och efter 
honom Nicodemus Tessin d. ä. år 1646 utnämnes till Kongl. Maj:ts 
architecteur. Gustav Adolf lade härigenom sålunda grunden till den 
organisation, som sedermera vuxit ut till överintendentsämbetet och 
Kungl. Byggnadsstyrelsen. 

9 — Fornvännen 1931. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

T o r d 0 : s o n N o r d b e r g , Gustav II. Adolf als Bauherr. Studion 
zur Baugeschichte des Schlosses zu Stockholm im Beginn des 17. Jahr
hunderts. 

I. Die alte mittelalterliche Burg in Stockholm war während des 16. 
Jahrhunderts in beträchtlichem Umfange umgebaut und verändert worden. 
Längs der West- und der Nordseite des grossen Burghofs waren die alten 
Gebäude vollständig umgebaut und erhöht worden (Abb. 39 Nr. 5—16, 44— 
45 und 1—4), und König Johann III. hatte hier Prunkräume und eine neue 
Schlosskirche eingerichtet. Auch an dem "Hochschloss", den mittelalter
lichen Gebäuden um den kleinen Burghof herum, waren gewisse Umbauten 
ausgefuhrt worden (17—28, 34 und 46 in Abb. 39). Als Festung verlor 
das Schloss unter der Regierung Gustav II. Adolfs alle Bedeutung und 
wurde nun ausschliesslich Residenz des Königs und der Reichsregie-
rung. Aber auch an den Schlossgebäuden selbst waren während dieser 
Jahre bedeutende Arbeiten im Gange, hauptsächlioh Nacharbciten an König 
Johanns Gebäuden. Leiter dieser Arbeiton war 1603—1609 Henrik 
van Hufwen, ein in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Schweden 
eingewanderter Kolländer, der u. a. auch bei mehreren Kirchenbauten in 
Stockholm tätig gewesen ist. 

II. Im Jahre 1616 wurde ein neuer Oberleiter fiir die Schlossbauarbeiten 
angestellt, Hubert de Besche, der nebst mehreren Briidern aus den Nieder-
landen nach Schweden ubergesiodelt war. Urafangreiche Arbeiten wurden 
unter Huberts Leitung 1616—1622 ausgefiihrt. Längs der Ostseite des gros
sen Burghofs, wo die kleineren mittelaterlichen Gebäude an der alten Ring-
mauer während des 16. Jahrhunderts unberiihrt gelassen worden waren, 
wurde ein grosser Bau errichtet, der Kanzleibau (Nr. 38—43 im Plan 
Abb. 39, siehe auch Abb. 40 und 41). Der neuo rechteckige Bau wurde mit 
einem Turm am Siidende des Baues versehen (Nr. 38 in Abb. 39), sym-
metrisch dem alten nordöstlichen Eckturm am Nordende des Baues (44 in 
Abb. 39) entsprechend, und vor der Mitte der Burghoffassado wurde ein 
Treppenturm angebracht (siehe Abb. 40). 

III . Am 7. März 1622 erhielt Hubert de Besche seinen Abschied, und 20 
Tage später wurde Kasper Panten zum Königl. Architekt und Leiter der 
Schlossarbeiten und anderer Bauarbeiten ernannt. Panten war bereits um 
1620 herum aus Amsterdam nach Schweden iibergesiedclt und einige Jahre 
läng bei Herzog Karl Philipp, Gustav Adolfs Bruder, als Bauarbeitsleiter 
in Dienst gewesen. 1621 war er beim Schlosse in Eskilstuna tätig. Als 
Architekt des Königs bokam Panten nun eino Menge umfangreicher Bauauf-
gaben zu erledigen. 

