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1545—1620.

Af

Gustaf Upmark.

II.

Afven i sitt nuvarande skröpliga skick måste Vadstena slott ur 
konstnärlig synpunkt och som helhet betraktadt anses som den för-

Fig. 11. Målning i pelarsalen. 
Uppteckning af Ingel). Holck.

nämsta af våra få verldsliga byggnader från 1500-talet, vårt egentliga 
renässanspalats. Vi få från nordisk horisont ej fästa allt för höga 
föreställningar vid denna hederstitel. För Leon Battista Alberti, 
den berömde arkitekten och konstentusiasten, som omkring år 1450
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skref sitt betydelsefulla verk Be re adificatoria, bestod den arki
tektoniska skönheten i en förnuftsenlig öfverensstämmelse mellan 
delarna och det hela, så att hvarken någonting kail läggas till eller 
tagas bort utan att skada detina harmoni. All dekoration utgör 
blott ett fullständigande af denna skönhet, som kan tänkas äfven 
prydnaderna förutan. Hufvudsaken är harmonien, helhetsverkan, 
sammanhanget.

Så ställer sig saken ännu 100 år härefter ej i Norden eller 
öfverhufvud i de germanska länderna. Det estetiska intresset är 
här hufvudsakligen riktadt på de dekorativa detaljerna. En bygg
nads grundplan, indelning, gruppering bestämmes deremot i det 
hela af vanan eller tillfälligheten. Visserligen tenderar man åt 
renässansidealet, att åstadkomma regelbundenhet och sammanhang 
mellan de olika delarna, men målet är ännu ej klart fattadt. Det är 
ännu blott en aningens och känslans sak. Väl torde man ej hafva 
varit alldeles okunnig örn de samtida arkitektböckerna. Man kan 
t. ex. hafva känt Serim, hvars stora arkitekturverk utkom redan 
1540, senare upplagor 1569, 1584; man kan lia gjort bekantskap 
med Philibert de 1’Orme (1569), men framför allt med Vitruvius, 
som i tryck fans tillgänglig från 1511, i öfversättningar alltifrån 
1521. I konung Johan lilis byggnadschef1 finna vi en kännedom örn 
arkitektoniska termer m. m., som synes vara grundad på direkta 
studier; men vi märka tillika många drag, som visa känsla af 
renässansidealet. Konungen »kan icke väl lide de hus och våningar, 
som med läge tak och trossninger bygde äre»; de nya fönstren på 
Stockholms slott skola hafva samma höjd, som de gamla »så att thef 
måtthe haffwe altt enn proportionn». På Kalmar slott skola alla rum 
göras lika höga och golfven läggas i samma plan. »Fönsterne öffwer 
beele slotthet schole bliffwe fyrehörningh alle på etth maneer så attil 
the haffwe etth synligit schick efter architectisk maneer». Honom »be
hager icke the fenster, som medh hwalff bygde äre» o. s. v. Men hvad 
man eljest i allmänhet beundrade och eftersträfvadc, det var dock 
detaljerna. Det var de praktfulla portalerna och vapentaflorna, 
det var karnapen, gaflarna och tornspetsarna, det var spiror, knap
par och Hogar, samt i det inre präktiga loft och paneler, kaminer
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och dörrinfattningar. Det är på dem man använder de från an
tiken och Italien härstammande, öfver Flandern eller Tyskland in
förda renässansformerna, kolonner och listverk, volutor, kartuscher 
och blomverk. Uppfattningen är i Norden densamma som vid ali 
begynnande renässans, som i Italien på 1400-talet, i Frankrike, 
Nederländerna och Tyskland vid 1500-talets början: törst kommer 
intresset för de dekorativa detaljerna, senare för kompositionens 
helhetsverkan. Skilnaden är den, att hos oss företeelserna fram
träda ett sekel eller halfsekel senare än på andra håll. Den rikt
ning, som kunde kallas vår ungrenässans, är samtidig med andra 
länders sen- eller hög-renässans och lånar från dem sina former.

Jag har i ett föregående kapitel skildrat Vadstena slotts ut
seende till det inre och yttre vid den tidpunkt omkr. 1615, då det 
vid hertig Johans död stod i det allra närmaste färdigt. Dess 
sjuttiofemåriga byggnadshistoria visar, huru ett fortsatt närmande till 
renässanstypen så småningom försiggår, huru skilda partier och en
heter efter hand samarbetas till ett temligen symmetriskt helt, hvilket 
omsider genom de båda praktgaflarna, genom de båda trapptornen 
åt gårdsidan och genom den gemensamma takresningen erhåller sin 
afslutning.

Till tiden är Vadstena det andra i ordningen af kon. Gustafs 
stora nybyggnader. Den första är Gripsholm, som grundades 1537, 
Vadstena började att anläggas 1545. Tre år senare, 1548, kom 
slottet i Upsala. Afsigten har på alla tre hållen varit densamma, 
att skapa en stödjepunkt för centralförsvaret i de olika orterna, men 
att tillika erhålla en värdig konungaboning, der regenten och hans 
familj kunde vid tillfälle uppehålla sig en längre eller kortare tid.

Att med full noggrannhet följa byggnadsarbetets gång vid Vad
stena låter sig ej göra, då de uppgifter, som härför finnas att tillgå 
i slottsräkenskapen äro ganska knapphändiga och för långa perioder 
helt och hållet saknas. Det är emellertid tydligt, att man i dess 
byggnadshistoria kan urskilja tre temligen skarpt åtskilda skeden, 
hvilka efter de drifvande krafterna kunna kallas Gustaf Vasas, 
Johan lifs och Carl IX:s. Någon detaljerad plan för byggnaden 
har från början säkerligen ej funnits, och det är först 1587, som 
en schamplun omtalas såsom nyss utförd. Byggmästare och per
sonal vexla under den långa byggnadstiden, och arbetet skrider i 
följd häraf ytterst ojemnt framåt. An arbetas här med lif och fart, 
än långsamt och sakta, stundom tyckes allt arbete hafva legat nere
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Men det var ej heller någon lätt sak att under dessa tider 
hålla ett större byggnadsföretag i gång. Det var, kan man säga, med 
detta slags företag ungefär samma förhållande som med de samtida 
krigen. De Ängö »bära sig sjelfva». Hufvudorsaken var naturligtvis 
bristen på bytesmedel, d. v. s. reda penningar, och på samfärds- 
medel. Byggnadsmaterialier kunde aldrig på en gång och i någon 
större myckenhet uppköpas. För Vadstena slottsbygge måste mur
stenen brytas i stenbrotten i närheten, på Omberg, på Röknön, vid 
Rörsund. Teglet brändes vid gården liksom kalken till murbruket 
och för detta ändamål måste bränsle huggas i skogarna och köras 
fram på vintern. På samma sätt med bjelkar, sparrar och bräder, 
med näfver och takspån, som delvis upptogs i förm af skatt från 
bönderna i de kringliggande häradena. Jern till dörrar, fönster 
och eldstäder, bly och koppar till taken, glas och färgstoffer måste 
hemtas mera långväga ifrån, och då och då kommer en föra från 
Söderköping med köpmansvaror, eller en skutlast från någon af 
orterna vid Vettern. Det folk, som användes vid bygget, utgjordes 
dels af bönder, som kommo och gingo och äfven på detta sätt ut
gjorde sin skatt, stundom af knektar, som här lågo i borgläge, slut
ligen af ett antal yrkeskunnige handtverkare, murmästare, timmer
män, smeder, snickare, stenhuggare, målare, s. k. »ämbetsmän», 
hvilka liksom det egentliga gårdsfolket voro särskildt aflönade. 
Lönerna utgingo dock till en mycket ringa del i penningar, utan 
hufvudsakligen i lifsförnödenheter, spannmål, smör, boskap. Väl 
skickades oupphörligt särskilda uppköpare till kuststäderna eller 
nedåt landet för att köpa sill och salt, färsk och torr fisk, men de 
hufvudsakliga förråden utgjordes dock af hvad kungsgården eller 
de skattskyldige bönderna i omnejden kunde producera. Det är 
tydligt att med dessa förutsättningar, äfven i gynnsammaste fall 
och med största förtänksamhet, en viss gräns skulle sättas för ar
betets raska bedrifvande.

* *
*

Under de första åren skred detta emellertid framåt med mycken 
fart. Den närmaste uppsigten öfver bygget utöfvades under konungen 
af Joachim Bulgerin, som 1545 för byggnadsräkenskapen och seder
mera från den 3 okt. 1546 efter Nils Bagge öfvertager befallningen 
på slottet, der han ännu 1556 var anstäld. Arkitekt af facket synes 
hail ej hafva varit, men någon sådan torde för de enkla bygg

is
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naclér, som här till en början pågingo, ej hafva varit behöflig. Då 
man 1556 begär honom till Finland, med anledning af oroligheter 
på ryska gränsen, synes häraf framgå, att han egt kännedom om 
befästningskonsten. Förmodligen var han för öfrigt helt enkelt en 
skrif- och räknekunnig, men tillika praktiskt duglig man, af hvilken 
konungen begagnade sig som uppsyningsman öfver bygget — vi 
skulle måhända säga kontrollant — och tillhörde som sådan samma 
grupp af lekmän som senare Philippus Kern, kon. Johan lilis bar
berare, eller Ambrosius Palmbaum (Palmon, Palm), byggningsskrif- 
varen, eller stockholmsköpmannen Anders Larsson, hvilka alla 
senare hade liknande, stundom mycket omfattande uppdrag. 1

Vadstena fäste hade i sitt ursprungliga skick ungefär formen 
af en bred rektangel, konstruerad efter medeltida sed af sidan och 
diagonalen i en qvadrat. Rektangeln begränsades på tre sidor af 
höga, -numera borttagna jordvallar, på den fjerde af sjelfva slotts- 
byggningen. I fyrkantens hörn resa sig ännu de fyra massiva 
undersätsiga bastioner eller rundlar (fr. rondelles), genom hvilka 
strykvärn kunde åstadkommas längs vallarna och muren. Det hela 
omgifves af den breda och djupa slottsgrafven. Denna grundplan, 
väl ursprungligen af italiensk härkomst, var ifrån början gifven, 
ehuru ej utstakad med någon synnerlig noggrannhet. Vinklarna 
äro t. ex. ej fullt räta, hufvudingången ligger ej midt på framsidan 
o. s. v., drag som återkomma i många äldre byggnader. Under 
de första åren pågingo betydliga jordarbeten. Den 65—75 fot breda 
slottsgrafven upptogs och skildes från Vettern genom en smal land
tunga, hvilken senare bildade den s. k. förborgen, samt genom en 
numera borttagen fördämning. Jordarbetet beräknades i stångetal 
örn 3V2 famnars längd och bredd samt 1 alns djup, och häraf upp- 
togos år 1546 414 V2 stänger för ett sammanlagdt belopp af 485 
mark efter ett pris af 12, 10 och 8 öre för hvarje stångetal. Man 
använde vid arbetet ej blott spadar och »jordhackor», utan äfven 
»skuffkärror», af hvilka 277 st. funnos nyssnämnda år. Stentransport 
egde derjemte rum med hjelp af en pråm, som drogs med trossar 
och tåg.

