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Omstående sida: på Makalös' fasad satt över 
huvudingången byggherrens och hans makas 
i sten uthuggna vapensköldar samt deras ti- 
tulaturer på latin. 

Grevlzga Braheska och De la Gardieska 
vapnen. Efter Henrik Keyser, Sweriges Rijkes 
Ridderskaps och Adels Wapenbook, Stock- 
holm 1650. 



Innehåll 

I I . . . . . . . . . . . . . .  Företal i i 

. . . . . . . . . . . . . .  Förord 13 

. . . . . . . .  I . Tiden och miljön 15 
. . . . . . . . . .  Bakgrunden 17 

. . .  Byggherren och hans familj 22 
. . . . . .  Gods ochegendomar 31 

Tidigare bostäder i Stockholm . 35 
Hovstaten . . . . . . . . . . .  38 
Tidskrönika 1630-1652 . . . .  43 

II  . Fältherrens hus . . . . . . . .  67 
Namnet Makalös . . . . . . . .  69 
Läget och omgivningen . . . . .  71 
Arkitekturen . . . . . . . . . .  78 
Byggmästaren . . . . . . . . .  84 
Arbetsorganisation och med- 
arbetare . . . . . . . . . . . .  87 
Byggnadsförloppet . . . . . . .  92 
Exteriören: fasader och yttre 

dekoration . . . . . . . . . .  102 
allmänt . . . . . . . . . . .  102 
fasader . . . . . . . . . . . .  105 
idékomposition . . . . . . .  106 
ytterdekoration . . . . . . .  108 
bild- och stenhuggarna . . . .  110 
annan ytterdekoration . . . .  119 

Interiören: våningsplaner 
och spisar . . . . . . . . . .  122 
våningsplaner . . . . . . . .  122 
öppnaspisar . . . . . . . . .  124 

De olika våningarna och 
deras lokaliteter . . . . . . .  126 
källarvåningen . . . . . . . .  126 

. . . . . . .  boteeriviniiigen 
. . . . . . . .  andra våningen 

tredje våningen . . . . . . .  
fjärde våningen . . . . . . .  

. . . . . . . .  femte våningen 
. . . . .  lusthus och takaltan 

Gård och ekonomibyggnader . 
Trädsard . . . . . . . . . . . .  

I I I  . Makalös på Magnixs Gabriel 
. . . . . . .  De la Gardies tid 

. . . .  Tidskrönika 1653-1688 
. . . . . .  Ombyggnadsplaner 

. . . . .  Förändringar i det inre 

IV . Makalös som arsenal och teater 
. . . . . . . . . . . . .  Arsenal 
. . . . . . . . . . . . .  Teater 

. . . . . . . . . . . . . .  Noter 

Résumé . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  Bilagor 
1 Rustkammarinventarium 1628 
2 Kontrakt med Kristler 1630 . . 
3 Kontrakt med Kristler 1635 . . 
4 Kontrakt med Hubert mur- 

. . . . . . . . .  mästare 1635 
5 Förslag till page- och lakej- 

. . . . . . . . . .  kläder 163 8 
6 Klädkammarinventarium 1645 
7 Köpebrev på Makalös 1649 . . 
8 Inventarium på Makalös 1649 . 



. . . . .  9 Jakob De la Gardies spis- Mynt. mått och vikt . Tid 281 
. . . . . . . . . . . .  ordning 235 

. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  10 Hovstaten l652 236 Förkortningar 281 
. . . . . . .  11 Bokkatalog 1652 237 

. . . . . . . . . . . . .  12 Fribrev på Makalös 1653 . . .  243 Modellen 282 
13 Inventarium på Makalös 1656 . 244 

. . . . . .  14 Inventarium på Ivlakalös Illustrationsförteckning 299 
. . . . . . . . . .  1686- 1688 253 

Kallor . . . . . . . . . . . . . .  302 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Ordförklaringar 276 Register 311 



Ar i826 nedrevs de brandhärjade resLer- 
na av det en gång så praktfulla palatset 
Makalös, ståtligt beläget vid ~tockholms 
ström mittemot Kungliga slottet. Under 
sin sista tid hade det tjänat som dramatisk 
scen för Kungliga teatern. En samtida 
tidningsavisa kommenterade rivningen: 
"Det forna Dramatiska teaterhuset, sista 
minnesmärket härstädes av de stores ri- 
kedom och prakt under Sveriges mest 
ärorika tidevarv, har nu försvunnit. Dess 
beståndsdelar är kringspridda överallt i 
och omkring staden, och kommer att 
pryda gravar, bonings- och bostadshus, 
källare och krogar, trädgårdar och mu- 
rar." De märkliga skulpturerna från det 
rivna palatset har stockholmarna därefter 
kunnat återfinna på nya ställen, senast i 
kopior på tunnelbanestationen Kungs- 
trädgården, men också t. ex. som skylt för 
den bekanta källaren Hamburger Börs på 
Jakobsgatan. Sedan många av de hus dar 
skulpturerna fått en ny tillflykt i sin tur 
rivits, har stora delar av skulpturdetaljer- 
na från palatsets fasader samlats först i 
Nordiska museets stockholmssamlingar, 
från 1930-talets mitt på Stockholms 
stadsmuseum. 

När det nya stadsmuseet byggdes upp 
var det en naturlig sak att försöka åskåd- 
liggöra det fascinerande men sedan så 
länge försvunna stockholmspalatset Ma- 
kalös, liksom dess samtida tvärs över 
vattnet, Stockholms gamla slott Tre kro- 

nor. Dåvarande amanuenser1 Göran 
Axel-Nilsson fick 1934 i uppdrag att in- 
gående studera palatset inför utförandet 
av den stora modell som 1939 stod färdig, 
ett arbete som leddes av professor Martin 
Olsson och genomfördes av den skicklige 
modellbyggaren Harald Akerlund på 
gundval av rekonstruktionsritningar av 
ingenjör John Söderberg, en av stadsmu- 
seets första medarbetare. 

De forskningar som låg till grund för 
modellarbetet har alltsedan dess utvid- 
gats och fördjupats av Göran Axel-Nils- 
son. I sin omfattande doktorsavhandling 
1950, Dekorativ stenhuggarkonst i yngre 
vasastil (volym nr 9 i monografiserien), 
behandlade han en rad frågor rörande 
mästarna till Makalös' skulpturer. Andra 
betungande arbetsuppgifter hindrade ho- 
nom emellertid att återuppta sina forsk- 
ningar förrän i slutet av 1970-talet. Det är 
en stor glädje för kommittén att det fär- 
diga verket om Makalös nu föreligger i en 
både vetenskapligt gedigen och lättläst 
form. 

Även om inga originalritningar till pa- 
latset finns bevarade är det övriga arkiva- 
liska materialet överflödande rikt. De ut- 
förliga inventarieförteckningarna har ti- 
digare lockat forskare att rekonstruera 
palatsets interiörer, inte alltid med så gott 
resultat. De välmotiverade rekonstruk- 
tioner som här framlägges kan sannolikt 
aldrig till alla delar beläggas med hänsyn 



till bristen på ritningsmaterial och kvar- 
stående gåtfullheter i det skriftliga mate- 
rialet, men trots detta får vi en märkligt 
rik och fyllig bild av miljön och livet vid 
detta stormanshov. Det har synts förfat- 
taren och kommittén angeläget att i en 
bilagedel publicera de viktigas~e delarna 
av arkivmaterialet till ledning för framti- 
da forskare. 

K~mmiiiéri vill till författaren framfö- 
ra ett varmt tack för hans osparade möda 
och grundliga arbete med Makalös-pub- 
likationen under en lång följd av år. Ma- 
nuskriptet har på sedvanligt sett slutredi- 
gerats inför tryckningen av monografise- 
riens redaktion. Den omfattande gransk- 
ningen av excerptmaterialet i bilagedelen 
(ut& bokförteckningen) har därvid ut- 
förts av Carl-Magnus Rosell. Jens Wallén 
har biträtt vid bildanskaffningen. För bo- 

kens formgivning svarar Bill Ingemarson 
tillsammans med författaren. 

Kommittén vill slutligen tacka de olika 
institutioner som välvilligt ställt bildma- 
terial till förfogande: Stockholms stads- 
museum, som också föreslagit verkets in- 
tagande i monografiserien, Nationalmu- 
seum, som inte minst gjort det möjligt att 
i denna publikation för första gången re- 
producera Munnichhovens berömda 
dubbelporträtt av Magnus Gabriel De la 
Gardie och hans maka Maria Euphrosy- 
ne befriat från alla sentida övermålningar, 
Västergötlands Turisttrafikförening samt 
Lunds universitetsbibliotek. 

För kommittén för sto~kholmsforsknin~ 

Margareta Schwartz 
Göran Söderström 



Alltsedan iedningen för S~ockholms 
stadsmuseum 1934 beslöt att låta utföra 
en modell av fältherren greve Jakob De 
la Gardies stockholmspalats Makalös, 
som ett komplement till den tidigare ut- 
förda modellen av Stockholms gamla 
slott Tre kronor, påbörjade författaren 
pä museiledningens uppdrag ett ingåen- 
de studium av det förra byggnadsmonu- 
mentet. 

Forskningarna, avsedda att ligga till 
grund för modellarbetet, pägick t.0.m. 
1939, d i  modellen blev färdig. En natur- 
lig önskan från museets sida var, att mo- 
dellbygget skulle följas av en monografi 
om palatset, vari de viktigaste av de vun- 
na forskningsresultaten skulle publi- 
ceras. 

Mellankommande förhinder medför- 
de att detta arbete fick uppskjutas under 
åtskilliga år och först i slutet av 1970- 
talet kunde äterupptagas. 

Den 26 mars 1980 beslöt Stockholms 
kommunstyrelse att bemyndiga kom- 
mittén för stockholmsforskning att i den 
kommunala monografiserien utge mo- 
nografin över palatset Makalös, utarbe- 
tad av undertecknad. 

De högre ståndens byggen och miljöer 
under 1600-talet har under hela 1900- 
talet av svenska konst- och kulturhisto- 
riker agnats ett grundläggande forsk- 
ningsarbete. Banbrytande inom detta 
avsnitt har varit ett stort antal forskare, 

bland vilka frimst rna riirrinas Erik And- 
rén, John Böttiger, Henrik Cornell, 
Olof Granberg, August Hahr, Brynolf 
Hellner, Ragnar Josephson, Sten Kar- 
ling, William Karlson, Mårten Liljegren, 
Göran Lindahl, Andreas Lindblom, Ar- 
ne Losman, Erik Lundberg, Wilhelm 
Nisser, Tord 0:son Nordberg, Erland 
Nordenfalk, Arland Noreen, Martin 
Olsson, Hans Rabén, Gunnar Mascoll 
Silfverstolpe, Osvald Sirén, Karl Erik 
Steneberg, Carl R. af Ugglas, Axel Un- 
nerback, Gustaf Upmark d.a., Bertil 
Waldén, Sigurd Wallin, Nils G. Wollin. 

I samband härmed har omfattande 
materialundersökningar sett dagen. Av 
naturliga skal har uppmarksamheten sar- 
skilt riktats mot förhållandena inom de 
främsta ätterna av adeln. Detta galler pe- 
rioden alltifrän 1600-talets början fram 
till den karolinska tiden vid århundra- 
dets slut. Vid sidan av kungahuset har 
särskilt familjerna Brahe, De la Gardie, 
Oxenstierna, Skytte och Wrangel stätt i 
blickpunkten. 

Förutom uppsatser i samlingsverk, 
ärsböcker och tidskrifter har flera av de 
enskilda byggnadsmonumenten behand- 
lats i särskilda monografier. Har kan - 

b1.a. namnas det stora verket om Stock- 
holms slott, vidare arbeten om Drott- 
ningholm, Grönsö, Karlberg, Lackö, 
Lövstad, Mälsåker, Skokloster, AIlonö, 
m.fl. 
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Aven Makalös har varit föremål för 
enstaka studier, där särskilt Sten Kar- 
lings uppsats "När Makalös byggdesH 
(1931) varit grundläggande. Beträffande 
palatsets byggmästare H. J .  Kristler har 
under senare år Barbro Flodin berikat 
forskningen med nya uppgifter. 

Makalös, detta tamligen enastående 
inslag i vår byggnadshistoria, brann ner 
1825 =ch har si!~rida varit försvmnet i 
över 150 år. I avsaknad av själva bygg- 
nadsmonumentet faller det sig därför in- 
te så lätt att ge en detaljerad och säker 
skildring av palatset. Många frågetecken 
uppstår och åtskilliga problem måste 
förbli olösta. Visserligen flödar de arki- 
valiska källorna rikligt och ger tillsam- 
mans med bevarat bildmaterial och en- 
skilda byggnadsfragment en tamligen 
god uppfattning om byggnadens yttre 
och inre utseende. Men åtskilligt förblir 
rekonstruktion. Vår kännedom om Ma- 
kalös i dag är i mycket frukten av ett 
gemensamt rekonstruktionsarbete, ett 
team-work under modellbyggets tid. 
Att därunder många motstridiga syn- 
punkter gjort sig gällande och att också 
felaktigheter insmugit sig torde vara lika 
naturligt som oundgängligt. Emellertid 
kan väl sägas, att vår vunna kunskap om 
Makalös trots detta vilar på ganska fast 
grund. 

Vid avslutandet av boken om Makalös 
går författarens tack till alla institutioner 
och enskilda, som på mångahanda sätt 
varit honom behjälpliga. 

Ett särskilt tack må här riktas till ar- 
betskamraterna på Stockholms stadsmu- 
seum och till vännerna i samarbetsgrup- 
pen vid modellbygget. Främst till den 
framlidne vännen, f .  riksantikvarien 
professor Martin Olsson, den lärde och 
insiktsfulle ledaren av arbetet. Vidare till 
byggnadsingenjören John Söderberg, 
vars utmärkta rekonstruktionsritningar 
iterger bilden av det förswiiiia Makalös, 
samt slutligen till den framlidne ingenjö- 
ren och skicklige modellbyggaren Ha- 
rald Akerlund. 

Med tacksamhet erinrar sig författaren 
också den bortgångne forskaren, docen- 
ten Wilhelm Nisser, som på sin tid gene- 
röst lät författaren ta del av sitt excerpt- 
material. 

För mycken osjälvisk hjälp och många 
goda råd tackas också vännen fil. dr 
Gösta Engström, Göteborg. För bistånd 
med utredigeringen av den franska résu- 
min  framför författaren sitt tack till fil. 
lic. Carine Lundberg, Stockholm. 

Samfundet S:t Erik i Stockholm, som 
ekonomiskt bidragit att underlätta mina 
forskningar, bringas ett varmt tack. 

Slutligen önskar författaren framföra 
sin vördsamma tacksamhet till Stock- 
holms kommunstyrelse, som låtit arbe- 
tet ingå i kommunens monografiserie 
och ekonomiskt möjliggjort dess publi- 
cering, samt till kommunstyrelsens 
handläggande organ, Kommittén för 
sto~kholmsforsknin~. 

Göran Axel-Nilsson 



Tiden och miliön J 



"Skole vi bygga, så måste vi ock hava 
ett hus, som måste vaya magnifkt ,  att 
vi måtte hava beröm därav." 

Claes Fleming 1642. 



Bakgrunden 

. O 

G ~ s t a ï  II Adolfs död kan I mang2 zïse- 
enden synas ha inneburit ett fruktans- 
värt slag för det svenska riket. Hans fuii- 
bordade Statsmannagärning var likväl av 
den spannvidd, att den räckte till att 
åstadkomma det fundament varpä den 
följande tidens inhemska krafter kunde 
bygga vidare. Politiskt och kulturellt in- 
nebar ju också dottern Kristinas tid en 
betydande kraftutveckling, dar landet 
går att befästa sin stallning som en av 
Europas livaktigaste och mest blomst- 
rande unga stormakter. De  politiska och 
militära framgängarna bildar har bak- 
grunden aven för en konstens och konst- 
hantverkets storhetstid utan tidigare 
motstycke i vårt land, aven om det mesta 
av vad som åstadkoms utfördes av inkal- 
lade krafter, och utan större originalitet 
blott speglade större och rikare konti- 
nentala förhållanden. 

De genom förläningar och genom 
trettioäriga krigets vinster nyrika adels- 
mannen uppför ät sig slott på sina gods, 
praktfulla palats i huvudstaden och stät- 
liga gravmonument över sig själva och 
de sina. Utländska konstnirer inkallas 
eller anländer av sig själva i allt större 
antal, lockade av de mänga arbetsuppgif- 
ter som erbjöd sig. 

En rad av de förnämsta och inflytelse- 
rikaste adelsmännen uppträder som 
verkliga landsfurstar och skapar om- 
kring sig verkliga hov, dar inte minst 

konstniir!iga krafter av a!!a slag aterfizns 
i korrespondens och räkenskapsböcker. 
Arbetsuppgifterna syns aidrig tryta, om 
det ocksä inte sä sällan dröjer med utbe- 
talningar av löner och arvoden. Dessa 
storman, som av den unga drottningen 
Kristina frikostigt försägs med titlar och 
förläningar, omsatte raskt sin energi och 
sina penningar i omfattande byggnads- 
företag. 

Axel Oxenstierna i spetsen för riksrä- 
det länkade rikets öden till 1644, dä för- 
myndarregeringen trader tillbaka och 
den adertonäriga drottningen övertar re- 
gementet. Till de ledande befrämjarna av 
konst och byggenskap hörde framförallt 
den gamla högadelns representanter, s i-  
som rikskanslern själv, Per Brahe d . ~ . ,  
Jakob De  la Gardie m.fl., samt vid pe- 
riodens slut Karl Gustav Wrangel och 
Magnus Gabriel De la Gardie. 

Under förmyndarregeringens tolv 
verksamhetsår ar det främst de fem höga 
riksambetsmännen och andra med dem 
jämställda storman som befrämjar byg- 
genskapen. Landets övriga adel, inte 
minst de från Tyskland återvändande ge- 
neralerna och krigarna, bidrar i rikt mätt 
allt efter förmåga. 

Den av Gustav II Adolf skapade omda- 
ningen av riksstyrelsen förverkligades 
med 1634 ärs regeringsform och dennas 
centralisering till huvudstaden. 
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Fig. l .  Under Gustav I I  Adolf grundlades 
Sveriges ställning som stormakt, vilken ytter- 
ligare befästes efter hans död 1632. Konung- 
ens nydaning a v  riksstyrelsen och dess centra- 
lisering till huvudstaden kom att tnnebära ett 
materiellt och kulturellt uppsving av tidigare 
för riket okänt omfång. 

Stockholm vinner därmed ofantligt i 
betydenhet och går under Claes Fle- 
mings kraftfulla och dugliga överståthål- 
larskap en rik uppblomstring till mötes. 
Vid sidan av arbeten på det kungliga 

slottet står Jakob De la Gardies Makalös 
som ett representativt huvudmonument 
vid periodens början för den konstnärli- 
ga verksamheten i huvudstaden. Axel 
Oxenstiernas bortgång, som i tiden sam- 
manföll med Kristinas tronavsägelse 
1654, skänker en naturlig historisk av- 
gränsning också åt det skede varunder 
Makalös tillkom. Byggherren Jakob De 
la  di^ hade tv; ar tidigare. 

Den stad som sett Gustav II Adolf 
födas och som efter 1611 blev den unge 
konungens regeringssäte, var ännu un- 
der hans tid till det yttre en skapelse av 
medeltiden. Den var av ringa storlek och 
omgärdad av murar, som på några få 
ställen öppnade sig i tornförsedda stads- 
portar. Det var emellertid först under 
Gustav Adolfs och Kristinas dagar som 
Stockholm svingade sig upp till den obe- 
stridda rangplatsen av rikets första stad, 
samtidigt som dess egenskap av rikshu- 
vudstad mer än förut betonades. 

Flera omständigheter skapade förut- 
sättningarna för en sådan utveckling. 
Till de viktigaste hörde landets deltagan- 
de i det trettioåriga kriget. Riket lösgjor- 
des därmed från sin tidigare segt fasthåll- 
na isolering och intog slutligen platsen 
som europeisk stormakt. Beröringen 
med främmande, kulturellt utvecklade 
länder, tillflödet av stora materiella till- 
gångar tillsammans med ett klokt ut- 
nyttjande av landets egna produkter 
medförde för stadens vidkommande ett 
storartat uppsving. Invånarantalet öka- 
de, handeln blomstrade och näringsli- 
vet sköt fart inom alla områden. 

Ar 1630 hade Stockholm 8-9.000 in- 
vånare, men endast trettio år senare eller 
omkring 1660 hade antalet femdubblats 
och stigit till omkring 30-40.000. 

Centraliseringen av riksstyrelsen med 
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alla rikets ämbetsverk förlagda till hu- 
vudstaden medförde b1.a. en stark in- 
flyttning från landsorten. Från sina 
egendomar på landet sökte sig adeln till 
rikshuvudstaden, dels för att kunna vis- 
tas i hovets och regeringens omedelbara 
närhet och dels för att bekläda de fram- 
skjutna poster inom rikets och stadens 
administration som var adelsståndets 
medlemmar iörbehåilna och vartill de 
genom sina bördsprivilegier var berätti- 
gade. En naturlig följd härav var att hög- 
adeln med tiden alltmer strävade efter att 
bereda sig ståndsmässiga bostäder i 
Stockholm, helst i egna nyuppförda 
stenhus och palats. 

Men också ett starkt utländskt befolk- 
ningsinslag gjorde sig märkbart. Främst 
kan här nämnas tyskar och holländare. 
Hantverkare och konstnärliga utövare 
av olika slag fann i den svenska huvud- 
staden avsättning för sina arbeten och 
sin konstnärliga flit. Byggnadsverksam- 
heten ökade ofantligt. Stockholm ruvade 
inte längre i inre slutenhet utan vände sig 
utåt, tryggt i medvetandet om rikets 
makt. Samtidigt företer staden en bild av 
våldsam expansion. Nya stadsdelar in- 
korporerades, först Norrmalm 1635, 
därpå under 1640-talet Kungsholmen 
och Ladugårdslandet. 

Lusten att bevisa sin jämngodhet med 
andra rika och ståtliga städer blev en 
sporrande drivkraft till anspänning av al- 
la möjligheter till huvudstadens utveck- 
ling och förskönande. De tankar som 
här var normgivande, kom också till 
tidstypiska verbala uttryck. Den aldre 
vasatidens mer nyttobetonade synpunk- 
ter ersattes nu i flera fall med alltmer 
medvetna krav på estetisk och represen- 
tativ pompa. "Till stadens ära och pryd- 
nad" hette det nu i motsättning till aldre 

tiders "till stadens ränta och nytta." 
Drottning Kristina sade sig 1649 önska, 
att Stockholm måtte "andre sköne och 
märkelige städer i främmande land i det 
närmaste göras jämlik." Och den av 
överståthållaren Claes Fleming 1634 på- 
började gaturegleringen inom stadens 
västra, centrala del talade sitt tydliga 
språk, samtidigt som han 1642 på tal om 
det nya riddarhilsbygget yttrade den be- 
lysande sats, som i få ord sammanfattade 
dåtidens allmänna målsättning: "Skole vi 
bygga, så måste vi ock hava ett hus, som 
måste vara magnifikt, att vi måtte hava 
beröm därav.'' 

Stadens förvandling var stor och upp- 
enbar. Därför utlåter sig redan 1648 Si- 
gismund von Vogel i sin "Stockholms 
stadz härkomst och beskrifvelse" i de 
ofta citerade raderna: 

Med fast otaligit arbete are sköna regular gator så 
val som prachtige och magnifike hus upbyggde 
och förfärdigade både aff furstelighe och adelighe 

ersoner som andra cronones tienare och menige 
[orgerskapet, aff hvilcke mange are medh koppar 
betäckte och elliest ganska val på åthskillighe satt 
uthantil beprydde, stadhen til icke ringa zie- 
rat . . . Varutav själva staden med förstaderne uti 
sin begripenhet och circumferens nu val tio gång- 
er större ar an han för 20 år sedan varit haver. In 
summa, man vet intet vilkendera man mera skall 
förundra, antingen på folkets oupphörliga frivil- 
lighet till att bygga eller att materialerna å så kort 
tid till så många och härliga byggnings glibordan 
tillhinna. 

Av dessa nyuppförda byggnader och pa- 
lats kunde förvisso intet mäta sig med 
det första och största, "Hans Excellent2 
Fält Herrens Hus" eller Jakob De la 
Gardies Makalös. 

En gång för mer än trehiindra år sedan 
stod detta huvudstadens näst Tre kronor 
stoltaste palats med sitt myller av skulp- 
tur, med sina mäktiga fyra torn och sitt 
höga koppartak, som ett uttryck för det 



Fig. 2. Stockholm, den nya stormaktens hu- 
vudstad, förvandlades under några årtion- 
den vid mitten a v  1600-talet från en medelti- 
da små~tad till ett representativt centrum för 
riksstyrelsen och landets stormän. 

främsta som vi kunde prestera på arki- 
tekturens område och utan sin make i 
vårt land. 

Allt erinrade här om ägarens höga äm- 
beten. I krigisk ståt pryddes portalerna 
med väldiga stenkanoner, medan anti- 
kens gudar var representerade till lands 
och vatten: Mars i full rustning och med 
faltherrestav i hand, Neptunus med tre- 
udd, omgiven av frustande delfiner. 

Överallt grinade bistra krigaransikcen 
eller hotfulla lejonhuvuden fram. Bacc- 
hus med vindruvor i håret, gränslande 

sin tunna, påminte om krigarlivets gla- 
dare sidor. Förgyllda lejon höll Falther- 
rens prunkande vapensköld i sina tassar. 

På takets gröna kopparfäste blickade 
vaktande romerska hjältar ut över 
Strömmens vatten, iförda klassisk rust- 
ning och med buskprydda hjälmar, lan- 
sar och svärd. Antikens romare och de 
vittberömde gamle göter hade här ingått 
ett krigsbrödraskap, helt i tidens anda. 

Och högt över det hela glänste torn- 
spirornas förgyllda väderflöjlar med sina 
grevliga kronor, med kampglada ryttare 
och bågskjutande sjöjungfrur, franska 
liljor och himmelens stjärnor. 

Det hela tedde sig enastående prakt- 
fullt, nästan exotiskt, makalöst. 

Men också i det inre o runkade gema- 
ken. Målare, stuckatörer, finsnickare 
och bildhuggare hade där utvecklat all 
sin konstfärdighet. I de pompösa pla- 
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fonderna i gipstaken sågs scener ur den 
antika mytologien, där ämnen hämtade 
från grekisk och romersk gudavärld och 
den romerska historien framställde höga 
förebilder från en svunnen heroisk tids- 
ålder. Porträtt och vävda tapetsviter 
prydde väggarna. En hel stab av konst- 
närer och konsthantverkare hade här le- 
vat och arbetat i åratal för att skapa en 
bostad av i sanning yver'borna mått åt 
grevarna De la. Gardie, och en stånds- 

mässig omramning för de lysande fester 
som gavs till den unga och snillrika jung- 
frudrottningens ära. 

Palatset stod som en magnifik och im- 
ponerande skåderätt vid den nya svenska 
stormaktens taffel. Sverige hade blivit en 
betydande faktor i den europeiska stor- 
politiken och man ville visa vad man 
förmådde. Resande främlingar fick snart 
aniedning att modifiera sina yttranden 
om de svenske herremännens bostäder. 



Byggherren och huns familj 

Jakob De 12 Gardie och hans gemål Eb- 
ba Brahe är alltför välkända personer i 
den svenska historien för att här kräva 
en närmare presentation. Huvuddragen i 
deras levnadshistoria kan förutsattas 
vara tämligen allmänt bekanta.' Några 
uppgifter om familjen och dess förhål- 

Fzg. 3. En lysande czvzl och mzlitär karnar 
fullföljde den unge fransmannen Pontus De 
la Gardze, sedan han 1565 gått i svensk tlanst 
och z sitt nya hemland blzvzt stamfader för en 
betydelsefull högadlig s1drE.t. 

landen i starkt sammandrag rorde emel- 
lertid vara på sin plats. 

J a k o b  D; la  drd die var född i Reva1 
den 20 juni 1583. Han var son till. den 
berömde krigaren av fransk börd friher- 
ren Pontus De la Gardie  (1520-1585) 
och dennes hustru Sofia Gyllenhielm 

Fig. 4. Slagen till riddare vid Johan III:s 
kröning 1569 och utnämnd till friherre 1571 
gifte sig Pontus De la Gardie 1580 med ko- 
nungens naturliga dotter SO& Gyllenhielm. 
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(omkr. 1559- 1583), naturlig dotter till 
konung Johan III och Katarina Hans- 
d ~ t t e r . ~  Därmed kunde Jakob rakna viss 
släktskap med den regerande kungafa- 
miljen av Vasaätten. Hans franska anor 
bidrog dessutom till att han alltid hyste 
ett specie111 inrresse för Frankrike och 
fransk kultur. 

Efter faderns död uppfostrades han de 
första aren hos sin mormor, som d i  var 
gift med fogden på Abo slott Lars Hen- 
riksson Hordeel. Till gossens förmynda- 
re utsågs en militär, kaptenen Johan De 
la Blanque. Vid omkring sju års ålder 
kom han till morfaderns - Johan 111:s - 
hov för att dar bland unga adelsjunkrar 
lära höviska seder. 

Sedan Jakob De la Gardie efter Johan 
111:s död 1592 utbildats i vapenbruk i 
Reval, förklarades han vid 17 års ålder 
för "varaktig" och erhöll 1601 överste- 
beställning för ett regemente av norr- 
ländska knektar. Därmed inledde han 
sin senare så, lysande militära och admi- 
nistrativa bana. 

Han deltog i Karl 1X:s polska krig, 
men tillbringade åren 1602-1606 i polsk 
fångenskap tillsammans med sin van och 
släkting Karl Karlsson Gyllenhielm. 

Efter frigivningen 1606 begav han sig 
till Nederländerna, dar han under två år 
tjänade som överste under den namn- 
kunnige Moritz av Oranien, under vars 
fanor han  lärde sig den moderna krigs- 
konsten. 

I slutet av 1608 blev han generallöjt- 
nant och befälhavare över d e t  finska 
krigsfolket inför det kommande kriget 
med Ryssland. Ar 1609 ryckte han in på 
fiendens område, intog Novgorod och 
det följande året Moskva. 1613 utnamn- 
des han till riksråd och blev 1614 chef 
för ett eget regemente, det s.k. "Falther- 

Fig. 5 .  S o m  friherrskap erhöll Pontus D e  la 
Gardte Ekholmen i Uppland,  som blev attens 
stamgods. Bilden visar den  byggnad,  som so- 
nen  Jakob D e  la Gardte uppforde under mtt- 
ten a v  1640-talet. 

rens regemente". Dessutom blev han 
detta år generalöverste och guvernör 
över ~ o v g o r o d .  

- 

Jakob De la Gardie brukades också i 
storpolitiska och diplomatiska värv och 
verkade b1.a. för Gustav II Adolfs och 
Karl Filips tronkandidaturer i Ryssland, 
planer som emellertid icke förverkli- 
gades. 

Vid denna tid utnämndes han till fält- 
herre och upphöjdes till riksmarskalk 
samt den 10 maj 1615 till greve av Lac- 
kö. Det var f.ö. den enda grevliga var- 
dighet som Gustav II Adolf förlänade 
under sin regeringstid. 



Fig. 6. Den  unge Jakob De la Gardie utbil- 
dade sig z krigaryrket under den berömde 
Moritz a v  Orantens fanor. H a n  ar här av- 
porträtterad i Holland 1606 vid 23 års ålder. 

Jakob deltog nu i fredsförhandlingar- 
na med Ryssland 1616, som förde fram 
till freden i Stolbova 1617. 

utnämningar följer nu slag i slag. 
1619 blir han ståthållare på Revals slott 
och län samt landshövding över Estland. 
1621 blir han högste befälhavare över 
hela den svenska krigsmakten i konung- 
ens frånvaro, 1622 riksmarsk och guver- 
nör över Riga och Livland. Ar 1625 får 

han förläningsbrev på Hapsals slott, stad 
och län, 1628 blir han guvernör över 
Riga stad och län samt 1630 högste be- 
fälhavare för armén i Sverige. Samma år 
utses han till president i krigsrätten och 
får fullmakt att upprätta det nya krigs- 
kollegiet. 

Efter Gustav II Adolfs död utnämn- 
des han till en av riksförmyndarna i 
egenskap av riksmarsk 1633 och blir 
samma år lagman i Uppland. Som högste 
befälhavare över trupperna i Preussen 
avseglade han dit med armén den 21 juni 
1635. Men därmed var också hans mili- 
tära verksamhet i stort sett avslutad. 

Jakob De la Gardie var nu en femtio- 
års man. Efter 1630-talets mitt uppehål- 
ler han sig huvudsakligen i Stockholm. 
Har ägnade han sig vid sidan av sina 
insatser och plikter som hög ämbetsman 
och riksråd också åt diverse privata in- 
dustriprojekt såsom stångjärnsdrift och 
bergsbruk, samt började intressera sig 
för kanongjutning och arrenderade 1631 
Julita styckebruk i Södermanland. Från 
och med 1635 sysslade han b1.a. med 
krut- och salpetersbruk samt silver- 
bergsbruk. I samband härmed företog 
han flitiga resor inom landet och till sina 
till antalet alltmer växande gårdar och' 
egendomar. 

Under sina senare levnadsår följer han 
hela tiden med starkt intresse den omfat- 
tande verksamheten vid sina stora byg- 
gen, särskilt vid Makalös och Jakobsdal. 

Efter några år av ohälsa och tilltagan- 
de ålderskrämpor - han blev mot slutet 
av sitt liv nästan helt blind - avled Fält- 
herren, som han vanligen kallades, i 
Stockholm den 12 augusti 1652 vid 69 
års ålder i sitt hus vid S t ~ r t o r ~ e t . ~  

Fältherrens begravning firades med 
pomp och ståt.4 Begravningståget utgick 
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Fig. 7. Intagandet av  Novgorod den 16 juli 
1611 blev en a v  Jakob De la Gardzes mera 
berömda krigarbragder. Tavlan ar emeller- 
tid målad omkr. 60 år senare. 

från Jakobsdal och jordfästningen sked- 
de i Storkyrkan den 16 november 1652. 
Jakob De la Gardie fick sin sista lager- 
stad i Veckholms kyrka i Uppland, soc- 
kenkyrka till stamgodset Ekholmen. 

Den gamle Fältherren raknades vid sin 
bortgång till en av rikets högsta dignita- 
rer. Näst efter rikskanslern Axel Oxen- 
stierna åtnjöt den i många varv bepröva- 
de mannen det största anseendet. Om 
hans personlighet har huvudsakligen 
fällts positiva omdömen. 

Till lynnet var han vanligen glad och 
skämtsam. Med ämbetsbrodern Axel 
Oxenstierna var han förenad i varm vän- 
skap. I riksrådet stödde han oftast riks- 



Fig. 8. Denna spegelram a v  g u t e n  och för- 
gylld koppar har i familjen De  la Gardie 
länge gått under benämningen "akob De  la 
Gardies fältspegel". 

kanslerns mening. När denne inte var 
närvarande ledde han vanligen samman- 
komsterna. Men under de senare åren 
infann han sig mera sällan i riksrådet, 
b1.a. på grund av sin ögonsjukdom. 

Helt naturligt delade Jakob De la 
Gardie högadelns aristokratiska tänke- 
sätt och kunde höras yttra: "Ofrälse fol- 
ket vill att alla fyra stånden skola vara 
varandra lika just som fyra svinfötter". 

Den ytterst förmögne Fältherren an- 
sågs vara dugande och tapper, rättfram, 
stolt utan högmod och utrustad med 
gott sinne för ekonomi och hushållning 
utan att därför kunna betraktas som 

Fig. 9. I familjen De la Gardie bevaras se- 
dan gammalt detta "byxsäcksur", signerat 
Charles Bobinet och a v  ålder kallat "Jakob 
De  la Gardies fickur". 

snål. Personligen var han from och sägs 
under sina fälttåg ha medfört Arndts 
"Sanna kristendom" som lektyr. Ett av 
de yttranden som tillskrivits honom, ly- 
der: "Man skall tro Gud om gott och gå 
flux på fienden. Så gjorde jag med mos- 
koviten. " 

Till hans sociala insatser hörde b1.a. 
inrättandet av s. k. "barnaskolor". 

Fältherren var också en bildad herre 
även om hans begåvning inte var av nå- 
gon djupare natur. Han talade flera 
språk och hade ett för sin tid välförsett 
bibliotek. Sitt franska ursprung glömde 
han inte och hans barn hade stundom 
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franska lärare. Hans hem bör ha varit en 
naturlig samlingspunkt för gastande 
fransman i huvudstaden. 