In Kopparberget (Dalarno) wurden im Januar 1624 eino Reihe wichtiger 
Abkommen zwischen dem König und Panten betreffs umfangreicher Arbeiten 
an dem Schloss in Stockholm und anderen Bauten getrottcn. Im Laufe von 
10 Jahren sollte die ganze Einrichtung des Stockholmer Schlosses, Fenster, 
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Turen usw., sukzessiv erneuert werden. Ein grosser Neubau sollte von 
Panten in 4 Stockwerken längs der Ostseite des sog. Smedjegården auf
gefiihrt werden (Abb. 40; Nr. 37 in Abb. 39; der in letztgenannter Ab
bildung wiedergegebene Bau wie auch der in Abb. 41 sichtbare ist nicht 
Pantens Werk, sein Bau wurde nämlich in den 1640-er Jahren von Grund 
aus umgebaut). Die Arbeiten an diesem Bau wurden im Sommer 1624 in 
Gäng gesetzt. Im Zusammenhang mit einem grösseren Umbau der Stock-
werke auf der Sudostseite (Abb. 39 Nr. 25—28, 33, 34) wurde 1626—27 ein 
klciner Fliigel (Nr. 35 in Abb. 39, Abb. 42) mit reich verzierten Giebeln 
angebaut. 

Das besto Bild von Pantens Bedeutung als Architekt gewähren jedoch 
der neue Marstall am jetzigen Gustav-Adolf-Platz, abgebrochen im 18. Jahr
hundert, und das Schloss Vibyholm, erbaut 1622—26 fiir Gustav Adolfs 
Mutter, umgebaut im 18. Jahrhundert (Abb. 46—49), Bauten, bei denen ihm 
Freiheit gelassen war, grosse Anlagen nach eigenen Intentionen zu schaf-
fen. Die klare, iibersichtliche Lösung des Vibyholmer Plans (Abb. 46) mit 
Vestibiil und dem grossen Saal im Zentrum ist eine vollkommeno Neuheit, 
der italienischen Renaissancearchitektur (Serlio, Palladio) entnommen, die 
erst nach der Mitte des 17. Jahrhunderts in der schwedischen Palastbau-
kunst durchzudringen beginnt, welche damals fast vollständig von neuen 
Impulsen von Italien und Frankreich her abhängig war. Die Planform 
des Mar&talls, ein Hauptgebäude mit zwei, einen Hof umrahmenden niedri-
geron i^liigeln, wurde der Prototyp fiir eine ganze Reihe von Magnaten-
palästen in Stockholm während dos 17. Jahrhunderts. Die Fassadenarchi-
tcktur bei diesen beiden Bauten (Abb. 47—49) hat dagogen fast völlig 
holländischcn Charakter, von der Art, wie er fiir die holländische Archi-
tcktur während der ersten Jahrzelmte des 17. Jahrhunderts typisch ist. 
Am nächsten steht Panten beztiglich der Fassadenbehandlung Lieven de Key. 

Im Fruhling 1630 wurde Panten mitten in einer lebhaften Tätigkeit vom 
Tode hinweggerafft. 

IV. Wie auf den meisten anderen Gebieten geistiger und materieller 
Kultur bezeichnet Gustav Adolfs Regierung auch beztiglich der Bautätig-
koit eine Periode grosser Lebhaftigkeit. Sowohl fiir militärische wie fiir 
zivilo Zwecke wurden grosse Bauuntornchmungcn durch das ganze Lande 
hin betrieben. Stadtpläne und Stadtplanregulierungen wurden entwortcn. 
Auf allén Gebieten griff der König persönlich ein. Auf seine Initiativc 
wurden ganze Gruppen von Handwerksmeistern und Kiinstlern aus Holland 
bcrufen. Durchgreifendo Änderungen wurden in den Arbcitsverhältnissen 
auf dem Gebiete des Bauwescns und beztiglich der Organisation der Arbeit 
durchgefuhrt. Dio Vergebung von Bauten im Wege der Submission im 
modemen Sinne wurde eingefiihrt. Es wurde der Grund zu der Organisation 
gelegt, aus der dann das Oberbauamt (Överintendentsämbetct) und die Kgl. 
Baudirektion (Kungl. Byggnadsstyrelsen) hervorgegangen sind. 