Till fördämningar åtgingo 1,021 stockar och 28 lass ekpålar 
jemte 1,081 timmerdagsverken.

1 Om den Jacob Wee, som angifves t. ex. af Brunius och andra som 
byggmästare, nämner räkenskapen intet.
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Samtidigt arbetades på befästningarna. »En kall halp settie 
wallen udj 5 månader», »till att försettia wallen» användes 285 lass 
granpålar; bräder och arbete nedlades på två »stellingebroer till 
wallen», som samma år (1546) besåddes med 9 spann råg och 20 
spann hafre. Denna åtgärd upprepades tid efter annan »på det att han 
dess bättre grönskas skall och fästa sig». Längre fram tinnes en särskild 
person, Philippus Wcdlkneht (Wallmester), anstäld med en årslön af 
200 mark för att hafva tillsyn öfver vallen och ombesörja oupp
hörligt nödiga reparationer efter ras eller annan skada. Man kan 
i räkenskapen följa honom från 1550 till 1569, men han är troligen 
samme vallmästare, som i ett kon. Johan Hirs bref 1574 omtalas 
såsom nyligen död.

Af öfriga fästningsverk omtalas tidigast den östra (d. v. s. 
nordöstra) mot staden vända rundell! jemte den muren som löper 
dit ut, i hvilken porthakar redan första året insattes. Förmodligen 
förstås härmed grundmuren till det nuvarande slottet. Denna rundel 
och två andra täcktes året derpå provisoriskt med halm, hvaraf 414 
källvar lemnades af 202 bönder i Aska härad. Härjemte täcktes 
(1546) »allan ringmuren örn slottitt» och lades »grundvalenu väder 
emi rundell vdj korswerck». Till sina hufvuddrag synes sålunda 
hela befästningen redan nu hafva varit färdig, ehuru man ännu långt 
efteråt var sysselsatt med afslutnings- och kompletteringsarbeten. 
Ankarjern insattes 1552 i den vestra rundeln, i en annan af rund- 
larna 1555, i den östra 1557. Men härjemte förbrukades stora 
mängder af byggnadsmaterial, sannolikt till förhöjning af de redan 
uppförda bastionerna; så år 1555 till en rundel 24,000 tegel, 1,699 
lass mursten och 4,194 lass gråsten, delvis dock äfven för ett grund
läggningsarbete på borggården, samt år 1557 till de östra och vestra 
rundlarna 989 lass ohuggen och 852 alnar huggen sten. Här är 
således fråga örn något finare beklädnadsarbete. Året förut ha mur- 
mästarne (1556) »opmurat en rundel», förmodligen den sista, hvar
till bland annat åtgått 60,600 tegel. Den östra rundeln, som synes 
hafva ansetts som den förnämsta, täcktes 1557 med koppar, som 
uppslogs af Philippus kopparslagare.

Men äfven på den egentliga slottsbyggnaden, den fjerde sidan 
af fästningsfyrkanten, arbetades med kraft och ifver. Väldiga qvan- 
titeter byggnadsmaterial äro samlade under de två törsta åren. I 
Joachim Bulgerins räkenskap utgör uppbörden af tegel för denna 
tid 94,000 st., af mursten, d. v. s. bruten kalk- och gråsten, ej mindre
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än 35,782 lass, hvaraf större delen nu förbrukades. Dagsverken 
ensamt för 1546 upptagas till 15,358. Häri äro dock antagligen ej 
inberäknade timmermännens och murmästarnes arbetsdagar. I spetsen 
för de senare stod under en följd af år Måns Höck, som tidigare 
varit använd vid Gripsholm och efter 1550-talets midt ersattes af 
Antonius murmästare. Det dåvarande slottet, eller som det något 
senare kallas »mellersta stenhuset», hade ej samma utsträckning 
som det nuvarande, utan upptog endast afståndet mellan vallarnas 
inre hörn. Dess utsträckning skönjes ganska väl både å den nu
varande fasaden och å grundplanerna. (Jfr Pl. 1 och 2 samt tig. 1.)

Jemte det mellersta stenhuset omtalas från år 1550 »två hus 
på vallen», till hvilka grundvalen då födes och i hvilka uppmurades 
54,000 tegel. Följande år uppsattes taksparrar i åtminstone det 
ena af dem och till trossängen åtgick bl. a. 2 Sk® 18 L® näfver. 
Dessa två stenhus äro säkerligen de båda tornlika, fyrkantiga slut
värn, som fordom reste sig å borggården i vallens inre hörn. De 
äro synliga å den lilla perspektiven fig. 1 i föreg, kap., men före
komma äfven å Dahlbergs och Martins gravyrer samt å Reims teck
ning (jfr kap. I).

Den nuvarande slottslängan har uppkommit genom samman- 
byggning af det ofvannämnda »mellersta stenhuset» med tvenne 
nästan qvadratiska tillbyggnader, det »östra» och det »vestra» sten
huset. Af dessa omtalas »det östra stenhuset», »östra byggningen», 
»östra murningen» ifrån 1554, då omfattande arbeten här pågingo. 
Af ställnings virke levererades 80 föss, 87,000 tegel och 2,294 föss 
mursten förbrukades, 36 murankar insattes i väggarna, och till 
trossningar åtgingo 80 bjelkar jemte en mängd näfver. Den mot
svarande vestra byggningen omtalas först långt senare.

Inredningsarbeten fortgå samtidigt med byggandet. »En port 
för hvalfvén, säkerligen den stora hufvudporten, förfärdigades redan 
1546 jemte 3 nya dörrar till »stenhuset» och sex nya dörrar till 
»nya konungsmaket». Detta konungsmak kan dock möjligen hafva 
funnits i »den stora nya träbyggningen», som samtidigt uppfördes 
och hvars plats numera ej kan bestämmas. Det heter nämligen ut
tryckligen, att timmermännen arbetade och »timbrade nykonungs- 
makitt vdj 77 dagar» och konung Gustaf nöjde sig stundom med ganska 
enkla bostäder på sina många gårdar, såsom vi veta bl. a. genom 
exempel från Kungsör och Svartsjö. År 1550 var dock sjelfva 
slottet i beboeligt skick. Drottning Margareta talar i ett då ut-
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färdadt qvittens om »den tid K. Majit vår hjeltens aller nådigste 
herre samt vi der tillstädes voro», och räkenskapen förmäler, att 
uti 14 stufvor på slottet, kokhus och tre brygghus förbrändes den 
efter nutida begrepp högst ansenliga qvantiteten af 3,032 lass ved. 
Då antalet rum i förste och andra våningen af det »mellerste sten
huset» äfven efter den nuvarande indelningen utgör 14, torde man 
kunna antaga, att just denna del af det nuvarande slottet vid ifråga
varande tidpunkt var i allt väsentligt färdig. I sjelfva verket om
talas här under de följande åren hufvudsakligen inrednings- och 
prydnadsarbeten.

Rummen försågos efter hand med panelverk under loftet och 
kring väggarnas nedre del. År 1552 heter det, att Simon snickare 
»annamade till panelewerk» 20 tolfter bräder samt till »patroner», 
d. v. s. hvad vi skulle kalla schabloner, en tjurhud. Samma år 
förfärdigade Jöns Segelcke i Vadstena 124 tedor glasfönster, för 
hvilka han uppbar 46 1/2 mark i penningar. Två år senare hafva 
snickarne åter till panelverk förarbetat 13 tolfter bräder samt till 
»bute», d. v. s. golf i ett kungsmak, 272 tolft. En »skorsten», 
d. v. s. spis, insattes samtidigt i »stora salen». Smederna utförde 
till »konungsmaket» ett lås och ett klinkejern, andra smiden till »nya 
salen» samt ett dragspjell till »Östersta byggningen», der rum således 
redan nu voro under inredning. Söffrin glasmästare mottog med 6 
mark betalning »för 4 stor fönster örn 16 tafflor till itt kongz maak 
som färdicth är vthi thz medlersta stenhuset». Året derpå omtalas 
11 72 stora fönster örn 24 tabor uti 3 kungsmak. Men att glas ej 
uteslutande användes, finner man af en annan uppgift, nämligen 
att från förrådet 1552 utlemnades 5 decker 9 st. (:59) kalfskinn att 
göras uti »permen»: pergament, till fönster. Samtidigt inköptes ett 
ansenligt förråd färgstoffer af olika slag: blå lasur, cinober, spansk 
grönt, mönja, blyhvitt, alun, bresilia, kritor, hvilket allt torde 
hafva användts vid dekorationen af det inre. Möjligen leddes denna 
af mäster Lodwich Klockedon van Nanenberg, hvilken ifrån 1552 
var anstäld i konungens omedelbara tjenst med en årslön af 250 
mark och just detta år uppehöll sig på Vadstena. Säkerligen är 
han en medlem af den bekanta niirnbergska konstnärsfamiljen 
Glockendon. I räntekammarens räkenskaper kan han följas åtmin
stone till kon. Eriks andra regeringsår eller 1561. För öfrigt nämnes 
en Jesper målare, som 1561 »haffr för måladh och arbetad på 
två steger och lijctad ett konungz mak».
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De arbeten, sora här omtalats, torde i allmänhet ha koncen
trerat sig kring rummen i den nuvarande mellanvåningen, särskildt 
dess östra del (under stora salen A. å planritningen), der vi antag
ligen ha att söka de af konung Gustaf sjelf bebodda gemaken. Af 
den dåvarande inredningen har väl knappast något bibehållit sig, 
måhända de svaga spåren af en sockelmålning, som ännu skönjas i 
ett af de tre gemaken (jfr kap. I).