Helt naturligt kretsade hans främsta 
intressen kring de ämnen som hade an- 
knytning till hans yrke: krigsvasen och 
juridik. Enligt samtidens uppfattning 
sysslade han också gärna med guldmake- 
ri, tidens modevetenskap vid sidan om 
astrologien. Hans "laboratorium" med 
ugnar, deglar och retorter tyder på det- 
ta. Av hans boksamling framgår också 
att han odlade naturvetenskapliga och - - 

medicinska intressen. 
Fältherrens hem var gästfritt med en ej 

alltför överdådig livsföring, åtminstone 
betraktat från samtidens opulenta per- 
spektiv. Hans ofantliga rikedom och det 
faktum att han till sist drabbades av sy- 
nens förlust, torde ha gett upphov till 
den kända stockholmssagnen, att han en 
gång vid betraktandet av sitt ståtliga Ma- 
kalös plötsligt blev blind. 

Vi kan låta en samtida - ingen mindre 
an drottning Kristina själv i sin sjalvbio- 
grafi, en person, till vilken han alltid 
stod i ett gott förhållande - falla ett 
slutomdöme om den gamle krigaren och 
statsmannen 

Riksmarsken var av fransk härkomst, en duglig 
man i sitt yrke och personligt tapper, som gjort 
riket viktiga tjänster under salig konungens rege- 
ring så i Ryssland som i Polen. Han hade gått steg 
för steg till riksmarsksvärdigheten, dit hans för- 
tjänst i förening med konungens ynnest bragt ho- 
nom. Det var en öppenhjärtig man, av medveten 
duglighet, något bullersam, utan förställning och 
tämligen pratsam, men för övrigt en man, som vid 
alla tillfällen ganska väl gjort sin plikt. Han hade 
städse varit rikskanslerns medtävlare i salig kon- 
ungens ynnest. Då han alltid fört höga befäl i krig 
eller styrt vidsträckta landskap, var han också 
alltid efter rikskanslern den främste mannen i ri- 
ket och dog slutligen 1652, sextionioårig, under 
min regering, mätt av år och jordisk ara, i den 
inom Sverige rådande trosläran, i vilken han var 
född och uppfödd. 

Jakob De  la Gardie gifte sig vid 35 års 
ålder den 24 juni 1618 på Stockholms 
slott med Gustav II Adolfs ungdomsals- 
kade, den sköna och då 22-åriga greve- 
dottern Ebba Brahe. 

Ebba Brahe var född den 16 mars 
1596 på Larjeholm i Angereds socken av 
~ l v s b o r ~ s  län och tillhörde rikets främs- 
ta adliga att. Hennes far var riksdrotsen 
greve Magnus Brahe och hennes mor 
hans hustru i första giftet grevinnan Bri- 
ta Stensdotter Lejonhuvud. 

Ebba var först hovfröken hos Karl 
1X:s drottning Kristina av Holstein- 
Gottorp och sedan hos Gustav Vasas an- 
kedrottning Katarina Stenbock. Hon  fö- 
refaller ha varit en mycket duktig husfru 
och mor med val utvecklat sinne för 
denna världens angelägenheter. Efter 
makens död 1652 skötte hon med stor 
energi och driftighet sina många gods 
och egendomar. Hon överlevde länge 
sin gemål och avled i Stockholm den 5 
januari 1674. I likhet med Jakob De la 
Gardie jordfastes hon den 5 april i Stor- 
kyrkan och begrovs i Veckholms kyrka. 

Fältherren och Ebba Brahe hade tillsam- 
mans inalles 14 barn. Flera avled emel- 
lertid i spad ålder. 

Under Makalös' byggnadstid - 

1635-1642 - fanns i familjen åtta barn, 
fyra söner och fyra döttrar. En son Jo- 
han Karl föddes 1634, men avled samma 
år. En dotter Birgitta Helena föddes 
1636 och dog 1640. 

O m  man utgår från året 1640, då Ma- 
kalös varit under byggnad i 4-5 år, var 
de fyra sönerna respektive 18, 11, 10 och 
3 år gamla. Det var Magnus Gabriel 
(1622- 1686), Jakob Kasimir (1629- 
1658), Pontus Fredrik (1 630- 1692) och 
Axel Julius (1637-1710). 
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Fig. II .  Vzd 35 ärs åldeu gifte sig Jakob De la 
Fig. 10. Makalös' byggherre faltheuren Ja- Gardie på Stockholms slott 1618 med Gustav 
kob De la Gaudie, mälad 1639 vid 56 års I I  Adolfr ungdomsälskade grevedottern Eb- 
älde r. ba Brahe, här målad vid 43 års ålder. 
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Fig. 12. Bland familjen De la Gardies släkt- 
reliker förvaras denna s.k. "Ebba Brahes 
mössa", av spets med broderad bård av guld- 
och silvertråd på rosafärgad botten av siden. 

De fyra döttrarna var vid denna tid 
13, 8, 4 och 2 år. De hette Maria Sofia 
(1627- 1694), Kristina Katarina (1 632 - 
1704), Birgitta Helena (1636-1640) och 
Ebba Margareta (1638-1696). 

Flera av barnen gifte sig kring århund- 
radets mitt och bröllop firades följande 
år: 1643 gifte sig Maria Sofia i Stock- 
holm 12/2 med Gustav Gabrielsson 
Oxenstierna a v  Croneborg; 1647 ingick 
Magnus Gabriel äktenskap med Karl (X) 
Gustavs syster Maria Euphrosyne, var- 
vid bröllopet stod på Stockholms slott 
7/3; familjen blev därmed nara befryn- 
dad =ed det blivande pfalziska kunga- 
huset; 1648 gifte sig Kristina Katarina på 
Stockholms slott 2113 med Gustdv Adolf 
Lewenhaupt;  1653 10/1 gifte sig Jakob 
Kasimir med Ebba Sparre, drottning 
Kristinas hovfröken och kallad "la belle 
comtesse"; 1655 13/7 var det Pontus 
Fredriks tur att ingå giftermål med Beata 
Elisabeth v o n  Königsmarck i Stade; 16fi8 
11/6 gifte sig Kristina Katarina för andra 
gången och nu med Gustav Ot to  Sten- 
bock;  1660 aktade Ebba Margareta Peder 
Larsson Sparre och slutligen 15/12 1664 
var tiden inne för Axel Julius att förena 
sina öden med Sofia Juliana Forbus. 

Föräldrarna kunde vara nöjda. Alla 
barnen hade ingått ståndsmässiga och i 
somliga fall lysande förbindelser. 



Gods och egendomar 

Alltsedan Erik AIV vid sin kröning upp- 
rättade de svenska greve- och friherre- 
värdigheterna började i alltmer ökande 
takt de omfattande förläningarna till 
högadeln, som skulle kulminera under 
Kristinas regering. Gustav II Adolf var i 
detta avseende mera återhållsam, och 
först i samband med trettioåriga krigets 
slutskede bidrog denna löne- och tack- 
samhetspolitik mot hemvändande kriga- 
re och blivande potentater till att i aldrig 
tidigare sedd grad ytterligare utöka den 
svenska adelns från äldre tider nedärvda 
domäner. Särskilt de förnämsta ätterna 
bedrev med tiden genom förläningar, 
köp, arv och byten samt förmånliga ak- 
tenskap en godspolitik, som slutligen 
förde fram till de mäktiga grevskap med 
slott och gårdar, städer och byar, som 
bildade bakgrunden till vissa av familjer- 
nas ofantliga rikedomar. I de flesta fall 
var allt detta förbundet med en livlig 
byggenskap, företrädesvis på landsbyg- 
den, där herresäten av växlande storlek 
och kvalitet vaxte upp som svampar ur 
marken. 

Det är naturligtvis inte fråga om att 
har i detalj gå in på familjen De la Gar- 
dies stora godsinnehav under 1600-talet. 
Denna uppkomlingsfamiljs egendomar 
blev med tiden så omfattande, att de till 
sist under Magnus Gabriel De la Gardies 
tid och fram till Karl XI:s reduktion tor- 
de ha tillhört de största i riket i enskild 

hand. Eliii-til1 bldrog f6ru:om en klok 
familjepolitik inte minst de goda förbin- 
delserna med kungahuset och släktska- 
pen med den urgamla, mäktiga Brahe- 
ätten. 

En kortfattad översikt i mycket stora 
drag torde vara på sin plats. 

Stamgodset var Ekholmen i Uppland 
med kyrksocknen Veckholm, som förlä- 
nats åt Pontus De la Gardie som friherr- 
skap redan 1580 .~  I fädernesätets kyrka 
fick under 1600-talet flera av familjens 
medlemmar sin sista vilostad. Ättefa- 
dern, som avled genom en drunkningso- 
lycka i Estland, hade dock fått sin grav i 
Revals domkyrka, medan ättens siste 
store representant under 1600-talet 
Magnus Gabriel och hans gemål vilar i 
Varnhems klosterkyrka i Västergötland. 

Greve Jakobs egendomar låg förutom 
i Sverige i Finland, Estland och Livland. 
I sin titulatur förde han egendomarna 
Läckö, Ekholmen, Hapsal, Dagö, 
Kolck, Kida, Torgelow, Fellin, Tar- 
wast, Udenkull, Sonnenburg, Pedersö- 
re, Nykarleby, Lappo, Ilmola, Runsa, 
Jakobsdal, Arnö och Lyckås. 

Ar 1608 erhöll han i arvskifte förutom 
diverse gods i Finland Kolck i Estland 
samt Runsa i Eds socken i Uppland. Vid 
sitt giftermål med Ebba Brahe 1618 gav 
han henne Runsa i morgongåva. 

Samma år 1608 erhöll han i förläning 
Pedersöre och Nykarleby socknar i Fin- 



Fpl. I.  Den ende a v  sina samtida som Gus- 
tav I I  Adolf utnämnde till greve var Jakob 
De la Gardie, som 1611 erhöll denna värdig- 
het med Läckö slott och gods i Västergötland 
som grevskap. 
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land. 1614 fick han likaledes i förläning förlaningsbrev på Hapsals slott, stad och 
Ilmola socken i Österbotten i Finland. lan. Ett köpebrev på Hapsal ar daterat 
Dessutom erhöll han i gåva Kida i den 11 maj 1628. Dessutom ägde han 
Estland. härute Torgelow och Udenkull samt fick 

Det betydelsefullaste året i hans gods- 1645 donation på Sonnenburg på 0sel.  
bildning ar 1615, då han av Gustav II Ett betydande släktarv medförde yt- 
Adolf utnämndes till greve av Lickö i terligare utvidgning av dessa innehav. 
Västergötland. Grevskapet omfattade Jakob De la Gardies svärfar Magnus 
det gamla medeltida biskopsslottet i Kål- Brahe avled den 3 mars 1633. Ett större 
lands hirad, men dessutom Ase hctrad arv frin honom :i!lföl! r,= dottern Ebba, 
samt b1.a. Kallby och Husaby i Kin- som b1.a. erhöll Axholm med tillhörande 
ne härad, inalles inte mindre an 39 sock- gods i Flackebo socken och Hönas i 
nar och 319 mantal. samma socken i västmanland. Vidare 

Detta år åtnjöt han vidare inkomster fick hon de västmanländska egendomar- 
och rantor i Finland från Salo socken na Farnebo i Vasterfarnebo socken, 
och från Håpsale och Aminne byar i Långsjö i Karbennings socken, Kyringe 
Kronoby socken i Österbotten samt i Björksta socken samt Svanå i Harakers 
tullinkoksterna från Björneborg, Rau- socken. I hennes arvsmassa ingick också 
mo och Abo. Vansö på Fogdön i Vansö socken, Bink- 

I Uppland innehade han Håtuna och linge i Vrena socken i Södermanland 
Tibble socknar. samt Körtinge i Viby socken i Närke. 

Under åren 161 8 - 1630 arrenderade Nar Jakob De la Gardie i början av 
greven av kronan Kexholms och Nöte- 1630-talet inriktade sitt intresse på 
borgs lan i Finland samt 1619-1620 yt- bergsbruk och stångjarnsdrift, drevs 
terligare Raseborgs och Borgå lan, det denna verksamhet vid sådana platser 
senare med Esbo och Helsingfors kungs- som Harakers hamrar vid Svanå, Hög- 
gårdar. fors bruk i Karbennings socken och 

Jakob De  la Gardies stallning som hög Skarvikens bruk i Skinnskattebergs soc- 
militär och riksambetsman i Baltikum ken. I slutet av årtiondet och början av 
innebar ytterligare godsförvarv. 1640-talet tillkom sådana orter som 

På tre år arrenderade han 1620 i Bockhammar i Gunnilbo socken i Vast- 
Estland Dagö, Kegel och Wiems med manland och Väster Silvberg i Norrbar- 
Jackowalls gård och lan. ke socken i Kopparbergs lan. 

Med åren ökades ytterligare besitt- Efter 1631 skaffade sig greven aven 
ningarna i Estland och Livland. 11/9 intressen i Julita styckebruk i Söderman- 
1623 erhöll han förlaningsbrev på Fellin land, som han arrenderade av Melchior 
och 14/3 1624 på Tarwast och Helmet i Wurmbrandt den 6 november 1631. Ka- 
Livland. nongjutningen dar pågick till 1635. 

Utanför Riga arrenderade han 1624 på Men raden av egendomar var ej slut 
tre år egendomarna Cremon, Seigwald med detta. Förutom Lappo socken i 
och Treiden. Finland innehade Fältherren Lyckås i 

Som den svenska kronans högste re- Skarstads socken i Småland och inköpte 
presentant i Baltikum erhöll han 1625 Biskops-Arnö i Uppland. Han förvarva- 
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Fig. 13. Jakob De la Gardies egendom Järva 
utanför Stockholm bebyggde han med slottet 
Jakobsdal, som påbörjades 1639. Slottet 
övergick senare i kungafamiljens ägo och 
kallades Ulriksdal efter en av Karl XI:s små 
söner, som avled 168J. 

de aven Järva utanför Stockholm i Solna 
socken, dar han på 1630-talets slut bör- 
jade uppföra sitt lantslott Jakobsdal. 
Från 1638 ägde han också Vänngarn i 
Uppland, som 1653 kom till sonen Mag- 
nus Gabriel och dar denne avled 1686. 

Som donation erhöll Jakob De la Gar- 
die dessutom 1651 Lidköpings stad. 

Lägges slutligen till allt detta hans pa- 
lats Makalös i huvudstaden, huset vid 

Stortorget och en malmgård på Norr- 
malm, så torde i varje fall det viktigaste 
vara medtaget. 

Familjens godsbildning ökades efter 
Fältherrns bortgång 1652 ytterligare. 
Hans anka Ebba Brahe köpte 1655 Louis 
D e  Geers hus vid Götgatan på Söder- 
malm. Tre år senare kom Tullgarn i Sö- 
dermanland i hennes ägo och samma år 
1658 ärvde hon Kägleholm i Närke. Till 
hennes egendomarvhörde också Brahe- 
lund, Bjersjöholm, Sundholmen och Arsta. 

Till sist kan erinras om, att äldste so- 
nen Magnus Gabriel De la Gardie föru- 
tom sitt stora föraldraarv ytterligare be- 
rikade godsmassan med åtskilliga ståtliga 
slott såsom Drottningholm, Karlberg, 
Höjentorp och Mariedal.6 



Tidigare bostäder i Stockholm 

Det grevliga herrskapet med de minder- 
åriga barnen Pölitus, Magnus Gabriel, 
Gustav Adolf och Maria Sofia, vistades 
under det tidigare 1620-talet företrädes- 
vis i Livland och från 1622 i Riga, dar 
Jakob De  la Gardie residerade i sin egen- 
skap av generalguvernör och Överbefäl- 
havare. 

Med guvernörskapet tog det emeller- 
tid slut på sommaren 1628 och greven 
kallades på hösten samma år till konung- 
en i Preussen. Gustav II Adolf har från 
denna tid f.ö. lämnat ett uttalande om 
den då 45-årige Jakob i ett brev till Axel 
Oxenstierna av den 21 april 1628. Kon- 
ungens betrodde man beskrivs har så- 
som "uti sina consiliis och handlingar 
något trög och sen, så ock mycket blöt 
uti sitt commando", en karaktäristik, 
som om an något orättvis trots allt ej 
vid denna tid torde varit helt ogrundad. 
Den en gång så eldige krigaren började 
efter tidens satt att se så smått åldras och 
längtade efter nara trettio års faltliv helt 
visst efter fredligare förhållanden. 

Jakob De  la Gardie återvände seder- 
mera aldrig till Livland, men åtföljde i 
stallet konungen hem till Sverige under 
dennes sedvanliga vintervistelse dar 
1628-1629. 

Det gällde emellertid nu att skaffa en 
lämplig bostad i Stockholm. Gods och 
gårdar ägde ju familjen övernog, men en 
egen bostad i huvudstaden saknades och 

var dessiitoni ej sa !2tt att hzstigt 
anordna. ' 

Man fick till att börja med hyra hus av 
rikskanslern Axel Oxenstierna, som 
själv vid denna tid vistades utrikes. Det- 
ta framgår b1.a. av ett brev, daterat 
Stockholm 15/11 1628, som Gabriel 
Gustavsson Oxenstierna skrivit till sin 
broder rikskanslern.' Gabriel hade tyd- 
ligen redan i början av oktober samma år 
- 8/10 1628 - tillrått uthyrning till De 
la Gardies och han skriver nu ytterli- 
gare : 

Jagh schreff och min broder till medh hans sti- 
  en diat Johannes Nicodemi, hvilken jagh förmo- 
der val skall vara arriverat, och gaff digh tillken- 
na, dett Feltherrens husfru haffuer aff migh bega- 
rat, att jagh min broder tillschriffua ville, om min 
b. icke ville effterlathe Feltherren denna vinter att 
bliffua i ditt hus, aldenstundh her nu om husrum 
svåra knapt ahr, och, snarare sagt, inthe hus, 
hvarken lithet eller stoort, ahr i staden att bekom- 
ma. Jagh tvifflar inthe, att min broders hus val 
bliffuer oförderffuat, och veet, att min b. gör 
Feltherren dermedh en stoor tienst. Beder, att du 
medh dett första vill migh din meningh herom 
veeta latha. 

Rikskanslern förefaller att ha tvekat en 
smula eftersom ha själv lär ha trivts myc- 
ket bra i sitt hus, nar han var i Stock- 
holm. Men han gav sin tillåtelse. 

Axel Oxenstiernas dåvarande hus, 
"H:s Exc:tz Steenhus wedh Stoora 
KyrckianM (det s. k. Oxenstiernska pa- 
latset vid Storkyrkobrinken 2-Västra 
Slottsplan uppfördes ju betydligt senare 
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och troligen efter 1651), låg på tomt 3, 4 
i kvarteret Neptunus med gatuadress 
Prästgatan 1. Det torde ha uppförts strax 
efter 1620 av riksmarskalken Ake Axels- 
son Natt och Dag (1594-1655). Axel 
Oxenstierna hade förvärvat det enligt 
fastebrev av 3/10 1625 och 6/10 1643. 
Rikskanslern ägde dessutom en tomtdel 
i kvarteret Neptunus mindre, nr 2, vil- 
ken emellertid sannolikt ej bebyggdes 
förrän det senare stora palatset komtill. 

Ebba Brahes oro för att familjen inte 
till vintern skulle få tak över huvudet var 
därmed stillad. Har bodde nu familjen 
De  la Gardie hela vintern 1628-1629 
och har föddes också greveparets fjärde 
son Jakob Kasimir den 3 februari 1629. 
O m  husets inredning vet man ingenting. 
Det är möjligt, att Fältherren lät installe- 
ra sin vapensamling dar. En förteckning 
över hans rustkammare ar daterad 30/5 
1628 (bil. 1). 

I juni 1630 hade Gustav II Adolf av- 
seglat till krigsteatern i Tyskland, vari- 
från han inte skulle återvända i livet. 

Samma år hade Fältherren fått i upp- 
drag att upprätta en krigsrätt, krigskol- 
legium, i Stockholm, där han dessutom 
blev president. Efter konungens död 
blev han 1633 en av riksförmyndarna 
och dessutom lagman i Uppland. Hans 
militära bana var definitivt avslutad, och 
han övergick till de civila uppgifter i 
hemlandet, som han ju snart nog betrod- 
des med. Dessa och andra ambetsupp- 
drag krävde med tiden alltmer hans per- 
manenta vistelse i Stockholm. Han be- 
slöt därför att skaffa sig en egen bostad i 
huvudstaden nara det kungliga slottet 
och rådskammaren. 

I hörnet av Stortorzet och Köpmanga- 
tan på den tomt, som numera upptas av 
det s.k. Grillska huset i kvarteret Ce- 

pheus, 1, 21 med nuvarande gatuadress 
Stortorget 3 - Köpmangatan 7, låg under 
1600-talets förra hälft ett gammalt sten- 
hus, som tillhörde rikskammarrådet 
Måns Mårtensson Palm. Denne sålde sitt 
hus den 12 september 1632 till Jakob De 
la Gardie, men det förefaller som hade 
denne redan året förut - 1630 eller se- 
nast 1631 - haft tillträde till detsamma. 

Jakob De  !a Gardie torde ander sitt 
vistande i huvudstaden ha bebott huset 
anda till palatset Makalös stod färdigt 
för inflyttning, men han sålde det i slutet 
av 1640-talet till den förmögne handels- 
mannen Hans B r e h r n e ~ . ~  En utgiftspost 
för pergament och sigillkupor ar daterad 
26/3 1645 och avser "Huusbrefvet som 
Hans Bremer bekom på lilla steenhuset 
widh stoore Torget." Brehmer lat har 
uppföra ett nytt hus, som delvis ingår i 
det nuvarande s.k. Grillska huset. Han 
fick fastebrev på sin egendom 5/9 1649. 

Som vi senare skall se hade Fältherren 
redan den 28 september 1630 antagit 
Hans Jakob Kristler till sin byggmasta- 
re. Det ar sannolikt att han lat denne 
leda det nödvändiga upprustningsarbetet 
på rikskammarrådet Palms gamla 
stenhus. 

I Jakobs räkenskaper lämnas en del 
uppgifter om inredningsarbeten m.m.' 
Den 1 september 1631 höll man på med 
takarbeten "im Hauss auff dem grossen 
Marckt." Från den 1 november samma 
år föreligger ett inventarium, vari b1.a. 
uppräknas en del textilier, som tydligen 
avsågs att komma till användning i den 
nya bostaden. Dar namnes t.ex. : 

Tappeter: Flemsche Tapeter 8 st. - Gulden Leder 
Tapeter 11 st. och 4 bladh. - Flamsche Tapetter 
Een Historia (25 st.) - Turckische Tapetter: Rö- 
de tapetter 5 st. - Stor Rödh tapet 1 st. - Stor 
Ny hwijt Bordh tapett 1 st. - Stor rödh och hwijt 
Bordh tapett 1 st. - Stor rödh och blå gamel 



Bordh tapett 1 st. - Små turckische Tapeter: Nye 
Röde tapeter 11 st. - Nye Hwijte tapetter 4 st. - 
En stor ny tapet 1 st. - Blå tapetter 7 st. - 
Gamble guhle tapetter 8 st. - Bunte Ticke til at 
bekläda wäggar 3 st. - Gullden Leders Tapeter 
20 st. - Röde Sametz Hyende 9 st. 

Allt detta antyder det välkända förhål- 
landet, att man vid denna tid alltid var 
ytterst angelägen att "draga" väggarna 
med lämpliga textilier i de kalla gamla 
stenhusen. 

För året 1632 föreligger b1.a. följande 
uppgifter. 1911 inköptes spik för häng- 
ning av porträtt i grevinnans kammare. 
2612 fick konstsvarvaren Sebastian Yx- 
kull avbetalt på en "verktång", ett ar- 
betsredskap till svarvstolen. I april mu- 

. .. 
rzde mar, iger, ett h%! i vaggen ti!! grevin- 
nans kammare och satte in en dörr där, 
vilken konstsvarvaren hade tillverkat. 

I början av juli eller 317 målades taket 
i Stora salen och betalning utgick för 
linneväv och for jute, varmed de olika 
vävlängderna sammanfogades. Arbetet 
fortgick under hela sommarmånaden 
och 2117 anskaffades på nytt spik för att 
hänga upp vävda tapeter med på väggar- 
na "in dem grossen saal." 

118 fick konterfejaren betalt för ett 
porträtt, som han målat av grevinnan. 
Konstnären var i detta fall sannolikt den 
holländske Cornelius 
Picolet. 

819 högg en stenhuggare sittbänkar i 
fönstren till grevens kammare och dess- 
utom lister till fönstren. Samtidigt an- 
skaffades 500 st. "utsirade" små spikar 

till nya fönsterbeslag i huset. Och till sist 
målades också grevens kabinett invän- 
digt. 

I stort sett torde huset nu varit beboe- 
ligt, men ännu i september 1633 pågick 
vissa arbeten. En viss "Antonius Mar- 
morierer" uppträder, som sannolikt var 
identisk med den senare vid Makalös 
verksamme gipsmakaren Antonius 
Böck. Och  den 30 september arbetade 
hade murare och stenhuggare en hel dag 
med "das Steinpflaster umb den Schor- 
stein in dem grossen Saal", alltså med att 
lägga en stensättning omkring salens 
öppna spis. 

Det grevliga herrskapet hade äntligen 
inriitrat sig tzrr,!igen stindsmzssigt i hu- 
vudstaden. Läget vid stadens stora torg 
och med dess administrativa centrum, 
rådhuset, alldeles i närheten, var för 
ögonblicket tillfredsställande, liksom 
grannskapet till stadens kyrka och det 
kungliga slottet. Men det var icke nog! 
En greve, en fältherre, ett rikets råd, 
kunde i längden inte nöja sig med den 
atmosfär av borgerlighet och köpenskap 
som dock hans närmaste om- 
givning. Utrustad med mångfaldiga pri- 
vilegier önskade likväl Jakob De la Gar- 
die i Stockholm det viktigaste av allt för 
en herreman: möjligheten att skapa sin 
egen fria omgivning och ett hem, mot- 
svarande hans krav på prakt och repre- 
sentation. Tankarna på ett eget palats 
trängde sig på med &frånkomiig 'tyrka 
och övertygelse. 



Hovstaten 

I likhet med de flesta av högadeln på 
Jakob Ee la Uar4ies f=rde han ett 
stort hus. Atskilliga praktiska och repre- 
sentativa uppgifter följde med den hov- 
hållning, som krävdes av dåtidens högsta 
man i staten. Fältherrens omgivning och 
hushåll bildade ett hov i miniatyr enligt 
allra högsta föredöme. Yen sarritida be- 
nämningen "hovstat" på de anställdas 
månghövdade skara förefaller bara allt- 
för välmotiverad. 

Dit hörde då inte bara domestiker för 
den grevliga familjens personliga upp- 
passning såsom pager, lakejer, kammar- 
jungfrur o.s.v., men också ett flertal 
andra poster i hushållet av högre och 
lägre ambetskaraktar, t.ex. hovmästare, 
kamrer, sekreterare, bokhållare, skriva- 
re och andra kanslibetjante. 

Hushållet och köket erfordrade ett 
flertal befattningar av typen köksmasta- 
re, kökspojkar, munskänk, silverknekt, 
vinskänk, proviantskrivare, fatburshust- 
ru m.fl. 

En annan kategori ombesörjde stall- 
staten och ansvarade för hastar och vag- 
nar, foder, rykt och vattning. Har finner 
man sålunda kuskar, förridare, drängar, 
stallpojkar och hovsmeder. Dit kan val 
också raknas Fältherrens "uttågsfolk", 
d.v.s. hans eskort av ryttare, skyttar, 
trumpetare och fanbärare. Men också 
prydnadsträdgården och kökstradgår- 
den krävde sitt folk. 

Till hovstaten kunde även räknas 
itskiiliga k~r,cthant.:erkare =ch hamvei- 
kare, som mer eller mindre permanent 
utnyttjades för det grevliga herrskapets 
rakning, såsom skräddare o. dyl. 

Till allt detta hörde slutligen en hel 
serie specialtjänster som hovkaplan, bib- 
liotekarie, Likare, informatorer för bar- 
nen etc. 

Jakob De la Gardies och Ebba Brahes 
hovstat torde ha varit en av det dåtida 
Sveriges mera omfattande. Den var sa- 
kerligen också normgivande för en hel 
del av grevens börds- och ämbetsbröder. 
Trots allt torde emellertid faderns miljö i 
detta avseende senare ha avsevärt för- 
dunklats av den magnifike sonens, Mag- 
nus Gabriels. 

Antalet anställda hos Fältherren varie- 
rade med åren, men torde under stock- 
holmstiden ha uppgått till mellan 50 och 
80 personer. Ar 1641 var antalet 82, år 
1652 72. Alla var helt naturligt inte verk- 
samma enbart i huvudstaden. Atskilliga 
var knutna till familjens många gods och 
gårdar. O m  alla medräknas bör siffrorna 
varit betydligt högre. 

Det existerar flera bevarade förteck- 
ningar över Fältherrens hovstat under 
Makalös-tiden 1637- 1652. Vanliga ar 
rubriker såsom "Hof Staten" eller "Nö- 
dige Hoffolcks Stat". Ibland indelas de 
anställda i särskilda grupper som t.ex. 
"Frustufwustaten", "Stallstaten", "Hans 
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Nåde Gref Pontij Staat" eller "Hans 
Nåde Gref Axels Staat" (bil. 10). 

För året 1651 upptas t.ex. "Staten el- 
ler Hoff-Personers löningar i Penningar, 
comiss, Stöflar och Skoor". Av denna 
förteckning framgår, att lönerna utgick 
dels i kontanter, dels in natura. Vidare 
att begreppet "hovstat" brukades för två 
beteckningar, dels på ekonomiska och 
bokföringsmässiga förhällanden, dels på 
anstii!!:! persena!.2 

I noga fastställd rangordning liksom i 
samhället i övrigt kretsade denna broki- 
ga och månghövdade skara kring sitt 
grevliga herrskap och de högborna 
barnen. 

En upprakning av hovstatens med- 
lemmar vid Makalös på Fältherrens tid 
får ungefär nedanstående utseende. 
Namnen är utsatta i den mån de ar be- 
kanta och årtalen beteckna den tid- 
punkt, då vederbörande med visshet ar- 
betat i grevens tjänst. 

Till de främsta befattningarna hörde 
hovmästaren och hovpredikanten eller 
kaplanen : 
Hovmastare Conrad Wilhelmsson Quensel 1640 
- Jost Quanten 1641 - Samuel Runge 
1645-1646 - Furstenhauser var 1637 greve 
Magnus Gabriels hovmastare 

Hovpredikant herr Lars 1637 - J .  Andreae 1646 
- herr Bjorn var grevinnans hovpredikant 1646 

I kanslistaten, som var en tämligen stor 
och omfattande apparat, tjänstgjorde 
bl. a. : 
Kamrerare Peder eller Per Eriksson 1635 - Si- 

mon Simonsson 1640 
Skattmastare Jost Quanten 1637 
Handsekreterare eller handskrivare E. Jorenss 

1637 
Sekreterare Georg Reimer 1635 - Andreas Skyll- 

derblom 1645 - Cantero 1645 
Bokhållare Erik Sifversen 1633 - Anders Skiller 

och Jakob Mattsson 1637-1640 - Jurgen Bi- 
schoff 1638 

Kopist 

Kladesskrivare Anders Skiller eller Schiller, en 
tysk, 1637 

Proviantskrivare E. Larsson 1637 

För taffeln vid mältider och fester ansva- 
rade ett flertal personer. Till dessa hörde 
i främsta rummet: 
Silverknekt Jakob 1637 
Munskänk 
Vinskank 
Kallarsven Ingolf Botvidsson 1637 
Skaffare Gustav och Matts 1637 
Uppvaktare Cassiodorus - Joh. Nicephorus 

1638 
Salsknektar M. Flint - Börje - Lars 1637 

För kök och matlagning fanns huvud- 
sakligen manlig personal: 
Köksmästare Johan (Jean) Rogier, tydligen en 

fransman 1632 
Köksskrivare Christopher 1632 
Kockar Michel - Zacharias 1637 
Kockdrang 
Kokspoj ke 

Över skafferi, visthurbodar och övriga 
förräd vakade en: 
Fatburshustru 

Dessutom fanns fast anställda: 
Bagare Jörgen - Henrik 1637 
Bagardrang 

Fältherren och hans gemål omgavs av en 
rad personltga tpinare av båda könen, 
bland vilka särskilt märktes: 
Livknekt Bengt Baase 1637 
Kammartlanare Joran eller Jurgen Reis eller Rils 

1651 
Kammardrang Evert och Clas Breitholr - Arvid 

Ribbing - J.  Prytz - J .  Hansson 1637 
Pager 
Lakeler Bengt - Nils - Johan 1637 - Per eller 

Pelle - Nils 1640 
Tjanare Erik Larsson 1631 - 1635 
Kammarjungfru 
Jungfrur Marta - Gustaviana 
Pigor Anna Larsdotter, dod 1645 eller 1646 
Tvatterskor 

För trädgården fanns : 
Tradgårdsmastare 
Tradgårdsdrang Anders 1637 
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Stallstaten och vad därtill hörde krävde 
ett flertal tjänstgörande såsom: 
Stallmastare 
Understallmastare 
Beridare 
Kuskar 5 st. 1637 
Stalldrangar 7 st. 1637 
Stallpojkar 2 st. 1637 
Sadelmakare eller sadelknekt 
Remsnidare 
Hovslagare 
Hovslagardrang 
S~or rsmed 

"Uttågsföljet", d.v.s. Fältherrens mili- 
tära eskort till häst och fot, bestod av 
följande: 
Ryttare 4 st. 1637 
Skyttar 4 st. 1637 
Trumpetare 
Trumpetardrang 

Till de mera fast anställda som hade sin 
dagliga gärning i palatset hörde konduk- 
tören, informatorerna, fäktmästaren, 
barberaren, oculisten, skräddaren och 
destillatorn. 

Därtill kom ett stort antal hantverks- 
folk, som ständigt anlitades, såsom bok- 
bindare, guldsmeder, kanngjutare, sko- 
makare, pärlstickare och konterfejare. 

Under själva Makalös-bygget mång- 
faldigades helt naturligt antalet genom 
hela byggnadsstaten med murare, tim- 
mermän, snickare, målare, sten- och 
bildhuggare, smeder, kopparslagare, 
förgyllare och andra. 

I sin tjänst hade Fältherren också ett 
antal "sjöfolk", som b1.a. ombesörjde al- 
la transporter till sjöss.3 Man finner 
bland dem 1638 tio stycken skeppare 
och 54 båtsmän. Jakob De la Gardie 
anlitade b1.a. skepparen Thomas med 
dennes fartyg om 60 läster, skepparen 
Simon med en skuta om 70 läster, skep- 
paren Anders med en båt om likaledes 

70 laster samt dessutom två skutor, som 
tillhörde en viss Henrik Tavast och den- 
nes kapten, men "8 skutor vor0 Herrens 
egna". 

De anställda stannade ofta länge i 
tjänsten och kan följas genom flera år. 
Stundom fick de ändrade arbetsuppgif- 
ter. Sålunda avancerade Jost Quanten 
från skattmästare 1637 till hovmästare 
1641 och skräddaren Jörgen Reis från 
omkr. 1630 uppträder 1651 som kam- 
martjanare, 0.s.v. 

Beträffande de flesta av de har nämnda 
bland hovstatens besättning framgår ju 
arbetsuppgifterna klart av benämningar- 
na. Men det fanns också andra vars yr- 
kesstiillning kanske kraver en narrnare 
förklaring. 

Konduktören intog en ställning som 
byggnads- och arbetsledare i stort. Möj- 
ligen gick även Makalös' byggmästare 
tidvis under denna titel. Konduktören 
var en betydelsefull person och hade 
eget rum i palatset. I det tidigaste inven- 
tariet från 1649 upptas också en särskild 
"Conducteur Cam:r". 

Oculisten var en ögonläkare, som i 
Jakob De la Gardies fall var en synnerli- 
gen påkallad specialist, eftersom Fält- 
herrens ögon och syn med åren blev allt 
sämre. Man känner två personer som 
innehade denna befattning, nämligen 
Martin Petzoldt, som 1642 tydligen ef- 
terträddes av en annan med namnet Stei- 
ner, även kallad "Danziger oculisten". 

Med barberaren förstås en bårdskära- 
re eller dåtida läkare. Ar 1648 hette han 
Christian Walther. 

Destillatorn var verksam i Fältherrens 
laboratorium - särskilt på Jakobsdal - 
och sysslade med alkemistiska experi- 
ment. 1640 hette han Jakob och omtalas 
som "gammal". 
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Fig. 14. Bland de många lärarna för barnen, 
som växte upp i Makalös, befann sig också 
äldste sonens, Magnus Gabriel, informator 
Mattias Mylonius, som senare adlades med 
namnet Björnklo och steg till värdighet av 
riksråd. 