Äfven slottets yttre erhöll efter hand sin prydnad. År 1557 
tillklipptes af koppar 24 flögar och 1 krona, hvilka förmodligen 
uppsattes på rundlarnas tak eller på gafvelkrönen, den senare 
säkerligen på den förnämligaste platsen, vare sig denna utgjordes 
af n.-ö. rundell! eller af något slags midttorn. Dessa flögar på höga 
stänger, som ännu halftannat århundrade senare tyckas hafva varit 
i allmänt bruk,1 gåfvo en passande afsilning åt de branta taken 
och bildade med sina vexlande former och lifliga rörelser en verksam 
motsats till de tunga ofördelade, ofta oprydda massorna.

Ungefär samtidigt med att flögarna tillklipptes, började äfven 
stenhuggarne sin verksamhet. Timmermännen uppförde för detta 
ändamål år 1556 en stenhuggarestuga, och s. å. omtalas för första 
gången i slottets räkenskaper Per stenhuggare. Hans egentliga 
namn är Peter de la Roche (P. Delarock, P. Tysk), hans hem
land torde hafva varit Frankrike eller måhända Belgien, hvarifrån 
så många yrkeskunnige män både under detta och följande de
cennier utvandrade, bland annat på grund af de religiösa stridig
heterna. Vi finna jemväl i Sverige en hel skara af konstnärer eller 
konstförståndiga handtverkare af flamskt ursprung. Peter de la 
Roche hade förut någon tid varit verksam i Upsala; i Vadstena 
stannade han sedan till sin död, som inträffade först 1599, och synes 
åtminstone under sin kraftigare mannaålder här hafva ledt sten- 
huggeriarbetena. Jag får senare tillfälle att ytterligare tala om 
honom.

De stenhuggaredrängar, hvilka under denna tidigare period 
sortera under honom, uppgå för år 1561 till 8, alla med, så vidt 
man kan döma, svenska namn.2 Det enda arbete, som räkenskapen 
omtalar — den saknas för åren 1562—1566 — är tillhuggning,

1 Man jemföre t. ex. de många afbildningarna i Dahlbergs Suecia.
2 Suenn, Jöns, lille Suenn, Anders, Joen Hansson, Niels Anderson, Niils 

Larsson, Joen.
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1556, af 1,616 lass mursten, samt 1557 af 852 alnar huggen mur
sten till ö. och v. rundelu. Men den egentliga konstnärsbragden 
under denna torsta period i slottets historia utgöres dock af de båda 
hufvudportalerna af år 1563 (jfr beskrifning i föregående kap. samt 
afbildningar pl. 3, 1,2). Den enkla, eleganta, klassiska hållningen 
hänvisar på italienska eller, örn man så vill, tidiga flamska före
bilder. Hela anordningen, men jemväl sådana detaljer som de en
skilda listverken samt metopfyllningarna, omvexlande oxkranier 
och runda, med en ranka dekorerade plattor, öfverensstämmer på 
det allra närmaste med motsvarande illustrationer i Serlios arki
tekturverk. Samma sirliga och ärbara elegans återfinnes i infatt
ningarna till de små runda och fyrkantiga fönster, som ge ljus åt 
den stora dubbeltrappan på inre borggården, liksom i vapentaflorna 
nied deras krön eller å portal pilastrarnas och kolonnernas socklar 
med deras masker eller bladverk. Det senare (se fig. 12) med de 
långa stänglarna och de tjocka, breda, men rikt klufna bladskif- 
vorna erinrar på ett i ögonen fällande sätt om det efter Henrik 
Aldegrever uppkallade ornamentet, som härstammar från n.-v. Tysk
land och Nederländerna. Vi återfinna det samtidigt eller något 
senare på en del grafvårdar i Vadstena klosterkyrka. Vapentaflorna 
förråda deremot en mera obestämd karakter, en oklar kompromiss 
mellan en stilistisk-heraldisk och en naturalistisk uppfattning. I 
omfattningen till den yttre portalens vapentafla se vi deremot ett 
af de tidigaste förebuden till detta nordiska, örn metallbeslag erin
rande renässansmotiv, som senare i större mått och rikare förmer 
återkommer å de under perioden så omtyckta praktgafiarna. Må
hända härrör från denna tid äfven någon del af fönsterarkitekturen 
i mellanvåningen. Annu så sent som 1567 uppräknas utom Peter 
de la Roche fyra andra stenhuggare.1

Vadstena slott var emellertid i vanliga fall hvarken uteslutande 
fästning eller konungaboning, utan kungsladugård och hufvudort i ett 
rikt gods och läu med vidlyftig landthushållning och uppbörd, och 
i följd häraf också med en äfven under de armaste förhållanden 
talrik personal. Här behöfdes alltså vidlyftiga ekonomibyggnader 
och förrådsrum, och man hade alltifrån början sin uppmärksamhet 
riktad jemväl på fyllandet af dessa behof. Redan 1545 omtalas 
slottets kålgård, för hvilken då 7,200 plantor inköptes. En brygga

1 Jöns Sefridsson, Silena Joensson, Peder Matzson, Jacop Mårtenson.
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anlades likaledes under de första åren och utefter denna uppfördes, 
såsom i föregående kap. är nämndt, åtskilliga byggnader, bland

Fig. 12. Sockelornament. 
Uppteckning af Helene Holck.

deni kök, brygghus och pörte, som 1554 försågs med en ugn. Det 
visar sig häraf, att man vid Vadstena som på andra håll, t. ex.
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vid Gripsholm, der köksbyggnadeu likaledes låg ute i sjön, före
drog att förlägga de eldfarligare inrättningarna på något afstånd 
från hufvudbyggnaden. Inne på borggården funnos också, såsom 
förut är nämndt, åtskilliga byggnader. Här eller uppe i sjelfva 
slottet hade vi att söka fateburen, som vissa tider var väl försedd 
med bolstrar och hyenden, täcken, vepor och drätter samt kärl 
af koppar, messing och tenn. Åtskilligt häraf hade tillhört upplösta 
gillen i Möckleby, Viby, Vesterlösa och Normalösa. Konung Gustaf 
hade som bekant en stor förmåga att draga ekonomisk fördel af 
äfven slika ting. Räkenskapen berättar sålunda bl. a. att tvenne 
kronor togos från Skenninge kyrka »när byenn födes nidt och bor
gene flytte till Wadztena»; dessa kronor uthyrdes sedan 27 gånger 
till brudar och inbragte i hyra 18 mark i penningar, som redovisas 
bland öfriga inkomster.

* *
*

Slottet var vid slutet af denna period, om man undantager 
något slags midttorn, sannolikt blott två våningar högt, oberäknad! 
källarvåningen, och sedan de båda portalerna år 1563 blifvit upp
satta och prydda med den dåvarande slottsherrens, hertig Magnus’ 
vapen, synes ett uppehåll i slottsbyggnadsarbetet hafva inträdt. 
Visserligen ej alldeles, ty löningsregistren för 1566, 1567 nämna flere 
af de mest ansedda namnen i slottets byggnadshistoria. Arendt de 
Roy, som första gången förekommer 1566, uppbär då i årlig lön 300 
mark, Peter dela Roche 150, Philippus Wallmester 100; men några 
omfattande byggnadsarbeten egde ej rum, och man drog sig fram 
så godt man kunde. Rantzows skaror svärmade 1567—68 öfver hela 
Östergötland, plundrade och brände, och om också Vadstena slott 
skonades, så hindrades dock tillförsel, åkerbruk och boskaps
skötsel samt härmed också allmogens körslor och dagsverken till 
slottet. Senare kom brödrafejden mellan konung Erik och hertigarna, 
då Vadstena intogs af de senare, med häraf framkallad oro och 
afbrott.

Men under det följande årtiondet inträda byggnadsarbetena i 
ett nytt skede. Den 19 april 1570 utfärdar konung Johan ett bref 
till Palne Erikson (Rosenstråle), fogde i Östergötland, angående 
dagsverken till Vadstena slott, med uppmaning till honom att »ware 
förtänchtt att hafwe samme bygningh förhänder med thet aller- 
förste». Och nu följer under en räcka af år ett flöde af skrifvelser
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med förmaningar, hotelser, råd och anvisningar från den intres
serade, men nervöse och orolige byggherren å ena sidan, från den 
andra frågor, urskuldanden, förklaringar och klagomål. »Det be- 
höffwcs en hed hop Timber att hålle bygningen widh machtt medh, 
så framptt hon aldeles icke skall förfalla (12 okt. 1570). Slotts
vallen och sträckmuren ha rasat och man begär en ny vallmästare 
»effter thenu som ther tillförenne war brwkett är död blifwenn». 
Sannolikt är denne den förut omtalade Philippus. »Ther wetthe 
wij», svarar konungen den 25 maj 1574, »nw icke rådh till, vthenn 
thw må förskaffe tigh eenn, ellwar tvv kann vpspörie någenn» . . . 
»elther ther icke ähr någenn synnerlig!! konst medh». En Ardvid 
Walmester omtalas sedermera 1582 och qvarstår ännu 1596. — 
»Wadzstena Slott behöffuer vthenn någon förtögrinngh blifve för- 
bygdt, så frampt thef icke schall bliffue fördärfwedt» heter det i 
mars 1575, och i ett bref den 25 maj s. å. befaller konungen »att 
samme befestninngh skall j thenne sommer med alffwar förbygges 
och förbättres». Från midten af detta årtionde tager byggnads
arbetet åter färt och fortgår med vexlande ifver till omkring 1590, 
då konungens intresse riktas åt annat håll, bland annat på för
fordring af hospitalsbyggningarna i Vadstena. Konungen uppehåller 
sig under denna period då och då på slottet, medan hertig Magnus 
i regeln vistas på Kungsbro.

Ledare af byggnadsarbetena var under denna tid Arendt de 
Roy (Arennt, Aron Roy, A. Byggemester), hvilken, såsom ofvan 
nämndes, redan 1566, möjligen tidigare, hade anställning vid slottet 
och stannade här till sin död 1590. Han var tydligen af neder
ländsk härkomst och förmodligen af samma slägt som den Andries 
de Roy, hvilken ungefär samtidigt var verksam i Holland som fäst- 
uingsingeniör.1 Antagligen var detta äfven Arendts egentliga yrke, 
och han hade 1567 haft i uppdrag att ombesörja Jönköpings be
fästande samt året derpå att återuppbygga det brända Eksjö. Af 
beställningsbref2 och aflöningsbelopp synes, att lian varit en ansedd

1 Jfr Galland: Geschichte der holl. Baukunst lind Bildnerei ina Zeitalter 
der Renaissance.

2 Ett till räkenskapen för 1576 fogadt beställningsbref har följande ly
delse:

Wij Johan then Tridie medh Gudz nide Suerigis, götis och wendis 
etc. konung, gore vvitterligitt att wij af gunst och nådhe, så och opå 
thett thenne wår thro tienere och Byggemestre opå Wadstena slott
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och välbetrodd man. I löningsregistren plägar han intaga platsen 
näst efter slottets fogde och framför Peter de la Roche. Genom 
konungens bref den 23 februari 1576 erhåller han befallning att 
stundom begifva sig till Linköping att förfordra samma gårds bygg
ning. Vid ett par tillfällen (1583, 1584) omtalar räkenskapen, att 
han uppburit »tärepenningar» för resor till Stockholm, förmodligen 
för att med konungen samråda om de pågående byggnadsföretagen. 
Måhända har han äfven utfört den schamplun (ritning) till slottet, 
som enligt 1587 års räkenskap betaltes med 5 daler och året derpå 
åberopas i ett af konungens bref.1 Bland den stora skara af tje
nare och handtverkare, som samtidigt voro verksamme vid slottet, 
kunna nämnas murmästarne Måns Brand, som vi kunna följa åt
minstone från 1566 och ända fram till 1591, Hans von Mölnhusen 
(v. Mölenn, v. Mölhusen), äfven stenhuggare, som finnes anstäld 
1582 och 1587 erhåller beställningsbref som stenhuggare och mur
mästare vid Vadstena och Norrbyhus, Melcher murmästare, som

Arendt Roij sig thess troligere och flitigere vdj samme kall och erm 
bethe schall bruke och helinne lathe, hallre vndtt och eliter lathz som 
wij och nu medh thzte wårtt öpne brell (. och till enn behagelig tidh .) 
willie och effterlathe honom till årlig lönn och wnderhold daler Tretio 
st:r, Engelst tije alner, spannemål femtond pund, humbla sex fb, saltt 
lisk enn tijnna, frij åhrs kosth sjelf! annen och på en drengh daler 
fem st:r, kläde 10 alner. Ther wårtt Cammarråd, Cammererare, Be- 
falningzmen och alle andre måge wrette sijg effterrette icke görendis 
förrde Arendt Roj her emott någitt hinder ella- förfång. SchriHuit opå 
wårt kongl, slott Stockholm then 22 Nowembris Anno d:i 157 (sista 
siffran borta), möjligen 1572.

1 Det är tidigare antydt, att denna schamplun möjligen är densamma som (i 
gammal afbildning) finnes införd i den s. k. Swensche Plante-Booken i For- 
tifikationsarkivet, afbildad som fig. 1 i föreg. kap. af denna uppsats. Den 
borde naturligtvis från Arendt de Boy hafva öfvergått till dennes efter
trädare Hans Fleming, och denne, som lefde ännu på 1620-talet, kan 
mycket väl hafva lemnat den till den person, som för kronans räkning bil
dade ofvannämnda samling af svenska stads- och fästningsplaner. Bokens 
band bär årtalet 1637, men af i densamma förvarade planer bär åt
minstone en (Kalmar) årtalet 1610. Att den måste anses som skiss 
till en blifvande byggning, ej som afbildning af en befintlig, torde 
bl. a. framgå deraf, att slottet aldrig haft det utseende, som ritningen 
utvisar. I början af 1600-talet gjordes alla rundlarna lika höga eller 
rättare sagdt. lika låga; på ritningen äro deremot den n.-ö. och den 
n.-v. högre än de andra. Detta var i verkligheten endast fallet med 
den n.-ö., ehuru meningen nog varit att ge båda samma höjd.
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1590 uppsatte den stora trappan m. fl. a. Om vallmästaren Arvid 
är förut taladt; hans sociala ställning tyckes ej hafva varit hög, 
då han i löningsregistret finnes uppförd mellan bryggaredrängen 
och humlegårdsdrängen.

Några smärre reparationer på vallen och dammen hade egt 
* rum 1572 och andra omtalas 1576 och 1578, men torde med den 

nyckfullhet och oförmåga att beräkna tid, krafter och tillgångar, 
som i allmänhet utmärkte konung Johan III, ej hafva varit till
fyllest. Man hör honom ännu åtta år senare (6 jan. 1588) disku
tera och visserligen motsätta sig ett förslag »att man nu i sommer 
motte vthöse grafven på thett man finge besee grundwalen och 
latbe förbättre hwad som vnder wattnett eller i wattngangen be- 
höfwes hjelp». Omsorgen egnas under denna period framför allt 
åt sjelfva hufvudbyggnaden, dess arkitektoniska utstyrsel och in
redning. Man sysselsatte sig som det vill synas, först med höjandet 
af slottet, d. v. s. det mellersta stenhuset åt ö. sidan, och antagligen 
tillkommer vid denna tid den tredje våningen med den s. k. riks
salen. Samtidigt bygdes äfven på ö. stenhuset och ö. rundeln (1578). 
I denna senare och i stora salen inmuras d. å. 30 murankar, 
67,000 tegel, 5,562 lass sten. Åtgången af dagsverken är 7,581. 
Följande år erhåller mäster Henrik Vorhauen (van Hmven) befall
ning att med 4 nederländske murmästarsvenner begifva sig till 
Vadstena. Han hade förut varit verksam i Stockholm, bland annat i 
Gråmunkekyrkan (Riddarholmskyrkan), och kan sedan följas ända till 
1609. Åtgången på byggnadsmaterial är 1579 också högst betydlig; 
räkenskapen upptager resp. 11,933 lass mursten, 62,400 tegel och 
11,444 dagsverken. Man använder vid arbetet »på muren» en kran, 
smides- eller andra arbeten omtalas »till byggningen på muren uti 
tre spisar», väl de tre rummen längst österut i öfre våningen af 
det nuvarande slottet, då det ö. stenhuset, »till byggningen upp mot 
stora salen vid ö. gafveln», »till en kammar uti östra stenhuset». 
Under de följande åren fortsättas murningsarbetena med omvex
lande 5, 8, 10 murmästare och en betydlig, ehuru likaledes vex
lande åtgång af materialier, för femårsperioden 1581—85 uppgående 
till sammanlagdt 23,430 lass mursten och 229,800 tegel. Förmod
ligen är det östra trapptornet samt det höga midtpartiet på bygg
naden eller kyrkan, som nu fullbordas. Hur ogeneradt man gick 
till väga vid sådana tillbyggnader, ses bl. a. af den i hörnet mellan 
trapptornet och slottet befintliga nedgången till källarvåningen,
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hvilken är bygd på sned öfver vinkeln. Först nu är det som scham- 
plunen (1587) omtalas, och genom ett konungens bref den 6 jan. 
1588 får man en föreställning örn huru långt byggnaden då var 
kommen. Med anledning af det ofvannämnda förslaget att osa läns 
slottsgrafven, ger han nämligen till svar, »att wij ingelunde äre til- 
sinnes att lathe något företage med bygningen på den westre side 
örn porten för ähn alle de våninger och bygninger innen för Slottet 
ähre för aldeles rede, såsom schamplunen uthwijser, allenast att 
den ene weggen westerför porten som wetter inåt! Borggården motte 
blifwe optord så högh som den bör wara på dett wij motte få

Fig. 13. Nedgång till ö. källarvåningen. 
Uppteckning af F. Lilljekvist.

Slottett först innen till på alle sider rede såsom thett sigh höör 
effter skamplunen». Man skall derför under tillstundande vår och 
sommar hålla på med »de Bygninger och wåninger innen tor Slottett». 
»Och när då allt ähr ferdigt innen för Slottett, kan man seden med 
teste större alfwar fulfölie den bygning på westre siden örn porten, 
så att dett en gång kunde blifwe en ende medle»

Man finner häraf, dels att hela vestra sidan af slottet ännu ej 
var fullbordad, dels att konungen fäste hufvudsaklig vigt vid att 
det först skulle bli färdigt åt gårdssidan. Detta öfverensstämmer 
helt och hållet med renässanstidens sed i de nordliga länderna, 
och vi lia af den i det föregående lemnade skildringen af slottets
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utseende sett, att dess gårdssida är i arkitektoniskt afseende vida 
rikare än den yttre fasaden.

Under åren 1588—89 omtalas också en temligen stark åtgång 
af material, resp. 69,700 och 58,300 tegel samt 2,464 och 3,889 lass 
mursten, men härefter inträder ett stillestånd i det egentliga bygg
nadsarbetet, och det blir först under följande skede, som slottet an
tager sitt symmetriska utseende.