S i lverknekten hade en mycket an- 
svarsfull befattning. Han hade hand om 
familjens förråd av bordsilver och andra 
dyrbarheter, som vid festliga tillfällen 
exponerades på den s.k. "skankeski- 
van", d.v.s. ett slags buffet med hyllor i 
matsalen. 

Uppvak tare  och skaffare ansvarade 
för servering, mathållning och förråd, 
medan beridaren, som tillhörde stallsta- 
ten, undervisade i ridkonst och skötte 
hästarnas motionering o.dyl. 

En preceptor eller gubernator motsva- 
rade senare tiders informator, alltså en 
lärare och handledare för barnen, främst 
sönerna, i deras uppfostran och studier. 
r7 

+,n viss Jacobus namnes 1637 tillsam- 

mans med den mera kände Matthias My- 
lonius, senare adlad Biörenclou eller 
Björnklo, som var Magnus Gabriels pre- 
ceptor. Han återfinns ännu 1647 tillsam- 
mans med Jonas ~rufva."ren 
1647-1648 omtalas också "Frökens 
frantzos"; med all sannolikhet avses har 
dottern Ebba Margaretas franske infor- 
mator. Hon  var vid denna tid nio-tio år 
gammal. 

Barnen och särskilt sönerna hade sitt 
eget tjänstefolk. Endast för den åttaårige 
sonen Pontus Fredrik erfordrades 1638 
en stab på 13 personer, omfattande pre- 
ceptorn Christian Sandhagen, 2 pager, 1 
salsknekt, 1 skaffare, 1 kock, 1 piga, 1 
tvätterska, 1 fodermarsk, 3 drängar och 
1 stalldräng. För dessas underhåll be- - 
hövdes för varje månad råg, korn, hum- 
le, smör m.m. till ett värde av över 54 
rdlr. 

Från samma år 1638 föreligger ett 
"Förslagh oppå H:s Grefl: Nådes Pagie 
och Laqueij Klädningar" (bil. 5). Det 
var ett ståtligt följe som Fältherren om- 
gav sig med vid förekommande "uttåg" 
eller processioner i samband med bröl- 
lop, begravningar och andra solenna till- 
fällen. 

Man skilde på två olika slag av livréer, 
nämligen "dhet bäste liberiet" och "dhet 
sembre liberij". Hattar och strumpor 
pryddes med röda "Nestelbandh" och 
plymager. Dessutom hade manskapet 
handskar med fransar, gehäng med värja 
samt sporrar. Ryttarna var iförda kyller. 

Uttågsföljet bestod b1.a. av 4 hovjun- 
kare, 1 livknekt, 6 pager och 6 lakejer, 
alla iförda det bättre livréet, $amt 12 i det 
sämre. Vidare uppträdde 1 kammartja- 
nare, 20 ryttare szmt en del "skyttar", 
d.v.s. musketerare. Karosser och hästar 
kördes av 4 kuskar med hjälp av 2 kus- 
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kar "af sambre slagh". I följet ingick 
dessutom 15 stalldrängar. För packning 
o.dyl. fanns 3 rustvagnar med tillhöran- 
de hastar och kuskar. 

En fullständig lista på anställt folk vid 
Fältherrens död 1652 upptar 72 person- 
er. Hovstaten innehåller i stort sett 
samma kategorier tjänstefolk som tidiga- 
re angetts, men vi får också reda på det 
exakta antalet. Sålunda var hovjunkarna 
4, kammartjänarna 2, pager och lakejer 4 
av vardera slaget. ~re;innan hade för sin 
räkning 2 lakejer och 1 page. Stallstaten 
bestod av 6 kuskar och 10 stalldrängar 
(bil. lo). 

I likhet med förhållandet vid sonen 
Magnus Gabriels hov fanns helt visst 
också för Fältherrens hovstat noga regle- 
rade bestämmelser om matordningen, 
om uppförandet vid måltiderna och spe- 
cificerade straffsatser för olika förseelser 
mot hustavlans många paragrafer.5 Nå- 
gon sådan förordning på Makalös har 
emellertid ej påträffats. 

Däremot finns en odaterad spisord- 
ning för husfolket från 1647-1648, vars 
rubrik lyder: "Förtekningh opå dee per- 
soner, som uthij hwart Matlagh skall bli- 
fua förspiste." l denna uppräknas ej 
mindre an 84 personer. Rätternas antal 
för olika kategorier av anställda ar noga 
angivna (bil. 9). 

Denna spisordning har fått en så att 
saga personlig karaktär genom att en del 
personer namnas vid namn. Förutom 
greven och gievinnan själva namnas in- 
om den grevliga familjen - sönerna vis- 
tades vid denna tid utom hemmet - 
"Fröken Ebba", d.v.s. den tioåriga dot- 
tern Ebba Margareta, och vidare "Lilla 
Gref Göstaf". Med denne avses barn- 
barnet Gustav Adolf De la Gardie, so- 
nen Magnus Gabriels förstfödde, som 
kom till världen 1647. 

Vid Fältherrens taffel serverades för- 
utom husets fru dottern fröken Ebba, 
hovmästaren, "predicanten", 4 hovjun- 
kase, en överste Reusner, kammar- 
drängen C1a.s Rreitholz, barberaren och 2 
"jungfrur". Alla dessa fick 24 "rätter7', 
medan nästa grupp fick nöja sig med 6 
och "dedh öfrige af herens Bordh". An- 
talet sätter varierade annars mellan 6 och 
2. 

Bland hovfolket nämns b1.a. "Gref- 
winnans page", "Frökens frantzos", 
grevinnans två lakejer, "M:r Jörgen Re- 
iss skreddare", den "Frantzöske Kåken" 
samt fatburshustrun. 

Kring det spada barnbarnet "Lilla 
Gref Gustaf" kretsade en hel liten upp- 
vaktning, bestående av en page, de två 
jungfrurna Gustaviana och Marta, en 
amma och en piga. 



Tidskrönika 1630- 1652 

Vid arbetet med en arkitekturhistorisk 
riiunvgrafi som den fiireliggande, kan 
man knappast undgå att påträffa åtskilli- 
ga uppgifter som egentligen faller utom 
ramen för framställningen, men som i 
mänga avseenden har direkta relationer 
till ämnet, i detta fall palatset Makalös 
och det liv som levdes inom och utom 
palatsets murar. 

Sådana smärre notiser ur räkenskaper, 
brev och andra handlingar, kan forma 
sig till en liten tidskrönika, som av na- 
turliga skal blir tillfällig och begränsad, 
men som ej minst i kulturhistoriskt avse- 
ende kan innehålla åtskilligt, belysande 
livsföringen vid ett större högadligt hov 
vid 1600-talets mitt. 

Ställda i samband med betydelsefulla 
händelser av rikshistorisk natur kan- 
mycket i den De la Gardieska familjens 
liv och leverne pä så satt få sin förklaring 
och bakgrund. 

Dylika uppgifter meddelas därför här 
i kronologisk följd. De torde ha sitt yt- 
terligare berättigande genom att de 
också kan vara agnade att skänka nägot 
av livets röda färg åt en ofta nog så torr 
och deskriptiv framställning. 

Aret kan vara lämpligt som utgångs- 
punkt. Det var i september detta år som 
Jakob D e  la Gardie upprättade ett första 

kontrakt med sin blivande byggmästare 
H 2 ~ s  Jukc>h Kristler. Kontraktetj som 
gällde för tre och trefjärdedels år, var 
daterat Stockholm den 28 september 
1630. 

Fältherrens tredje son Gustav Adolf, 
som var född i Reva1 913 1626, avled 

O ' detta ar vid fyra ars :!der, medan greve- 
parets femte son föddes 4/10 och fick 
namnet Pontus Fredrik. 

Fältherrens syster, Brita De  la Gardie, 
hade sedan 1614 varit gift med fältherren 
och riksskattmastaren Jesper Mattson 
Krus till Harwila. Denne hade emeller- 
tid avlidit 1622. N u  - 25/10 1631 - 
ingick hon ett andra giftermål i Stock- 
holm med riksdrotsen friherre Gabriel 
Gustavsson Oxenstierna. Det var den- 
nes tredje gifte. Han var bror till riks- 
kanslern Axel Oxenstierna, och vanska- 
pen mellan de två ätterna förstärktes nu 
ytterligare genom detta nya slaktskaps- 
band. 

Jakob De la Gardie lat redan 4/10 se 
över sin högtidsdräkt till det stundande 
bröllopet. B1.a. utgick befallning till en 
guldsmed - i detta fall sannolikt Zacha- 
rias Griebell - att förgylla hans värjge- 
häng eller - som det heter i rakenska- 
perna - "zu I. Excell. Leibgurtell be- 
schlag und geheng verguldh und mit far- 
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ben einzulassen auff I.E. fraw Schwester 
Britta Hochzeit." 

Gustav II Adolf stupade i slaget vid Lut- 
zen 6/11. 

Jakob De la Gardies och Ebba Brahes 
äldste son Pontus, som var född 1619, 
avled detta år tretton år gammal. Han 
begrovs i juni månad. Men ungefär en 
månad före konungens död föddes 7/10 
makarnas femte dotter Kristina Kata- 
rina. 

Ebba Brahes far greve Magnus Brahe av- 
led 3/3 och efterlämnade till dottern ett 
större arv med åtskilliga gods och 
gårdar. 

1634 

På våren fick Fältherren sin sjatte son 
Johan Karl, som döptes 115. Hans lev- 
nad blev ej lång och redan 28/5 avled 
han. Vid begravningen skänkte Fälther- 
ren till Storkyrkan i Stockholm en fin 
svart "kladepall" med svarta silkesfran- 
sar. Pallen var avsedd att sattas upp över 
kistan.' 

På sommaren fördes Gustav II Adolfs 
lik till Stockholm från Nyköping. Be- 
gravningen i Riddarholmskyrkan ägde 
rum 22/6. 

Den nu tolvårige Magnus Gabriel höll 
ett tal inför rikets ständer om konungens 
död. Talet hölls på latin. Den unge ora- 
torns lärare var vid denna tid Matthias 
Mylonius. 

4/12 anlände till Stockholm den frans- 
ke ambassadören Claude de Mesmes, 

comte d 'Avaux.  I hans sällskap befann 
sig den unge franske diplomaten Charles 
Ogier. 

Från och med detta år började bygg- 
nadsarbetet på Makalös att bedrivas med 
all kraft. Pålningen var klar, rustbäddar- 
na likaså. Källarna välvdes. 

Under den första delen av året torde 
den grevliga familjen främst ha uppehål- 
lit sig på Jarva, där senare Jakobsdal 
uppfördes. Den franske ambassadörens 
ankomst medförde ett livligt umgänge 
med denne. Fältherren hyste ju överhu- 
vudtaget ett stort intresse för allt 
franskt. 

1/4 gästade ambassadören Fältherren 
på hans gård i Jarva utanför huvudsta- 
den. 10/4 var han åter där på middag, 
denna gång åtföljd av legationssekretera- 
ren Ogier, som lämnat en välkänd och 
värdefull skildring av besöket:' 

10 april foro vi till riksmarsken Jakob Pontusson 
De la Gardies lantgård över isen . . . våra kör- 
svenner förde oss säkert och oförskräckt fram 
över isen. Det var emellertid knappast lönt att 
utsätta sig för så stor fara för att få se ett hus, som 
ej ar bättre an de stugor enklare köpman och 
hantverkare uppföra åt sig i Paris' omnejd, simpla 
lanthus, dit de pläga fara ut på helgdagarna och 
dar de tillbringa ferierna. Har  finns ej någon trad- 
gärd, ej en gärdsplan, ingen slät eller rak väg, dar 
man kan gå och spatsera; ej en åker, ej en vingård, 
ej några fruktträd; blott klip or och stenar och 
branta hallar, som vattnet r rån den smältande 
snön störtar utför . . . För övrigt finnas i de sven- 
ska stormannens salar och rum inga bonader, ing- 
enting utom bara trästolarna; ingenting elegant 
eller prydligt finnes har utom blotta stolarna. På 
de vitmenade väggarna hängde några tavlor, bland 
vilka var ett porträtt av den polske fältmarskalken 
Stanislaw Koniecpolski, som den svenske genera- 
len berömde sig av att ha utkämpat hårda duster 
med; han prisade - som det agnar och anstår en 
storsint och tapper man - i höga toner den polske 
krigarens mod . . . Dä gesanten icke kunde tala 
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svenska med riksmarskens hustru och lilla dotter, 
lät han Varenne en halv timmes tid förnöja dem 
med att spela och sjunga till lutan. På ett bord 
utan duk serverades konfekt i fat av fajans och 
vin, dels rent och dels enligt bruket har tillsatt 
med socker och andra kryddor. Den slutsats jag 
drog av detta besök var följande: Här hade vi 
under ett lågt och enkelt tak skådat en storsint 
ande, en övermåttan tapper man och en älskvärd 
människa, en man, som i historien ingalunda för- 
värvat sig ett mindre rum än de, som bott i palats 
av marmor och guld.9 

Den franske ambassadörens middagsbe- 
sök hos Fältherren upprepades -flera 
gånger under april, b1.a. den 12:e den 
19:e och den 29:e. Vid det senaste tillfal- 
let deltog aven Karl Karlsson Gyllen- 
hielm i måltiden. 

29 april mottog ambassadören inbjudning till 
middag hos riksmarsken De la Gardie. Vi råkade 
där riksdrotsen, amiralen, Johan De la Gardie, 
hovmarskalken Axel Banér samt riksråden Matti- 
as Soop och Per Sparre. Vidare vor0 inbjudna 
danske residenten Peder Vibe, flera svenska över- 
star och alla medlemmarna av vår ambassad. Adli- 
ga ynglingar buro in brickorna. Vi sutto till bords 
i tre timmar eller mera och drucko eller förslösade 
för två hundra daler vin. Maten var ej vidare god 
och alldeles icke efter vår smak, så som dessa 
människor krydda den. Men den konfekt som 
serverades var ej oäven; den var formad som alle- 
handa små djur och blommor, mycket naturliga. 
Efter bordet dansades till ut på natten, och under 
tiden dracks det oupphörligt. 

1415 avslöt Fältherren ett kronans 
kontrakt med Fermin Mazalet om krut- 
och salpetersbruk. Själv hade han redan 
615 tillsammans med Karl Karlsson Gyl- 
lenhielm upprättat ett kontrakt med Ma- 
zalet, vilket förnyades 11/10 1636.' 

Från och med 1635 var han också liv- 
ligt sysselsatt med styckgjuteriet vid Ju- 
lita och med bergsbruksdrift i Vastman- 
land. Men aven i silverbergsbruket i 
Väster Silvberg i Dalarna var han mycket 
engagerad. 

Fältherren hade 2016 fyllt sina 50 år. 

Hans halsa var ej alltid den basta och 
hans ögonsjukdom besvarade honom. 

"Fältherren bliver svag och åstundar 
högeligen rolighet", så lyder ett omdö- 
me från denna tid.2 

Emellertid hade han utnämnts till 
högste befälhavare för trupperna i 
Preussen, dit han avseglade dagen efter 
sin födelsedag. I början av oktober var 
han tillbaka i Stockholm. 

Äldste sonen Magnus Gabriel vistades 
nu under informatorn Mylonius ledning 
vid universitetet i Uppsala, dar hans stu- 
dier fortsattes till 1640. 

Beträffande familjen i övrigt får vi un- 
der detta år b1.a. veta, att en master 
Hans "arbetat pä en himmel, som över 
Herrens bord ar" och att han till detta 
arbete fätt utlevererat 35 alnar röd da- 
mast och 34 alnar guldsnören. 

En mäster Iflårten bildsnidare fick 
1011 en halv tunna smör "för ett Contor 
han till H:N: Grevinnan gjorde", d.v.s. 
ett litet skåp eller skrin. 

Och mot jul eller 14/12 kvitterade 
porträttmålaren Jakob Elbfas ut en tun- 
na smör pä Hennes Nåds Fältherrens 
grevinnas vagnar. 

N u  föddes greveparets sjatte dotter, som 
fick namnet Birgitta Helena. 

Fältherren befann sig under detta och 
närliggande år ofta på resor i hemlandet. 
Mälet gällde vanligen hans industriella 
företaganden, bergs- och silverbruken i 
västmanland och Dalarna. 

Förutom åt silververket i Västra Silvberg 
och kanongjuteriet på Julita styckebruk 
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agnade sig Jakob De la Gardie aven detta 
år åt bergshanteringen vid Bockhammar 
och i Ludvika. 

Ett inventarium över hans kladkam- 
mare upprättades detta år. 

Ytterligare ett led i Ebba Brahes talri- 
ka barnsängar tillkom, nar familjens 
sjunde son kom till världen 12/2. Han 
fick i dopet namnet Axel Julius. 

IL72 
L -u " 

Arbetet med kladkammarinventariet 
fortsattes och kompletterades med för- 
teckningar över grevens rustkammare 
och bibliotek. 

Magnus Gabriel, som nu hunnit bli 
sexton år, deltog, troligen för första 
gången, i en av hovets baletter, som 
också bevistades av den tolvåriga Kristi- 
na. Det var "Le Ballet des Plaisirs de la 
Vie des Enfans sans Soucy." 

Familjens sjunde och yngsta dotter 
föddes i Stockholm och erhöll i dopet 
8/7 namnet Ebba Margaretha. Hon för- 
blev den sista i den stora syskonskaran. 

Arbetet på Makalös, som i handlingarna 
ofta kallas för det "Nye Huset", var nu i 
full gång. 

Men samtidigt började också det nya 
slottet Jakobsdal ute vid Järva att uppfö- 
ras. Som arkitekt fungerade dar liksom 
på Makalös Hans Jakob Kristler. Nar 
han lämnade landet några år senare, ef- 
terträddes han på Jakobsdal av bygg- 
mästarna Louis Gillis och Hans Ferster. 
Huvudbyggnaden därute stod färdig 
1644 och flyglarna 1645. Bland de an- 
ställda bild- och stenhuggarna märktes 
Christian Julius Döteber, som högg gav- 

lar, och Markus Hebel, som agnade sig 
åt portalerna. Också Johan Wendelstam 
skymtar vid detta bygge. Tradgårdsan- 
laggningen stod från och med 1647 un- 
der ledning av Hans Georg Kraus. 

Magnus Gabriel utsågs nu endast sjut- 
tonårig till "rector illustris" vid Uppsala 
universitet, dar han studerade tillsam- 
mans med sin jämnårige och blivande 
svåger, pfalzgreven Karl Gustav. 

Magnus Gabriel anträdde detta år den 
obligatoriska peregrinationen eller stu- 
dieresan till utlandet. Dylika bildnings- 
resor betraktades vid denna tid s o m e n  
nödvändighet för adelns söner. Tillsam- 
mans med Erik Oxenstierna besökte han 
b1.a. Holland och Frankrike. Resan 
varade i fyra år. En post i faderns raken- 
skaper hänför sig till resan och lyder: 
"Efter H:s G:  N:s befallning till präster- 
na i Storkyrkan för det de skulle göra 
förbön för greve Magnum emedan han 
ute i främmande land ar." 

I september avled hans syster den fy- 
raåriga Birgitta Helena. En likkista till- 
verkades och 26/9 heter det: "ar köpt 
beck till sal. Frökens likkista", och 5/10 
kvitterade pärlstickaren David Cantor ut 
15 dlr kmt av hovmästaren Conrad 
Quensel "för de vapen, jag gjorde på sal. 
H: G:N: lilla dotters likkista." Till be- 
gravningen i Storkyrkan skänkte fadern 
"ett svart stort och fint kläde med svarta 
silkesfransar. "3 

Fig. 1 j .  Drottning Kristina som barn, målad 
på 1630-talet. Drottningen, som tillträdde 
regeringen 1644, hade livliga förbindelser 
med familjen De la Gardie på Makalös och 
Jakobsdal, som hon ofta gästade. 
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Fzg. 16. Aldste sonen i familjen De  la Gardze 
på Makalös var den unge greven Magnus 
Gabriel, som blev en a v  Kristznas framsta 
gunstlzngar. H a n  är har avmålad vzd 27 års 
ålder. 

Fältherrens bror, riksrådet Johan De 
la Gardie, avled och fick sin grav och sitt 
gravmonument i Veckholms kyrka.4 

Fältherren försökte trösta sig med al- 
kemistiska experiment på Jakobsdal, dit 
b1.a. inköptes en del recipienter och re- 
torter samt skedvatten "till H:G:N:s ar- 
bete", d.v.s. salpetersyra, som vid den- 
na tid användes för att skilja guld från 
silver. 

Man får hoppas att även Ebba Brahe 
hade stunder av lindring, kanske då 
"hon var i badstugan med herr Ture 
Oxenstiernas brud." 

Detta år köpte Fältherren 16/4 en dia- 
mantring och tre förgyllda skålar av 
guldarbetaren Casper Beck, och 13/8 
fick "Hinrich Guldsmedh", d.v.s. guld- 
smeden Henrik Ortman i Stockholm be- 
talt "för det han bygt H:G:N:des kap 
och der till insatte 5 st. Diamanter." 

1642 
Vid nyåret 1641-1642 fick de små bar- 
nen dyrbara presenter. 30/3 betaltes 
pldsmeden Hans Weiler för 11 8 1/4 lod 
förgyllt silver, som hämtades till Järva 
vid nyår. Det var tidstypiska konstföre- 
mål, som Fältherren förärade de små, 
nämligen "en vergyldt Oxe, En häst och 
ett Enhorn, som H:sG: N :  förährte 
fröknerna och Grefve Axell till Ny- 
åhret. " 

Makalös stod nu i det allra närmaste 
färdigt, åtminstone till det yttre, och 
byggmästaren Kristler stod i begrepp att 
lämna landet efter välförrättat värv. 

Jakob De la Gardie skrev 7/5 brev till 
sonen Magnus Gabriels hovmästare 
Furstenhauser, som då vistades med 
denne i H01land.~ 

Den tioåriga dottern Kristina Katarina 
utsågs till hovfröken hos Kristina. 

Grevens syn försämrades nu alltmer, 
och i januari fick "oculisten" Steiner 
från Danzig göra en ögonbalsam åt 
honom. 

En hel del dyrbara pjäser i ädelmetall 
beställdes detta år av greven. I april er- 
höll myntmästaren Antonius Groot be- 



talning för en förgylld "credentz", som 
han anskaffat. Av guldsmeden Samuel 
Bischop inköptes åtskilligt, b1.a. dräkt- 
knappar, vardera besatt med sju diaman- 
ter, och vidare en liten infattning för ett 
miniatyrporträtt, en s.k. "conterfejbös- 
sa." Också påföljande år gjordes inköp 
hos Bischop, denna gång ett par dia- 
mantringar. 

ILA 7 
1 u l r l  

Det stora huset i Stockholm var nu far- 
digt. Någon bestämd tidpunkt för den 
grevliga familjens inflyttning finns ej an- 
given. Byggmästaren Kristler lämnade 
vid påsktiden eller 214 sin mångåriga be- 
fattning i Fältherrens tjänst och avflytta- 
de till Ryssland. 

En intressant uppgift från slutet av 
året härrör från 6/12, då "Frantz Bloma- 
kare" fick betalt för att köpa tjockt pap- 
per "at giöra Jacobsdalls bygningh af 
effter afritningen." Det rörde sig tydli- 
gen om en "schampelun" eller en modell 
av anläggningen. 

Fältherrens synförmåga var nu ytter- 
ligt nedsatt. 

316 skrev han till sonen Magnus Gab- 
riel i Paris, att han önskade inköpa den 
kaross som sonen använt, eller beställa 
en likadan. Vidare önskade fadern att 
konterfejaren Hubert måtte resa till ho- 
nom. Huberts hustru hade tidigare 
hindrat honom att komma, men Fälther- 
ren frågade nu "om lians käring död vo- 
re." Av Hubert förväntade han sig port- 
rätt av b1.a. Svante Banér, av Gustav 
Horn, av "den polniska jungfrun med 
det långa svarta skägget" samt av den 
unge kungen, "som han patronerna här- 
ifrån medh sig taget." De två sista öns- 
kemålen torde hänföra sig dels till den 

undergörande "svarta madonnan" i 
Czestochowa och dels till Vladislav IV, 
Sigismund 111:s son, som efterträtt sin 
far som kung i Polen 1642.7 

Av brevet framgår, att Jakob De la 
Gardie samlade på porträtt av berömda 
samtida och av svenska höga officerare. 
Detta intresse delade han med flera av 
sina ståndsbröder. På Skokloster finns 
fortfarande den serie av vzpenbrödra- 
porträtt, som anskaffats av Herman 
Wrangel. I Makalös var på Magnus Gab- 
riels tid hans audienskammare, en gång 
faderns egen kammare, försedd med en 
serie av svenska fältherreporträtt. En del 
av dessa finns förtecknade i det stora 
inventariet på Makalös från 1686. Men 
också på Läckö hade Magnus Gabriel 
låtit hänga upp 16 st. generalsporträtt i 
den s. k. Kungssalen. 

Man erinrar sig, att Fältherren redan 
1635 på sin gård Järva hade ett porträtt 
av sin polske motståndare hetmanen Sta- 
nislaw Koniecpolski. N u  önskade han 
tydligen ytterligare utöka sin samling av 
polska minnen. 

O m  den ovan omtalade Hubert, som 
antagligen hette Hubert de Hautcour, 
alltjämt vore förhindrad att komma, så 
önskade Fältherren en annan god kon- 
terfejare. Tillgång till en sådan fanns 
dock i Stockholm, och vi vet att änke- 
drottning Maria Eleonoras hovkonterfe- 
jare Jakob Elbfas var i full gång med att 
måla porträtt för familjen De la Gardie 
på Makalös just detta år 1643. 

Magnus Gabriel kom under året hem 
från sin utländska resa. I sitt följe hade 
han sin hovmästare Furstenhauser, sin 
preceptor Ruth och sin kammardräng 
Olof. Vid avresar från Frankrike hade 
han blivit rikt begåvad med skänker från 
det franska hovet. B1.a. hade änkedrott- 
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ningen Anna av Österrike - kung Lud- 
vig X111 hade avlidit 14/5 - ordnat med 
ett rekommenderande pass för den unge 
svenske ädlingen, som dessutom av hen- 
ne fick en ring med en stor sten, medan 
den femårige dauphin - senare Ludvig 
XIV - Översänt sitt porträtt med fem 
stora och sex små diamanter. Den mak- 
tige kardinal Mazarin hade också lovat 
honom ett eget regemente, vilket Mag- 
nus Gabriel likväl a ~ b ö j t . ~  Vid hem- 
komsten påbörjade den unge greven sin 
militära utbildning genom att deltaga i 
det svensk-danska kriget. 

Arets stora händelse i familjen var 
dock den sextonåriga dottern Maria So- 
fias bröllop med riksrådet Gustav Gab- 
rielsson Oxenstierna. Det firades 1212 
med stor ståt. 

Förberedelserna med Makalös inre 
färdigställande inför bröllopet bedrevs 
med all kraft. Möbler beställdes och vav- 
da tapeter hängdes upp. Till den stora 
danssalen i tredje våningen anskaffades 
b1.a. fackelstockar för belysningen. 
Guldsmeden Michel Beck levererade två 
skålar och åtskilliga kannor samtidigt 
som han förgyllde servistallrikar för 
festmåltiden.' Av en Jöran klockgjutare 
lånade man två ljuskronor till "F. Marias 
Bryllop." Och till bordet vid den stora 
festtaffeln lat man också göra "Eet In- 
strument som kallas skooässen. " Med 
detta svårförståeliga uttryck avsågs. en 
konstfullt utarbetad skåderätt, Schau- 
Essen. 

Av andra beställningar under året kan 
namnas, att Fältherren i juni lät göra sig 
ett flaskfoder eller ett flaskschatull. 

Dessutom beställde han av harnesk- 
makaren Hans Schweiger i Norrköping 
15 st. "arckebusharnisk och et heelt Cy- 
rass", d.v.s. musketörharnesk och en 

hel rustning för man och hast. 
Slutligen fick "Pitzierstickaren" eller 

sigillgravören 14/9 betalt för "Hans 
Grevliga Nådes tvenne sekret i stål, ett 
större och ett mindre, det största med en 
krona." Sigillgravören hette i detta fall 
antingen Carl Leipziger eller Petter 
Isenschneider; det senare tillnamnet var 
ett yrkesnamn, järngravör. 

Fältherren var nu 61 år gammal och näs- 
tan blind. Likväl fortsatte han ivrigt med 
sina alkemistiska experiment på Jakobs- 
dal. Man hör dar talas om olika slag av 
"destilleretyg." 28/2 fick Hans murmas- 
targesall betalt för att han murat en des- 
tilleringsugn vid Jakobsdal, och arbetet 
fortsatte nästa år, då "Petter Hollender 
geseii" uppförde fiera ugnar. Grevens 
"laborant" hette Gottfrid Keichell. 

I slutet av juli anlände till Stockholm 
en ny fransk ambassadör. Hans namn 
var Gaspard Coignet de La Tuilerie, ack- 
rediterad vid hoven i Italien, Holland, 
Österrike, Danmark och Sverige. Am- 
bassadören befann sig i Stockholm mel- 
lan den 1 och den 15 augusti och har 
efterlämnat ett intressant uttalande, som 
också angår Jakob De la Gardie och 
dennes nya palats: 

Efter middagen besökte han faltherren Jakob 
De la Gardie, vars barn hade kommit för att hälsa 
på honom. Den gode mannen ar blind och har 
ännu många vapen, som tagits i Polen och i 
Moskva, i sitt hus, som är en av de vackraste 
byggnader som man kan få se, ty det består av ett 
centralt parti mellan tvenne bostadslängor med 
två torn [Ambassadören torde ha anlänt i båt från 
sjösidan och tydligen endast lagt märke till två av 
de fyra tornen], allt detta täckt med koppar och 
med många förgyllda flöjlar, och utanför byggna- 
den, som är av sten, finns portiker som på slottet 
Madrid, och detta hus, dar det finns en mycket 



bra gård, är belaget vid sjöstranden och behärskar 
således hela hamnen och de små öar som ligger 
intill.* 

Ambassadörens omdöme är viktigt. 
Dels för den stora uppskattning av 
byggnaden som den bereste fransman- 
nen visade, dels för hans association till 
slottet Madrid utanför Paris, numera 
förstört men på sin tid vida berömt. Det 
var Frans 1:s jaktslott i Bois de Boulog- 
ne, grundlagt 1528. 

Drottning Kristina hade detta år till- 
trätt regeringen och en ny tid randades, 
b1.a. med stora festligheter vid hovet. 

Magnus Gabriel De la Gardie, som 
vid slutet av året återvänt från kriget 
med Danmark, beredde sig nu att inta en 
lysande stallning vid det unga hovet. 

Redan under Kristinas barndom hade 
man, som vi sett, uppfört en balett på 
slottet 1638. Nu,  hunnen till 18 års ålder 
och som regerande drottning, kunde 
hon själv återuppliva dessa från det 
franska hovet införda förlustelser. 

Den första stora baletten, "Then fång- 
ne Cupido", vartill texten skrivits av 
Georg Stiernhielm, dansades visserligen 
först år 1649, men dylika nöjen torde 
aven ha förekommit tidigare under 
1640-talet. 

Det ar ovisst om det nu var drottning- 
en själv som var initiativtagaren, eller 
den unge gunstlingen Magnus Gabriel, 
men säkert är att en balett uppfördes på 
senhösten 1644. Troligen var det till ara 
för Kristina, som 8/12 fyllde sina 18 år. 
För baletten gjordes stora anstalter hos 
De la Gardies. I räkenskaperna kan man 
följa forberedelserna. Betalning utgick 
sålunda 29/12 för b1.a. följande arrange- 
mang: 

Efter greve Magni befallning haver målaren, som 
målar balettkläderna bekommit till färger och sla- 

git guld och silver . . . snickaren, som gjort en 
vagn och Herkules klubba till baletten . . . 
Olaus, greve Magni kammartjänare till en bildsni- 
dare för något arbete till baletten, ett lejonhu- 
vud . . . vidare Olaus till målare, som målat le- 
jonhuvudet till baletten . . . pärlstickaren, som 
arbetat efter Hans Nåds Greve Magni befallning 
till balett-kläder [o.s.v.] 

Den 1 januari vid Kristinas trontillträde 
dansades på slottet "Balet om heela wär- 
denes frögd". 

Aret började hos De la Gardies med 
att Fältherren överlämnade nyårsgåvor 
till de små barnen: "Ahr gifuet för ett 
lithet Leyon och een hiorth deruthi små 
Uhrewarcken, item 2 små korgar medh 
silckes j+ordhe foglar uthi, huilcke 
H.G.N:de gaf Grefue Axel och Fröken 
Ebba i Nyåhrs gåfua." 

Andra nyårsgåvor inköptes från juve- 
leraren och riksverdien Hans Weiler. 
Däribland märktes en bagare av silver i 
form av en väderkvarn, samt en förgylld 
björn av silver, som lilla Ebba fick. För- 
gyllda kredenser delades ut som presen- 
ter till hovmästaren och stallmastaren. 
Dar namns också en "förgylld Jungfru", 
d.v.s. ett mindre dryckeskärl i kvinno- 
gestalt.3 

Den "Fröken Helena", som i dessa 
sammanhang flera gånger omtalas, kan 
inte vara Fältherrens dotter Birgitta He- 
lena, som avlidit redan 1640, utan måste 
syfta på någon annan adlig fröken. Hon 
fick emellertid i nyårsgåva ett handfat av 
silver jämte en "gjutkanna" för sin toi- 
lett. Dessutom erhöll hon en diamant, 
som infattades i en ring, ett arbete av 
guldsmeden Henrik Ortman. Samtidigt 
gjordes beslag till grevens "Schildtpadde 
kap." 
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I början av januari målades Falther- 
rens gamla slade svart av Anders målare 
och stallmastaren lat betala en vagnma- 
kare, som gjort en slade åt grevinnan. 

Jakob De la Gardie hade ofta frans- 
man i sin tjänst. Sålunda namns i januari 
den franske skomakaren, vars namn var 
Jean Boulanger, och några månader se- 
nare den franske kocken Franqois, "som 
reeste medh Grefve Magno till arméen." 

16/3 förlovade sig Magnus Gabriel, 
nu nybliven överste för drottningens liv- 
garde, med Karl (X) Gustavs syster 
pfaltzgrevinnan Maria Euphrosyne. I 
god tid för detta illustra tillfälle hade 
hans vagn rustats upp och en vagnmaka- 
re lagade den, "som nu ny beslagen och 
öfverdragen ahr. " 

I samma månad mottog man ett hög- 
förnämt besök på Makalös. Det var ing- 
en mindre an drottningen sjäiv som 
kom. Viner hade då inköpts genom den 
franske kocken, "då drottningen var har 
till gast." 

En intressant uppgift lämnas under 
sommaren om arkitekten Jean De la Val- 
lée. "Hans grevliga nåde Herren själv" 
hade nämligen tagit ur sitt schatull p i  
Ekholmen 14 dukater och gett till "Jo- 
han La Vallie, den unge fransöske bygg- 
mästaren, som gjorde avritning på huset, 
dar byggas skall." Samma dag 2/6 hade 
ryttaren Lars Bengtsson fått ut "tare- 
penningar", nar han for till Tidö efter La 
Vallée för att be denne komma till Ek- 
holmen. 

I augusti lat de unga grevarna Jakob 
Kasimir och Pontus Fredrik åt sig till- 
verka några instrument, "då de av en 
kapten i ingenjörskonsten sig undervisas 
låta." Samtidigt inköptes för Fältherrens 
rakning från salig Peter massingslagares 
anka "een stoor recipient", som skicka- 

des till laboratoriet vid Jakobsdal. 
13/8 slöts freden med Danmark i 

Brömsebro. 
Under dessa dagar förvärrades Falt- 

herrens ögon och "Doctorn och Oculis- 
ten" Martin Petzolt tillkallades. En ope- 
ration visade sig nödvändig. För sitt ar- 
bete erhöll Petzolt i arvode av greven en 
kredens 8/8 och tio dagar senare "drott- 
ningens Conterfeit af Guldh." 

Grevinnan Ebba skrev från Stock- 
holm 17/9 till fru Margaretha Boye om 
sin gemål, som 

nu för några dagar sedan har låtit sticka sina ogon, 
vilket jag hoppas den hogste Guden skall giva sin 
valsignelse till, att han skall något så nar få sin syn 
igen, for han ser battre an han har forut gjort 
sedan han iat sticka sig. Doktorn har god fortros- 
tan om hans syn. Gud hugne nu mig for all min 
ångest och sorg, som jag fyra år har levat 

I riksrådsprotokoilet av 2/10 meddelas 
aven, att Fältherren "blivit stucken för 
starr av en främmande ögonläkare." 