Takläggning, inredning, dekorations- och stenhuggeriarbeten 
pågingo samtidigt. Den »rundell, som vitter ått stalgården», troligen 
den sydvestra, täcktes 1578 af Peder kopparslagare med 13 Sk® 
nytt takbly, och tre år senare (1581) erhöll samme man 2 oxar 
»för han lade koppar på slotzens rundhell», hvartill åtgick omkring 
11 Sk®. På samma rundel uppsattes derjemte en jernspira af 13 
L®:s vigt med knapp och flög samt ett träverk, förmodligen de 96 
pelare, för hvilka Joen Swarfvare samma år erhöll betalning. 
Knappen och flogen forgyldes med fint guld, och träverket, rimligen 
en tornbalustrad, målades med krita, blyhvitt, mönja och svart. 
Säkerligen måste härmed förstås den n.-ö., mot staden vettande 
rundeln, som vid denna tid var betydligt högre än de andra, och 
som sedan inreddes med kungliga rum. Emellertid omtalas äfven 
under de närmast följande åren (1582—1583) takarbeten på »Slotzens 
torun» och på »Slotzens rundell». Det förra täcktes med närmare 
3 Sk® koppar och 10 Sk® bly, hvarjemte här uppsattes 19 flögar 
och 19 knappar af koppar, och på den senare »ähr optiärtt» 1,068 
alnar blagarn jemte en stor qvantitet tran. Med tornet kan väl 
svårligen menas något annat än slottets stora midttorn, hvilket, att 
döma af den i föreg, afdelning omtalade väggmålningen af 1619, 
var rikt prydt med knappar och flögar. Det bör således vid denna 
tid hafva varit färdigt. Annu 1586 befaller dock konungen, att 
sända »en Luthrer till Wadstene, som skall Luthra en hoop käpper, 
som skall wthslåss wedh Hammer till att teckie tornet medh vppå 
Wadstene Slott». Måone nu menas n.-ö. trapptornet? Man samlar(1587) 
stora qvantiteter takmaterial, 30 Sk® råkoppar, 12 Sk® plåtkoppar 
och 108,000 takspån. I räkenskapen för 1590 finnes också anteck
nadt att Peder kopparslagare under åren 1588—90 täckt slottet och 
härför uppburit 190 dal. 3 mark, hvarjemte några smärre upplägg
ningar af koppar omtalas på »rundelenn» och på »östra rundelen». 
Härmed tyckes ock det dåvarande slottet hafva varit fullständigt 
under tak.
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Sorn stenhuggare är Peter de la Roche fortfarande verksam. 
Han förekommer bland innehafvare af beställningar 1 och uppbär 
med en viss regelbundenhet sin aflöning. Han öfvervakar arbeten 
vid stenbrotten i Skärkind, på Omberg, på Röknön, vid Rörsund, 
han ansvarar' för utlemnade verktyg,2 han »annammar» bly och 
jernkrampor ur förrådet för att gjuta fast stenar med öfver fönstren, 
i gesimser, å trappan o. s. v. Några direkta arbeten i öfrigt af 
hans hand omtalas ej, men härtill hade räkenskapen ej heller någon 
anledning, då han uppbar regelbunden årslön, och de särskilda 
posterna således ej behöfde nämnas. Stenhuggardrängarnas antal 
ökas under 1578 från 4 till 9 och uppgår under följande år stundom 
ända till 16 (1583). De flesta af dem ha utländska namn, som det 
tyckes af Sämsk eller lågtysk härkomst. Vi finna sålunda en Franz 
van Bretzell (1581—82), en Willam Bretzell (1582), en Lambrecht 
Brucksäll (1583—1587), samtliga förmodligen från Brilssel; west
faliska stadsnamn bäras af Bernt van Mönster (1582—90 o. ff.) 
samt Hindrich Billerbeck (1582, 85, 87); Hans van Mölhusens namn 
erinrar örn den liknämnda staden i Sachsen eller i Elsass, men 
jemte dem nämna räkenskaperna en mängd andra.3 De sten- 
huggeriarbeten, som särskildt omtalas, utgöras af »semisk» : sims, 
listverk, samt »ordijn.», förmodligen vanlig släthuggen sten; för båda 
sorterna beräknas arbetslönen pr fot. Af uppgifterna rörande bly- 
gjutningen »öfver fönster» (1579), »kring örn rundeln» (1581), »öfverst 
kring muren» (1582) finner man, att det är fråga om fönsterinfatt

1 Ett beställningsbref för Petter Delarock, utfärdadt å Stockholms slott 
den 6 juli 1575, har ungefär samma lydelse som det ofvan meddelade 
för Arendt de Roy, ehuru lönevilkoren äro något olika. Hans årliga 
lön upptages till »Daler fyretijo st:r, Eng. tijo aln:r, spanneinåll Tijo 
pd., oxe ett st:e, får fyra st., swin tu st., smör En halff t:a, lax En 
half t:a, ströming En halft" tola, Torsk En halft" t:na, forske gedder 
sex fl, salt En halft" tina, åll fyre TE, humbla färn R. lthem foder 
och måll opå en klippare».

2 Ar 1576 omtalas knustrer 3, scheffler 6, hackor 4, wigger 4, spens- 
hambra 2, schuffuejärnn 3, windewigg 2.

:l För den ifrågavarande perioden nämnas här Adam (1582, 1590), 
Alexander (1579, 82, 83), Antonius (1583), Hans Edel (1579), Hans 
Rodhe (1579), Hindrich Buck (1583), Laurentz (1579), Roland (1579), 
Sander Cornelissen (1582, 83) samt med namn af mera svensk klang, 
Nils Pedersson, son till Peter Delaroche (1582, 90), Jöran (1582), 
Staffan Hansson (1582, 83), Sven (1579), Anders (1579), Jonn (1579).
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ningar och en kranslist, men antagligen äfven om beklädnadssten 
för vissa delar af byggnaden. Efter 1589 minskas stenhuggarnes 
antal, och 5 af dem skickas detta år till Väsby, men några lia dock 
fortfarande sysselsättning med dekorationen af den stora kungs- 
trappan på inre borggården (se grundplanen Pl. 2), hvilken 1590 upp
sattes af Melcher murmästare. Bernt van Mönster, Adam och Nils 
Pedersson erhålla i flere poster betalning för arbetet på trappan 
åren 1591—92, den förstnämnde derjemte för »2 kartuser och en 
pilare», Adam för »en pilare och en half skorsten» samt Nicolaus för 
»en half skorsten». Med dessa båda pelare afses antagligen de båda 
joniska pilastrar, som utgöra infattning till ö. trapptornets portal, 
till hvilken kungstrappan ledde upp1 (se Pl. 3.) Afven dessa ut
märka sig genom samma elegant klassiska hållning, som de båda 
hnfvudportalerna af 1563 och kunde liksom dessa väl vara hemtade 
från Serlio. Sjelfva trappans underbygnad dekorerades med rusti- 
cerade halfkolonner mellan de två hvalf, på hvilka stegen hvilade, 
och måhända voro de båda kartuscherna afsedda för deras socklar. 
Skorstenen, d. v. s. kamininfattningen, kan vara en af dem, som 
ännu stå qvar i mellanvåningen (se fig. 9 kap. I). För öfrigt 
sökte man under dessa tider, då lönerna stundom höllos inne i 
flere år, att skaffa sig små biförtjenster på annat sätt. Räkenskapen 
för 1593 innehåller följande anteckning: »Haffuer diktning Gunnill 
Nådh:en skenncht till enn kyrkie vtj Smålanndh, benempd Säby, 
En funt, som Bärlin steenhoggere haffler hugget och derföre vtj 
arbitzlön ophit» korn och malt 2 pd 6 span samt 1 får, och ett par 
år (1595) senare har samme man till fröken Annas behof huggit 
två senapsqvarnar. Af grafstenarna i Vadstena klosterkyrka och 
Linköpings domkyrka ha säkerligen också många tillkommit vid 
denna tid. Der kan nämligen uppvisas en hel följd af grafhällar 
öfver personer, aflidna under senare hälften af 1500-talet, å hvilka 
anordning och detaljer förråda stora likheter med slottets skulptur
prydnader. De visa oss i regeln den hädangångnes adliga vapen 
eller borgerliga bomärke insatt i en arkitektonisk omgifning, som 
utgöres af en sockel samt tvenne pilastrar med bjelklag och krön. 
Sockeln bär vanligen inskrifter. De små pilastrarna äro än refflade, 
än lyida med stigande bladverk af samma karaktär som i det

1 Denna portal tiar efter trappans rifning blifvit nedflyttad till botten
våningen.
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förut nämnda s. k. aldegreverornamentet. Öfver det ganska regel
bundna entablementet höjer sig i de flesta fall ett tresidigt eller båg
formigt gafvelkrön, prydt med dessa egendomliga, refflade knoppar 
eller kulor, som äro karakteristiska för Vadstena slotts fönsterarki
tektur (jfr tig. 3 kap. I samt fig. 14 här nedan). Detta visar i alla

Fig. 14. Graf häll i Vadstena klosterkyrka.
Uppteckning 1890 af I. o. H. Holck.

händelser, att en liten stenhuggarskola under dessa årtionden här exi
sterade och under anspråkslösa vilkor en tid bortåt uppehöll de 
klassiska traditionerna.

Bland inredningsarbeten märka vi i första hand insättningen 
af fönster. Smärre arbeten af detta slag omtalas 1572 och 1570,

13
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och 1579 mottog Eskil glasmästare för 11 stora fönster 4 spann 
malt. Men under de följande åren ankommo stora qvantiteter glas 
från Söderköping, och 1584 har Erich glasmästare mottagit 20 dal. 
i penningar för »163 tafflor hann haff:!- giorth». Till att uppslå 
glasfönster åtgingo samtidigt 800 tenglickor d. v. s. platthufvad spik. 
Följande år har samme man utfört 341 stora och 74 mindre taflor, 
d. v. s. lådfack, hvarjemte »hann haff:r insatt 279 ruther vdi fönsteren 
som aff storm väder sönderslagne ähre». Annu två år senare (1587) 
äro fyra glasmästare verksamme, samma år som konungen vistades 
i Vadstena, och ej mindre än 33,559 lass ved uppbrändes å slottet 
eller fördelades till Kongl. Maj:ts »hoff i byenn». — Härmed torde 
slottets behof af glasfönster hafva tills vidare varit fyldt. Men i 
enklare lokaler, i snickarnes och stenhuggarnes stufva, liksom i 
smedjorna uppsattes fortfarande pergamentsfönster, som tillverkades 
af Henrik Hansson och Lasse Hansson, sedan qvighudar och kalf
skinn härtill blifvit utlemnade ur förrådet.

Snickeriarbetena äro ej specificerade, men man ser af antalet 
anstälda personer, i hvilket omfång de pågingo. Under de första 
10 åren tyckas de hafva varit helt obetydliga, då endast en snickare 
omtalas. Men redan 1583 nämnas fyra, 1584 förekomma sex, 1587 
har antalet stigit till tio och 1588 till tretton, hvarmed höjdpunkten 
är uppnådd. Den förnämste af desse »embetsman» tyckes hafva varit 
Claus Wolter (Claus Snickare f 1605), som innehade en tomt å 
slottsplatsen, som bl. a. förskjutit penningar till inköp af redskap 1 
och för andra ändamål, och som 1589 fått betalt för en resa till 
Stockholm. Bland utförda arbeten nämnas år 1579 40 pelare, 
som Per Svarfvare hade utfört, samt »täcker, skiffuer, dörer och 
anadt snidkarewärck», som 1591 hade förfärdigats af utlem
nade 30 tolfter bräder. Jemte Claus förekomma Helge och 
Sone, Anders Björson m. fl., samt med namn, som tyda på 
utländsk härkomst Hans Ratt (1583), Johann Tay (1583), Chri
stopher o. a.

Såsom synes af denna redogörelse, är det egentligen under 
senare hälften af 1580-talet, som inredningsarbetena pågå med 
någon ifver. Detta gäller äfven målarnes verksamhet. Under den 
föregående tiden omtalas endast få och föga betydande arbeten af

1 Af redskap omtalas 10 höffleiernn, 6 sleckt höffleiern, 10 Baliemn, 7 
lioliernn, 8 snidkariern, 10 sågar, 11 sircklar, 9 spickbor, 2 handbilor.



vadstena slott. 185

detta slag. De egentliga målningsarbetena torde ha börjat 1585, 
då rätt mycket färg uppmålas; men tor år 1587 upptager in
ventariet en högst utförlig förteckning på färgstoffer m. m. jemte 
redogörelse för åtgången, som är ganska betydlig. 1 Jemte Sven 
målare, som var anstäld sedan 1584, förekomma nu 7 andra, 
bland hvilka åtminstone tvenne, Arendt Lambrechts och Kort 
Wolff' (Wulff) äro kända äfven från annat håll. Den torre 
tillhör de mera bemärkta konstnärerna under perioden, och fick 
för första gången 1586 anställning i Kalmar, hvarifrån han samma 
år förskiekades till Vadstena. Under de följande åren finna vi

1 Följande artiklar upptagas i förteckningen; den första siffran utmärker 
tillgången, den andra åtgången:

Fint Guld 13 hundradt — 1300 st.
Twrst Guld 2 V* tusendt — 1625 st.
T wret Sölf!' 2*/, tusendt — 2 Vi tusendt.
Sinobell 5 pd. 20 lod — 6 lod.
Saffran 1 lod — 1 lod.
Bomuldh % pd. — */, pd.
Akergield £>V2 pd. — 10 lod.
Berg Grön 3 pd. — Vi Pd-
Brun Botli 3 pd.
Skitgieldh 2 pd.
Blygieldh 3 pd. — 1 pd. 6 lod.
Spansk grönth 8 pd. — 5 lod.
Bly huit 5 pd. 1 lod — 17 lod.
Botzill (rödkrita) 3 pd. 0 lod — 3 lod.
Sölffuerglädh 8 pd. — U/2 pd.
Bollj (Bolus) 1 pd.
Operamentb 1 pd. — 1 pd.
Alundh 30 pd. — 7 pd.
Ferniza 40 pd. — 3 pd.
Lin olia 40 pd. —
Olioblå 4 pd. 4 lod — 1 pd. 4 lod.
Wattenblå 4 pd.
Myma 71% pd. — 15% pd.
Kopp Böck 4’/, pd. — 4% pd.
Limh 17, pd.
Suartebysser 17 st:r — 17 sto-
senare fargförteckning af 1591 omtalas ytterligare:

Sköfvergrönt 1 pd. lod
Kenroch '/s fat.
Laclnnos 1 pd.
Krita 13
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honom omvexlande i Stockholm, der han den 4 mars 1587 erhöll 
beställningsbref som målare vid slottet, i Vadstena (1587, 1588, 91, 
92), i Kalmar (1587), Borgholm (1588), Upsala (1593),1 och ännu 1611 
qvarstår han som beställningsinnehafvare. Han kan således på sitt 
sätt anses som jemväl Carl IX:s hofmålare. Hans son Cornelius 
Arendtsson framstår sedermera som en af de mera ansedde porträtt- 
målarne under 1600-talets förra del. Kort Wolff återfinnes senare i 
Upsala, der lian 1591 skulle arbeta i slottskapellet. Det är säkerligen 
under ledning af Arendt Lambrechts, som dekorationen af de nytill- 
bygda, måhända äfven af de äldre delarna af slottet nu fortgår. Om 
dennas art och utsträckning kunna vi ej bilda oss någon noggran
nare föreställning, då högst få arbetsdetaljer nämnas i räkenska
perna, och det lilla som är qvar af den forna färgprakten, säkerligen 
forskrifver sig från tiden närmast efter 1598 års brand, om hvilken 
mera här nedan. Det framgår endast, att färgåtgången varit stark 
både 1587 och 1589, 91, 92, och att man användt betydliga 
qvantiteter guld och silfver samt mönja och »oljoblå». Men med 
kännedom om konung Johans praktkärlek, sådan den visade sig 
vid inredningen af Stockholms slott, af Svartsjö, Upsala och Kal
mar, har man anledning antaga, att äfven här utvecklats glans 
och rikedom. Särskilda målningsarbeten omtalas tillfälligtvis i 
»wår nådige drottnings Rutzbårs Gammar» samt i hertig Sigismunda 
swarfvarecaminar» (1587). Gotschalck och Anders målare erhöllo 
1590 20 dal. i pgr och 1 par skor »för tile håfne målat run
delen, försalen och gången mellan rundelen och försalen, hvarvid 
vi väl närmast lia att tänka på den praktfulla n. ö. rundeln och 
något af de till ö. trapptornet stötande rummen. Aronn d. v. s. 
Arendt målare får likaledes 1591 betalning »för han haffuer målat 
konung. Mattz och drottningens cammer och ändock en liten 
pammer i stenhuset», måhända rummen under rikssalen, och året 
derpå antecknas, att han uppburit betalning »tor han haffuer 
förmält stora saelstäcker». Annu 1593 fortgår målningen af 
salstak.

De uppgifter, som förekomma örn smidesarbetena, ha intresse 
endast för så vidt de visa, att man egnade uppmärksamhet jemväl 
åt denna art af konstslöjd, och enär de ge anledning att lära känna

'Enligt Räntekammarböcker 1586, 90, 93 samt de olika slottens räkeu- 
skaper.
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åtskilliga rum i slottet. De finare smidesarbetena förekommo lika
ledes under slutet af 1580-talet, och 1587 voro de 4 klensmederna 
Urbanus, Larens, Sven och Håkan verksamme, förmodligen äfven un
der närmast följande år. Härjemte funnos naturligtvis grofsmeder för 
större byggnadssmide, för tillverkning af ankarjern, krampor, skott- 
bommar o. d. — År 1576 förarbetades till fönsterjern i »stora salen» 
mer än 6 skit stångjern. 1579 utfördes åtskilliga smiden till »trä- 
bygningen udi store salen», — månne något slags läktare? — »till 
byggningen up mot store saldin vid östre gaffuelen», »till en Gammar 
udi lille fougdestutfvan», »till en Cammar udi östra stenhuset» samt 
»till Ruste-Cammaren», 1580 »till rundelen och stensalerna». I 
1592 års smidesregister omtalas 5 nycklar till de »våninger brede 
medh store salen», d. v. s. smårummen ö. ut i Öfversta våningen, 
»till Kong. Mattzrs kammer 1 smelle 1 klinchelås», krokar till 14 
fönster i salen och rundelen, till 4 fönster till »mellomrummet der 
fataburen ligger», jemte smiden till 3 dörrar dersammastädes, dess
utom till det Öfversta stenhuset, rustekammaren, stora salen, en kam
mare i Bengt Knutssons stuffua, herre bastuffuan, Cantzelij Byg
ningen, en stuffua bredevidh Herre Bastuffuan, till fougdestuffuan, 
kokestuffuan och snidkarestuffuan. Ett jern användes samtidigt till 
att uppslå ett vapen uti rundelen.

* %
*

De egentliga byggnadsarbetena voro tills vidare afslutade redan 
1588, ehuru arbetet på den stora trappan invid östra trapptornet 
och en mängd både dyrbara och omfattande inredningsarbeten 
fortfarande pågingo. Efter konung Johans död 1592 tog hertig 
Magnus, som under en följd af år uppehållit sig på Kungsbro eller 
Norrby hus, någon tid sin bostad i Vadstena. Hans flyttning med
förde åtskilliga smärre putsnings- och inredningsarbeten. Klensmeden 
Larens arbetade uti salarna till hertig Magni ankomst, suickarne 
arbetade på några täcken uti hertig Magni Cammar, Markus målare 
har målat uti våningarne och stenhuggarne Bernt och Hans ha 
huggit stenar i fönsterna, »der hertig Magnus inne vistades». Dessa 
stenar fästes samman med jernkrampor och bly, trägaller uppsattes 
framför eldstäderna i hans rum, förmodligen för att han ej i sin 
sinnessvaghet skulle skada sig i elden, och dessa galler målades 
med brunrödt liksom fönsterbågarna. Äfven slottsbron, porten och
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porttornet å förborgen rustades. Hertigens vistelse å slottet blef 
emellertid ej långvarig. Redan 1595 förmäler räkenskapen på sitt 
torra lakoniska sätt, att »Claus dykare haffuer grafvitt hertig Magni 
graff» samt att Adam, Bernt och Jaeol) stenhuggare »hafua huggit 
sten til S. hering Magni graff».