Man hade beställt ett porträtt av 
drottningen av Jakob Elbfas, som fick 
sin betalning 27/11. Porträttet sändes till 
> >  monsieur Furstenhauer, fordom 
H. N. Grefwe Magni håfmastare". 

En förteckning över klädkamrarna i 
Stockholm och på Runsa uppsattes detta 
år och ar daterad 16/11. 

Denna höst arbetade också master 
Hans snickare i Tallsatra i Veckholms 
kyrka, dar han för grevens rakning gjor- 
de ett "Chor" och några nya små 
bankar. 

Som vanligt utdelades vid nyåret gåvor 
till familjens medlemmar. Från juvelera- 
ren Andreas Witte i Hamburg hade Ja- 
kob De la Gardie inköpt till sin grevinna 



ett "Snöre Pärlor om 100 st." och hans 
blivande svärdotter Maria Euphrosyne 
fick ett par diamantarmband.5 

Detta år reste Magnus Gabriel tillsam- 
mans med sin sjuttonårige bror Jakob 
Kasimir på en magnifik ambassad till 
Frankrike. Utrustningen var storartad 
och för svenska förhållanden enastå- 
ende.6 

Många intressanta beställningar gjor- 
des under detta år. Ett litet urval må 
anföras : 

1/1 betaltes Mårten guldsmed för ett 
värjfäste av silver till greve Axel Julius. 

8/1 erhöll svärdfejaren betalning. Han 
hade försilvrat "knapparnaH till Fälther- 
rens nya vagn. 

Pärlstickaren Hans Georg Jemell får 
20/3 betalt "för dhen Klädningh som 
han skärer på oskuren Sammet för 
H .  G.N. Herren sieif." 

Samma månad lät finsnickaren Lukas 
Meylandt en svarvare göra foder om- 
kring grevens silverstop. Han ordnade 
också med blått kläde "att kläda över en 
dörr i den kammare Hans Excellens var 
uti och att lägga över nattstolen." Vidare 
tillverkade han en "Eldhskiffua", d.v.s. 
en eldskärm, åt en av husets döttrar samt 
slutligen två stora stolar, "som förehrtes 
till dråningen. " 

Urmakaren mäster Melchior förgyllde 
i mars grevens bordsklocka, och silver- 
smeden Henrik Wulff i Stockholm gjor- 
de ett schatull, i vilket fanns "allehanda 
förgylt Silfwer, som brukas på Natt tu- 
ken", d.v.s. på nattduksbordet.' 

Grevinnan ordnade med lärftsrullar 
till porträtt och Jakob Elbfas fick också 
16/11 betalt för tre konterfej. 

En talande tidsbild får man av Ebba 
Brahes brev i början av januari detta år. 
Hon skrev 1/6 - troligen till Margaretha 

Fig. 17. Magnus Gabriel De la Gardies yng- 
re bror Pontus Fredrik är här avmålad som 
ridderlig kavaljer i fantasidräkt, sådana som 
bars vid de torneringar och baletter, som 
ständigt anordnades vid Kristinas hov. 

Boije - och ursäktar sig för att ej ha 
skrivit på länge. Detta berodde inte på 
glömska, 
utan av stor hjärtans ångest och bedrövelse, som 
jag har levat uti denna höst, vinter och in till 
denna tid, för sedan min käre herre lät sticka sitt 
öga, har han haft en omänsklig pina däri, så jag 
aldrig kan beskriva den ynka, som jag har sett pa 
honom . . . Jag förni-nmer ock icke med ringa 
ångest er svaghet i ert huvud av den starka yrseln 
och den värk I har i ert huvud, vilken jag av 
hjärtat önskar, att Gud ville lindra och er till er 
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hälsa igen snart förhjälpa, alla edra trogna vänner 
till mycken hugnad. Jag ber att I flitigt brukar 
torr mejram och drar litet därav upp i näsan en 
gång eller två om dagen. Och gott mejramsvatten 
det hjälper säkert för yrsel. Och sedan bar de 
knutna mössorna, som man gör för huvudet. I 
bör ock ta en svart höna och riva henne med 
fjädrarna och allt itu och binda varm om huvudet, 
så blodig hon ar, och göra det några gånger. Mäs- 
ter Baltzar bårdskärare säger, att när han har haft 
det så, så har han sig själv hjalpt med en sak, som 
han gör av silver, och har tagit in det. Det har 
hjälpt honom . . .8  

Trots sina besvärligheter med synen 
fortsatte Fältherren med sina kemiska 
experiment och med sitt laboratoriear- 
bete, som huvudsakligen tycks ha för- 
siggått ute på Jakobsdal. 6/2 skrev han 
till en viss "Doct. Böttner" med anhål- 
lan om att få undervisning om en ny 
uppfinning av destillerugnar. Han sade 
sig vara beredd att betala för kunskapen 
om "modus distillandi" med 100 eller 
150 riksdaler, om bara inventorn hölle 
vad han 10vade.~ 

Magnus Gabriel återvände detta år 
från den stora ambassaden till Paris. 
Hans bröllop med Maria Euphrosyne fi- 
rades på Stockholms slott den 7 mars. 
Det var drottningen själv som höll bröl- 
loppet, som varade i fem dagar. De ny- 
gifta bodde sedan på slottet i tre måna- 
der, och den 24-årige brudgummen ut- 
nämndes i maj till riksråd. Jakob De la 
Gardie gav sin son i bröllopsgåva hela 
friherrskapet Ekholmen och bruden fick 
Höjentorp. 

I början av mars, just innan bröllop- 
pet, utrustades Ebba Brahes "Nya fran- 
söske Wagnstyg" och själva vagnen må- 
lades röd. 

Fältherren inköpte detta år från utlan- 
det diverse vävda tapeter och "venediske 

Fig. 18. Ett par sporrar, som enligt traditio- 
nen Magnus Gabriel De la Gardie bun t  vid 
förmälningen med Maria Euphrosyne på 
Stockholms slott den 7 mars 1647. 

glas" samt ordnade med konfektskålar 
och annat representativt silver. 

3/7  utfärdades instruktion för Christi- 
an Sandhagen att vara preceptor för de 
unga grevarna Pontus Fredrik och Axel 
Julius. I årslön erhöll han 160 riksdaler.' 

För sönernas räkning anskaffades 
böcker. Hos "M:r Jöran Bokbindare" i 
Uppsala, d.v. s. Georg Hornbein, in- 
köpte greve Axels informator Jonas 
Drufva böcker till sin lärjunge, för vilka 
Fältherrens hovkamrer betalade 28 daler 
kopparmynt. Även för den äldre bro- 
dern Pontus Fredrik inköptes böcker 
hos Hornbein på en marknad i Uppsala 
detta år.2 
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Dåtidens bokbindare fungerade också 
som bokförsäljare. Vid sidan av Horn- 
bein förekommer i Fältherrens räken- 
skaper som bokbindare och bokleveran- 
törer Moritz Zimmerman och Hans 
Zihlrath. 

Detta år, den Westfaliska fredens år, 
fyllde drottning Kristina 21 år. Hennes 
mor, änkedrottning Maria Eleonora, 
som vistats i utlandet sedan 1640, åter- 
vände till Sverige. Kristina började se sig 
om efter en passande bostad åt modern i 
Stockholm. 

Magnus Gabriel hade utsetts till gene- 

Fig. 19. En a v  döttrarna till Fältherren och 
Ebba Brahe var Maria SO& D e  la Gardie, 
som 1643 blev gift med Gustav Gabrielsson 
Oxenstierna a v  Croneborg. H ä r  porträtterad 
1653 vid 27 dus ålder. 

ra1 och deltog i stormningen av Prag. I 
slutet av året slöts äntligen freden 14/10. 

De la Gardies sextonåriga dotter Kris- 
tina Katarina hade 21/3 halit sitt bröllop 
på Stockholms slott med riksrådet och 
fältmarskalken greve Gustav Adolf Le- 
wenhaupt. 

Grevens hovbarberare Christian 
Walther fick detta år i faddergåva en sil- 
verskål, tillverkad av guldsmeden Bengt 
Olofsson i Stockholm, som erhöll sin 
betalning 9/11. 

Mer och mer hade den grevliga familjen 
överflyttat sitt intresse från "Stora hu- 
set" i huvudstaden till det nu helt fär- 
digställda Jakobsdal, som efter 1645 bli- 
vit deras egentliga residens. Fältherren, 
som alltmer sällan infann sig i rådskam- 
maren, torde ha föredragit att vistas på 
landet. Stora insatser gjordes också un- 
der dessa år vid färdigställandet av den 
ståtliga trädgårdsanlaggningen vid detta 
lantslott. 

Magnus Gabriel hade utnämnts till 
fältmarskalk och generalguvernör i 
Livland. 

Vid hovet i Stockholm fortsattes det 
alltmera lyx- och festbetonade ljuva li- 
vet, b1.a. uppträdde drottningen som 
gudinna i baletten "La Diane victorieu- 
se" eller "Then fångne Cupido" 1/11 
och likaledes på sin födelsedag 8/12.' 
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Fig. 20. Änkedrottningen Maria Eleonora 
bebodde under några år Makalös, som Kris- 
tina 1649 förvärvat som bostad för sin mors 
?-Likning. 

T . 1  
1111 firande av den nyss slutna freden 

dansades 9/12 Georg Stiernhielms balett 
"Freds-Afl" eller "La Naissance de la 
Paix" med originaltext av Hélie Poirier, 
som försvenskats av Stiernhielm.4 

Men också hos De la Gardies gick det 
livligt till och 23/3 hölls en stor bankett i 
Stora gipssalen på Makalös. 

En stor förändring förestod emellertid 
nu. Drottningen, som önskade ordna en 
ståndsmässig bostad för sin mor, tyckte 
sig i Makalös ha funnit en sådan. Och 
Fältherren beslöt att sälja sitt palats. 

31/7 upptogs i räkenskaperna en post 
för "quastar at sopa oppe i Huset effter 
H:K:Maij:tt kom och wille besee 
huset." 

Makalös uppläts åt drottningen och 
kronan enligt ett kungligt brev av 28/9 
1649, i vilket sägs, att Jakob De la Gar- 
die säljer "sitt Stenhuus och Tompt med 
alle dess tillhörige lägenheeter på Oster- 

malm emellan Wårt Stall och Wärköön 
wid Strömmen belagin" för 60.000 riks- 
daler specie och 200 skeppund koppar- 
takbleck, "som Wij honom heremoth 
nådigst tillsagt haffue" (bil. 7).5 

I samband med köpet upprättades nu 
ett inventarium på Makalös 22/10 1649 
(bil. S), och 31/10 skrev Johan Ekeblad 
från Stockholm hem till fädernegården 
Stola i Västergötland, att "Hennes m:tt 
änkedronning& är hitkornmen den 23 

. *... . 
hujus, och iogerar hon i Ialtherrens hus, 
hvilket hennes m:tt unga dronningen 
köpt hafver, som man vill säja för 80.000 
riksdaler, och det henne f ~ r ä r a t . " ~  

En hel del reparationer visade sig nöd- 
vändiga och utfördes på Makalös under 
senhösten, bl. a. gällde dessa åtskilliga 
förfallna "skorstenar". 

Fältherren hade under åren 
1648 - 1649 omfattande affärer med sil- 
versmeden Johan Sasse i Stockholm. Det 
handlade om såväl inköp av silverföre- 
mål som reparationer av dyrbarheter av 
olika slag m.m.7 

29/9 utfärdades en instruktion för Va- 
lentin Musculus att vara preceptor för 
unge greven Axel Julius. Tydligen bytte 
man lärare ganska ofta.' 

I slutet av året avled en viss Pierre 
Dauvergne, som tydligen vistades hos 
De la Gardies. Pärlstickaren David Can- 
tor prydde likkistan med kors och bok- 
stäver. 

Detta år var fyllt av händelser, som kul- 
minerade i drottningens kröning på 
h ~ s t e n . ~  
11/2 avled den franske filosofen René 
Descartes i Stockholm. 

Magnus Gabriel kom hem från sitt ge- 



Fig. 21. Den unga drottningen Kristina av 
Sverige blev snart känd i hela Europa för 
sina lärda intressen, men också för det lysan- 
de hovliv som utvecklade sig kring henne, 
och där dans, musik och de sköna konsterna 
odlades. 

neralguvernörskap i Livland. Han hade 
b1.a. beställt den ännu bevarade s.k. sil- 
vertronen av guldsmeden Abraham 
Drentwett i Augsburg, vilken han förä- 
rade drottxinger, till kröningen. 

I samband med denna högtid tillförde 
han också Storkyrkan i Stockholm en 
praktfull gåva, nämligen en uppsättning 
Silverföremål, bestående av två kande- 
labrar, ett stort krucifix för altaret, en 
kalk och en oblatask, allt tillverkat i 
Augsburg. l 

Till den stora romerska triumfporten, 
som staden lät uppföra på det dåvarande 
Norrmalmstorg efter ritning av Jean De 
la Vallée, lämnade också Fältherren sitt 
bidrag genom att låta sin finsnickare Lu- 
kas Meylandt utföra en del arbeten. Med 
detta satte man i gång redan i maj 
månad.2 

Fältherren och Ebba Brahe bodde nu 
på Jakobsdal, sedan änkedrottningen ta- 
git Makalös i besittning. Maria Eleonora 
uppehöll goda förbindelser med Ebba 
Brahe och skänkte henne b1.a. en spegel, 
som var så stor, att sex båtsmän erford- 
rades för att transportera den. 

Under sommaren ökades krönings- 
bestyren också hos det grevliga herrska- 
pet. Drottningen var ofta gäst på Ja- 
kobsdal. 

Fpl. II. Praktur, beställt i Paris 1646 av 
Magnus Gabriel De la Gardie. Det har till- 
hört drottning Kristina och skänktes av hen- 
ne till Magnus Gabriels gemål Maria Euph- 
rosyne 1654. Emaljmålningarna, utförda av 
Pierre Signac, visar på ena sidan Kristina som 
havets härskarinna och på den andra drott- 
ningen som gudinnan Diana, omgiven av  en 
herde (Magnus Gabriel De  la Gardie) och 
två herdinnor (Maria Euphrosyne och den- 
nas syster Eleonora Katarina). 
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I mitten av juni väntades Kristina på 
besök, och 18/6 köptes mjölk "till bak- 
ning då Hen:K:M:t väntades hit till Ja- 
kobsdal." Samma dag hade greve Jakob 
Kasimir en del utlägg, "då han uppe i 
lusthuset på Jakobsdal spelte kort med 
herr Johan Berndes emedan H:K:M:t 
var i bad~tugan ."~  

Strax före midsommar betaltes dricks- 
pengar till "dem, som hava uppsatt 
majstänger för H:G:N:des Port i 
staden." 

Kröningsförberedelserna fortsatte un- 
der de kommande månaderna. 

27/7 körde greve Magnus Gabriels 
kuskar ut till Jakobsdal den "glasvagn", 
som den högvälborne greven skänkt sin 
far. 

Harneskmakaren Hans Renner gjorde 
harnesk till Fältherrens ryttare, som 
skulle brukas vid kröningen. Mäster Eli- 
as snörmakare hade fullt upp att göra 
liksom Mikael svardfejare. Målaren An- 
ders Mickelson svärtade och målade två 
av grevens vagnar. Från en svardfejare i 
Holland inkcptes två svärd, sporrar och 
sadlar till greve Axel Julius, och kam- 
martjänaren Jöran Reiss köpte av guld- 
dragaren Henrik Myrman guldspetsar 
eller "knytning" till greve Axels gyllen- 
dukströja, som han skulle bära vid krö- 
ningen. 

Fpl. III .  Kristinas kröningstron av drivet sil- 
ver på en stomme av trä var en gåva av 
Magnus Gabriel De la Gavdie, som beställt 
den hos guldsmeden Abraham Drent.ze>ett i 
Augsburg. 

Slutligen rödfärgades i oktober Falt- 
herrens malmgård vid nuvarande Rege- 
ringsgatan, som tidigare hade tillhört fa- 
miljen Fleming. Henrik Fleming lät f.ö. 
sin tjänare resa ut till Jakobsdal 29/8 
med en present till Ebba Brahe, avsedd 
för konstkammaren. Det var en 
"Trumslagare som rördes av urverk. " 

Avsikten är naturligtvis inte att här ge 
någon närmare skildring av kröningen, 
utan endast att beröra några av de hög- 
tidligheter och fester, i vilka Fältherrens 
familj sin rang och börd likmätigt hade 
privilegiet att närvara. 

Några dagar före själva kröningen el- 
ler 14/10 reste drottning Kristina ut till 
De la Gardies på Jakobsdal. 17/10 sked- 
de det högtidliga intåget därifrån till 
Stockholm. Processionen är förevigad 
på ett kopparstick av guldsmeden Johan 
Sasse. 

Själva kröningen skedde i Storkyrkan 
20/10. I kröningståget deltog den gamle 
riksmarsken, bärande rikssvärdet och 
stödd av sin son Jakob Kasimir. 

En lång rad av festligheter avlöste nu 
varandra. Här  skall endast i korthet 

Fig. 22. Festligheterna i huvudstaden kulmz- 
nerade i samband med Krzstmas kroning 
161i0. Bilden vzsar kröningsprocesszonen. In- 
tåget fyån Jakobsdal till ~ ~ ~ ~ k h ~ l ~  den 17 
oktober syns nedtill, medan processzonen från 
kungliga slottet till Storkyrkan den 20 okto- 
ber syns overst. 

erinras om de viktigaste. 
Efter de omedelbart efter kröningen 

anordnade festerna på det kungliga dat- 
tet, följde 24/10 en teaterartad högtidlig- 
het, anordnad av Karl Gustav och kallad 
"Lycksalighetens Äre-prakt", till vilken 
Stiernhielm författat texten. 





28/10 gav greve Wittenberg en stor 
fest och 2/11 var det Magnus Gabriels 
tur. På Rännarbanan uppfördes då 
åtskilliga skådespel med djur, vagnar, 
"vandrande berg", och andra sällsamma 
sevärdheter. I festen deltog b1.a. 40 ryt- 
tare, klädda som amazoner. 

5/11 lät greve Gustav Adolf Lewen- 
haupt ge en fest, som kallades "Morer- 
nas upptåg." 

Sedan drottningen bjudit avsked av de 
till kröningen inbjudna ständernas re- 
presentanter vid en festmåltid 7/11, vid- 
tog på en och samma dag eller 11/11 dels 
ett av greve Wachtmeister anordnat upp- 
tåg på Rännarbanan, dels dansades en 
stor balett på kungliga slottet med text 
av Stiernhielm. Baletten kallades "Virtu- 
tes repertae" eller "The igenfundne 
Dygders Vptogh." 

Nästa dag lät drottningen anordna 
djurfäktningar och dagen därpå var det 
greve Torstenssons tur att ge en fest. 

Efter allt detta anordnade slutligen 
Karl Gustav 8/12 ett s.k. "bergerie" el- 
ler ett h e r d e ~ ~ e l . ~  

Jakob De la Gardie erhöll detta år Lid- 
köpings stad som donation. Magnus 
Gabriel blev riksmarskalk och fick fri 
bostad på det kungliga slottet i Stock- 
holm. Från änkedrottningen övertog 
han Drottningholms slott, vilket han i 
praktiken syns ha innehaft sedan 1650. 
Han bytte senare - 1652 - bort det till 
sin svåger Karl Gustav, som i sin tur 
skänkte det till sin syster Maria Euphro- 
syne, Magnus Gabriels gemål. 

Jakob Kasimir De la Gardies förlov- 
ning med den sköna Ebba Sparre, drott- 
ningens hovfröken och kallad "la belle 

comtesse", firades på det kungliga slot- 
tet de sista dagarna av året. Hans syster 
Maria Sofia blev nu hovmästarinna hos 
drottningen. 

Vid hovet uppfördes 9/1 Stiernhielms 
balett "Parnassus t r i ~ m ~ h a n s . " ~  

Ett par notiser från familjen De la Gar- 
dies enskilda liv må även anföras. 

På sommaren 217 fick en tapetmakare 
18 tunnor ull för att göra sängtäcken av. 

19/8 betaltes sex karlar, som bar hem 
"ett stort stenbeläte ifrån Skeppsbron i 
huset efter det intet fick köras." O m  
denna skulptur saknar vi närmare upp- 
lysning. 

Fältherren beställde silver hos guld- 
smeden Henrik Ortman, som levererade 
en "vergoldte Kredentz im eine Mus- 
sel." Arbetet följdes senare av en "Horn 
Credentz med Guld besiagen."' 

Detta år blev Fältherrens sista. Det före- 
faller som om han nu flyttat in till sitt 
hus vid Stortorget, numera tillhörigt 
handelsmannen Hans Brehmer. Huset 
vitlimmades i maj månad och en del and- 
ra reparationer på fönsterglas 0.s.v. ut- 
fördes. 

Hans hälsa var vacklande. Redan i ett 
brev av 21/2 till generalmajoren Forbus 
talade han om sin "opasslighet, i det jag 
allt sedan julhelgen continue av en hård 
katarr och bröstvärk belagd varit."' 

Efter en sista sommar avled Jakob De 
la Gardie i Stockholm 12/8. Han hade 
tillkallat sin gemål och sina barn och 
förmanade dem "till gudsfruktan, till 
lydnad mot överheten, till trohet mot 
fäderneslandet, till kärlek mot var- 
andra. " 
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Till den närvarande prästen sägs han 
ha yttrat: "Jag är stadig uti min gjorda 
bekännelse. Näppeligen hade jag kunnat 
tro, att döden skulle bli mig så välkom- 
men. Dock, varför skulle jag frukta? Jag 
kommer ju till en nådig och barmhärtig 
Gud och jag åstundar att skiljas hädan 
och vara nära honom. Han lite nu sin 
tjänare fara i frid." 

Strax före sin bortgång fick han mot- 
taga besök såväl av drottningen som av 
Karl Gustav. 

Också Axel Oxenstierna infann sig 

vid hans sjukbädd. Ett närvarande ögon- 
vittne lär ha berättat: "Det var helt 
märkligt att se, med vilka kärliga åthävor 
och hjärtliga ord dessa gamla vänner, 
bröder och ämbetsbröder tog av varand- 
ra ett sista farväl.'' 

Begravningen skedde med stor ståt i 
Stockholm. Det praktfulla sorgetåget ut- 
gick från Jakobsdal till Storkyrkan, där 
jordfästningen skedde den 16 no- 
vember.' 

Gravsättningen skedde i Veckholms 
kyrka. 





Fältherrens hus 





Namnet Makalös 

Bruket att ge särskilda namn åt borgar, 
slott, palats, boryarhus och andra bygg- 
nadsverk var vanligt på kontinenten och 
kan följas alltsedanVtidig medeltid. Dessa 
namn kunde alludera på ägaren själv, på 
det geografiska laget, på anläggningens 
allmänna karaktär o.dyl. Sådana beteck- 
nande namn kunde ocksi ges i t  andra 
objekt som fartyg, fanor, vapen 0.s.v. 
För Stockholms vidkommande kan erin- 
ras om det kända namnet på det gamla 
slottets kärntorn "Tre Kronor". 

Jakob De la Gardies stockholmspalats 
ar ju bekant under den populära benäm- 
ningen "Makalös", varmed man väl ville 
ge uttryck för något enastående, storar- 
tat, ovanligt och utan motsvarighet. 

I detta sammanhang kan man erinra 
sig Henrik VI1I:s berömda jaktslott i 
England, kallat "Non Such", eller lik- 
nande anläggningar i Frankrike med de 
talande benämningarna "Sans pareil" el- 
ler "Non pareil". 

För Sveriges del känner man från 
1500-talet namnet på Jakob Bagges ami- 
ralsskepp, den svenska flottans stolthet, 
som sänktes av danskarna i slaget vid 
Olands norra udde 1564. Detta för sin 
tid ovanligt stora och ståtliga Örlogsfar- 
tyg hette officiellt "Mars", men var i 
folkmun känt under namnet "Jutehata- 
ren" eller "Makalös". 

Tyvärr kan benämningen "Makalös" 
för Fältherrens hus varken muntligt eller 

skriftligt beläggas på 1600-talet, även om 
det inte finns något skäl att betvivla att 
det kallats så. Namnet torde emellertid 
ha varit gängse under kommande år- 
hundraden och syftade då alltid på palat- 
set under Jakobs och Magnus Gabriel 
De  la Gardies tid. 

Sedan byggnaden genom reduktionen 
indragits till kronan för att först använ- 
das som sädesmagasin och från och med 
1690 som tyghus eller Arsenal, blev den 
vanliga benämningen "Arsenalen''. Ga- 
tuleden mellan Arsenalen och Kungs- 
trädgården fick följaktligen heta ~ r c e -  
nalsgatan, ett fortfarande levande namn. 

I dagligt tal kallades palatset på 1600- 
talet för "Fältherrens hus", "Stora huset 
på Norrmalm" eller liknande. I ett in- 
ventarium från 1656 förekommer be- 
teckningen "Stora huset vid S. Jakobs 
kyrka" och 1686 kallas det i en offentlig 
handling "Kongl. Rådets och Drotsens 
sal. Högvälborne Greve Magni Gabriel 
De la Gardies hus". 

Erik Dahlberg, som i sina teckningar 
från 1600-talets senare hälft flera gånger 
avbildat Makalös för det blivande Sue- 
ciaverket, använder sig av liknande be- 
teckningar som t.ex. "Dess Herrn Gra- 
fen undt Reichs Cantzlern Magni Gab- 
riel Delagardie Exell: Palatium". 

Att själva ordet "makalös" var både 
känt och brukat under 1600-talet är 
emellertid helt klart. 
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Fig. 23. Kristina lät 1659 i Rom slå en me- 
da4 över sig själv. Frånsidan vzsade fågel 
Fenix, en sol samt den underfundiga inskrif- 
ten MAKELOS (Makalos) med grekiska 
bokstäver. 

Här må endast erinras om den bekanta 
medalj, som drottning Kristina vid två 
olika tillfällen, 1659 och 1665, lät slå i 
Rom över sig själv. Det första exempla- 
ret var utfört av medaljgravören d'Al- 
berto Hamerani och det senare av Gio- 
acchino Francesco Travani. Framsidan 
visade Kristinas profil i l'antique och 
omskriften CHRISTINA REGINA, 
medan reversen hade en framställning av 
fågel Fenix, stigande ur bålet mot en 
strålande sol samt den för dåtidens larde 
helt obegripliga inskriften med grekiska 

bokstäver MAKEAQI (d.v. s. Makalös). 
Det hela var en vits, ett underfundigt 

skämt av drottningen, som på detta sätt 
ville sätta den lärda världen i förlägen- 
het. De utländska larde som, obekanta 
med det svenska språket, sökte efter in- 
nebörden av ordet, kunde naturligtvis 
inte tyda drottningens sinnrika devis, 
syftande på henne själv som ogift och 
ouppnåelig. Enligt en obestyrkt av An- 
ders Fryxell meddelad uppgift skulle 
upphovsmannen till lustigheten från 
början ha varit Olof R ~ d b e c k . ~  



Läget och omgivningen 

Den 1635 inkorporerade nya stadsdelen omedelbart norr om Norrström belägna 
Norrmalm uppvjsade ännu $d denna tid strandområdet. Detta blev nu ett vik;igt 
en ganska heterogen bebyggelse på det stadsparti, belaget som det var mitt emot 

det kungliga slottet. Som centrum i om- 
rådet låg det gamla Malmtorget, vid vars 

Fig. 24. Från Makalös hade man söderut ut- norra sida stadsdelens juridiska förvalt- 
sikt över Norrström och det gamla slottet Tre ningsbyggnad eller den s. k. Norra Kam- 
Krozor. narsrattens byggnad låg. Denna bygg- 



Fig. 25. Makalös sett österifrån från nuva- 
rande Blasieholmen på 1660-talet. 

nad, det senare s.k. Rastenhof, uppför- 
des vid mitten av 1640-talet.' 

Inom området skulle snart nog omfat- 
tande förändringar ske. I samband med 
den nya regeringsformen och högadelns 
inflyttning till Stockholm tillkom i trak- 
ten från Malmtorget och österut till bron 
över Näckströmmen en hel del adelspa- 
lats och andra byggnader. Det förmögna 
och aristokratiska Stockholm skapade 
har med tiden ett "faubourg Saint-Ger- 
main" i förnam avskildhet, dar plank, 
murar och ståtliga portaler höll vanligt 
folk på respektfullt avstånd. 

Två kungliga områden ingick av gam- 
malt. Strax söder om Jakobs kyrka vid 
"gathun åt Skepsholmen" låg det kung- 
liga stallet från 1630-talet med sin stall- 
gård, omgiven av själva stallbyggnaden i 
väster och ett beridarehus i öster.* Och 
norr om gatan sträckte sig den kungliga 
lusttradgården, den nuvarande Kungs- 
trädgården. 

Omedelbart öster om den kungliga 
stalltomten och sannolikt från början 
som en del av densamma låg den tomt, 
dar Makalös uppfördes. Enligt en obe- 
styrkt tradition vai- den en kunglig gåva 
till Jakob De la Gardie. Tomten var 
mycket omfångsrik och erbjöd plats ej 
blott för Fältherrens hus utan också för 
en gård åt gatan i norr med tillhörande 
ekonomibyggnader samt ett större om- 
råde österut mot Näckströmmen, dar en 
ganska stor trädgård fick sin plats. 

Makalös blev det första adelspalatset i 
den nya stadsdelen. Tomten hade valts 
med känsla för det enastående laget vid - 
vattnet. Den rektangulära byggnads- 
kroppen var orienterad i öster-väster. 
Byggnadens huvudfasader vande sig dels 
mot Kungsträdgården i norr och dels 
mot Strömmen, med den imponerande 
utsikten över vattnet mot det kungliga 
slottet Tre kronor och den gamla stads- 
kärnan i söder. 

Det var första gången i huvudstaden 
som laget vid vattnet utnyttjades este- 
tiskt i stadsbilden. Detta arkitektoniska 
grepp fick länge vänta på efterföljd. 
Först med Karl Gustav Wrangels palats 
på Riddarholmen med sin lilla hamnan- 
läggning mot Riddarfjärden togs det upp 
några decennier senare. 

För svensk stadsbebyggelse innebar 
Makalös' placering ett införande av kon- 
tinentala tankar och traditioner med röt- 
ter i venetiansk stadsarkitektur och kan- 
ske närmast i franska anlaggningar i Pa- 

Fig. 26 a-b. För sitt stora kopparsticksverk 
Suecia antiqua et hodierna skissade Erik 
Dahlberg på 1660-talet många bilder. Här 
syns palatset Makalös såväl från slösidan som 
från landsidan. 





Fig. 27. Stadsingenjören i Stockholm Anders 
Torstensson vitade omkr. 1650-1652 denna 
plan a v  området kring Makalös med bebyg- 
gelsen darornkving. 

ris, såsom t.ex. Louvregalleriet mot Sei- 
ne eller den ofullbordade seinefasaden 
till "Place de France", ett uppdrag som 
av Henrik IV lämnats till Claude de 
Chastillon. 

Hur  främmande man ännu i Sverige 
var för det imposanta i ett sådant läge, 
där vatten och arkitektur spelade sam- 
man, visar b1.a. det förhållandet att Ma- 
kalös aldrig fick röna äran att avbildas på 
en egen gravyr i Erik Dahlbergs Suecia- 
verk, utan endast ingår som ett led i ett 
större stadsperspektiv. Men detta hade 
naturligtvis också andra orsaker, b1.a. 
säkerligen beroende på att Makalös vid 
tiden för Sueciaverkets tillkomst arki- 



tektoniskt sett tillhörde en sedan länge 
passerad smakriktning. 

Det var först Nikodemus Tessin d.y. 
som i sin stora generalplan i början av 
1700-talet försökte omskapa hela stads- 
delen och dess fasad mot söder. Men den 
eftersträvade "rätlinjighetenH krävde då 
att Makalös fick vika för en nyprojekte- 
rad Arsenalsbyggnad, inlagd i ett monu- 
mentalt perspektiv med Kungsträdgår- 
den som fond.4 

Från någon gång mellan 1650 och 1652 
härstammar en intressant plan av områ- 
det kring Makalös, f.ö. den äldsta som 
existerar från denna tidiga tid. 

Stadsplanen är uppgjord av stadsin- 
genjören Anders Torstensson och upptar 
följande ~rienteringar:~ 

S. Jacobs kyrkia - Gathun åt Skipsholmen - 
H.  K. Mtz. enkiedrotningens huus [d. v. s. Maka- 
lös] - Cronones beridare huuset - Stalgården - 
Cronones stall - Walb: Her Axel Lillies huus och 



Fig. 28."Norra förstadens östra del". Plan a v  
området kring Makalös ur Anders Torstens- 
sons tomtbok 1668. 

tompt - en lithen bro framdeles ifrån H.K.Mtz 
huus och til torget - Her Göstaf Horns til Kan- 
kas förre tompt - På thenna orten hafuer Her 
Generalen haft sin förra tompt, men effter 
H.K.Mtz order och befalning för torgetz utwid- 
gande, ar samma tompt transfererat til then ort 
som nu Her Generalen et huus upfördt hafwer - 
Malmtorget - S. Greffwe Linnart Torstenssons 
arfwin ars huus - Greffwe Göstaf Horns huus - 
Stadz a uuset [d.v.s. Norra Kamnarskammaren] 
- Thomas Johansons huus - Regerings Gathun 
- Bengdt Gulsmeds - Håkan Månsson - Petter 
Bryggare - Stenhuggare huuset. 

Öster om Näckströmmen med dess lilla 
bro uppfördes ytterligare några förnäm- 
liga byggnader av Robert Douglas, Nils 
Nilsson Tungel och Johan Wijnblad.6 
Men man bör komma ihåg, att alla dessa 
hus och palats - Lillies, Torstenssons, 

Horns och de tre ovannämnda - alla 
tillkom senare än Makalös. 

Av Torstenssons situationsplan fram- 
går också det privilegierade läge som 
Makalös intar i ett slags isolerad magni- 
ficens, där Fältherrens tomt blott be- 
gränsas av det kungliga stallet och Ja- 
kobs kyrka i väster och nordväst, den 
kungliga lustgården i norr, den lilla vat- 
tenleden Näckströmmen i öster och den 
breda Norrström i söder. 

Planen är även såtillvida av betydelse 
som den ger oss möjlighet att exakt be- 
stämma Makalös läge i nutidens stads- 
bild. 

Med utgäende från en fix punkt - i 
detta fall det sydvästra hörnet pä Jakobs 
kyrkas kor - och med omräkning av 
s orstens sons skala till nutida mätt-kan 
man bestämma den ungefärliga belägen- 
heten av byggnadens nordvästra hörn. 
Det visar sig då, att Makalös icke - som 



man annars lätt kunde frestas att tro - det söder om Jakobs kyrka.' Denna plan 
legat i fortsättningen av nuvarande Överensstämmer i stort med den tidiga- 
Kungsträdgårdens mittaxel från norr till re, men har följande orienteringar: 
söder utan betydligt väster om denna. 

S. Jacobs Kyrkia - Kongl. Maijtz tragårdh - 
Som nämnts var det först Tessin d.y. gathun at gamble Skipsholmen - Nackeström - 
som med sitt nybyggnadsförslag till Ar- Malm torget - S. Grefwens Her  Axel Lillies arf- 
senal försökte att här skapa en geomet- wingars huus - Grenden ifrån Strömen - 

riskt enhetlig stadsbild. 
H.Kong:Maijtz staller - Strömmen - H. Excell. 
Rijkz Cantzlerens Greffwe Magni de La Gardie 

En något senare plan- uppgjord efter huus [d.v.s. Makalös] - Tompten och stal- 
1662, då Axel Lillie avled - visar områ- gården. 

Fig. 29. Makalös inlagt på en plan över om- 
rådet kring nuvarande Karl XZZ:s torg. 



Arkitekturen 

Makalös, detta "lantslott överflyttat till 
staden", ar i sin arkitektoniska framto- 
ning ett verkligt mixtum compositum. 
Har korsas inslag från de mest skilda 
håll. Den kompakta byggnadskroppen 

Fig. 30. Den s.k. "Trumpetargången" på 
yttre borggården till Stockholms gamla slott 
var ett festligt arkitektoniskt inslag från Jo- 
han III:s ttd, som erinrar o m  kontinentala 
renässansformer, vilka också återfinns i och 
inspirerat Makalös' arkitektur. 

med sina fyra hörntorn talar om medel- 
tida reminiscenser, medan grundtonen 
naturligtvis spelas av den italienska re- 
nässansen, oc-h de skiftande former som 
denna uppträder i på nordeuropeiskt 
område alltifrån 1500-talets begynnelse 
och ett århundrade framåt. ~ärSkilt har 
ju laget vid vattnet framhållits som ett 
typiskt italienskt renassansdrag, med 
anor b1.a. från de venetianska adelspa- 
latsen. 

Men denna italienska senrenässans ut- 
vecklade sig som bekant högst olikartat 
utanför sitt ursprungsområde, så i 
Frankrike, i Polen, i Tyskland, i Neder- 

Fig. 31. Mottvet med arkader och gallerier 
uppträder på den runda borggården till 
Svartsjö slott i Uppland, som tillkom under 
iliOO-talets sista decennier. 
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länderna 0.s.v. Mycket blir allmängods 
såsom kolonnindelningar, arkadgalle- 
rier, genombrutna lanterniner o. dyl., 
men åtskilligt får också en typisk regio- 
nalkaraktär. Detta är b1.a. fallet med de 
franska lantslotten med sina höga takres- 
ningar, de nederländska och tyska bygg- 
nadsverken med sin starkt måleriska 
syftning och med betoning av det berät- 
tande och dekorativa ända till övermått. 
Ett beroende av gotiken, som liksom 
aldrig slog igenom i Italien men som segt 
höll sig kvar i Nordeuropa, kan också 
ofta konstateras, särskilt i en vertikalism 
i allmänna drag som garna bryter fram. 

En viss medveten naturkänsla, exemp- 
lifierad av byggnadens erbjudande av 
sköna utsikter från altaner och högt be- 
lägna "belvédkrer", hör också till bil- 
den. Därtill kommer en medvetet ge- 
nomförd, innehållsligt sinnebildlig och 
sinnrikt berättande komposition och de- 
kor, som påtagligt understrykes av den 
rörliga fasadytans mångahanda detaljer. 

Geometriskt lugna och välbalanserade 
byggnadskroppar blir inte längre en hu- 
vudsak. I deras 
talets början en ti 
lig, men festlig och representativt ver- 
kande f a sadk~ns t .~  Hos oss represente- 
rades denna närmast av Johan Skyttes 
Grönsö i Uppland och av Kasper Pan- 
tens Vibyholm i Södermanland, som till- 
kom 1622- 1626. 

Makalös framstår som ett konglome- 
rat av alla dessa skiftande arkitektoniska 
inslag, och samtidigt också som en av de 
senaste företrädarna för denna maniere- 
rade nordiska senrenässans. Föga åter- 
står av det italienska ursprunget, föga av 
fransk logik och förfining. I det yttre har 
den eleganta nederländska Cornelis Flo- 
ris-traditionen ersatts av bullrande och 

Fig. 32. Omkring 1610 lat Gustav II  Adolfs 
lärare Johan Skytte uppföra sitt slott Grönsö 
vid Mälaren. Byggnadens inre visar inflytan- 
de från franska planlösningar, och dess ståtli- 
ga yttre med sina lanterninkrönta torn på- 
minner i viss mån o m  det 25 år senare påbör- 
jade Makalös. 

yvig tysk broskbarock, av den sort som 
här i Sverige helt dominerade under ti- 
den 1630- 1650 och kanske ingenstädes 
mera markerat än här. 

Född och uppvuxen i Strassburg och 
vid Rhen, denna vattendelare mellan 
fransk och tysk kulturtradition, dar in- 
flytanden från söder, väster och öster 
kan sägas ha samlats i en europeisk 
brännpunkt, kan byggmästaren Kristler, 
Makalös skapare, inte ha undgått att ta 
intryck från dessa olika håL9 

Närmast i hans hemstad verkade en av 
samtidens mest inflytelserika konstnä- 
rer, målaren, arkitekten och grafikern 
Wendel Dietterlein d.a. (1550- 1599). 
Denne var företrädare för en starkt må- 
lerisk riktning inom arkitekturen, som 
garna berikades med en livlig dekoration 



av ornament, figurskulptur o.dyl. Men 
också flera andra betydande byggmasta- 
re verkade vid sekelskiftet 1600 i Strass- 
burg. Till denna krets hörde b1.a. Hans 
Schoch (1550- 1631), som sedan 1620 
var fast bosatt i staden och möjligen kan 
raknas som upphovsman till rådhuset 
dar, numera Hôtel de Commerce, vars 
tak företer vissa likheter med Makalös. 
Ytterligare en annan var Georg Rieding- 
er (1568-1616), som b1.a. var verksam 
vid slottet Aschaffenburg vid Main från 
och med 1614. Detta slott, ett av dåti- 
dens största och förnämsta, anses ju ha i 
viss mån verkat inspirerande ;id den se- 
nare tillkomsten av Karl Gustav Wrang- 
els Skokloster. Med visst fog skulle 
Aschaffenburg också kunna betecknas 
som ett Makalös i kolossalformat. 

Någon alltför individuell särart efter- 
strävades förvisso icke av aiia dåtidens 
arkitekter och byggmastare. Det gällde 
främst att hålla sig i jour med den gängse 

smaken, att observera monument som 
kom i ens vag, och dessutom agna samti- 
dens bildverk ingående studier. Sådana 
saknades inte. Mångahanda gravyrböc- 
ker såg dagen i de stora kulturländerna 
och spriddes - i sin helhet eller i enstaka 
blad - till hela skalan av yrkesutövare, 
där skillnaden mellan konst och hant- 
verk var tämligen hårfin. Av detaljer 
från olika håll sammanställde man en 
helhet, ju rikare och mer omväxlande ju 
bättre. 

Vi erinrar oss, att den franske ambas- 
sadören Coignet de la Tuilerie vid åsy- 
nen av Makalös 1644 omedelbart fick en 
association till Frans 1:s jaktslott Madrid 
i Paris, byggt 1528-1560, möjligen av 
Philibert Delorme. Det var naturligtvis 

Fig. 33. Neuer Bau eller gamla rådhuset, nuv. 
Hôtel de Commerce, i Strassburg från 
lli82-158li har en takkonstruktion, som erin- 
rar o m  Makalös. 
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loggian och arkadgallerierna som främst 
väckte hans uppmarksamhet. Men så- 
dant var italienskt allmängods, som upp- 
träder på monumentalbyggnader över 
hela Europa under 15- och 1600-talen, 
både i Frankrike, i Tyskland, i Polen 
och i Ryssland. För Sveriges vidkom- 
mande kan hänvisas till Svartsjö slotts 
borggårdsarkader och Trumpetargången 
på Stockholms gamla slott. Kanske får 
man emellertid av ambassadörens utlå- 
tande dra den slutsatsen, att Kristler stu- 
derat gravyrverk också av franska arki- 
tekturteoretiker som t.ex. Jacques And- 
rouet Ducerceau, Jacques Perret m. fl. ' 

Men någon direkt  arkitektonisk före- 
bild för Makalös har man hittills inte 

kunnat påvisa. Likheter  i delar och de- 
taljer står emellertid rikligt tillbuds, ef- 
tersom palatset nu en gång ingår i sin 
tids allmänna stilschema. 

Vore det alltför djärvt att anta, att 
byggmästaren på sin vag från Strassburg 
till Riga och Baltikum likt en annan 
hantverkargesall med ögonen öppna för 
allt vad en sådan vandring kunde erbju- 
da, har "samlat på hög" och till slut fått 
chansen att tillämpa det mesta av sitt 
konstnärliga vetande p i  Makaiösbygget, 
hans obestridliga chef d'oeuvre? Med 
vår bristfälliga kunskap om Kristlers ti- 
digare levnadsomständigheter kan likväl 
har intet utsagas med säkerhet. 

Vissa likheter med Makalös uppvisar 
L L 

slottet Tönningen i Schleswig-Holstein, 

Fig. 34. Vid anblicken av  Makalös erinrade uppfört 1580- 1584 av en hittills okänd 

sig den frdnske ambassadören i Stockholm de Den rika arkad- och gal- 

la Tatilerie 1644 den franske ktkngens lgstslott leriindelningen finner man vidare helt 
Madrid i Bottlognerskogen utanför Paris, genomförd i slottet Gustrow i Mecklen- 
uppfört 1528-1560. burg i den västra flygeln, ett arbete som 



hänförts till Franciscus Pahr och som 
blev färdigt 1565. Men dylika exempel är 
tillfälliga och kan mångfaldigas. 

När Makalös omkring 1642 stod fär- 
digt med sin överrika dekor av skulpte- 
rade lister, friser, fönsteromfattningar, 
portaler och friskulpturer, betecknade 
det förvisso den mest genomförda expo- 
nenten för broskverkstidens litterära och 
symboliserande arkitekturstil i Sverige. 

Samtidigt har allmänt ansetts att den- 
na sorts arkitektur därmed också speiat 
ut sin roll hos oss. Denna "rika stil" 
ansågs ha överlevat sig själv. Makalös 
skulle redan vid sitt fullbordande varit 
ett föråldrat prov på en smakriktning, 
som då sedan en tid tillbaka tillhörde ett 
förflutet skede. 

Detta torde emellertid vara en sanning 
med modifikation. Visserligen motsva- 
rade denna slags monumentalarkitektur 
inte langre den i de ledande kretsarna 
rådande uppfattningen om god bygg- 
nadskonst. Varken Jean De la Vallée el- 
ler Nikodemus Tessin d.ä. kunde langre 
skänka sitt gillande, och naturligtvis inte 
heller en modern estet som Magnus 
Gabriel De la Gardie. 

spänningen mellan en äldre och en 
yngre generations syn tycks sätta in just 
här. 

Men kanske har man emellertid härvid 
generaliserat alltför mycket och förbi- 
sett, hur djupt rotad denna måleriska stil 
likväl var hos dem, som under det stora 
kriget i Tyskland fått sina starkaste in- 
tryck och grunden för sin uppfattning i 
dessa frågor lagd. För dem betydde ännu 
det utåtriktade, det pråligt representati- 
va och det skrytsamt berättande i en 
byggnads yttre mycket mer än sköna 
ytor och samspelande proportioner, inre 
commoditet och yttre måttfullhet, var- 

Fig. 35. Slottet Tönningen i Schleswig-Hol- 
stein, som uppförts 1584, uppvisar vissa drag 
som erinrar om Makalös. 

dighet, symmetri, regularitet och förfi- 
ning, allt klassicerande egenskaper som 
tillhörde en kommande tidsepok. 

Sådana byggherrar av den gamla sko- 
lan fanns ännu i Sverige på 1650-talet. 
De byggde alltjämt efter sitt kynne, och 
Makalös måste för dem ännu ha fram- 
stått mera som en eftersträvansvärd före- 
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bild än som ett förlegat praktnummer i 
en passerad smak. 

En av dessa herrar var fältmarskalken 
och presidenten i Krigskollegium, gene- 
ralguvernören i Livland, greve Axel Lil- 
lie (1603 - 1662). Hans storslagna Löv- 
stad i Östergötland, vars ursprungliga 
utseende vi endast kan studera i några 
lösa blyertsskisser för Erik Dahlbergs 
Sueciaverk, blev stilens kanske sista ge- 
nomförda företrädare i riket.3 

Vad som på Lövstad fattades i den i 
övrigt rika stendekorationen, ersattes 
liksom på Lennart Torstenssons Ulv- 
sunda i Bromma, färdigt 1647, av en 
slösande målad ytterdekor på fasaderna. 

Som fullt livskraftig, om också inte 
längre ledande smakriktning, kan denna 
i renässansen bottnande, måleriska 
byggnadsstil framföras ytterligare ett år- 
tionde till omkr. 1653, då Lövstad stod i 
det närmaste färdigt. Även i en sådan 
detalj som lusthuset på taket med sin 
karnisformade takprofil på Axel Lillies 
stockholmspalats vid Norrmalmstorg 
(nuv. Gustav Adolfs torg) återklingar 
Kristlers ursprungliga intentioner från 
Makalös. Dessa lusthustak har väl f.ö. 
sin närmaste förebild på kontinenten i 
kejsar Ferdinand 1:s Belvédere i Prag, ett 
verk av de italienska arkitekterna Paolo 
Stella och Pietro Ferabosco omkr. 
1552-1555. 

Under den kommande tiden höll sig 
alltså stilen segt kvar i detaljerna, men 
dess rangställning som representativ 
byggnadstil var för alltid förlorad. 

Att denna stilväxling i tiden skulle 
komma att sammanfalla med Kristinas 
abdikation och Karl X Gustavs trontill- 
träde kan synas fresta till en stilhistorisk 
indelning, tillrättalagd för ett systema- 
tiskt Önsketänkande. Men den påvisar 

Fig. 36. Vibyholms slott i Södermanland 
uppfördes 1622-1626 a v  Kasper Panten för 
Gustav II  Adolfs mor, änkedrottning Kristi- 
na d . ~ .  av Holstein-Gottorp, i en festlig och 
rik nederländsk renässans, vars måleriska fa- 
sadverkan senare återklingar i Makalöspa- 
latset. 

emellertid ett faktiskt förlopp, som inte 
kan bortresoneras, bara man inte glöm- 
mer att kretsarna kring drottningen och 
även hon själv helt omfattade de nya 
idéerna. 



Hans Jakob Kristler (Hanns Jacob 
Christler) var Makalös arkitekt. Men låt 
oss hellre använda den titel som han själv 
brukade, nämligen "Bauwmeister" eller 
byggmästare. Därmed förankras denne 
habile och tekniskt insiktsfulle yrkes- 
man mera naturligt inom den hantverks- 
krets med inriktning främst på praktiska 
uppgifter, som av allt att döma varit 
hans egentliga bakgrund. 

Han tycks i sin person ha förenat 
många praktiska färdigheter, som på 
hans tid erfordrades vid olika byggnads- 
uppdrag. Han var således inte bara 
byggmästare utan också timmermans- 
kunnig, en smula ingenjör och kon- 
struktör av både brobyggen och maski- 
nella inrättningar såsom vattenuppford- 
ringsverk o. dyl.4 

Dock torde han inte ha saknat vare sig 
teoretisk skolning eller egen fantasi. 
Med uppenbar självkänsla låter han på 
sina arbeten kalla sig inte bara "Bauw- 
meister" men också "Inuentor Dieses 
Werckes." Man torde här göra klokt i 
att inte underskatta innebörden av ordet 
inventor, d.v.s. skapare, uppfinnnare. 
Det hade på Kristlers tid en starkt värde- 
laddad mening, antingen det gällde ett 
tekniskt framsteg eller en sinnrik estetisk 
effekt. Och det kunde brukas om båda- 
dera vid denna tid, då inte minst den 
konstnärliga "inventionen" satt i hög- 
sätet. 

Kristler var född i Strassburg vid 
Rhen 1590 och döptes den 27 juli i S:t 
Thomas protestantiska församling. 
Hans föräldrar var trädgårdsmästaren 
Hans Kristler och dennes hustru Katha- 
rina Kornlein från Hagenau, vilka gift 
sig i samma församling 20/5 1588.~ 

I sin födelsestad Strassburg förefaller 
Kristler i övrigt vara helt obekant. Vid 
tjugoårsåldern har han varit verksam 
som byggmästare i Livland, närmast i 
Riga, där han redan 1616 anstäilts som 
"Stadtbau- und Zimmermeister." Enligt 
uppgift utförde han där under åren 
161 7- 1623 en lyftkran för skeppsfarten 
på Duna, ett vattenuppfordringsverk till 
vallgraven, en bro över densamma, ett 
mynthus, en brunn, två vindbryggor 
och en stadsvåg, samtliga uppgifter av 
närmast praktisk-teknisk natur. 

Sin verksamhet i stadens tjanst uppe- 
höll han till 1625. 

Vid denna tid torde han ha lärt känna 
Jakob De la Gardie, som från 1622 var 
generalguvernör över Riga och Livland. 

Fältherren anställde honom i sin tjanst 
1630. Tanken på ett palatsbygge i Stock- 
holm var tydligen redan då aktuell och 
under sommaren 1630 hade De la Gardie 
fått tillstånd av Gustav II Adolf att an- 
vända ett antal soldater för den nödvän- 
diga grundgrävningen, och vidare att på 
kronans fartyg få frakta behövlig bygg- 
nadssten från Estland. 



Fig. 37. Med sin trogna hund vid szdan och 
med en måttstock eller en rulle ritningar t 

handen syzs här Hans Jakcb Krzstler leda 
Makalös-bygget. 

Tidpunkten för Kristlers ankomst till 
Sverige ar ej kand. Tidigast påtraffas han 
vid Axholm i Västmanland 1633, som 
just då tillfallit Ebba Brahe genom arv. 

Förutom vid huvudverket Makalös 
har Kristler aven varit verksam vid andra 
byggen i Sverige, huvudsakligen i De la 
Gardies tjanst. 

Sålunda påtraffas han vid Läckö 1638 
och vid Vänngarn 1639. Ett stort arbete 
med det nya Jakobsdals slott påbörjades 
1639 och fortgick under hela hans vistel- 
se i landet. Så tidigt som 1634 är han 
också i arbete för Fältherrens svärmor 
Helena Bielke på Sundholmen i Väster- 
götland. 1640 anbefaller Per Brahe ho- 
nom till riksrådet för ombyggnadsarbe- 
ten på Uppsala slott, medan Jakob De la 
Gardie samtidigt funderar på att sanda 

honom för nybyggnadsarbeten till sitt 
slott Hapsal i Estland. Av dessa uppdrag 
blev emellertid ingenting. 

1640 utförde Kristler arbeten för den 
blivande Riddarhustornten i Stockholm, 
och erhöll b1.a. 14/12 100 dlr kmt för 
"Ein Vorschlach zum RitterHausse. Die 
Materie Zum Fundament auch die Not- 
wendige gebew di haben musse." Det 
gällde närmast anlaggandet av en grund- 
mzr p i  toztens  nerdvastra del. För det- 
ta behövdes b1.a. en damm och ett vat- 
tenuppfordringsverk. 

Nar Tyska församlingen i Stockholm 
önskade bygga till S:ta Gertruds kyrka,  
lämnade Kristler ett förslag 1638, som 
delvis utfördes. För sitt arbete erhöll han 
23/2 1643 1.500 dlr kmt. 

Men då stod han redan i begrepp att 
lämna landet. Makalös, som uppförts 
under åren 1635-1642, var i det allra 
närmaste färdigt åtminstone till det ytt- 
re, och efter sina tretton år i Fältherrens 
tjanst inlämnade han en omfattande 
slutspecifikation på sina arbeten 3/6 
1643. Han hade under sin tid hos Jakob 
De la Gardie erhållit arvoden på om- 
kring 10.000 rdlr. 

Samma sommar torde Kristler ha lam- 
nat Sverige och begett sig till Ryssland, 
närmare bestämt till Moskva, dar han 
hade en farbror. Ett stort byggnadsupp- 
drag väntade honom dar. Tsar Mikael 
Romanov önskade en stenbro över flo- 
den i staden. Tillsammans med farbro- 
dern - i ryska kallor kallas de båda Ja- 
gan Kristler och Iwán Jakovlev Kristler 
- tillverkade han först en trämodell till 
bron. Därpå utfördes byggnadsritningar 
till en bro av sten med fem valv. Den 
blev emellertid inte fardig, b1.a. på 
grund av Kristlers död 1645. Arbetet av- 
stannade då, men fullbordades efter hans 



86 FALTHERRENS HUS 

projekt under slutet av århundradet. På Makalös framstår han som en drif- 
Var Kristler fått sin egentliga konst- tig och energisk arbetsledare, helt behar- 

narliga skolning vilar ännu i dunkel. skande alla med bygget förenade uppgif- 
Bortsett från eventuell utbildning i ung- ter och aven beredd att med utkast och 
domen och erfarenheter under resor och skisser också av enskilda detaljer till ful- 
ett verksamt arbetsliv, kan man endast lo motivera sin stallning som byggnads- 
göra sig en allmän föreställning härom. verkets skapare och arkitekt. 



Arbetsorgunisution och medurbetare 

Ett bygge av Makalös' storleksordning 
krävde a v  naturliga skii_! en gacska ^m- 
fattande arbetsorganisation under fast 
ledning. Skaran av medarbetare och 
hantlangare av olika slag var därför bety- 
dande, ehuru skiftande under de olika 
byggnadsperioderna. Alla skulle ha sina 
anst~llningsförhållanden och arbetsvill- 
kor ordnade och bestämda efter kontrakt 
och löneavtal. Lönerna utgick dels i reda 
penningar, dels i naturaförmåner. För 
kosthåll, logis, transporter m.m. skulle 
även ordnas. ' 

I spetsen för det hela stod nominellt 
byggherren själv. Under honom sortera- 
de direkt arkitekten eller byggmästaren 
och dennes närmaste medhjälpare såsom 
byggningsknektar, arbetsupps ynings- 
man m.fl. 

Byggherren eller i hans ställe bygg- 
mästaren uppsatte de viktigaste kontrak- 
ten. Samtliga kontraktsbestämmelser är 
av stort intresse, emedan de visar med 
vilken noggrannhet som byggmästaren 
bestämde över arbetets art och karaktär, 
stundom in i de mest enskilda detaljer. 
Sedan denne därmed försäkrat sig om att 
arbetet i stort fick en enhetlig prägel, 
enligt det av honom själv uppgjorda 
byggnadsprogrammet och i överens- 
stämmelse med hans egna intentioner, 
syns emellertid en viss frihet ha lämnats 
sarskilt åt de mera betydande konstnärli- 
ga medarbetarna. 

Kontrakten utfärdades alltså dels av 
hyggherrm sjii!:., dels av hyggr,adsleda- 
ren på Fältherrens vagnar. Specificerade 
räkningar som ingavs av de enskilda 
medarbetarna, attesterades vanligen av 
byggmästaren och utbetalades därefter 
genom hovmästare, kamrer eller andra 
tjänstemän i Fältherrens kansli. Därifrån 
övervakades och betaltes också de 
många skiftande materialleveranserna 
rörande tegel, kalk, gips, sten och mar- 
mor, koppar, järn, glas, taktegel, sand- 
sten och kalksten, trävirke som timmer, 
ek 0.s.v. 

Bland hovmästarna, som tydligen i 
första hand ansvarade för den ekonomis- 
ka organisationen, märktes Conrad Vi'2l- 
helmsson Quensel, Jost Quanten och 
Samuel Runge. 

Vad den stora skaran av hantverksfolk 
beträffar hade i regel varje mästare ett 
antal gesäller, lärlingar och andra med- 
hjälpare under sig. 

De olika medarbetarna vid bygget för- 
delade sig enligt räkenskaperna i stort 
sett på följande vis. Artalen efter namnet 
hänvisar till verksamhetsår då vederbö- 
rande särskilt nämns i kontrakt eller rä- 
kenskaper . 

Bland de olika materialleverantörerna 
må först några nämnas. 

Tegel levererades genom Mårten Ro- 
senstierna och Christian Schmeltzer. 
Den förstnämnde anskaffade också be- 
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1637), Christopher Stech, Joachim 
Winther (1630-163 l ) ,  Jurgen (1631), 
gesällerna Gabriel från Regensburg 
(1638), Hans Fri-edrich från Meissen, Jo- 
han Köpke (1642), Lorentz från Reva1 
(1638), Mårten (1640), Christopher Staf- 
fansson m.fl. 

Förgyllaren hette Måns Andersson 
Carlinus, men nämnes först 1655. 

Bland de ledande gipsmakarna eller 
> > marmorerarna" påträffas Daniel An- 
ckermann (1 643 - 1644) samt Antonius 
Böck. 

Fig. 38 a-d. Hantverkare och arbetsfolk vid Bland glasmästarna intog Oluf 
Makalös-bygget. Man ser timmermän, sme- Anunsson ledarställning. Andra var Cas- 
der, murare och stenhuggare i verksamhet. 

hövligt timmer. För kopparleveranserna 
svarade Matts Matsson från Västerås, 
som b1.a. levererade takbleck. När det 
senare gällde anskaffning av olika slag av 
glas, särskilt servisglas, vände man sig 
till den kände Melchior Jung. 

Under byggmästaren Kristler stod 
byggningsknekten Måns Joensson 
(1637- 1643). 

Som murmästare verkade mäster H u -  
bert (1635-16371, som ansvarade för 
själva husets uppmurning från hösten 
1635 till 1637, då han får sin sista lön 
utbetald. En annan var Brynte Gerdts- 
son (1637-1641), som avled 1641. 

Bland bild- och stenhuggarna fanns 
många kända namn från Stockholm och 
dess nyinrättade bild- och stenhuggar- 

De  flesta var tyskar. Har åter- 
finner man således mästare som Didrik 
Blume, Henrik Damer (1636- 1637), 
Markus Hebel(1638 - 1643), Jost Henne 
(1644), vidare Albrecht Dreyer 
(1630- 1639), Hans Kriessen (1635- 

Fig. 39. Stenhuggarklubba av trä. Jordfynd 
från Makalös-tomten. 





Bland alla dessa troligen vidpass ett att berika den inre miljön. Dit hörde alla 
hundratal personer som arbetade på de guldsmeder, kann- och tenngjutare, 
Fältherrens stora bygge, måste man pärlstickare, svärdfejare och andra i den 
också tänka sig en hel del tillfälligt verk- månghövdade skaran av konsthantver- 
samma som hantlangare och som ej spe- kare, som anlitades av dåtidens högadel. 
cificerade medhjälpare. Bland dessa Dit kan föras namn som guldsmederna i 
fanns även en del kvinnor, som traditio- Stockholm Henrik Ortman och Henrik 
nellt hjälpte till med att bara murbruk 
0.s.v. Byggherrens underlydande bön- 
der gjorde dagsverken och rekvirerades 
stundom långt norrifrån. Också soldater 
utkommenderades i början för grövre 
arbeten: "30 Soldater arbeta af Dale- 
folcket. '' 

En grupp för sig bildade de konstnärer 
och konsthantverkare, som inte direkt 

Wulff, pärlstickare som David Cantor 
och Hans Fromhollt. 

Slutligen må konterfejarna eller por- 
trättmålarna ej förglömmas. Till dem 
som anlitades av Jakob De la Gardie 
hörde b1.a. Cornelius Arendtz eller 
"Cornelius konterfejer", som 1632 tor- 
de ha målat Fältherren och hans fru, 
Hubert de Hautcour, Cornelius Picolet, 

hade med husets tillkomst att göra, men Jakob Pietersen Houstraet samt främst 
som indirekt under årens lopp bidrog till Jakob Heinrich E l b f a ~ . ~  
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Fig. 40. Som ett sannskyldigt sagoslott ter sig 
Makalös på Sigismund von Vogels koppar- 
stick från 1630-talet. Alla skulpturdetaljer 
m.m. av noggrant återgivna. Gravyren visar 
den novra fasaden åt landsidan. 



Byggnadsförloppet 

Makalös uppfördes under åren 
1635-1642 och kan betraktas som ett 
stort gemensamhetsarbete under bygg- 
mästareledning. 

Byggmästaren Hans Jakob Kristler 
från Strassburg kunde med all rätt kalla 
sig "Inuentor und Bauwmeister Dieses 
Werckes" på det ståtliga kopparstick i 
stort format, som utfördes av Sigismund 
von Vogel. Det framgår nämligen av alla 
uppgifter, att Kristler ensam stod för ut- 
formandet av hela bygget, dess kompo- 
sition, plan och detaljutsmyckning. 

Man får väl förutsätta att diskussioner 
förekommit med byggherren såväl be- 
träffande helheten som rörande detaljer- 
na, men sedan Kristlers projekt god- 
känts i stora drag har han fått bestämma 
vad som skulle göras, och oftast även 
hur. I kontrakten talas ständigt om "Ab- 
risse" och "Modelle". Sådana tillverka- 
des tydligen som underlag för diskussio- 
ner och som stöd för de utförande kraf- 
terna. 

Hela den väldiga stab av medhjälpare 
av alla kategorier, som byggmastaren 
hade under sig, hade blott att realisera 
och handgripligen utföra dennes inten- 
tioner. Kopparsticket torde har ha 
tjänstgjort som ett slags huvudritning, 
kanske rent av som förlaga till en 
"schamplun" eller modell av palatset. 
Av handlingarna framgår dessutom, att 
detaljritningar av Kristlers hand ställts 

till vederbörande hantverkares förfogan- 
de. Endast i vad som angick själva det 
yrkesmässiga detaljarbetet hade dessa 
möjlighet att uppvisa sin egen tekniska 
och konstnärliga förmåga. 

Bland försvunna arkitekturmonument 
från vår stormaktstid torde numera intet 
vara bättre kant än just Makalös. Upp- 
gifterna om bygget flödar rikligt. Mäng- 
den av konstnärer och hantverkare som 
har var sysselsatta, utgör som vi sett en 
imponerande namn- och yrkeslista. De 
ledande krafterna var utlänningar, de 
flesta tyskar. 

Makalös yttre gestaltning inbjöd till 
yttre utsmyckning. Byggnaden blev 
också för våra förhållanden sin tids med 
dekorativt stenhuggeri rikast sirade mo- 
nument. Ett flertal av dåtidens kända 
mästare deltog med sina gesäller i arbetet 
och många bevarade skulpturfragment 
återgår på välkända stockholmsmastare. 

Det har visat sig möjligt att med störs- 
ta noggrannhet och med utgående från 
kontrakt och beskrivningar, von Vogels 
kopparstick och Erik Dahlbergs teck- 
ningar för Sueciaverket, också fastställa 
de olika stenarbetenas läge och placering 
på fasaderna. Det har därvid framgått, 
att både gravyren och Dahlbergs bly- 
ertsskisser utförts med en detaljkorrekt- 
het som inte lämnar något övrigt att 
önska. 

Som exempel på dåtidens stenhuggar- 



konst i vårt land ger Makalös en utmärkt 
uppvisning på den ofta plumpa, schab- 
lonmässiga och föga högtstående art av 
ytterdekoration, som mästarna i huvud- 
staden kunde prestera. Huvudsakligen i 
kvantitativt, sällan i kvalitativt avseende 
intar dekoren på Makalös en viktig plats. 

Palatsets formgivning med sina två vå- 
ningar av sten - de fyra hörntornen med 
tre -, sina otaliga fönster, arkadgallerier 
och altaner på långsidorna: de många 
portalerna, sin monumentala gördelfris 
m.m., erbjöd välkomna möjligheter till 
dekorativ huggstensutsmyckning, möj- 
ligheter som utnyttjades till det yttersta. 
De röda tegelstensmurarna översållades 
med dekorativ skulptur. Men också and- 
ra liknande arbetsuppgifter fanns det 
gott om. Kolonner, balustrar, öppna 
spisar, för allt sådant erbjöds arbetsin- 
satser i betydande mängd.' 

Jakob De la Gardie upprättade ett 
första kontrakt med Kristler den 28 sep- 
tember 1630. Det föreligger i en svensk 
och en tysk version (bil. 2). I den förra 
talas om.en arbetstid på 3 år, i den senare 
på 4% år. Huset i Stockholm nämns än- 
nu inte utan blott byggmästarens uppgift 
> > att wåre bygninger, som wij på någen 
Ort t  sinnade ähre till att företage, effter 
wår wilie och begeran, han effter sitt 
bästa wett och Förstånd, Despunera, 
anordna och medh flitt derpå upsicktt 
hafua skall att dee tilbörligen och be- 
ståndigt förfärdigas och wttföras 
måtte." 

En ny överenskommelse med bygg- 
mästaren ingicks emellertid vid midsom- 
martid 1635. Nu  gällde det uttryckligen 
Makalös. U r  kontraktets lydelse - det 
är avfattat på tyska - citerar jag följande 
i svensk Översättning (bil. 3): 

Fig. 41. Området kring Makalös på Wolf- 
gang Hartmannr kopparstick over Stockholm 
1650. 

Läter härmed veterligt vara, att vi den arborne 
och konstrike byggmästaren Hans Jakob Kristler 
tagit i var tjänst och anställning på sju och tre 
fjärdedels år från och med denna dag. Att han 
under denna tid skall helt utföra och bringa under 
tak värt päbörjade bygge, beläget på Norrmalm 
vid Skeppsholmen, och därvid ha flitig uppsikt 
över hantverkarna och arbetarna, sä att arbetet 
blir varaktigt och riktigt utfört. 

Kontraktet innehåller vidare uppgifter 
om Kristlers löneförmåner, gällande så- 
väl för honom själv som för hans två 
medarbetare. Dessutom en försäkran 
om att alla slags material såsom kalk, 
tegel, trä 0.s.v. vid rekvisition skall stal- 



las till hans förfogande. Slutligen en be- 
stämmelse om att Kristler skall hålla 
kontakt med Fältherren och lämna kon- 
tinuerliga rapporter om byggets fort- 
skridande. 

Av ett senare uttalande av Kristler 
själv framgår emellertid att redan det 
första kontraktet från 1630 avsåg Maka- 
lös, ehuru bygget då ej kom i gång. Det 
senare kontraktet från 1635 utlöpte 214 
1643. Då var också Makalös fardigt och 
Kristler lämnade landet. 

Schaktning, pålning och andra grund- 
arbeten sattes i gång i början av 1630- 
talet och i september 1635 hade man 
kommit så långt, att källarna kunde 
välvas. 

nder åren 1636-1638 "ist starck 
gearbeitet worden", enligt Kristlers egna 
ord. Stora leveranser av byggnadsma- 
terial anlände oupphöriigt. Det rörde sig 
bl. a. om sockelsten, murtegel, timmer, 
kalk, järn och kopparplåt. Kalkstens- 
k lattor för golvbeläggning kom från Got- 
land och Oland samt glaserade golvplat- 
tor från Holland. 

Närmast under Kristler fanns en mur- 
mästare, "Meister Hubert", anställd en- 
ligt kontrakt från 1635 (bil. 4).3 Hans 
uppgift var 

att leda och ha inspektion över de andra murarge- 
sallerna eller mastarna, så många som finns an- 
ställda vid vårt företag, samt aven ge flitigt akt på 
och ha uppsikt överallt på bygget genom att gå 
från och till den ene efter den andre, larande och 
undervisande, så att de tillhuggna stenarna blir 
ratt placerade och murpartierna uppförda på rik- 
tigt satt och att ingenting glöms bort eller görs på 
felaktigt vis, men just så som vår byggmastare 
visar och tillsäger honom samt efter de måttsatta 
skisser, som denne förelagger honom och i allt 
och allo ta order av denne, samt vidare förhålla sig 
så vid detta bygge som en redlig mastare med 
avseende på sin flit och osparda möda såsom sig 
allt agnar och bör. 

Mäster Hubert ledde allt murningsarbe- 
te under Kristler åren 1635-1637, men 
ersattes därefter av en annan murmästare 
vid namn Brynte Gerdtsson. Denne av- 
led 1641. 

Sedan huset var fardigt i det yttre, 
vidtog arbetet i det inre. Golven lades 
med stenplattor, taken inlades och måla- 
des eller försågs med stuckaturdekora- 
tion, dörrar och fönster "byggdesH en- 
ligt dåtida terminologi. Till den fasta in- 
redningen hörde också de öppna spisar- 
na eller "skorstenarna", som i flera fall 
fick en rik skulptural utsmyckning. 

Efter sju till åtta års byggnadstid stod 
palatset fardigt omkring 1642, det år då 
inskriftstavlorna på fasaden är daterade. 

Gårdslängor och ekonomibyggnader 
av olika slag hade samtidigt kommit till, 
vilket allt kunde redovisas i det tidigaste 
inventariet från 1649 (bil. 8). 

Som ledare för denna stora byggnads- 
hytta, som den väl kan kallas, kvarstod 
Kristler till 1643. Men redan från 1639 
hade han samtidigt förestått byggnadsar- 
betet på Jakobsdal utanför Stockholm, 
dit nästan samtliga hantverkare överflyt- 
tats. Arbetena där och på Makalös be- 
drevs tidvis parallellt.4 

Så reste sig då Makalös med sitt mag- 
nifika läge invid Norrström med galle- 
rier, altaner, sin belvédkre på taket och 
sin sjötrappa i söder, speglande sig i 
Strömmens vatten likt ett nordiskt C'a 
d'Oro i sin art. 

Att nog så yverborna tankar om 
Stockholm som ett slags Nordens Vene- 
dig ej var tiden helt främmande, framgår 
redan av ett uttalande hos den gamle 
Johannes Messenius, som i sin "En lus- 
tigh och trowärdig Chrönika om Stock- 
holm" 1629 på tal om Johan 111:s bekan- 
ta byggnadsiusta skriver: "gärna haden, 



som iagh sport, Stocholm till Rom och 
Fenedig giort." Tanken återkommer 
flerfaldiga gånger under 1600-talet, bl. a. 
hos den engelske ambassadören White- 
locke, som gastade staden 1653 - 1654 
och som säger: 

Denna så val som flera holmar utgöra Stockholm, 
vilken stad i anseende därtill av några liknas vid 
Venedig, som aven ar byggd på flera holmar i 
havet. 

Fig. 42. Vid grundarbetet för Makalös-byg- 
get måste också vattenuppfordrtngsverk an- 
vändas. På kopparsticket ser man den mång- 
kunnige byggmästaren Kristler vtd ett av 
honom själv konstruerat pater-nosterverk, 
draget av  hastar. 