Med hertig Carls öfvertagande af regeringen begynner det 
tredje och sista skedet i slottsbyggnadshistorien, och man skönjer 
nu under en följd af år en större kraft, bättre reda och planmässig
het i arbetet. Byggmästare var under denna period Hans Flemming 
(H. Byggemäster, långe mäster Hans), Arendt de Roys efterträdare 
och sannolikt äfven landsman. I alla händelser har han ej till
hört den samtida svenska adelsslägten. Hans sigill visar ett van
ligt borgerligt bomärke jemte bokstäfverna H. F., och af ett sådant 
skrifsätt som »bougmester» i ett hans qvittens torde kunna antagas, 
att han varit en utländing. Han erhåller den 11 Aug. 1590 efter mäster 
Arendt de Roys död konung Johans utnämning såsom byggmästare 
på Vadstena, men var redan förut anstäld i konungens tjenst. Af 
ett bref ‘/g 1588 från ståthållaren i Östergötland Hogenskild Bjelke 
framgår, att han då utöfvade tillsyn öfver andra kronans byggnader 
i landskapet vid Stakeberg, Norrköping, Bradenäs, Linköping, 
Norrbyhus. Under en lång följd af år är han nu verksam i Vad
stena, der han öfvervakar byggnadsarbetena vid slottet, kloster
kyrkan och hospitalet samt har tillsyn öfver arbetet med hertig 
Magnus graf. I ett konung Carls hesta)lningsbref den 9 Jan. 160(5 
törordnas han att vara byggmästare vid Vadstena, Elfsborg och 
Jönköping med uppdrag att »befästningarna förbygga och förbättra», 
1609 förekommer han ännu i Östergötlands räkenskaper, men kallas 
både detta år samt 1611 och 1613 byggmästare vid Jönköping. 
Annu så sent som den 25 Maj 1622 erhåller han som byggmästare 
vid Kalmars och Jönköpings befästningar konung Gustaf Adolfs 
bekräftelse på en gård i Östergötland.

Det är under denne driftigt mans ledning, som slottet närmar 
sig sin fulländning. Fästningsverken behöfde framför allt sättas i 
ordning. Yi minnas af det föregående, att deras tillstånd 1588, då 
ståthållaren ville ösa läns slottsgrafven, tyckes hafva varit ganska 
betänkligt. Småreparationer uti »värnarne» omtalas 1595, då äfven 
den nya vaktmästarstufvan af sten uppfördes, som långt in i detta 
århundrade qvarstod i vinkeln mellan östra trapptornet och vallen. 
Afven under de båda följande åren arbetas på stenmuren under
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slottsvallen, och 894 */s dagsverken åtgingo 1597 »till att opretta 
vallen som nederfallen war innan på Vadstena slott».

Så utrustad afvaktade man de händelser, kom kulminerade i 
slaget vid Stångebro mellan Sigismunds och hertigens parti. Men 
året derpå börja ånyo befästningsarbetena och nu med större 
ifver. Som vallmästare anställes Jaren Wolff. »Wij late eder wete 
Borrie Jönnson», skrifver hertigen i ett bref från Sköffle den 24 april 
1599, »at wij haifue handiet med breffuisere Jörenn Wolff, at han 
skal hålla på och förfärdige Brystuärnen på wallen där wid slotet 
och skal giöra honom färn al:r tiuk och färn al:r bred, och för hvar 
fampn haffue wij tilsagt honom halffannen mark, sampt frit öl och 
mat. Därföre är wår willie och nådige befalningh at i late honom 
där wid slotet nödtorfftig utspisning bekomme så som och honom 
med alle delar befordra late, så at han håller opå med al flit och 
samme brystuern ferdigar. Dermed skier oss til behagh: Gud be
fäl landes». Under det första året lades 114, under det följande 34 
famnar af bröstvärnet, hvarmed detta kan anses hafva varit färdigt. 
År 1601 omtalas 4 skottfönster »wästan opå wallen» samt en bro, 
som ledde »op för wallen»; till att förbygga eller upplägga och 
förnya slottsmurens vall på vestra sidan åtgingo 1604, 1605 en 
mängd dagsverken.

Den vestra delen af slottet var vid konung Johans död ännu 
ej färdig, och man var alltjemt betänkt att fullborda denna. De tre 
stenhuggare Adam, Bernt och Hans Ifwersson ha 1596 mottagit 
betalning för arbete vid Vadstena slott, »till demi bygning, som 
skal företagas», den sistnämnde särskildt »för den sten han huggit 
haffler til fönster och trappan til den bygning, som företagas skal 
vid Wadstena siof». Härmed kan svårligen förstås något annat än 
vestra delen af det nuvarande slottet, d. v. s. vestra stenhuset, samt 
det härtill hörande trapptornet. Att detta tillkommit senare, fram
går bland annat deraf, att i första våningen den vestligaste fönster
luften i mellersta stenhuset måst muras igen i vinkeln mellan detta 
och trapphuset vid det senares uppförande. Nu utfördes antagligen 
öfver den hithörande portalen (Pl. 3).

Byggnadsarbetet fick dock en annan vändning, än den man 
beräknat, men som i sjelfva verket biet' en anledning till den 
raskare fart, det sedan tog. Ar 1598 utbröt nämligen eld på slottet. 
»Er gefifuit», heter det i räkenskapens ordkarga språk, »någre 
borgare och bölinder, som vakade och borö vattn när ellcnn war
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loos på slottet suenebröd 1 tina, strömming 1 <5, fougteöl 1 t:ua, 
sueneöl 2 kor», en enkel, men bastant välfägnad. Det talas 
sedan örn »den brände muren», om »de brände våningar» (1598), 
»örn de tu tornu, som affbrunne» (1599), »örn de förbrännde vå
ningar emilian Östre Norre Rundelenn och wåningarne» (1605). 
Af slottets lösa inventarier gick den större delen förlorad. Så 
t. ex. 55 korta skifvor (af 74), 23 långa stolar (af 29), 14 
eldskärmar (af 16), 31 sängar (af 49) 0. s. v. Afven af upp
giften å de lås, som förstördes, nämligen 26 dubble läsår, 40 
dubble läsår af et annat slag och 15 klinkelåsar, synes, att elds
vådan varit ganska omfattande och förmodligen sträckt sig öfver 
hela slottets öfre del. Antagligt är, att de under konung Johans 
tid vidtagna praktfullare anordningarna i de kungliga gemaken och 
salarna härvid gått förlorade.

Men man betänkte sig ej länge, och man lemnade ej såsom 
så mången gång senare med andra byggnader slottet åt sitt öde. 
Jacob tornbyggare mottog samma år som branden egde rum, 
betalning för att »ophugge sparreverke öfver de brände vå
ningar på Wadstena slot och brädeslåt». Till att uppdraga bjäl
kar, sparrar och sågbräder på den brända muren åtgingo 213 
dagsverken och till sjelfva taket 8 tolfter 2 st. sparrar, 133 tolf- 
ter 10 st. bräder och 17 tolfter 8 st. ytor. Under det följande 
året (1599) fortsattes arbetet. Knektar af Mårten Bullers och 
Per Jönssons fänikor hafva hjelpt att draga upp sparrar och bjel- 
kar, och Jakob tornbyggare och hans mästersven Anders ha nu 
uppburit lön för »thef arbete och tak de gjort hatfua öffuer de 
brände våninger». Förmodligen har här varit fråga endast om en 
provisorisk taktäckning, och man finner af anteckningarna, att något 
slags nybyggnad af trä samtidigt egde rum inne på slottsgården. 
Virke härtill upphöggs 1599. Erik glasmästare insatte nya glas
fönster och en kammare målades år 1600 af Knut målare. Ha vi 
här en tillfällig boning för hertigen-konungen?

Men man beredde sig jemväl för mera omfattande företag. 
Stora förråd af material samlades under 1599 i mur- och taktegel 
(omkring 110,000 af det förra, 120,000 af det senare slaget). Vall
mästaren Jören Wollf hade detta år ställt vallen i det närmaste i 
fullgodt skick. Ordningen kommer nu till den nordvestra hittills 
tydligen ofullbordade rundelen. Den 21 febr. 1600 slutar Pär 
Buller i Linköping kontrakt »med Christopher murmästare, att han
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skall på all egelin omkostnedt hålla så många muremästare som 
kunna i tillkommande sommar förhöie dann wästre norre Rundelenn 
på Wadstena slot lika med tann wästre sudre och huelffue tän 
niderste wåningen för päningar trij hundrade daler; daxuerckin, 
Timbermänn, som inläggie Biälkarne och opslå stälningar, skal 
wara Cronones egen bekostnedt». I rundelen användas nu 1,416 
lass mursten och 48,000 tegel, hvarjemte här inläggas 16 murankare, 
87 1/2 stockar samt 36 tolfta- sågbräde!-. Bernt och Joenn sten
huggare ha bekommit betalning på »den lista de huggit halfua 
rundt örn then wästre norre Rundeleun om 300 fots längd» samt 
ytterligare för »30 fotter Busserath wärck öffuer skytteholeu der 
krut Röken skal utgå». Följande år (1601) ha de huggit 192 
fotter sämsk, d. v. s. gesims, till samma rundel, som 1602 täckes 
med 26,000 taktegel och förses med två nya portar — en bro 
ledde nämligen härifrån fördom i sned riktning öfver vallgraf- 
ven. Den 24 september 1604 har Gudmund Nilsson tornbyggare 
å rundeln uppsatt »ett torn och träwerkie», Håkan Wedbjörns- 
son målare förgylde flögden och knappen på »nya tornet» och 
Christiern kopparslagare har utsmidt koppar till »ässen» på nord
vestra tornet och beslagit »bjerte Biälken, der flögden sitter oppå», 
allt 1604.