Laget vid vattnet hade förvisso estetiska 
fördelar, men medförde samtidigt bety- 
dande problem av byggnadsteknisk na- 
tur. För att uppföra ett så betydande 
palats som Makalös krävdes b1.a. en fast 
grund. En sådan kunde marken har ej 
erbjuda. Omfattande schaktningsarbe- 
ten var nödvändiga. Samtidigt som jord 
schaktades bort blev det nödvändigt att 
pumpa bort inrinnande vatten från 
Strömmen. Byggnadstomten måste dar- 
på eller samtidigt hållas fri från vatten 
genom spåntning. Först darpå kunde 
man börja med förme- 
delst pålning och kraftiga rustbaddar. 

Lyckligtvis var Kristler också specia- 
list på detta slags arbeten. En gravyr från 



tiden visar honom invid ett vattenupp- gick taktäckning och diverse arbeten 
fordringsverk med hastar, ett slags pa- med m.m. 
ternosterverk. Kopparsticket ar signerat Enligt fasadens inskriftstavla stod Ma- 
"SV fecit" och torde ha till upphovsman kalös färdigt 1642. Verksamheten fort- 
samme Sigismund von VO&, som är satte emellertid ännu några år. Först 
mästare till det stora Makalös-sticket. 1643, och då kanske i samband med dot- 
Bilden bar liksom detta Jakob De la tern Maria Sofias bröllop, får man tanka 
Gardies och Ebba Brahes ;apensköldar 
och titulaturer. Och i likhet med Maka- 
lös-gravyren uppger Kristler sig har vara 
"Inuentor und bauw meister dieses 
werckes. " Andra uppgifter på koppar- 
sticket uppger, att han vid olika tillfallen 
gjort sådana vattenuppfordringsverk i 
Jakob De la Gardies tjänst, b1.a. i Riga. 
Med all sannolikhet erfordrades något 
liknande maskineri för Makalös-bygget i 
dess inledande skede. Samtidigheten 
med Makalös-gravyren ar påtaglig.6 

Det torde också vara på sin plats att 
erinra om, att Kristler av allt att döma 
hade stora erfarenheter aven inom andra 
byggnadstekniska områden. Såsom tim- 
mermanskunnig var han otvivelaktigt 
mannen att bemästra de stora svårighe- 
ter, som senare uppstod i samband med 

sig att det grevliga heriskapet tagit sitt 
palats i besittning och flyttat in. 

I de bevarade räkenskaperna kan man 
så år från år för varje månad, vecka och 
nastan dagligen följa byggnadsför- 
loppet. ' 

I starkt koncentrerad form tedde sig 
detta på följande satt. 

Bygget torde på allvar ha igångsatts detta 
år, b1.a. med materialanskaffning i stor 
skala. Massor av murtegel, men ock- 
så taktegel, inköptes under tiden 
1632 - 1634 genom Mårten Rosenstierna. 
Först levererades 74.300 murtegel. På 
sensommaren anskaffades ytterligare 
78.250 murtegel samt 100 timmerstoc- - - 

palatsets övre våningar och med den väl- kar. Under hösten levererade dessutom 
diga takstolen. Har torde problemen ha Christian Schmeltzer vid tegelbruket på 
hopat sig, inte minst i fråga om fukt och Rörstrand ytterligare 139.300 murtegel. 
avrinning i Stockholms vintriga klimat 
med snö och isbildning. Den goda till- 
gången på koppar var har av största be- 

2 633 
tydelse. Hela det väldiga taket var täckt Detta år anskaffades 9.000 taktegel, san- 
med kopparbleck. Detta blev också fal- nolikt för ekonomibyggnadernas behov. 
let med andra större byggnader i Stock- Dessutom anlände leveranser av bly från 
holm, ett förhållande som nastan aldrig kopparslagaren Peter Mitter. 
förbigås vid skildringar av vår huvudstad 
under 1600-talet. 

Sedan den ofrånkomliga schaktningen 
1634 

och ~ å l n i n ~ e n  avslutats vidtog själva På våren kom 1 .O00 murtegel och i bör- 
byggnadsarbetet. Först omkring 1640, jan av hösten ytterligare 50.000. 
då palatset stod under tak, påbörjades 
verksamheten i det inre. Samtidigt på- 



Fig. 43-46. En serie teckningar a v  Erik 
Dablberg som visar Makalös från sjösidan. 
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N u  välvdes källarna under huset. Arbe- 
tet pågick inpå nästföljande år, då betal- 
ning utgick till "Kleine Hans Maurer, 
der die Keller gewelbet hat auf beiden 
Seiten dess Hausses." 

Under båda dessa två år "ist starck gear- 
beitet worden" eniigt 'byggmästaren 
Kristlers egen utsago. 

12/2 detta år slöts kontrakt med bild- 
och stenhuggaren Albrecht Dreyer om 
slipning av arkadgalleriernas 16 ko- 
lonner. 

Man började nu med den yttre stende- 
korationen. B1.a. var mästarna Henrik 
Damer och Markus Hebel i verksamhet. 

Kontrakt upprättades detta år med Mar- 
kus Hebel, b1.a. 10/8 om huggning av 
hermer, 5/10 likaså, samt 25/12 om le- 
jonskulpturer. 

I det inre pågick omfattande snickeri- 
och måleriarbeten. 19/9 levererades 200 
tolfter sågbrader, troligen till golv- och 
innertak i de övre våningarna. 

Finsnickaren Lukas Meylandt, som 
börjat med sitt arbete b1.a. på innerdör- 
rarna, anskaffade 14/11 material, b1.a. 
"suart Berrbom Trä . . ." Till fönster- 
karmarna gjordes änglahuvuden. 

12/12 målades "kakelugnen i Gref 
Magni Camar. " 

14/12 skedde leveranser av fönster- 
glas, som omhändertogs av Caspar Mey- 

er och Arvid glasmästare. Vidare fick 
man 4.000 "förtente tenglikor till föns- 
terjärnen i Nya huset." 

15/12 vitlimmades "förmaket för G. 
Magni cammar. " 

Från 1/6 till 27/10 pågick läggning av 
koppartaket. För detta arbete svarade 
kopparslagarna Evert Kulman och Peter 
Mitter. Till arbetet levererades 3.541 
kopparplattor. 

Detta år uppfördes också stallbyggna- 
den på gården. 

Från 1640 finns bevarat ett personligt 
uttalande av byggmästaren Kristler som 
närmast lyder som en bitter suck ur hans 
innersta: 

Habe nicht ehe bezahlen konnen, war kein geldt 
z u m  Bauw verhanden, wnd dennoch sol1 man 
bauwen, dass were besser, dass man das Bauwen 
bleiben liess ! 

Av allt att döma hade Kristler ej fått ut 
erforderliga kontanter i tid. Sannolikt 
måste han själv ibland ligga ute med av- 
löningar till arbetsfolket. 

Taktäckningen fortsatte. B1.a. levererar 
Evert Kulmann 2.08 1 kopparplattor. 

Stenhuggaren Christopher Stech arbe- 
tade med trappsten och från Gotland le- 
vereras "fotsten", som poleras. Med 
Stech hade i mars slutits avtal om trapp- 
sten till "den 2 dreppen in hauss zu hau- 
en, welche 61 drith seindt." 

Ett kontrakt om huggning av Bacc- 
hus-figurer uppgjordes med Markus 
Hebel20/12 .  

I det inre är Lukas Meylandt i full fart 
med sina snickeriarbeten. Det handlade 
b1.a. om bildhuggeri till fönsterkarmar, 
vilka nu under en längre tid försetts med 
glasrutor 



Arbetet med stucktaken och med de 
öppna spisarna i de enskilda rummen tog 
nu sin början. Gipsmakaren Daniel 
Anckerman anlände med sina gesäller 
från Riga i augusti. För deras arbete an- 
skaffades b1.a. olika slag av spik, inalles 
5.800 stycken. Samtidigt börjar bild- och 
stenhuggaren mäster ]ost Henne sitt ar- 
bete med de förnämliga öppna spisarna. 

På sommaren anlände timmer till "2 
stufwor och en fohrstufua till Malmm- 
Tomten. " 

Fig. 47. På denna blyertstecknzng a v  Erik 
Dahlberg ser man Axel Lillies palats vzd 
Norrmalmstorg (nuv. Gustav Adolfr-torg), 
det kungliga stallet samt längst till höger 
Makalös. 

Också detta år fortgick arbetet med full 
kraft. Markus Hebel och hans gesäller 
var i full gång med de öppna spisarna, 
högg balusterdockor till galleriräckena 
och kantade fotflisor till golv m.m. 

Stenhuggaren Erik Eriksson leverera- 
de trapporna åt gården och åt sjösidan 
samt diverse trappsten inne i huset, b1.a. 
framför "dem grossen Sael", d.v.s. Stora 
gipssalen i andra våningen. 

Man hade nu hunnit anda upp till det 
lilla lusthuset på takaltanen. Ewert Kul- 
man kopparslagare var där i verksamhet 
och Erik Nilsson snickare gjorde föns- 
terkarmar till lusthuset. Till detta inköp- 
tes dessutom $2 skeppund stångjärn. 

I det inre forcerades arbetet med golv- 
läggningen. I september levererades 
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3.000 vita och blå fajansplattor från Hol- 
land. Vidare tillkom 1.000 marmor- 
flisor. 

Finsnickarna och konstsvarvarna ar- 
betade med utsmyckning av dörrar och 
fönster. Lukas Meylandt tillsammans 
med en tysk gesäll från Stralsund agnade 
sig b1.a. åt prakttakens utsmyckning 
med förgyllda rosor, svarvade av konst- 
drejaren Sebastian Yxkull och förgyllda 
av målaren Adam Semler. 

Bildhuggargesallen Johan Köbke arbe- 
tade för Meylandts rakning med 
"schnitzwerck" till fönsterkarmarna. 
Också de ekdörrarna i huset var 
rikt dekorerade med träinlaggningar i 
svart och försedda med gångjärns- och 
låsbeslag i "förtent" ar 

Svarvaren Joen Bengtsson gjorde "pe- 
lare" till Stora salen. 

Gipsmakarna beställde material till de 
stora innertaken, bl. a. 1.000 femtums- 
spik och 1 .O00 laktspik. Stuckatören 
Daniel Anckermann arbetade på det val- 
diga stucktaket i Stora gipssalen och lat 
b1.a. "koka" gips i stora mängder. 

Samtidigt lade målarna en sista hand 
vid de dekorerade innertaken i olika sa- 
lar och rum. 

Det stora bygget stod inför sitt slut- 
skede. Byggmästaren Kristler beredde 
sig att lämna landet och sina uppdrag i 
Fältherrens tjänst. De detaljarbeten som 
ännu återstod kunde han efter val förrat- 
tat varv överlämna i sina olika medarbe- 
tares händer. 

Arbetet fortsatte kontinuerligt och sar- 
skilt under perioden januari - mars råd- 
de en livlig verksamhet, kanske i någon 
mån Sammanhängande med unga grevin- 

nan Maria Sofias bröllop i februari. 
Konterfej och vävda tapeter hade an- 

skaffats för att pryda väggarna i palatsets 
 raktr rum, den s.k. Stora gipssalen, som 
nu vitlimmades samtidigt som man an- 
skaffade spik för tapeternas och portrat- 
tens upphängning. 

I det inre målades de stora praktspi- 
sarna av Anders Andersson målare och 
på ytterfasaderna målades och förgylldes 
herrskapets vapensköldar. 

Vid gårdsporten uppfördes en mindre 
byggnad, sannolikt en vaktstuga. 

Själva byggnads- och inredningsarbetet 
på Makalös var nu avslutat, och nästan 
alla hantverkarna hade överflyttat till an- 
nan verksamhet på Jakobsdal, dar sedan 
några år Fältherrens nya lantslott upp- 
fördes under Kristlers ledning. Man vet 
b1.a. att Frans murmästare arbetade på 
huvudbyggnaden därute efter en modell, 
som var gjord efter en ritning, som i sin 
tur sannolikt härrörde från byggmasta- 
rens egen hand. 

På Makalös hade byggnads- och i 
redningsfolket likviderats för sitt arbete 
och dragit sin vag. Bild- och stenhuggar- 
mästaren Jost Henne hade avlidit i bör- 
jan av året och ankan fick nu betalt för 
de praktspisar som han utfört. Markus 
Hebel hade ännu en smula att beställa 
med vapensköldarna "på galleriet åt 
sjön", som målades fardiga av Anders 
Andersson. Finsnickaren Lukas Mey- 
landt sysslade med att göra en del möb- 
ler, b1.a. ett skåp, ett "bethstadte", en 
släde, en del fackelstockar och annat. 

Ett par namn skymtar förbi. Det mu- 
rades t.ex. i en av tornkamrarna, "dar 
uti fru Görel ar", och vidare talas om en 



"Hustru Marina". Namnlös förblir emel- 
lertid "den engelske kakelugns- 
makaren", som satte upp en järnkakel- 
ugn i början av december. 

Atskilliga ekonomibyggnader uppför- 
des först sedan det stora huset blivit far- 
digt. Sålunda arbetades under åren 
1647-1649 med ett vagnshus, ett stall 
med stallstuga, öppen spis och spiltor, 

plankverk m. m. 
Med visst fog skulle man kunna säga, 

att Makalös först stod riktigt färdigt i 
samma stund som palatset övergick till 
en ny ägare. Det var drottningen själv, 
som i augusti 1649 inköpte palatset för 
sig och kronan. Först efter Fältherrens 
död 1652 återgick det i äldste sonens, 
Magnus Gabriels, ägo. 



Exteriören: fasader och yttre dekoration 

Allmän t 
Makalös var hiivudstadens första - och 
största - enskilda palatsbygge och som 
sådant både en representant för den unga 
stormakten Sverige och för dennas nyri- 
ka och mäktiga högadel. 

Byggnadens placering vid Strömmens 
vatten och mitt emot det kungliga slottet 
samt på en framträdande plats i ett nyin- 
korporerat förstadsområde i den växan- 
de residensstaden Stockholm var starkt 
symbolisk och statusbetonad. 

Medvetet kommer dessa anspråk till 
uttryck på den äldsta existerande bilden 
av Makalös, nämligen på Sigismund von 
Vogels kopparstick. Detta innefattar i 
sig ej blott ett i alla detaljer genomfört, 
realistiskt byggnadsprogram, men fast- 
slå; även projektets konstnärlige upp- 
hovsman, "Hanns Jacob Christler von 
Strasburgh. Jnuentor und Bauwmeister 
Dieses Werckes." Samtidigt markerar 
gravyren genom sitt format och sin på- 
kostade utstyrsel betydelsen av Makalös 
som enskilt, arkitektoniskt monument. 
Aldrig tidigare hade i Sverige ett enstaka 
arkitekturverk blivit föremål för en så- 
dan magnifik presentation i bild. 

Gravyren understryker aven påtagligt 
den höge byggherrens, Fältherren Jakob 
De la Gardies, ställning i samhället. Som 
greve, riksmarsk och riksråd tillhörde 
han rikets främsta. 

Som vi skall se ligger i själva byggna- 

dens arkitektur och utsmyckning en 
sinnrik erinran om ägarens krigiska 
bragder. Men det var förvisso av ej 
mindre vikt och betydelse att samtidig b 

framhäva hans och hans gemåls högadli- 
ga börd och lysande anor. 

Gravyren uppvisar därför också Ja- 
kob D e  la Gardies och Ebba Brahes 
grevliga vapensköldar. Overst i centrum 
syns också två ovala inskriftstavlor, in- 
nehållande det höga herrskapets namn 
och titulaturer på latin. Tavlorna avteck- 
nar sig mot ett fonddraperi, upplyft av 
två flygande putti. 

Vapensköldarna och inskriftstavlorna, 
de senare i rektangulär form, återfanns i 
verkligheten på Makalös' fasader, där 
Fältherrens inskrift dock fått följande 
tillägg: "HAS AEDES IN ORNA- 
MENTVM COMITATVS LECKO 
EXTRVI CVRAVIT" eller på svenska: 
"har låtit uppföra denna byggnad till 
prydnad för sitt grevskap Leckö 1642", - .  
där årtalet torde beteckna palatsets offi- 
ciella fullbordande. 

Men också de himmelska makterna tar 
palatset och dess innehavare i sitt be- 
skydd. Dessa makter representeras här 
av Gud fader själv, som ur molnen ut- 
sträcker välsignande händer och från 
vars mun utgår orden "Benedictus sit 
possessor domi" (spegelvänt på gravy- 
ren) eller "välsignad vare husets ägare.'' 



Fig. 48. ostra delen av  Makalös' norrfasad 
åt landsidan. Detalj ur von Vogels koppar- 
stick. 



O m  Makalös' storleksförhållanden kan 
man i dag få en ganska god uppfattning, 
om man ställer sig vid Karl X1I:s staty i 
Kungsträdgården. I längden sträckte sig 
byggnaden ungefär från statyns sockel 
till det nuvarande Operahusets östra sida 
och på bredden från Operans sydöstra 
hörn norrut till dess mitt. 

Den bebyggda markytan omfattade 
c:a 1.220 m2 och byggnadsvolymen c:a 
18.530 m3. 

De på gravyren angivna måtten på pa- 
latsets bredd och langd är 47 respektive 
85 alnar. 

De approximativa mått som man 
kommit fram till vid en rekonstruktion 
av byggnaden, är följande: 

Husets längd med torn c:a 47 m. 

Husets bredd med torn c:a 28 m. 

De två nedersta (sten)våningarnas 
höjd c:a 13 m. 

Husets höjd till takaltanen c:a 28 m. 

Husets höjd till lusthustaket c:a 32 m. 

Lusthusets längd c:a 11 m. 

Lusthusets höjd med tak c:a 5 m. 

Takaltanen c:a 28 X 5 m. 

Tornen (längdfasaden något 
längre än breddfasaden) c:a 9 X 8 m .  

Tornens höjd utan tak c:a 18 m. 

Tornens höjd med tak, utan spira c:a 31 m. 

Tornspirornas höjd c:a 8 m. 

Strandlinjen i söder torde ha gått ända 
intill palatsets södra yttertrappa, så att 
man med båt kunde lägga till vid denna. 
En inskrift på von Vogels kopparstick, 
anbringad på ett av de södra tornen, 
meddelar att: "dieses durm achte hlb eell 
dieff auss der see auff gesehet." Detta en 
smula dunkla uttryck torde emellertid 
betyda att tornet befann sig antingen 8 
och Y2 aln, d.v.s. c:a 5 m., eller åtta halva 

alnar, d.v.s. c:a 2,40 m., från strandkan- 
ten, varvid företride nog bör ges åt den 
sistnämnda bestämningen. 

Bygget måste ha föregåtts av omfattande 
schaktnings-, pålnings- och ufyllnings- 
arbeten.. Marken bör här i omedelbar 
närhet av Norrström och Näckström- 
men ha varit sank. Enligt en obestyrkt 
uppgift erfordrades för grunden en för- 
stärknirig med c:a 18.000 ekpålar. 

Sockelmaterialet har antagligen varit 
roslagssandsten. I övrigt uppfördes 
själva byggnadskroppens två nedre vå- 
ningar och de fyra trevånings hörntor- 
nen av rött murtegel med grå sandstens- 
utsmyckning i de dekorativa partierna. 

De trenne takvaniingarna var utförda i 
träkonstruktion med beklädnad av kop- 
parplåtar i likhet med tornhuvarna och 
deras lanterniner. Av koppar var också 
vattenrännor och vattenkastare, medan 
alla spiror och flöjlar var av förgyllt smi- 

Fig. 49. Makalös' södra fasad åt sjösidan. 
Blyertsskiss av  Erik Dahlberg. 



desjärn och kopparbleck, de senare för- 
gyllda. 

En del av sandstensutsmyckningen 
kring fönster och portaler, heraldisk de- 
kor m.m. var målad i olika färger. Över- 
huvudtaget målades vanligen vid denna 
tid all yttre sandstensdekoration grå på 
grund av materialets porösa och lätt vitt- 
rande beskaffenhet. 

En markerat rörlig och målerisk fa- 
sadverkan eftersträvades överallt. 

Påfallande var den rika förekomsten 
av figurskulptur. Mycket av detta mate- 
rial försvann vid palatsets brand och riv- 
ning 1825, men stora mängder har likväl 
bevarats, dels på sin tid inmurade i olika 
stockholmshus, dels som lösa fragment. 
Större delen av dessa fragment tillhör 
Nordiska museet, numera deponerade i 
Stockholms stadsmuseum. 

Ett flertal av dåtidens mera bekanta 
bild- och stenhuggarmästare och deras 
gesäller deltog i arbetet. Flera bevarade 
fragment återgår på till namnet kända 
mästare. 

Det har vidare visat sig möjligt att 
med stor exakthet och med utgångs- 
punkt från kontrakt och beskrivningar 
samt dåtida bildmaterial, främst von Vo- 
gels kopparstick och Erik Dahlbergs 
skisser för Sueciaverket, kunna identifie- 
ra resterna av den ornamentala utsmyck- 
ningen och även fastställa de enskilda 
fragmentens placering på fasader, porta- 
ler och fönsteromfattningar m.m. En se- 
nare tid har varit alltför benägen att be- 
trakta detta dokumentärmaterial som 
alltför fantasifullt, varför det är angelä- 
get att med skärpa framh'ålla dess kor- 
rekthet i snart sagt varje detalj.9 

Som exempel på dåtidens stenhuggar- 
konst i vårt land ger Makalös det bästa 
provet på den ofta plumpa, schablon- 

mässiga och konstnärligt föga högtståen- 
de art av ytterdekor, som mästarna i 
Stockholm . kunde prestera. I enstaka 
fall, kanske främst i relieferna, kan den 
dock bjuda på ett fängslande, dekorativt 
linjespel med expressiv kontrastverkan 
mellan ljus och skugga.' 

Dock är det i kvantiteten och ej kvali- 
tetsmässigt som dessa arbeten p å ' ~ a k a -  
lös främst väcker uppmarksamhet. Pa- 
latsets formgivning med de många vå- 
ningarna, de otaliga fönstren, de fyra 
hörntornen, altanerna och gallerierna 
med sina portaler, allt erbjöd välkomna 
möjligheter för dekorativ huggstensut- 
smyckning, möjligheter, som också ut- 
nyttjats till det yttersta. 

Fasader 
Makalös-palatset utgjordes av en rek- 
tangulär byggnadskropp i två våningar, 
uppmurade i rött tegel och vilande på en 
mäktig sandstenssockel i tre skift. På de 
båda gavelsidorna fanns en mindre ut- 
byggnad, fungerande som trapphus, vil- 

Varje långsida i bottenvåningen hade 
ett öppet, välvt arkadgalleri med kolon- 
ner. Galleriet löpte mellan tornen och 
uppbar en friliggande altan i andra vå- 
ningen. 

Over de i sten uppmurade två nedre 
våningarna reste sig ett upptimrat tak- 
parti i tre våningar med avfasade gavelsi- 
dor och vindskupor. Detta ofantliga sa- 
deltak, som täckte de tre vindsvåningar- 
na, var helt beklätt med kopparplåt lik- 
som den öppna takaltanen allra överst, 
på vilken ett litet lusthus eller en belve- 
dere var placerad. Också lusthuset var 
inklätt med koppar och hade sadeltak. 
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Sigismund von Vogels kopparstick, som 
väl tillkommit före ~a la t sby~gets  avslu- 
tande, visar visserligen ett karnisformat 
lusthustak, liksom fallet senare var på 
det Lillieska palatsets lusthustak vid då- 
varande Norrmalmstorg. Detta tyder på 
att Kristler först tänkt sig ett sådant al- 
ternativ, men av Erik Dahlbergs skisser, 

Fig. JO. Norya huvudportalen med krigsgu- 
den Mars. Detalj a v  A n  Vogels kopparstick. 

vilka i detta fall måste tillerkännas större 
Sanningsvärde, framgår att Makalös' 
lusthus verkligen hade sadeltak. 

I byggnadens fyra hörn reste sig tegel- 
uppmurade, fyrkantiga torn i tre våning- 
ar. De kröntes av genombrutna lanterni- 
ner av för tiden tämligen vanlig typ, för- 
sedda med huvar och väderflöjlar. Även 
lanterninerna var kopparklädda. 

Hela byggnaden var orienterad i väst 
-öst. Kraftiga stentrappor ledde i det 
yttre på norra och södra-huvudfasaderna 
upp till arkadernas huvudportaler, som 
förde in till den genom hela huset i norr 
- söder liggande förstugan i bottenvå- 
ningen. Från förstugan ledde så den 
stora huvudtrappan av sten upp till och 
med andra våningen, varifrån den ge- 
nom vindsvåningarna fortsattes med en 
trappa av trä. 

Idékomposition 
Som vi tidigare har påpekat, var det förs- 
ta gången 'som man-i Stockholm med 
Makalös estetiskt utnyttjade det vackra 
läget vid Norrströms vatten. 

Kompositionsmässigt ägde palatset 
således tvenne längd- eller huvudfasa- 
der, varav den ena vette mot sjösidan 
och den andra mot landsidan. Därmed 
medgav också situationen genomföran- 
det av en allegorisk kompositionsidé, 
som blev bestämmande för hela byggna- 
dens utformning eller åtminstone för 
dess utsmyckning. 

I överensstämmelse med denna idé, 
beträffande vars upphovsman vi endast 
kan gissa antingen på byggherren eller 
på hans byggmästare, skulle i princip all 
dekoration åt sjösidan påminna om ha- 
vets och sjökrigets förhållanden, medan 
den åt landsidan borde erinra om fältliv 



Fig. fil. Sjiisidans huvudportal med havsgu- och krig på terra firma. Kanske var hela 
den Neptunus,  omgiven a v  delfiner. Blyerts- tanken ett resultat av De la Gardies och 
skiss a v  Erik Dahlberg. Kristlers inbördes spekulationer, eller 

har måhända utländska förebilder spelat 
in. Det ar svårt att avgöra. Jakob De la 
Gardie hade visserligen föga med sjökrig 
att göra, men hans position som rikets 
marsk kunde val motivera ett allmänt 
krigiskt program, som i detta fall liksom 
självmant erbjöd sig genom palatsets 1a- 
ge i stadsbilden. 

I hur hög grad detta schema ge- 
nomfördes i alla detaljer kan numera ej 
avgöras. Det framgår emellertid tydligt 
av von Vogels kopparstick, att tornen åt 
sjösidan hade väderflöjlar med bågskju- 
tande sjöjungfrur och åt landsidan med 
S:t Göransfigur~r till hast, kampande 
mot en drake. 



108 FALTHERRENS HUS 

Studerar man vidare gravyrens återgi- 
vande av bottenvåningens huvudportal 
åt landsidan, så visar denna som krönfi- 
gur en i en nisch stående krigare i antik 
rustning, av allt att döma föreställande 
krigsguden Mars. Portalens sidokolon- 
ner har utformats som vertikalt placera- 
de kanoner av sten. Sjösidans huvudpor- 
tal däremot hade enligt Erik Dahlbergs 
skiss på motsvarande plats en Neptunus 
med treudd, omgiven av delfiner. 

I de båda huvudportalerna var således 
detta mytologiska tankespel, som tidens 
människor för övrigt så väl behärskade 
och högt uppskattade, fullt genomfört. 

Dessa iakttagelser ger oss för övrigt 
upplysning om en annan sak, som an- 
nars kunnat vara ganska svårbestämd, 
namligen att von Vogels gravyr med sa- 
kerhet visar oss Makalös' norra fasad el- 
ler landsida och Dahlbergs detaljskiss 
sjösidan. 

Uppdelningen i land- och sjösida var 
emellertid inte helt strikt genomförd i 
den dekorativa utsmyckningen. Detta 
visar namligen landsidans relieffris, som 

Ytterdekoration 
Palatsets ytterdekoration hade i stort 
sett följande utseende. 

Samtliga hörnpartier var skodda med 
kraftiga kvaderkedjor. Huvudfasadernas 
bottenvåningar och våningarna 1 tr. upp 
hade fönster som var omgivna av kva- 
derstenar och upptill avslutade med 
rundbågar. På ömse sidor om varje föns- 
ter fanns en lejonmaskaron. Som slut- 
sten upptill satt ett turkhuvud. Mellan 
fönstren var insatta större lejonmaskaro- 

ner och under varje fönster en diamant- 
kvader. 

Bottenvåningens arkadgalleri mellan 
tornen bestod av på ömse sidor 8 st. 
slanka, slätpolerade kolonner av gulak- 
tig finsk marmor, upptill avslutade med 
korintiska kapital av sandsten. Arkader- 
nas rikt profilerade båglister uppdelades 
av maskaronstenar. I bågsvicklarna mel- 
lan arkivolterna fanns långsmala masker. 
Också kolonnernas socklar pryddes av 
maskaroner. 

Kryssvalven i arkadgallerierna hade 
slutstenar i form av stora rosor, och 
valvstrålarna förenades i profilerade an- 
fangskonsoler. 

Såväl arkaden i bottenvåningen som 
altanen 1 tr. upp begränsades utåt av ett 
räcke eller en balustrad med kraftigt 
profilerad list, vilande på balusterdockor 
med skulpterad dekor med varierande 
motiv, såsom frukter, fiskar, vapenkar- 
tuscher o.dyl. På balustradens tackste- 
nar låg fritt skulpterade lejon. Den övre 
balustradens centrum intogs av bygg- 
herrskapets vapensköldar med ett dar- 
över på själva balustraden sittande, för- 
gyllt, sköldhållande lejon. 

På ömse sidor om landsidans ytter- 
trappa var placerat ett sittande lejon i fri- 
skulptur. 

Kring hela byggnaden löpte mellan 
bottenvåningen och våningen 1 tr. upp 
en väldig relieffris likt en sammanhäng- 
ande gördel kring palatsets midja. Den- 
na sandstensfris uppvisade en serie yt- 
terst olikartade motiv utan direkt inbör- 
des sammanhang. De krigiska motiven 
dominerade. Har fanns sålunda krigiska 
framställningar av olika slag, scener från 
fältläger, vapen, rustningar, allehanda 
troféer, fallna krigare, havsvasen som 
nereider och tritoner, det mesta av klas- 
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sisk romersk karaktär. Men också detal- 
jer från 1600-talets beväpning och rust- 
ningar förekom. De  skiftande momen- 
ten i frisens framställningar var åtskilda 
genom kraftfulla lejonmaskaroner. 

Det ar högst antagligt, att frisens 
framställningar återgick på bilder i sam- 
tida gravyrverk. Sådana kopparstuckna 
förlagor brukades flitigt av dåtidens 
konsthantverkare. Denna förmodan tor- 
de för övrigt kunna galla även för en stor 
del av byggnadens ytterdekoration. 

Fig. J2. Del av  Makalös' Östra gaveljäsad. 
Blyertsskiss av  Erik Dahlberg. 

- 

De fyra hörntornen var särskilt rikt 
utsmyckade. Hörnkedjorna på langdfa- 
saderna var har utbytta mot kannelerade 
och bandade, nedåt avsmalnande pila- 
strar, vilka i våningen 1 tr. upp avsluta- 
des uppåt av manliga och kvinnliga her- 
mer i svulstiga former. Mellan tornens 
tvenne övre våningar fanns en kring tor- 
nen löpande fris med omväxlande kva- 
derstenar och lejonmasker. Huvudfasa- 
dernas tornfönster hade en slösande rik 
omramning av broskverk med maskaro- 
ner och kartuscher med vingar o.dyl. De 
yttersta fönstren i bottenvåningens torn 
visade en bruten trekantgavel med vilan- 
de manliga och kvinnliga figurer samt 
överst som krön en Bacchus-figur på sin 
tunna, fritt skulpterad. - - 

Gavelfasaderna var något enklare be- 
h-ind!ade. Maskaroner fanns dar insatta 
mellan tredje våningens tornfönster. 

På den nedre taklisten över andra vå- 
ningen stod 8 st. s.k. "romaner" eller 
krigarfigurer i antikiserande dräkt, för- 
delade tre på varje langdfasad och en på 
varje gavelfasad. 

Av större portaler fanns inalles 8 st. 
Varje langdfasad hade en huvudportal i 
bottenvåningen, en mittportal i våning 1 
tr. upp och dessutom två mindre porta- 
ler, som från tornen ledde ut till den 
övre altanen. Till gavlarnas trapphus 
fanns dessutom mindre och enklare por- 
taler. 

All skulpterad dekoration var utförd i 
sandsten. Vapensköldarna på längdfasa- 
derna var bemålade i heraldiska 
En del av de liggande lejonfigurerna var 
rödmålade. 

Tillsammans med det gröna kopparta- 
ket, de gröna och förgyllda vattenkastar- 
na, tornens lanterniner med sina spiror 
och förgyllda flöjlar samt det lilla sirade 
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lusthuset på översta takaltanen, måste 
hela denna palatskomposition ha utgjort 
en makta festlig och imponerande 
anblick. 

Bild- och stenhuggarna 
O m  de bild- och stenhuggare som arbe- 
tade på Makalös ar man ganska val un- 
derrättad. Deras verksamhet framgår 
dels av bevarade kontrakt, dels av Falt- 
herrens räkenskaper från 1630- och 
1640-talen. 

Redan så tidigt som 31/12 1630 hade 
Jakob De la Gardie slutit ett kontrakt 
med stenhuggaren Albrecht Dreyer 
"ifrån Oldenburg i landet Holsten." Det 
gällde huggning av "någre tusendh alnar 
fot sten i sin winckell rat och slät huggen 
och skall sedan wara huggen 5 quarter 3 
quar och 4 quarter högh och alnen rack- 
nat så widt som stenen släthuggen ahr." 
Stenhuggaren fick under sin arbetstid ej 
anta annat arbete, så länge han behöv- 
des. Lönen utgick in natura. Handlingen 
ar daterad på Runsa, en av Fältherrens 
gårdar. Med all sannolikhet handlade det 
har om förarbeten på sockeln till Maka- 
lös. Dreyer var senare - 1639 - syssel- 
satt med slipning eller polering av de 16 
kolonnerna till bottenvåningens arkad- 
gallerier. 

Sedan källarna var välvda och murarna 
resta, påbörjades stenhuggarnas verk- 
samhet för fullt. 

26/11 1634 hade man slutit kontrakt 
med "Hans Friedvich auss Meissen bur- 
tig Steinhauwer gesellen. " Byggmasta- 
ren Kristler hade då själv redan uppgjort 
s lanen för hela husets yttre utsmyck- 
ning, något som tydligt framgår av kon- 
traktets lydelse. Hans Freidrichs upp- 
drag blev att hugga de stora, fristående 

skulpturerna på taket eller som det 
hette: 

Sex stora figurer, kallade romare, vilka han skall 
utarbeta och förfardiga på det sirligaste efter det 
sätt och den förebild, som de föreläggs honom av 
vår byggmästare, så att varken tadel eller brist kan 
finnas på dem, samt vidare postament till dem och 
allt som hör till och i mer an naturlig storlek. 

För detta utlovades han 120 rdlr. 13/10 
1635 hade han fått ut hela beloppet på 10 
rdlr nar, vilka han erhöll 8/12 1637.4 

Det stora kopparsticket över Makalös 
visar emellertid inte bara sex utan åtta 
stycken "romaner", varför val de på 
gavlarna placerade figurerna sannolikt 
tillkommit senare som komplement un- 
der tiden 1634- 1637, då Hans Friedrich 
alltjämt arbetade vid Makalös. Aven 
Markus Hebel gjorde en "roman", (jfr. 
s. 115). 

De åtta "romanerna"? togs ner vid 
1600-talets slut eller i början av 1700- 
talet, men fanns bevarade ännu vid 1700- 
talets mitt. En annons i "Posttidningar" 
19/2 1750 meddelar nämligen, att åtta 
stycken stenbilder, som stod vid Arse- 
nalen, skulle försäljas jämte en mindre 
figur. Annonsen upplyser också om de 
åtta hjältefigurernas namn. De kallades 
Romulus, Remus, Valerius, Mutius, 
Tarquinius, Pompilius, Scipio och 
S t a r k ~ d d e r . ~  

Typiskt ar dåtidens sammanställning 
av romerska och "götiska" hjältenamn. 

Under 1930-talet påträffades vid grav- 
ningsarbeten på platsen för Makalös en 
fragmentarisk sockelsten till en av figu- 
rerna med inskriften "ROMVLVS". 

Av själva figurerna finns numera inga 
spår. Deras stilistiska anförvanter på- 
träffas däremot har och dar på dåtidens 
portaler, spisar, broar m.m; b1.a. upp- 
tog bild- och stenhuggaren Johan Wen- 
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delstam i Stockholm med förkärlek detta 
motiv. Genren var gångbar och po- 
pulär. 

Men inte endast gesäller brukades vid 
Makalös. Även stockholmsmästarna 
själva deltog. 

1018 1635 avtalades med mäster Did- 
rik Blume pä Fältherrens vägnar genom 
kamreraren Peder Eriksson och bygg- 
mästaren Kristler om: 

au förf;irdiga 12 föntemirater av gnt!andssten 
och att hugga in alla ankarhålen i dessa och att 
utföra detta på det allra sirligaste såsom det val 
anstår en ung mästare, och att på det allra sirligas- 
te förfärdiga den övre utsmyckningen med ett 
stort lejonhuvud och omramningen med brosk- 
verk. ' 

Denna ~ p p g i f ~ a v s e r  de rika omramning- 
arna kring tornfönstren. För varje föns- 
tersirat fick mästaren 80 dlr kmt och 
därtill en tunna säd för vart fönster. 

Didrik Blume arbetade vid Makalös 
under åren 1635-1640. 2018 1636 fick 
han betalning för 59% par "vinkelstenar" 
och för "kragstenarna, som ligger i för- 
stugan och p i  vilka valvet vilar, och på 
vilka han huggit lövverk, som man kan 
se, och är de 6 stycken." För huggning- 
en av kragstenarna erhöll han 5 dlr kmt 
per styck. 

Vidare högg Blume "frisstenar, som 
hör till den understa frisen omkring tor- 
nen, 6 stycken och var och en 3alnar 
lång, 3 med drakar och 2 med sjöjung- 
frur och ännu en med en räv." Priset per 
styck var 21 dlr kmt. Slutligen utförde 
han "5% par av den utstäende dekoren 
kring fönstren", för vilket han fick 6 dlr 
kmt paret. 

Av Didrik Blumes insatser vid Maka- 
lös kan man ännu identifiera delar av 
huvudfrisen. Ett par dylika fragment 
finns nämligen ännu bevarade. De är le- 

digt utförda av en driven, men föga 
konstnärligt skolad hand. 

27/11 1635 upprättades kontrakt med 
bildhuggaren mäster Huns Kriessen. 
Han skulle hugga de sexton korintiska 
kapitälen till arkadgalleriernas kolonner. 
För varje kapitäl fick han 12 dlr kmt. 

Fig. 53. Fonsteromramnwgar med maskaro- 
ner och hermer i sandstensskulptur. Detah av 
kopparstzrk av Cigi~mund xtnv Vnge!. 



Fig. 54.  Detaljer a v  fönsteromramningar, Fig. 55. Bacchus på tunnan. Krön till om- 
b1.a. med Bacchus pä tunnan, samt av  tor- ramning av  tornfönster. Sandstensskulptur 
nens hörnpilastrar. Blyertsskiss av  Erik a v  stenhuggaren Markus Hebel. En liknande 
Dahlberg. bevarad skulptur har inskriften: "VNSER 

SZNDT ZWEE" (v i  är tvä)  samt ärtalet 
1642. 

Ytterligare skulle han göra: Slutligen gjorde Kriessen också: 

en kallarportal med stora kvaderstenar på båda åtta hörnpilastrar, var och en av 16 kvaderstenar 
sidor samt upptill med en tacklist och ett posta- och åtta alnar hog och cedtill med ett postament, 
ment och på detta en Bacchus på tunnan i halv på postamentet en herm i form av en brostbild, 
naturligt storlek, allt forfardigat på basta sitt  efter förfärdigat på det sirligaste och utan fel efter rit- 
ritningen. ningen . . . Beträffande ovannamnda arbete skall 

han också vara förpliktigad att hugga alla ankar- 
För detta fick han 110 dlr kmt. hål, just såsom vår byggmastare önskar ha det. 
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Fig. .56. Manlig och kvinnlig herm från 
hörntornens andra våning. Sandstensskulp- 
turer av stenhuggaren Hans Kriessen 
163.5-1637. 

Varje hörnpilaster betingade ett pris på 
90 dlr kmt. 

Kriessen gjorde vidare 1637 liksom 
Didrik Blume 1636 kragstenar till för- 
stugans valv. Nu gällde det 14 st. 
"kragstenar till murvaggarna i förstu- 
gan, på vilka valvet vilar." De kostade 5 

dlr kmt stycket. Av uppgiften framgår, 
att den s.k. Nedersta förstugan hade sex 
kryssvalv. 

Av de sexton korintiska kapitalen 
finns fragmentariska bitar bevarade. 

De åtta hörnpilastrarna hänförde sig 
till norra och södra tornfasaderna i vi- 
ningen 1 tr. upp. 

Av de manliga och kvinnliga hermer- 
na ovan pilastrarna finns fyra bevarade 
och i gott skick. De ar skickligt huggna i 
en kraftig och svallande modellering, 
förstärkta med gjutningar i bly för fast- 
sattandet i de därför avsedda ankarhålen. 



Även exempel på arkadgalleriernas 
kragstenar finns bevarade. 

Byggmästaren Kristler upprättade 
1637 ytterligare ett kontrakt med bild- 
och stenhuggaren Henrik Damer. Det 
avsåg tillverkandet av: 

6 portaler med kvaderstenar på båda sidor, nedtill 
med en troskel, upptill en båge i kvaderstenar, 
over bågen en arkitrav, fris och en ovre list, over 
listen två kanoner i lamplig storlek I mitten på 
fyra av portalerna ett postament och på posta- 
mentet en framskjutande morsare; alla kvadrarna 
med en upphojd kant och frisen val sirad med 
krigstroféer. De andra två portalerna skall, enligt 
hans eget lofte, goras med hermer och tillika med 
lister och fris samt upptill med tre kanoner, och 
allt val sirat med troféer efter den hold och bredd, 
som forelagts honom. 

För varje portal skulle mastaren få 80 dlr - 
kmt samt två tunnor säd. Men då var 
han också förpliktigad att montera upp 
portalerna och hugga alla de ankarhål för 
fastsättandet, som behövdes. 

Anvisningarna i detta kontrakt rör de 
sex portalerna till altanerna i våningen 1 
tr. upp. De kan i detalj studeras på von 
Vogels kopparstick, där b1.a. kanonerna 
och den frontalt placerade mörsaren av- 
bildas. En del av de bevarade stenfrag- 
menten kan hänföras till dessa portaler, 
särskilt kvaderblock med kanoner och 
korsade musköter i relief. 

Samtliga dessa kontraktsbestämmelser 
är av mycket stort intresse just därför, 
att de visar med vilken ytterlig nog- 
grannhet som Kristler i egenskap av 
byggnadsledare även inom det konstnär- 
liga området bestämde över dekorens ut- 
seende och motiv m.m. Sedan han däri- 
genom försäkrat sig om, att ytterdekora- 
tionen gavs en enhetlig prägel i överens- 
stämmelse med hela hans kompositions- 
program, så har som tidigare påpekats 
en viss frihet i detaljernas utförande 

Fig. 57. Fragmentarisk kvinnofiguv av  
sandsten. Skulpturfragment från Makalös' 
ytterdekor. 

medgivits, något som b1.a. just framgår 
av Damers kontrakt. 

Förutom de kontraktsmässiga avtalen 
erbjuder Fältherrens rakenskapshand- 
lingar ytterligare upplysningar i dessa 
frågor. 

Sålunda omtalas 22/8 1631 en bild- 
huggare vid namn Jurgen, som var verk- 
sam "vid nya bygget på Norrmalm." 
O m  denne är annars ingenting känt. 

Ej heller vet man något närmare om 
de arbeten som stenhuggarmästaren Jo- 
achim Winter från Hapsal utförde 1630, 
då han enligt Kristlers egen uppgift bör- 
jade att "arbeta på bygget." Möjligen 
avsågs därmed insatser vid Runsa gård. 
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Men aven på hösten 1640 vistades han i 
Stockholm. 

En av de mästare som nedlade ett 
mycket stort arbete på Makalös, var 
Markus  H e b e l .  Ar 1642 levererade han 
och hans gesäller b1.a. fotsten, tusentals 
alnar frissten m.m. Han högg kolonner- 
na till arkadgallerierna och de liggande 
lejonen dar, "die Pfeyler wndt löwen 
welches nun angefangen sein." Hans ge- 
säller hette Per och Christopher StafT 
fansson. I det inre levererade han en se- 
rie öppna spisar samt lade golvplattor, 
såväl av kalksten som av "marmor", de 
senare hämtade från Holland. Han till- 
verkade också balusterdockorna till ar- 
kadgallerierna samt plintar till kolonner- 
na dar. Många av balusterdockorna finns 
bevarade. 

Det är också han som hugger grevens 
och grevinnans vapensköldar och in- 
skriftstavlorna på fasaderna. 

Till tornen utförde han pilastrar med 
hermer och annan sirat. 

Under åren 1638-1641 högg han 
dessutom 16 st. frisbitar till den stora 
huvudfrisen, som ju också Didrik Blume 
arbetat på. Till hans oeuvre hörde också 
7 ,  en roman, som står i mitten åt sjösidan 
till", vidare 22 st. lejon, 28 st. s.k. 
"brust derms" eller balusterdockor på 
båda sidor i de två gallerierna samt 62 st. 
dylika på ömse sidor av sjösidans afkad- 
galleri. Inalles blev det till slut 160 st. 
balusterdockor till de två arkadgallerier- 
na och de två altanerna. 

Han utförde aven de "4 Bacchus, som 
sitta på de fyra dörrarna över de under- 
sta hörnfönstren. " 

Till hans insatser hörde balustradernas 
liggande lejonfigurer, varav den till de 
övre altanerna hörande serien om inalles 
8 st. var rödmålad. Arkadgalleriernas 

Fig. 58. Liggande lejon frdn arkadgallerier- 
nas b~ustradrdcken.  Urspvungligen rödmå- 
lat. Sandstensarbete av  Markus Hebel. 

liggande lejon utgjorde inalles 32 
stycken. 

De sittande, sköldhållande lejonen 
över de gevliga vapensköldarna var 
också Hebels verk. De var förgyllda. 

Av allt detta återstår en hel del. B1.a. 
finns fragment av de liggande lejonen 
och av sittande lejon, stora mängder av 
balusterdockor med dekor, rester av in- 
skriftstavlorna, delar av frisen, lejon- 
maskaroner och två Bacchus-figurer från 
tornfönstren. 

Med den ovannämnde H a n s  Kriessen 
kontrakterades på nytt 24/6 1637 om 
den stora huvudfrisen med dess för- 
kroppningar m.m. samt om tvenne le- 
jonhuvuden, diverse vinkel- och hörn- 
stenar 0.s.v. 

Från 2016 1638 föreligger ett kontrakt 
med två gesäller. Det var Lorentz  f d n  
R e v a l  och Gabrie l  från Regensburg, 
som skulle utföra arbeten på huvud- 
f '  risen. 

Men också master Henr ik  D a m e r  an- 
förtroddes 2413 1637 ytterligare nya 
uppgifter. Kontraktets lydelse ar av in- 



Fig. 59. Balusterdockor från arkadgallerier- 
nus räcken. Sandstensarbeten a v  stenhugga- 
ren Markus Hebel.. 

tresse. Det är mycket detaljerat och skall 
därför här i huvudsakliga delar anföras i 
Översättning från originalets något svår- 
lästa tyska. Det handlade b1.a. om: 

fem stora varav två utanför huset eller 
byggnaden. De skall nedtill ha två mörsare till 
postament och i stallet for sidokolonner stora 
kanoner. Bakom kanonen skall finnas en nisch 
och tryckt båge, på bågen en arkitrav och därpå 
en tre kvarter hog fris, darefter en forkroppad 
övre list. Portalen åt sjosidan skall overst ha en 
nisch och i denna en 3 alnar [d.v.s. c:a 1,80 m.] 
hög figur. På sidorna skall sitta två stora valfiskar 
[därmed menas delfiner], som svänger stjartarna 

- in mot nischen-och-som har huvudena mot de - 

forkroppade listerna. Bågen och frisen skall vara 
väl utsmyckad med fiskar. Invandigt [d.v.s. i 
portalen] skall finnas två nischer och två runda, 
upphojda säten. 

Den andra portalen åt gårdssidan skall upp till 
bågöppningen vara den första lik, men bågen, 
arkitraven, frisen och den ovre listen skall ut- 
smyckas med troféer och upptill ha tre nischer 
och aven tre figurer i dessa, var och en 3 alnar hog 
samt mellan figurerna två stora kanoner med 
framförstående laddningar [d.v.s. ammunition]. 
Också på denna portalens insida två nischer och 
två runda, upphojda saten eller sittplatse 

Ytterligare skall han gora två portaler, 
till tradgården. Var och en skall vara 4 alnar bred, 
5 alnar hög och 5 kvarter tjock och forses med en 
t r y c k  båge, arkitrav, fris och forkroppad over- 
list. Overdelen skall smyckas med blomsterpottor 
och kolonnerna skall indelas med upphöjda, pic- 
kerade kudd-stenar. 

Slutligen en portal, som skall vetta åt gatan. 
Den måste vara 49'2 alnar bred och 11 fot hog, 
kolonnerna med upphöjda kudd-stenar, huggna i 
skraddningsteknik, allt så, att man kan kora ut 
och in, samt slutligen med en tryckt båge, arki- 
trav, fris och forkroppad överlist. På den ovre 
bågen och kronet skall den vara rikt sirad med 
troféer. 

Fig. 60. Balusterdocka från arkadgallerier- 
nus räcken. Sandstensarbete a v  stenhuggaren 
Markus Hebel. 
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Fig. 61 a-c. Detaljer av  palatsets huvudfuis med Alla portalerna skulle ha sammanhang- 
sjöväsen, milttaria, kartuscher mellan drakar ande tröskelpartier. 
och lejonhuvuden. Sandstensarbeten a v  sten- Ordalydelsen i kontraktet ger många 
huggarna Didrik Blume och Markus Hebel. mycket om stundom 

ganska svårtolkade, upplysningar om 
den dåtida fackterminologien inom sten- - 
huggaryrket. 

Som den skicklige bildhuggare Henrik 
Damer tydligen var fick han alltså för 
Makalös hugga inalles sex stora portaler, 
alla rikt sirade med figur- och relief- 
framställningar i den art, som tiden så 

Fig. 62. Detalj av  huvudfrisen med korsade 
musköter och krut f i ska.  Sandstensarbete av 
Markus Hebel eller Didrik Blume. 



Den stora huvudportalen innanför ar- 
kadgalleriet i bottenvåningen, som tyd- 
ligt kan studeras på von Vogels koppar- 
stick och som hade sin motsvarighet på 
palatsets sjösida, erbjuder som komposi- 
tion en nästan fullständig överensstam- 
melse med en portal från Karlbergs slott 
från samma år eller 1637. Också den 
hade utgått från Henrik Damers verk- - 
stad. 

Tradgårdsportalerna och gårdsporta- 
Fig. 63 a-d. Detaljer a v  huvudfrisen I antl- len mot gatan finns inte bevarade ens i 
kiserande stil med vapen och 1600-talsrust- fragment, men av huvudportalerna har 
ningar. Sandstensarbeten a v  Markus Hebel delar av såväl de stående sten- 
eller Dzdrik Blume. kanonerna som av delfinerna, vilka sena- 
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Fig. 64. "Valfisk" eller delfin f d n  ~jösidans 
huvudportal. Sandstensarbete av stenhugga- 
ren Hennk  Damer. 

re omgav den i sin nisch stående Neptu- 
nus-figuren på sjösidan. 

Men också Damer arbetade på delar 
av palatsets huvudfris. Det finns uppgif- 
ter att han 1636 skulle utföra partier av 
denna med bitarna "3 alnar långa och 3 " 
kvarter breda och hugga ut på dem, vad 
som kan begäras av honom av allehanda 
motiv." Samma år skulle han också hug- 
ga en ej närmare specifierad port. 

I juni 1637 fick han beställning på 26 
stycken stora "huvuden, sådana, som 
man begär av honom, nämligen polac- 
ker, ryssar och turkar, som skall sitta i 
fönsterbågarna på gallerierna." Dessa 
turkhuvuden m.m., av vilka ett flertal är 
bevarade, skulle naturligtvis erinra om 
Fältherrens fälttåg i öster. 

Till slut skulle han också samma år 
hugga "12 st. lodjurshuvuden uppe i fri- 
sen", vidare 11 par bågstenar till fönster 
samt 12 st. "diamanthuggna stenar, som 
skall sitta omkring fönstren på de övre 
altanerna. " 

Inventariet på Makalös från 1649 (bil. 
8) nämner b1.a. rörande den yttre ut- 
smyckningen, att 

byggnad -- hörde också andra inslag an 
stenhuggeri. 

Murytorna berikades med talrika an- 
karslutar av järn, srnidda och levererade 
av klensmeden Griels Hindrichsson. 
Enklare järnsmide företräddes av b1.a. 
de järnstänger, som i arkadgallerierna 
stöttade d e  slipade kolonnerna och fcr- 
band dessa med innermurarna. Därtill 
kom aven de kraftiga jarnstag, som på 

Fig. 6.5. S.k. "turkhuvud" från Makalös' yt- 
terdekor a v  stenhuggaren Henrik Damer. 



Fig. 66. "Polskt huvud" från Makalös' yt- 
terdekor a v  stenhuggaren Henrik Damer. 

de råvaror, medan kopparslagaren mäs- 
ter Ewert Kulman intog ledarställning 
vid bygget inom sitt fack. Förutom 
själva det stora branta taket var också de 
fyra hörntornens tak och lanterniner 
kopparkladda. Detta gällde också takal- 
tanen och lusthuset överst. 

En viktig detalj var vattenavrinningen 
från taket. Den ombesörjdes förmedelst 
horisontellt placerade, sluttande takrän- 
nor av koppar, som avslutades av vatten- - - 
kastare, utformade som dekorativa 
drakhuvuden på tornens rännor och i en 
enklare formgivning på längdfasader och . " 
gavlar. ' 

Till exteriörens livliga och imposanta 
uttryck bidrog också de många spiror, 
flöjlar, "rosor" och-andra dekorativa in- 
slag, varmed grovsmeder, klensmeder, 
kopparslagare, målare och förgyllare 
gjort sin bästa flit. Dessa element glänste 
i rik förgyllning. 

Torntakens små dageröppningar av- 
slutades med volutformade ornament 
med en liten spira, som överst bar en 
liggande halvmåne. 

taket stagade de sju till nio meter höga 

En dominerande kontrastverkan mot 
de tegelröda murarna bildade det höga, 
kopparklädda taket med sina väldiga 
ärggröna partier.' Det gick åt mycket 
koppar till Makalös, men så var ju också 
denna metall, som utvanns så att säga på 
hemmaplan i Sverige, en av landets vikti- 
gaste naturliga och merkantila tillgångar 
under 1600-talet. Kring Stora Koppar- 
berget och Falu gruva cirklade i hög grad 
nationens intresse. 

Som storleverantör av kopparbleck till 
Makalös fungerade Matts Matsson från 
Västerås. Också den bekante kopparsla- 
garen Peter Mitter i Stockholm leverera- 

Fig. 67. Detalj av  huvudfrisen med antik 
rustning. Sandstensarbete a v  Didrik Blume 
eller Markus Hebel. 
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Tornlanterninernas sexkantiga nedre 
partier var fyllda av stora "rosor" i fyr- 
kantiga ramar. Arkadöppningarna upp- 
till visade likartade utsmyckningar. 
Tornkupolernas kraftigt profilerade lis- 
ter uppbar en taggig krans av liljeforma- 
de ornament. 

Allra sirligast var likväl själva tornspi- 
rorna utformade. Inte mindre an fyra 
olika dekorationer över varandra satt har 
fastade på den höga järnspiran, som 
krönte varje torn. D; var i följande ord- 
ning nedifrån raknat: först en droppfor- 
mig ansvällning, kantad av små liljeorna- 
ment och krönt av en grevlig krona, dar- 
på ett sammansatt, rikt smitt ornament, 
vars nederdel omslöt ett klot eller en 
kula, så följde en figurformad flöjel - på 
landsidans torn en-~ : t  Göran och dia- 
ken, på sjösidans en bågskjutande sjö- 
jungfru - samt slutligen allra överst en 
femuddig stjärna. 

På von Vogels gravyr, som illustrerar 
alla tänkta ornamentala inslag och detal- 
jer, prålar också det lilla lusthuset överst 
med likartad utsmyckning. På dess tak- 
nock ses sju stående franska liljor i sti- 
gande storleksordning mot den största i 
centrum. På gavelandarna en spira, på 
vilken först ett klot, däröver ett ge- 
nombrutet ornament och överst en två- 
tungad vimpel. Varje spira avslutas 
överst med en liljeformad spets. 

Till denna vertikala ensemble ansluter 
sig så de höga, till ungefär ett tiotal upp- 

Fig. 68. Maskaron a v  sandsten från Maka- 
lös' ytterdekou. 

@ende skorstenarna. Deras betydande 
höjd var framtvingad av brandfaran. De 
ter sig val funktionellt ganska aventyrli- 
ga för en nutida betraktare, dar de på 
gravyren pysande och bolmande nar- 
mast för tanken till de gamla Mississippi- 
ångbåtarnas silhuetter, men de bidrar 
ändå på sitt vis förträffligt till huvudin- 
trycket av ett rörligt vertikalt linjespel i 
kontrast mot byggnadskroppens tunga 
massa. 



Interiören: våningsplaner och spisar 

Till sin inre planlösning återgår Makalös 
ursprungiigen på franska planer från 
1500-talets lantslott. Sådana kunde b1.a. 
studeras i gravyrarbeten om arkitektur. 
De fick också inflytande på senare tyska 
plantyper, genom vars förmedling cent- 
raleuropeiska byggmästare - som t.ex. 
Kristler- F förde typen till Sverige. Ett 
tidigt exempel på detta är Johan Skyttes 
Grönsö från 1608- 161 1 . 3  

Fig. 69. Den  äldsta bevarade planen LZV Ma- 
kalös' bottenvåning. Uppmätningsritning för 
ombyggnadsförslag. Av Nikodemus  Tessin 
d.a., 1660-talet. 

Makalös var försett med en genomgå- 
ende förstuga, som delade byggnaden i 
två hälfter. Dessutom fanns det fyra 
hörntorn. Huvudtrappan mellan de 
många våningarna var förlagd åt västra 
sidan och hade således ej fått karaktär av 
monumentaltrappa. 

I anslutning till hörntornen anordna- 
des bostadssviter, dar sjilva bostads- 
rummet - kammaren - var förlagd till 
tornet, men kompletterades av en utan- 
för detta liggande, i bottenvåningen gär- 
na välvd, "garderob". Tornen förbands i 
de två nedre huvudvåningarna medelst 
arkader och altaner. 



Bottenvåningen utgjorde den egentli- 
ga bostadsvåningen. Förutom planen av 
bottenvåningen från 1660-talet, bygger 
vår kunskap om våningsplaner och 
rumsdisponering huvudsakligen på be- 
varade inventariehandlingar från 1649 
och 1656 (bil. 8 och 13).4 

I bottenvåningen residerade det grev- 
liga herrskapet. Oster om förstugan låg 
våningens främsta praktrum matsalen 
(I:i), i de svenska lantslotten vanligen 
kallad "stensalen". Innanför denna låg 
de två förnämsta bostadssviterna med 
grevens kammare och förmak samt gre- 
vinnans sängkammare och förmak. I an- 
slutning till grevinnans sängkammare 
hade i tornrummet beretts plats för en 
konstkammare (15). I omedelbar an- 
slutning till grevinnans förmak låg det 
s.k. "grevinnans lilla kök" (I:7), ett ar,- 
rättningskök för mer personligt behov. 
Själva huvudköket var beläget i ett av 
gårdshusen. 

Väster om förstugan låg ytterligare två 
hela bostadssviter, vardera bestående av 
förmak, kammare och en välvd garderob 
(I:9-10-11 och I: 13-14-12). Av spe- 
ciella skäl hade emellertid dessa på Ma- 
kalös fått från de konventionella huvud- 
principerna avvikande funktioner. För- 
maket (I:9) användes som silverkamma- 
re, kammaren (I:10) och garderoben 
(1:ll) tjänstgjorde respektive som hov- 
mästarens kammare och sekreterarens 
kammarvalv. Dessutom tillkom här ett 
mindre rum (IS), som reserverades för 
familjens yngste son greve Axel. 

Den andra bostadssviten norr om 
Långa gången (I: 16)hade även uppdelats 
i skiftande uppgifter. I förmaket (I:13) 
bodde konduktören och i tornkamma- 
ren (I:14) hade en annan högre funktio- 
när i hovstaten, nämligen kamreraren, 

sin vistelse, medan garderoben (I:12) 
blev konfektkammarvalv. 

Under huvudtrappan fanns dessutom 
en liten vinskänkskammare (1:15). 

Hos Fältherren hade man sålunda ej 
strikt följt de olika rummens traditionel- 
la uppgifter utan inrättat sig efter egna, 
praktiska behov. 

Våningen 1 tr. upp eller andra vå- 
ningen utgjorde palatsets festvåning, 
kombinerad med gästrumssviter. 

Den egentliga festsalen, som i liknan- 
de anläggningar vanligen benämndes 
riddarsalen, men här kallades Stora gips- 
salen efter det ståtliga stucktaket (II:l), 
upptog hela husets bredd. Den komplet- 
terades av en motsvarande, men något 
mindre festsal i väster (-II:6), i inventariet 
från 1649 helt enkelt benämnd "Salen 
emot gipssalen. " 

På gavelsidorna i öster och väster 
fanns vardera två bostadssviter, var och 
en bestående av (torn-)kammare och 
förmak (II:2-3, 115-4 samt II:7-8, 
1I:lO-9). 

Dessa sviter, enligt konventionell 
plantradition avsedda för gäster, hade 
under Jakob De la Gardies tid upplåt' 
åt familjens söner. 

Den aldste, Magnus Gabriel, bebodde 
tre rum, kallade studerkammare, säng- 
kammare och förmak (II:2-3-4). Den 
nordöstra tornkammaren intill denna 
svit (115) kallas blott "Altanskamma- 
ren", och stod liksom studerkammaren i 
direkt förbindelse med våningens altan- 
galleri. 

De två sviterna i väster (II:7-8 och 
I1:lO-9) beboddes av de två yngre sö- 
nerna Axel och Pontus, som således var- 
dera hade en (torn-)kammare och ett 
förmak, medan den näst aldste sonen, 
Jakob Kasimir, fick nöja sig med bara 



ett, om också något större, förmak 
(1I:l l). 

Att familjens söner på detta satt fick 
inkräkta på festvåningen och dess gast- 
rumssviter, hade b1.a. till följd att också 
tredje våningen, den första av de tre tak- 
våningarna, fick hysa en stor representa- 
tionslokal, nämligen Stora salen (III:l), 
som också den sträckte sig genom hela 
våningens bredd. Denna sal var främst 
avsedd för dans och musik, något som 
1 1  

b1.a. markerades av den dar befintliga, 
upphöjda "spelemansbanken." I övrigt 
hyste våningen förutom förstugan åtta 
smärre kammare, varav fyra tornkam- 
mare (III:2-3-4-5-6-7-8-9). 

Man kan med skal fråga sig var famil- 
- - jens döttrar hade-sina rum.-Dessa namns - 

ej i inventarierna, men fråga ar om de 
icke just här i dessa småkamrar hade sin 
varelse, kanske under sin minderårighet 
tillsammans med någon amma, barn- el- 
ler kammarjungfru. Naturligtvis kunde 
också tjänstefolk inhysas har uppe. 

Fjärde våningen eller den andra takvå- 
ningen inrymde tygsalen (IV : 1) j" amte en 
rymlig kammare i väster (IV:2), medan 
den femte våningen eller den tredje och 
högst upp belagna takvåningen hyste 
rustkammaren (V:1) och klädkammaren 
(V:2). 

Allra högst uppe på taket låg, som 
tidigare nämnts, den platta takaltanen 
med sitt lusthus, varifrån en härlig utsikt 
erbjöds åt alla väderstreck. 

Hemlighus eller priveter upptas ej sar- 
skilt i inventarierna. Dock existerade 
troligen aven sådana lokaliteter, b1.a. 
kanske i utbyggnaderna på gavlarna. 
Deras exakta läge inomhus kan dock inte 
anges med säkerhet. Möjligen var de ni- 
scher, som förekom i flera rum, avsedda 
för nattstolar. Dessa utrymmen var 

ibland försedda med dörrar. Av raken- 
skaperna framgår emellertid att de höga 
herrskaperna för sin privata del nyttjade 
flyttbara nattstolar. 

Några andra lokaliteter, som ofta sär- 
skilt namns i samband med dåtidens 
slottsanläggningar, lyser aven med sin 
frånvaro i handlingarna. Dit hör kapell, 
bibliotek och badstuga. 

Dessvärre finns inte heller någon för- 
teckning över den lösa inredningen på 
Fäitherrens tid. Endast enstaka, spora- 
diska uppgifter föreligger om vävda ta- 
peter, porträtt o.dyl. Man måste emel- 
lertid utgå från att huvudparten av det 
stora lösöret ärvts av änkan och barnen. 
B1.a. torde rimligen åtskilligt ha over- 
förts-till Jakobsdal 1649, och annat ha 
hamnat hos Ebba Brahe i hennes palats 
vid G ~ t ~ a t a n . ~  Mycket torde dölja sig 
bland Magnus Gabriel De la Gardies in- 
nehav och kanske särskilt bland det, som 
efter 1652 återfördes till Makalös. 

Desto grundligare ar vi underrättade 
om Fältherrens boksamling och om vad 
som fanns i hans klädkammare och rust- 
kammare (bil. 11, 6 och 1). 

Oppna spisar 
De öppna spisarna eller "skorstenarna" i 
det inre utfördes alla med två undantag 
av bild- och stenhuggaren Markus He- 
bel. De finare av dessa var huggna av 
röd, Öländsk kalksten och försedda med 
sidokolonner. Också livländsk sten 
namns. Ofta var dessa spisar behandlade 
med polering och förgyllning En av 
dessa spisar var f.ö. utsmyckad med en 
framställning av "två ryttare och land- 
skap." 

Spisarna målades med umbra, silver- 
glöd, brunrött, blyvitt och kimrök. 



I två praktsalar fanns palatsets mest 
öppna spisar, nämligen i Stora 

gipssalen (1I:l) och i "Salen emot gipssa- 
len" (II:6), båda i den representativa 
andra våningen. 

I 1649 års inventarium (bil. 8) beskrivs 
de respektive såsom "1 Stoor skiön 
Skårsten, af swart och hwitt Albasterste- 
en, [albaster, alabaster, har = marmor] 
medh 2 pelare" samt "1 Skårsten af brun 
Ölanndzsteen, medh marmorpelare, 
och Allbaster Steen bepryd." Båda var 
utförda av master Jost Henne, som sedan 
1640 var ålderman i det 1639 instiftade 
bild- och stenhuggarambetet i Stock- 
holm. 

Mäster Jost hade spisarna under arbe- 
te 1641, men de betaltes först efter hans 
död 1644 till den efterlevande ankan Elsa 
Heidenreiters, som fortsatt hans verk- 
stad och ingått nytt gifte med bild- och 
stenhuggaren Johan Wendelstam, den 
avlidne makens forne gesäll och nybli- 
ven mästare i ämbetet. 

Det ädla stenmaterialet till dessa spi- 
sar hade levererats från Holland genom 
förmedling av Louis De Geer. Ankans 
begäran om likvid, som bifölls enligt 

Fältherrens befallning 1611 1 1642, inne- 
håller en del ytterligare uppgifter om 
spisen i Stora gipssalen. Denna var nam- 
ligen utsmyckad med en reliefframstall- 
ning, som visade "Marci Curtij Histo- 
ria, som giordes till then Skorsteen, som 
uthur Holland kom." 

Spisen har alltså haft en överliggare 
med ett antikt Sägenmotiv. En vitt 
spridd och ålderdomlig förklaring till 
namnet Lacus Curtius på Forum i Rom 
visste att berätta, att en djup och bred 
spricka har bildats i jorden och att denna 
åter skulle sluta sig, då staten Rom offra- 
de sitt högsta goda därför. Den ädle 
ynglingen Marcus Curtius, som ansåg 
att vapen och hjältemod just utgjorde 
statens dyrbaraste skatter, störtade -sig 
därför till hast och i full rustning ned i 
djupet, varefter sprickan åter tillslöt sig. 
Sägnen tillhörde under 1500- och 1600- 
talen de traditionella antika motiven. 
Den ikonografiska förebilden torde Jost 
Henne val ha hämtat från något av tidens 
gravyrverk. På sin plats i Makalös' för- 
nämsta festsal kunde motivet anses ge en 
fin hänsyftning på byggherrens krigiska 
och patriotiska offervilja. 



De olika våninparna och deras lokaliteter 

Källarvåningen 1649. Rekonstruktion. 

1 Vedkallare - 2 Vedkallare (1656: lång skafferikallare) - 3-14 (bland källarna 3-14 
namns i samtida uppgifter och i inventariet 1656 utan närmare specificerat läge: 4 
skafferikallare, fruktkallaren, glaskallaren, ölkallaren, "förmakskallaren") - 15 En 
liten välvd kallare under trappan - 16 Ett brett valv mitt i källaren. 
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Samtliga kallare var fardigvalvda i sep- 
tember 1635.~ Det ar ovisst om alla kal- 
larna var belägna i samma golvplan, ty 
inventariet 1649 har kallarrubriken i plu- 
ralis, vilket möjligen tyder på, att kälar- 
na låg i mer an ett plan. Någon särskild 
trappa mellan olika plan namnes emel- 
lertid ej, men naturligtvis kan den stora 
källartrappan inne i huset ha betjänat fle- 
ra sådana. Ett jämförande studium av 
de två inventarierna från 1649 och 1656 
kan vara upplysande. 

Det äldsta inventariet uppräknar helt 
summariskt 16 källarutrymmen enligt 
följande: 

2 Långe hwalfde Wedh Kiallare, een opp; hwar- 
dera sidan. 
12 Hwalfde Kiallare, 6 opp5 hwardera sidan om 
brede hwa!fwet. 
1 Liten hwalfd Kiállare under trappan. 
1 Bredt hwalf mitt uthj Kiallaren. 
alle desse medh hwalfwringar, färdige döörar och 
lååss, sampt Jernngallror i Muuren. 

Inventariet från 1656 ar mer detaljerat. 
Dar namns 15 källarutrymmen. Vi får 
b1.a. veta åtskilligt om vad källarna inne- 
höll, som t.ex. ved, frukt, vin, ö1 och 
glas. Två kallare, namligen vedkallaren 
och skafferikallaren, betecknas särskilt 
som "långa". Förutom den långa skaffe- 
rikallaren fanns ytterligare 4 något 
mindre sådana. 

Sex av dessa femton kallare har haft 
fönsteröppningar, d. v. s. källargluggar 
med järngaller. Dörrarna med sina has- 
par, hakar och gångjärn har varit enkla. I 
fruktkallaren fanns en dubbeldörr med 
förtenta spiknaglar. Vidare fanns dar en 
kakelugn samt hyllor kring väggarna. I 
ölkallaren namns ett litet bord. De fyra 
skafferikallarna var möblerade med ett 

bord, en liten bank och en kista. 
Den lilla välvda källaren under trap- 

pan i 1649 års inventarium upptas 1656 
under beteckningen "En litten Kiallar. l 
döör medh gånge~ern och vthan låås 
asppa, vnder trappan." 

Dessutom talas om hakar och märlor 
av järn, som i en del av källarna satt fästa 
i murarna. 

En intressant uppgift rörande glasför- 
rådet namns i 1656 års inventarium. Ef- 
tersom mycket glas gick åt vid de stora 
festerna måste man hålla sig med särskilt 
utrymme för dessa bräckliga föremål: 

En Kiallare, som H:s Greffl: Excell: tz fru moder 
hafwer gllas vthj, medh en Jernten till uthan lack- 
ter 2 hallfua förlorradhe dörrar till förmachz 
kiallare-n medh gångeJern, 2 hallfua dorrar for 
kiallare trappan widh Stora gången. 

I Fältherrens räkenskaper angående glas- 
makaren Melchior Jung vid Kungsholms 
glasbruk 1643 - 1652 omnämns stora 
glasleveranser. Detta var b1.a. fallet vid 
de festligheter, som ägde rum nar hans 
dotter fröken Maria Sofia firade bröllop 
med Gustav Oxenstierna 12/2 1643. 
Rakningen, som ar daterad den 10:e i 
samma månad, upptar b1.a. 25 konfekt- 
skålar, 10 konfektpottor, 26 glastallri- 
kar, 250 dubbelglas, 950 fina ölglas och 
550 varjehanda vinglas, Vidare namns 
vin- och ölglas av kristall, en del av den 
senare sorten "medh 3 Knappar." Det 
fanns också korta ölglas samt s.k. "ked- 
jeglas" och "istappar".6 

Uppgifter från 1653 omtalar följande 
vinsorter, som brukades i det grevliga 
hushållet, namligen "wijn de grij", 
"frontinisch", "Canatij Secht" och "ge- 
men Secht". Vad ölet beträffar förekom 
"Serbster öhl", hallonöl, mumma från 
Wismar samt "annat öhl". 