Sedan murarbetet å nordvestra rundeln afslutats, öfvergår man 
till den vestra, närmast liggande delen af slottet. Den 8 maj 1602 
öfvertingas genom ståthållaren Borrie Jönsson och byggmästaren 
Hans Fleming ånyo »efter wår Nådige Herris och Furstis Hertigh 
Karlis alffvarlige befalniugh, med Christopher murmestare», »at hann 
skall på all egenn omkostnad!! hålla så månge muremestare som 
kunna i inkommande sommar opmure och förhöie muren och wånin- 
garne emellan slotz kyrkien och westre norre Rundelenn på Wad
stena slot en wåningh högh in til thes Biälkar och murankar bliffue 
inmurade såwäl muren innan wthij wåningarne såsom och utanö 
til». Detta arbete pågår under detta och de tre följande åren. 
Mursten och tegel levereras, 83 bjelkar, 10 spärra!- och 29 skatte- 
stockar inlades 1602 »utij tu Rum näst wid w. Rundeln», och »till 
en våning i v. stenhuset» utlemnas åtskilliga smiden. Derjemte äro 
stenhuggare flitigt sysselsatte med att hugga »semsk» och »Busseert 
werk», »fotelister», »hörnestenar» »till den nya muren och wånin
garne» samt »retur», d. v. s. hörninfattningar, »till tile fönster som 
wete på wallen».
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Den vestra sidan af slottet vav nu uppförd till samma höjd 
som den östra, och den nordvestra rundeln hade fått samma höjd 
som de båda södra. Den nordöstra, under konung Johans tid så 
präktigt anordnade rundeln reste sig likväl, ehuru i af branden 
härjadt skick, högre än de tre öfriga. I 1602 års räkenskaper note
ras emellertid en utbetalning af penningar »till 5 karal- som haffue 
nederbrutit then store Rundelenn en wåningz Rum effter wår nådige 
Herris befalningh», hundratals dagsverken hafva både detta och 
följande år åtgått att bära ut sten och grus ur »den nederbrutne 
store Rundelenn», och i slutet af 1604 sker en större utbetalning 
till Christopher murmästare på grund af »wår Nådige Herris och 
Furstis Hertig Karlis egen betingning!)» med samme man »om den 
östre norre Rundelenn widh Wadstena slot, at nedertage murena 
lijke med de andra tre Rundelar och sedann opmurenn lijke högt 
med sine huälffnande skytteholl såsom de andre Rundeler». Mureri- 
arbetet är afslutadt följande år, då Gudmund Nilsson tornbyggare 
(27 sept. 1605) äfven öfver denna rundel har uppsatt ett »torn och 
träverke», som förses med spira, förgyld knapp och Högd.

Samtidigt arbetar man på muren emellan slottskyrkan och 
denna rundel, hvartill år 1605 åtgingo ej mindre än 2,834 dags
verken. Sven murmästare har d. å. murat »på gaffuelen utför de 
brände våningerne widh östre norre Rundelen», Lars Svart har ned
tagit en mur »utij de forbrännde wålånger emilian östre norre Runde
lenn och wåningarne», således i östra stenhuset, Ragvall, Svenn och 
Jörenn muremästare få 1606 betalt för »dät arbete de murat haffue 
vid Wadstena slott» och Gudmund tornbyggare har i juni 1606 
qvittera! betalningen tor att han »sammanlniggit och opsatt sparre- 
verket öfver de förbrände våninger». I det hela torde slottet således 
vid denna tid ha antagit ungefär det utseende, som det sedan bibe
hållit, med alla 4 rundlarna af samma mått, med det vestra och östra 
samt mellersta stenhuset under samma takås. Den pittoreska, men 
oregelbundna byggnaden hade, för så vidt detta varit möjligt, för
vandlats till en regelbunden symmetrisk anordning.

Stenhuggarne hade alltjemt varit verksamme. De lia bl. a. 
till nordöstra rundeln »både till holdin och Ringienn Runt örn 
Rundelen huggit slät wärk 283 lotter, Busseret wärk 250 fotter», 
de ha derjemte uppburit betalning för andra ej specificerade arbeten, 
de lia varit verksamme i stenbrotten på Omberg, de ha under Hans 
Flemmings ledning arbetat på hertig Magnus graf i slottskyrkan,
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detta ståtliga och äfven ur figural synpunkt så märkliga monu
ment, hvilket i allt väsentligt synes hafva varit färdigt år 1602. 
Samma år omtalas deras betydelsefullaste arbete vid slottet. »Haffue 
Bärnt, Joenn Påffvelsonn, Antonius Pärsonn och Hanns stenhuggare be
kommit (åtskilliga förnödenheter) på dät arbete mäster Hans Byggie- 
mästare haffner satt dem före. Hvilkit arbete de skole bugge till 
enn gaffuell på Wadstena siof». Detta stenarbete var väl färdigt 
1605, då östra gafveln uppmurades, och hertig Johan tog sin bostad 
å slottet. Den andra i det hela fullkomligt likartade gafveln bär 
årtalet 1620, men kan väl hafva varit färdig tidigare. De äro 
beskrifna i föregående kap., der en afbildning är meddelad af 
den yngre. Med sina doriska och joniska pilastrar, sina voktor 
och elegant profilerade listverk, vapensköldarna och de många 
fristående figurerna vittna dessa gaflar om en ganska beaktans- 
värd duglighet både hos arkitekten, som uppgjort planen för det 
hela, och hos de anspråkslöse stenhuggare, som utfört skulptur
arbetet. Liksom den fjerde af de stora portalerna, den till vestra 
trapphuset, hvars tillkomst måste räknas till ifrågavarande skede, 
bära de en yngre och mera tydligt nordeuropeisk stilkaraktär än 
de tre äldre portalerna, samt påminna afgjordt om de bästa Säm
ska eller tidiga nordvesttyska förebilderna från högrenässansens 
tid. Det är på dessa nejders konst, som också de båda mäns 
namn hänvisa, som måste anses som de yngre Vadstenaskulpturer- 
nas upphofsman: Hans Flemming och Bernt van Mönster.

Af den här lemnade redogörelsen har framgått, att de spår af 
inre dekoration, som ännu finnas qvar i Vadstena slott, särskildt 
i dess Öfversta våning, måste härröra från Carl IX:s tid. Inred
ningsarbeten omtalas också alltjemt, ehuru ej i samma utsträckning 
som under näst föregående skede och säkerligen mycket anspråks
lösare än dessa. De bibehållna Vadstenaplafonderna äro enklare 
än både Gustaf Vasas tak på Gripsholm och Eriks eller Johans i 
Kalmar, ehuru de följa i det hela samma, ursprungligen från Italien 
hemtade, förebilder. Man fortsatte ända till branden den af konung 
Johan påbörjade inredningen af rum i nordöstra rundeln. Uti 
mellersta rummet uppsattes 1596 panelverk, hvilket sedan må
lades af Håkan Vedbjörnsson liksom taket. Detta rum synes 
hafva varit afsedt för ståthållaren herr Arvid Gustafsson, men 
äfven andra rum omtalas. Under reparationstiden närmast efter 
branden synes man hafva hjclpt sig med den förut omtalade trä-
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byggningen. Det är först 1601 som snickeriarbeten åter omtalas, 
då Helge Olson, Anders Björson och Hans Finne gjorde ett »panele- 
täckie uti v. n. Furstes Cammare i milian stenhuset!». Senare 
(1605) har Håkan målat »tre saals täkkie utij dät medlerste sten
huset» och Andoll snidkare har arbetat i samma stenhus »under 
takit rnedh slät brädewärk». Dessa tak af slätt brädeverk äro just 
de för Vadstena karakteristiska, såsom förut blifvit framhållet. En 
af de hufvudsakliga omsorgerna var vidare att efter branden åter
ställa fönsterkarmarna och dörrarna nied deras lås, hvarom åtskil
liga anteckningar äro förvarade.

Huru slottets omgifningar ungefärligen vid denna tid voro ord
nade, har i föregående afdelning blifvit skildradt, och det der om
talade plankverket, lusthuset, broräcken m. m. tillkommo under detta 
senare skede. Bland personalen förekommer vid denna tid (1613) 
en för öfrigt obekant Staffan byggmästare.

År 1620, då vestra gafveln uppsattes, var Vadstena slott färdigt 
efter att med större eller mindre afbrott ha stått under arbete i 
75 år. Flera olika stilnyanser lia, såsom framgått af ofvanstående, 
funnit sitt uttryck både i dess inre och yttre dekoration. Gotiska 
erinringar träda fram i slottskapellets fönsterarkitektur, eu tidigare 
renässans af klassisk italiensk hållning i de tre äldre portalerna 
af Peter de la Roche, en senare af nordeuropeiskt tycke i den fjerde 
portalen och de båda praktgaflarna. Det hela har dock oaktadt 
denna stilblandning erhållit en helgjuten och sammanhängande 
karaktär af en imponerande verkan, och denna karaktär har det 
bibehållit äfven under följande århundraden ända fram till våra 
dagar. Det intryck det i förra århundradet gjorde på en lärd 
fosterlandsvän, framställes af Linköpingsbiskopen Anders Rhyzelius 
i hans Svio-Gothia munita (1744), sålunda:

»Slottet byggdes stort och widlöfftigt, starkt och högt med 
många rum, fasta murar, ansenliga torn och omgafs med grafvar 
och vallar at det kunde anses för ett kongliget både slott och 
palais. Såsom det än i dag ligger för ögonen helt anseenliget och 
synes wida, warandes en dråpelig fast stenbyggnad med höga 
wallar, diupa grafwar, fyra rundelar eller höga torn samt flyglar 
inåt gården». De höga vallarna och flyglarna ha visserligen sedan 
dess jemnats med jorden, de förgylda knapparna och flögarna 
glänsa ej längre i solen, förgängelsen stirrar ut ur de tomma fön
steröppningarna och torngluggarna, men ännu afteckna sig öfver gaf-
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larna de romerska krigarstatyerna mot skyn, midttornet och trapp- 
tornen hålla sina spiror upprätt, rundlarnas massor resa sig ur 
slottsgrafvens vatten. I förening med klosterkyrkans väldiga tak
resning, rödkyrkans qvarstående torn och den gamla pittoreska 
rådhusbyggnaden ger slottet åt Vadstena stad ännu i dag denna 
pittoreskt brutna silhuett, denna historiskt förnäma hållning, som den 
lilla orten i alla fall fortfarande eger i högre grad än de flesta 
andra svenska småstäder.