Bottenvåningens eller "Nederste wåningens" rum 1649. 

1 Matsalen - 2 Fältherrens egen kammare - 3 Förmaket framför Fältherrens egen 
kammare - 4 Grevinnans sängkammare - 5 Konstkammaren - 6 Grevinnans förmak 
- 7 Grevinnans lilla kök - 8 Greve Axels kammare - 9 Silverkammaren - 10 
Hovmästarens kammare - 11 Sekreterarens kammarvalv - 12 Konfektkammarvalv - 
13 Konduktörkammare - 14 Kamrerarens kammare - 15 Vinskänkskammaren - 16 
Långa gången - 17 Nedersta förstugan - 18 Vindfång - 19 Huvudtrappan - 20 
Källartrappan - 21 Östra utbygget - 22 Västra utbygget. 

Vindfånget (I: 18) 
Den stora portalen åt sjösidan i söder, Det rektangulära vindfånget hade på 
som från arkadgalleriet öppnade sig inåt vardera kortsidan i väster och öster en 
huset, ledde till vindfånget. Detta var dörr. Den västra förde in till greve Axels 
anordnat som ett skydd mot blåst och kammare (I:8) och den östra, som var 
vindar från Norrström. Någon motsva- försedd med ett trappsteg, till matsalen 
rande anordning fanns ej innanför den (1:l). Två dubbeldörrar anslöts med sina 
norra huvudportalen. tröskelstenar till portalen. 
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Taket var sannolikt slätt. Ljus i vind- 
fånget erhölls genom två fönster åt ar- 
kadgalleriet i söder, belägna på ömse si- 
dor om ingången. 

Genom en ingång på norrsidan av 
denna entré nådde man nedersta förstu- 
gan (I:17). 

Ingången beskrivs i inventariet 1656 så 
här: "Hussporten på Södra sidan. 2 
Stoora halfua Porttar medh Starcka 
gångeJern och en Kllincka. 1 litten port 
der mit vthi medh låås, Nyckel1 och 
Klincka. " 

Nedersta förstugan (I:I 7) 
Den nedre förstugan, som omfattade fy- 
ra kryssvälvda, rektangulära sektioner, 
löpte från norr till söder i husets mittlin- 
je: därmed delande bottenvåningen i två 
hälfter. 

Innanför den yttre norra huvudporta- 
len fanns dubbeldörrar med ett fönster 
på vardera sidan. Dagsljusbelysningen i 
förstugan var svag, även om man tar 
med i beräkningen ljuset från huvud- 
trappan och ett fönster i källartrappan. 

Förutom ingångsdörren i norr och 
öppningen i söder mot vindfånget hade 
förstugan dörrförbindelser med såväl 
matsalen (I:l), som grevinnans lilla kök 
(1~7). 

I förstugans nordvästra del låg hu- - 
vudtrappan upp till andra våningen. 
Omedelbart norr om denna trappa be- 
fann sig källartrappan. 

Den sydligaste valvsektionen omedel- 
bart innanför vindfånget var rikare ut- 
formad än de övriga. På Tessin d.a.:s - 
plan markeras här förekomsten av pi- 
lastrar på södra väggen. På ömse sidor 
om ingången från vindfånget fanns en 
halvrund nisch. Sådana nischer antyds 

även på sektionens väggar i öster och 
väster (fig. 69). 

Vid mitten av förstugan öppnade sig 
åt väster en öppen och direkt förbindelse 
med den s.k. Långa gången (I:16). 

Denna förstuga, en nog så imposant 
upptakt till vad som sedan skulle följa av 
våningssviter och paradrum, ter sig 
emellertid i jämförelse med andra och 
senare slottsentréer, ingångshallar och 
trapphus, ganska enkel för att inte säga 
fantasilös. Den tjänade i främsta rummet 
rent praktiska, k~mmunikationsmässi~a 
uppgifter. Benämningen var 1649 helt 
enkelt "Ingången ij Huusset, eller ne- 
derste Förestugan" och 1656 "Hus far- 
stugun". Vid tillträdet efter faderns död 
måste Magnus Gabr-iel haft starkt på 
känn att något måste göras i representa- 
tivt syfte, 

Långa gången (I:16) 
Långa gången löpte från nedersta förstu- 
gan i rak västlig riktning mot den västra 
utbyggnaden på palatsets gavelsida. 
Dess västra slutparti var något smalare 
än gången i övrigt. 

Själva gången saknade fönster, men 
hade dörrförbindelser med greve Axels 
kammare (I%), silverkamiaren (I:9) 
och det s. k. sekreterarens kammarvalv 
(1:ll) på södra sidan och med vin- 
skänkskammaren (I:15), konduktörens 
kammare (I:13) och konfektkammarval- 
vet (I:12) på den norra. 

Där gången tog slut i väster förde en 
dörr ut till den västra utbyggnadens vil- 
plan, varifrån en rak trappa ledde ner till 
&arkplanet i det fria ochtill gården med 
sina ekonomibyggnader. Därför kallas 
också långa gången i 1649 års inventari- 
um ej blott för långa gången utan också 



"Förestugan som löper åt stallet." 
Vilplanet i utbyggnaden var försett 

med ett fönster i västra yttermuren. 
Fönstret gav ledljus i gången. 

Matsalen (I: 1) 
Matsalen var en av palatsets praktsalar. 
Det var bottenvåningens största och för- 
nämsta rum i form av en kvadratisk sal, 
belägen omedelbart öster om vindfånget 
(I:18) och nedersta förstugan (I:17). 
Fem dörrar ledde ditin. De två i väster 
motsvarades av de mitt emot dem på 
östra väggen befintliga dörrarna till fält- 
herrens egen kammare (12) och till för- 
maket framför fältherrens egen kammare 

- - (I:3); Dörren från-nedersta förstugan ha- - 

de i denna en särskild tröskelsten. Den 
femte dörren, p5 norra viiggens viistra 
sida, ledde till grevinnans lilla kök (I:7). 

Samtliga dörrar var av ek och inlagda 
med svart trä. De var utförda av finsnic- 
karen Lukas Meylandt. 

Tre fönster med sex rutor i varje på 
den södra långväggen vette ut mot den 
södra arkaden. Fönsterkarmar och 
spröjsar var av ek och dekorerade med 
snidade änglahuvuden och vindruvor. 
Även karmarna var inlagda med svart 
trä. Också för dessa snickerier hade 
Meylandt ansvaret, men man vet att 
också bildhuggargesällen Johan Köbke 
- senare ålderman i bild- och stenhug- 
garämbetet - arbetade med "Schnitz- 
werck" till fönsterkarmar åt Meylandt 
1642. 

Mellan de två dörrarna på matsalens 
östra vägg fanns en stor öppen spis, "1 
Stoor Skiön Skårsten". Den var av hug- 
gen sten med två "Pelare", d.v.s. kolon- 
ner på sidorna, flankerande eldöppning- 
en. Spisen var i likhet med de flesta öpp- 

na spisarna i huset utförd av Markus 
Hebel. Enligt uppgift var de finare av 
hans spisar huggna i röd, Öländsk kalk- 
sten och med kolonner. Men även liv- 
ländsk kalksten kom till användning. 
Polering och förgyllning bidrog till att 
förhöja effekten av dessa praktfulla in- 
slag i den fasta inredningen. 

Taket var målat med åtskilliga figurer 
och väl utstofferat. 

Golvet var belagt med kalkstensplat- 
tor från 0land och Livland, lagda i rut- 
mönster. 

Rummet tjänstgjorde som matsal även 
under Magnus Gabriel De la Gardies 
tid. Enligt 1656 års inventarium fanns då 
i matsalen ett runt ekbord med fyrkantig 
fot;-Bordskivan kunde laggas ihop på 
fyra sidor medelst "skufregllar och 
Knepper låås". Dessutom fanns där ett 
långt vanligt furubord. 

Fältherrens egen kammare (I:2) 
"H: Excel: Fe1tHer:s egen Cam:rM var 
inrymd i det sydöstra tornets bottenvå- 
ning. Den hade två dörrar av ek med 
dubbla lås och beslag. En dörr ledde till 
matsalen (1:i) och en annan till förmaket 
framför fältherrens egen kammare ( 1 3 ) .  
Dessa dörrar var inlagda med svart och 
rött trä. Färnbock och bresilja hade in- 
köpts från ett apotek. 

Kammaren upplystes av tre större och 
ett mindre fönster. Av de större vette ett 
mot öster och två mot söder. Det fjärde 
mindre fönstret vette åt väster mot den 
södra arkaden och var försett med järn- 
galler. 

På den västra väggen stod den av hug- 
gen sten uppförda öppna spisen, försedd 
med vindspjäll. 

Taket var ett slätt brädtak. På bräder- 
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na hade spikats lärft. Därefter hade taket 
målats med scener från antiken eller som 
det heter i inventariet "medh Rommer- 
sche Historier". 

Enligt Tessin d. ä. :s uppmätningsplan 
från 1660-talet fanns då på norra väggen 
och på ömse sidor om dörren två kvad- 
ratiska nischer eller skåputrymmen. 

På Magnus Gabriels tid kallades detta 
rum för grevens audienskammare. Det 
var då b1.a. smyckat med en serie svens- 
ka fältherrepo;trätt. Enligt inventariet 
1656 fanns i rummet ett stenbord med 
fot. 

Förmaket ramför fältherrens 
egen i ammare ( ':3) 

Detta förmak, som 1649 gick under be- 
niimninger, "Förmaket för H: Excel:~ 
egen Cam:r", hade en dörr på södra väg- 
gen till fältherrens egen kammare (I:2). 
Omedelbart öster om denna dörr fanns 
en rektangulär nisch eller skåputrymme. 
Alla dörrarna i förmaket var av ek och 
liksom de andra rummens dörrar deko- 
rerade med intarsia i svart och rött. 

Dessutom fanns en liten dörr med ett 
enkelt lås, vilken sannolikt ledde till ut- 
byggnaden på östra gaveln. 

Ett stort fönster på den östra väggen 
gav ljus åt rummet. 

På den västra väggen fanns den öppna 
spisen, vars rökgång torde varit förenad 
med spisen i matsalen (1:l). 

Det slätpanelade taket var målat med 
framställningar av "dee 4 Werldzens 
deelar", d.v.s. med allegoriska motiv 
över Europa, Asien, Afrika och 
Amerika. 

På Jakob De  la Gardies tid var detta 
förmak en enhet. Tornrummet, den s.k. 
fältherrens egen kammare (I:2), torde då 

ha brukats som hans sovrum och förma- 
ket som mottagningsrum. 

Förändringar genomfördes på Mag- 
nus Gabriels tid, då förmaket fick en ny 
och ganska komplicerad indelning. Det 
inreddes då till sängkammare och kalla- 
des 1656 för "H:G:E:tz sofue kammar". 
På Tessin d.ä.:s plan har rummet för- 
setts med en sängalkov på norrväggen 
med ett framförstående balustradräcke. 

På palatsets gavelpartier mellan tornen 
fanns i öster och väster risalitartade ut- 
byggnader, som från markytan nådde 
upp till bottenvåningens takplan. Den 
östra utbyggnaden tjanstgjorde troligen 
som en kombination av trapphus och 
privet. Från markplanet i norr förde en 
kort vindeltrappa upp till bottenvåning- 
ens golvplan. I trappans södra vägg var 
en mindre dörr eller en ljusöppning mot 
det bakomliggande privetet. 

Från Magnus Gabriels sovrum kunde 
man nu genom en inbyggd trappa med 
ett mindre vilplan dels nå utbyggnaden 
genom en liten dörr åt öster, där det 
fanns en mindre ljusöppning och en 
väggnisch, dels kunde man genom att 
fortsätta från vilplanet nedåt på norra 
sidan uppnå en smal gång. Denna gång 
tjanstgjorde som klädkammare. Arran- 
gemanget omtalas i 1656 års inventari- 
um: "1 litten grön furu trappa till lilla 
klläde kammaren." Trappan låg öster 
om sängalkoven. Man kunde också ge- 
nom en liten dörr under "gröna trap- 
pan" nå klädkammaren. I utrymmet 
fanns en fållbänk med pall. 

Klädkammargången, om vi får kalla 
den så, hade dörrar såväl till matsalen 
(1:l) som till biblioteksförmaket, tidiga- 
re kallat "Grevinnans sängkammare'' 
(I:4), som alltså var Ebba Brahes sov- 
rum. En dörr ledde dessutom härifrån 



till utbyggnadens vindeltrappa. 
Hela detta en smula tillfälligt verkan- 

de arrangemang var ett resultat av att 
fältherrens sovrum och förmak fått byta 
funktioner. 

Icke desto mindre var det en ny och 
praktisk anordning, som tillät ett flertal 
olika kommunikationer. Den medgav 
således förbindelser dels med yttervärl- 
den genom vindeltrappan, dels genom 
lilla gröna furutrappan med såväl ut- 
byggnaden med deis privet samt med 
klädkammargången. 

I utbyggnaden fanns också en ekdörr, 
"som wetter uthi trappan som går till 
Kiöket". Denna yttertrappa avslutades 
med "yttersta dörren". 

I utbyggnaden hade man slutligen lagt 
in en stor ektrappa, som förde upp till 
andra vågingen och "up uthi gipzKam- 
marn", d.v.s. det rum, som på fälther- 
rens tid kallades för "Greve Magnus 
sängkammare'' med sitt stucktak (II:3). 

Grevinnans sängkammare (I:4) 
Omedelbart norr om förmaket framför 
fältherrens egen kammare (I:3) låg Ebba 
Brahes sängkammare. 

Detta rum hade två med svart trä in- 
lagda dörrar, som förde dels till grevin- 
nans förmak (I:6) i väster och dels till 
konstkammaren (I:5) i norra tornrum- 
met. Dessutom fanns en mindre dörr i 
söder till förmaket framför fältherrens 
egen kammare (I:3). 

Rummets fönster i öster motsvarade 
samma fönster i denna. 

Öster om dörren till konstkammaren 
fanns en rektangulär nisch eller ett skåp- 
utrymme i väggen. 

I sängkammarens nordvästra hörn be- 
fann sig den öppna spisen av Markus 

Hebel. Spisöverstycket var försett med 
en framställning i relief av två ryttare i 
ett landskap. Spisen var målad med 
"umbra, silverglöd, brunvitt och kim- 
rök." 

Taket var panelat och målat med "een 
Historia af dee 4 Elementerna", d.v.s. 
jord, vatten, luft och eld. 

I anslutning till grevinnans sängkam- 
mare omtalar 1649 års inventarium "1 
Hwalf op för Trapper, medh hyller 
uthj". Detta utrymme är svårt att när- 
mare precisera, men det torde ha legat i 
anslutning till östra utbyggnaden och 
möjligen tjänstgjort som grevinnans lin- 
neförråd el. dyl. Valvet hade ett fönster 
med jarngaller. 

På Magnus Gabriels tid kallades den- 
na sängkammare för "förmaket" och se- 
nare eller 1671 för grevens "sekreta au- 
dienssal". Dörren till konstkammaren 
(I:5) kallades 1656 för "1 Ekedöör som 
wetter uthi bibliotecs förmachet". 

Konstkammaren (I:li) 
Denna, som rymde fältherrens kuriosa- 
kabinett, var inrymd i nordöstra tornet. 
I sin plan motsvarade den fältherrens 
egen kammare (12). 

På den södra väggen fanns rummets 
enda ingång. Dörren var liksom övriga i 
denna svit inlagd med svart och rött trä. 
Den ledde till grevinnans sängkammare 
(I:4).8 

Rummet hade tre större fönster, två 
på den norra väggen och ett på den öst- 
ra. Dessutom vette ett mindre fönster 
med jarngaller i väster ut mot den norra 
arkaden. 

På södra väggen på ömse sidor om 
dörren fanns två nischer eller skåput- 
rymmen. 
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Den öppna spisen stod på västra 
väggen. 

Liksom i faltherrens egen kammare 
(12) i det sydöstra tornet var taket här i 
det nordöstra tornet målat med "romer- 
ska historier". 

På Magnus Gabriels tid nyttjades 
tornrummet som bibliotek och kallas i 
inventariet från 1656 för "bibliotecet" 
eller "bibliotecs förmachet". 

Också i 1686 års inventarium nämns 
konstkammaren. Konstsaker och kurio- 
sa förvarades då såväl i konstkammaren 
som i det s.k. "Blå kabinettet". Men 
vilka lokaler som 1686 avsågs med dessa 
benämningar kan f.n. ej fastställas. 

Grevinnans förmak (I:6) 
Ebba Brahes förmak hade två dörrar, 
båda inlagda med svart trä. Den ena för- 
de till hennes sängkammare (I:4), den 
andra till hennes s. k. lilla kök (I:7). 

Rummet upplystes av två fönster åt 
norr. I muren mellan dem fanns en liten 
fyrkantig nisch. 

Den öppna huggstensspisen stod på 
östra väggen norr om dörren till hennes 
sängkammare (I:4). 

Taket var panelat och målat. 
På Magnus Gabriels tid gjordes en del 

förändringar med detta rum. Enligt in- 
ventariet -1656 hade man tagit upp en 
dubbeldörr på södra väggen mot matsa- 
len (1:l). Men senare beslöt man sig för 
att inreda det till sängkammare för hans 
gemål Maria Euphrosyne. På Nikode- 
mus Tessin d.ä. :s plan finner man på den 
södra väggen mot matsalen en sängalkov 
placerad med som vanligt ett balustrad- 
räcke framför. På ömse sidor om alko- 
ven smärre dörrförsedda utrymmen. 

Dubbeldörren till matsalen hade då satts 
igen. 

Dörren som ledde till grevinnans lilla 
kök (I:7) kallas 1656 för dörren som 
"wetter uthi Grefue Gustafz kammar". 
Där logerade således parets vid denna tid 
nioårige son Gustav Adolf De la Gardie 
(1647- 1696). 

I rummet förtecknas 1656 ett stenbord 
med fyrkantig fot samt sex lådor med 
ringar. 

Grevinnans lilla kök (I:7). 
Detta rum kunde dels användas som ett 
mindre köksutrymme för husets fru och 

samband med större måltider. Det hade 
direkt förbindelse med nedersta förstu- 
gan och därmed med det stora, egentliga 
köket ute på gården, vidare med matsa- 
len och slutligen med grevinnans rums- 
svit. 

I överensstämmelse härmed hade lilla 

På norra delen av västra väggen stod 
köksspisen, "1 Kiök Skårsten af huggen 
Steen, medh Jernpåster under". 

Rummets enda fönster vette åt den 
norra arkaden. 

Taket var panelat och målat. 
På Magnus Gabriel De la Gardies tid 

inreddes detta rum till bostadsrum för 
den ende sonen Gustav Adolf och kallas 
därför i inventariet från 1656 för "G: 
Gustafz Kammar". Det var ju helt moti- 
verat att den minderårige sonen fick sitt 
rum intill moderns sängkammare. 

I rummet upptas 1656 två bord och en 
säng. 



Greve Axels kammare (I:8). 
Fältherrens yngste son greve Axel Julius 
var vid inventariets upprättande 1649 
tolv år gammal. Hans rum hade direkt 
ingång i öster från vindfånget (I:18) och 
ytterligare en dörr på norrväggen ut till 
den s. k. Långa gången (I:16). Dörrarna 
var inlagda med svart trä. 

I söder vette ett fönster ut mot den 
södra arkaden. 

Den öppna spisen hade sin plats på 
östra väggen. 

Taket var panelat och målat. 

- "Sölfws-Csm:n" var ett förhållandevis 
stort rum eller snarare en sal. Den hade 
ingen förbindelse med den bredvidlig- 
gande greve Axels kammare (I:8), men 
däremot en dörr på norrväggen mot 
Långa gången (I:16) och ytterligare en 
på västra väggen, som ledde in till hov- 
mästarens kammare (I: 10). Dörrarna var 
inlagda med svart trä. 

Den öppna huggstensspisen av röd 
kalksten från Öland med spisöppningen 
flankerad av två kolonner hade sin plats 
på den västra väggen. 

Taket var panelat och målat. 
Detta rum torde ursprungligen varit 

tänkt som ingående i en representativ 
mottagningssvit, bestående av ett för- 
rum, senare omgestaltat till greve Axels 
kammare (I:8), och ett audiensgemak, 
förändrades under Magnus Gabriels tid 
till ett enda stort rum med tre söderföns- 
ter, sedan väggen mellan rummet och 
greve Axels kammare borttagits. 

På fältherrens tid förvarades emeller- 

tid här den gevliga familjens dyrbara 
uppsättning av silver och ädla metaller, 
sannolikt huvudsakligen bordssilver 
o. dyl., som stod under hovmästarens 
och silverknektens uppsikt. Rummets 
storlek kan ge en antydan om att det inte 
bara tjänade som förvaringsrum, utan att 
dess rika innehåll också här kunde visas 
för gäster och andra besökare. Vid festli- 
ga tillfällen hämtades sannolikt praktpjä- 
ser såsom presenterfat, dryckeskannor 
och bägare fram ur silverkammaren för 
att tillfälligt sättas upp på en skänkeskiva 
i matsalen (1:l) enligt kontinentalt bruk. 

Hovmästarens kammare (I:I O)  
Hovmastaren var-en betydande i 
faltherrens hovstat och hade därför i lik- 
het med kamreraren och konduktcren 
eget rum i palatset. Hans kammare i det 
sydvästra tornet hade två dörringångar. 
Den ena ledde in till silverkammaren 
(19) och den andra på norra väggen, 
något mindre, lämnade tillträde till sek- 
reterarens kammarvalv (I: l l ) .  Som tidi- 
gare påpekats utgjorde dessa två rum en 
ursprunglig bostadssvit med tornkam- 
mare och förmak. 

Rummet hade två fönster åt söder och 
ett åt väster. Dessutom fanns som van- 
ligt i de nedre tornrummen ett mindre 
fönster med järngaller som vette mot 
södra arkaden. 

Den öppna spisen stod på östra väg- 
gen. På Tessin d.ä.:s plan är här vid 
sidan om spisen en kakelugn markerad, 
möjligen en motsvarighet till förhållan- 
det i konduktörens kammare (I:13). Ka- 
kelugnen hade luckor av järn. 

Av någon anledning var taket i denna 
kammare omålat. 

Kammaren vitlimmades 165 1. Enligt 
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1656 års inventarium fanns då i kamma- 
ren ett långt bord av furu. 

Sekreterarens kammarvalv 
(1:l l )  

Detta mindre, välvda rum hade två dörr- 
öppningar, en till hovmästarens kamma- 
re och en till den s.k. Långa gången 
(1:16). Den ena dörren var inlagd med 
svart trä. 

Rummets enda fönster vette åt väster 
och hade jarngaller. 

I västra, respektive östra väggen fanns 
två fyrkantiga nischer eller skåputrym- 
men. Den ena av dessa stängdes med en 

na spisen. 
Uppe i valvet fanns inmurade ringar 

av järn. 

Konfektkammarvalvet (1: 12) 
Liksom hovmästarens kammare och 
sekreterarens kammarvalv utgjorde kon- 
fektkammarvalvet och kamrerarens 
kammare (I:14) tillsammans en ur- 
sprungligen tänkt bostadssvit med torn- 
kammare och förmak. Till storlek och 
plan motsvarade konfektkammarvalvet 
sekreterarens kammarvalv (1:l i ) .  

Rummet hade endast förbindelse med 
Långa gången genom en enkel dörr. 
Dessutom fanns en liten skåpdörr till en 
nisch i östra väggen. 

Det järngallerförsedda fönstret vette 
åt väster. 

Den öppna spisen befann sig i rum- 
mets nordöstra hörn. 

Konfekt och marsipan m.m. var vikti- 
ga ingredienser i dåtidens måltider. Ma- 

terialet var dyrbart och krävde tydligen 
som här ett särskilt förvaringsrum. 

Kamrerarens kammare (1: 14) 
Liksom hovmästaren hade kamreraren 
sin egen tornkammare. Rummet, som 
låg i nordvästra tornet, var endast till- 
gängligt från Långa gången (1:16), men 
då måste man först passera genom kon- 
duktörens Kammare (i:i 3). Kammaren 
hade därför endast en dörr på östra väg- 
gen, som ledde in till denna. Dörren var 
inlagd med svart trä. 

De tre stora fönstren i norr och väster 
motsvarade dem i hovmästarens kamma- 
re (I:10), liksom --det mindre fönstret 
med jarngaller åt den norra arkaden. - 

Den öppna spisen stod på östra 
väggen. 

I södra väggen fanns en liten nisch. 
Taket var panelat och målat. 

Konduktörkammaren (1: 13) 
Konduktör var titeln på husets arkitekt 
eller byggmästare, som samtidigt var le- 
dare för allt byggnadsfolket. Möjligen 
bodde Kristler här under själva bygg- 
nadstiden. Men på en så stor egendom 
som Makalös behövdes ständigt en kon- 
duktör, som ansvarade för allt byggnads- 
underhåll, nybyggnader inom gårds- 
området o . s .v .~  

Den stora kammaren låg norr om 
Långa gången och mitt emot silverkam- 
maren på gångens södra sida. 

Två dörrar inlagda med svart trä ledde 
in i kammaren, en från Långa gången 
och en från kamrerarens kammare (I:14) 
i väster. 

Belysningen kom från två fönster på 



norrväggen. De var försedda med järn- förmach" och är utmärkt på Tessin 
galler. d.ä. :s plan av bottenvåningen. 

I den östra väggen fanns en mindre 
nisch. 

Den öppna spisen av livlandssten var 
placerad på västra väggen strax söder om 
dörren till kamrerarens kammare. 

Omedelbart söder om den öppna spi- 
sen fanns en svart kakelugn med spjäll 
men utan draglucka. Kakelugnen är på 
Tessins plan i likhet med förhållandet i 
hovmästarens kammare (I : 10) markerad 
med en rektangel, men större än den 
kvadrat som utmärker kakelugnen i hov- 
mästarens kammare. Det kan här handla 
om sådana intill de öppna spisarna place- 
rade kakelugnar, som man t.ex. kan stu- 
dP,ra på-det senare tillkomnaSkökloster. p 

Beträffande konduktörkammaren talas 
det i räkenskaperna om "den engelske 
kakelugnsmakaren". En av husets dött- 
rar bodde tydligen senare i denna kam- 
mare, ty här omtalas också en "eldski- 
va", d.v.s. en eldskärm, till "Hennes 
Nåde fröken". 

Taket i kammaren var panelat och 
målat. 

Magnus Gabriel De la Gardie lät sena- - 
re i kammarens sydöstra hörn uppföra 
en vindeltrappa av ek, som ledde upp till 
greve Jakob Kasimirs förmak (1I:ll) i 
våningen ovanför. Trappan nämns redan 
i inventariet 1656 och kallas då "1 Eke 
trappa som går up uthi H: Furst1:N:des 

Vinskänkskarnmaren (I:I>) 
Under den stora huvudtrappan, som 
förde upp till andra våningen från ne- 
dersta förstugan, låg vinskänkskamma- 
ren, som var ett mindre, rektangulärt 
utrymme med ingång från Långa gång- 
en. Kammaren kan ej ha haft uppgift 
som vinförråd; därtill användes natur- 
ligtvis vinkällaren. Men vid förvaring 
och framtagning av viner i samband med 
måltider i matsalen och vid andra tillfäl- 
len låg denna kammare väl till och tjäna- 
de %iir&tspla~pfö~vinsliänken. - - - 

Kammaren saknade fönster och hade 
endast en dörr åt Langa gången. 

Taket var sannolikt försett med tunn- 
valv 

Golven var i alla rummen lagda med 
kalkstensplattor utom i vinskänkskam- 
maren, som tydligen hade enkelt tegel- 
golv. Förnämare rum som matsalen, 
fältherrens e g e n  kammare, förmaket 
framför fältherrens egen kammare, 
konstkammaren, silverkammaren och 
hovmästarens kammare hade golvbe- 
läggning av både livländsk och Öländsk 
kalksten, medan alla andra rum hade 
Öländsk kalksten. 
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Andra våningen (II) 

Andra våningens rum 1649. 

1 Stora gipssalen - 2 Greve Magnus studerkammare - 3 Greve Magnus sängkammare 
- 4 Greve Magnus förmak - 5 Altanskammaren - 6 Salen emot gipssalen - 7 Greve 
Axels kammare - 8 Greve Axels förmak - 9 Greve Pontus förmak - 10 Greve Pontus 
kammare - 11 Greve Jakobs förmak - 12 Förstugan i andra våningen. 

Förstugan i andra våningen 
(II:12) 

Bottenvåningens förstuga (I:17) hade sin 
motsvarighet i läge och storlek i den 
andra våningens. Denna senare var 
emellertid ej välvd utan hade ett platt 
tak. 

Genom den stora huvudtrappan med 
sina järnledstänger på vardera sidan nåd- 
de man från bottenvåningen upp till för- 
stugans nordvästra parti. De båda trapp- 
lederna skildes åt av ett träskrank med 
svarvade balustrar. Mitt i trappans vil- 
plan var en port, "1 Stor Port af furu 

träa, mit opå Trappan". 
Två dubbeldörrar ledde i norr och sö- 

der ut till altangallerierna. l 
Förstugan upplystes av sex fönster, ett 

på vardera sidan om dubbeldörrarna och 
två i själva trapphuset. 

Förstugan hade endast direktförbin- 
delse genom dörrar till våningens två re- 
presentationslokaler, nämligen Stora 
gipssalen (1I:l) i öster och salen emot 
gipssalen (II:6) i väster. Man måste alltså 
passera genom båda dessa salar eller gå 



ut på altanerna för att komma till de 
grevliga sönernas rum i denna våning. 

Denna sal - palatsets ståtligaste rum - 
hade fått sitt namn av det praktfulla 
stucktaket. Salen upptog hela husets 
bredd och hade fyra fönsteraxlar i norr 
och fyra i söder. Fönsterramarna var 
"alle wall utharbetade och medh swart 
träa inlagde". 

En dörr, inlagd med svart trä och som 
oftast i de finare gemaken försedd med 
dubbla lås, förtenta beslag och "2 tryc- 
kare", förde ut till förstugan. Två andra 
dörrar på den motsatta östra väggen led- 
de-in till-altanskammaren (II:$) och gre- 
ve Magnus studerkammare (II:2). 

Taket var av gipsarbete "medh alle- 
handa Historier och Phigurer". Det var 

Fig. 70. Försök till schematisk rekonstruk- 
tion av Stora gipssalen i andra våningen 
(II:I) ,  sedd mot norr. Takets dekor ej 
antydd. 

ritat av byggmästaren Kristler själv och 
utfört med cirkelformade och koncent- 
riska kompositioner i franskt manér. 
Den utförande mästaren var stuckatören 
Daniel Anckermann från Riga, som ar- 
betade på taket under åren 1641 - 1642. 

Detta magnifika tak var struket med 
blyvitt. Stuckaturen utfördes av mas- 
singstråd, hår, kokt gips, lim, beck, talg, 
terpentin, svavel, vax och harts. Till ut- 
stofferingen hörde snidade "rosor" av 
trä och papier maché samt förgyllda dru- 
vor. Ett målat och skulpterat lejon intog 
en dominerande plats i takets komposi- 
tion. Under arbetets gång betaltes b1.a. 
en "hustru Marina till fönsterna i gipssa- 
len för röken, blaggarn, och gipsmaka- 
ren att svepa för lejon 

Salens väggar var vi 
garna fanns spik-ir för att upp v2v- 
da tapeter på. 

Golvet var belagt med plattor av svart 
och vit marmor. 

Stora gipssalens förnämsta 
var den öppna spisen mitt på östra väg- 
gen. Den var av svart och vit m a r m ~ r . ~  
Materialet hade lev 
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genom förmedling av Louis De Geer, 
varför spisen omnämns som "den skor- 
sten som utur Holland kom". Den har 
haft två flankerande kolonner vid spis- 
öppningen. Spisöverliggaren visade ett 
antikt sägenmotiv i relief, nämligen 
Marcus Curtius hjältedåd. 

Denna praktspis, som i inventariet 
från 1649 med skäl kallas för en "Stoor 
skiön Skårsten af swart och hwitt Albas- 
tersteen", utgjorde tillsammans med en 
annan i salen emot gipssalen (II:6) resul- 
tatet av bild- och stenhuggaren mäster 
Jost Hennes konstförfarna arbete 1641. 
De betaltes först efter Hennes' död 1644 
och då till hans änka Elsa Heidenrei- 
ters. 

Den danske resenären Corfitz Braem, 
som besökte Magnus Gabriel De la Gar- 
dies Makalös 1671 talar sdrskilt om den- 
na ståtliga sal, "där han håller fester". 

Vid inventeringen 29/10 1688 omtalas 
särskilt "dhet uti Gypz sahlen Stående 
Stoore Uhret" (bil. 14). 

Greve Magnus studerkammare 
(II:  2) 

Från den stora gipssalen ledde en dörr 
med svart intarsia in till greve Magnus 
studerkammare. En annan stor dörr, 
"som löper åt Wästergången", förde 
från hans studerkammare ut till det söd- 
ra altangalleriet. Ytterligare en dörr för- 
de till hans sängkammare (II:3). 

Studerkammaren i tornet, som mot- 
svarade den rakt under liggande fälther- 
rens egen kammare i bottenvåningen 
(1:2) och liksom denna hade två fönster 
åt söder och ett åt öster, inledde den 
unge grevens våningssvit om tre rum: 
studerkammare, sängkammare och för- 
mak. 

I detta rum anmärkes särskilt, att 
fönsterramarna var försedda med 
"skiönt inlagdt swart träa, och wall uth- 
arbetadhe." 

Taket var ett stuckaturarbete med "al- 
lehanda Historier och Figurer". 

Den öppna spisen stod vid västra 
väggen. 

Greve Magnus sängkammare 
/ TT . ' .? \  
\ J 1  -2). 

sängkammaren hade två fönster åt öster 
samt dörrförbindelser med studerkam- 
maren samt med förmaket i norr (II:4). 
Dörrarna var som vanligt inlagda med 
svart trä. 

På vastra väggen fanns den öppna 
spisen. 

Taket var "af! Gipssarbethe" och go!- 
vet lagt med grå och vita stenplattor. 

Enligt 1656 års inventarium fanns i 
rummet ett långt furubord. 

Greve Magnus förmak (II:4). 
Förmaket var något mera påkostat än 
sängkammaren. Dörröppningar fanns i 
norr och söder till respektive altanskam- 
maren (II:5) och sängkammaren. 

Ursprungligen fanns två fönster åt ös- 
ter, men det södra av dessa blev igensatt. 

I övrigt hade förmaket stucktak, Öp- 
pen spis på västra väggen samt golvbe- 
läggning med röda, brända stenplattor. 
1656 hade förmaket fått en väggpanel 

av trä med rutverk, d.v.s. rutformiga 
fyllningar. I panelen fanns tre furudör- 
rar. Väggarna var tidigare vitlimmade. 

I nordostra tornet låg denna kammare, 



vars uppgift ej är närmare angiven. 
Här fanns två fönster åt norr och ett åt 

öster. 
Två dörrar med svarta inläggningar 

förde dels till den unge grevens förmak, 
dels till Stora gipssalen. En tredje dörr 
"löper till Norre altanss gången". 

Kammaren hade öppen spis, gipstak 
och golv av brända röda och grå sten- 
plattor. 

Salen emot gipssalen (II:6) 
Tvärs över förstugan låg i byggnadens 
västra del och mitt emot Stora gipssalen 
den näst största salen i denna våning. 
Under den blygsamma och intetsägande 
benämningen "Sahlen emot Gips 
Sahl:nY' dolde sig ett av palatsets för- 
niimsta rum, vilket framgår både av dess 
representativa läge, dess storlek och dess 
fasta inredning. 

Salen var kvadratisk med fyra dörr- 
öppningar, som ledde till förstugan i ös- 
ter (II:12), greve Jakobs förmak i norr 
(II:11), greve Pontus förmak (II:9) och 
greve Axels förmak (II:8) i väster. Dör- 
rarna hade som vanligt svart intarsiaut- 
smyckning. 

Mot söder öppnade sig salen med fyra 
fönster liksom Stora gipssalen, vars söd- 
ra vägg var lika stor. 

Den öppna spisen mitt på den västra 
väggen var en av de två, som uppsatts i 
huset av Jost Henne. Materialet bestod 
här av brun, Öländsk kalksten och spisen 
var som det heter "af brun Ölanndzste- 
en, medh marmor Pelare och Allbaster 
Steen bepryd". 

Taket var panelat och målat. 
Kalkstensplattor från Öland betäckte 

golvet. 
Enligt 1656 års inventarium tjänst- 

gjorde salen då som vardagsmatsal och 
kallas "Dagelige Matsallen", men om- 
gjordes senare .på Maria Euphrosynes tid 
till hennes audienssal och möblerades 

Corfitz Braem beskriver den 
1671 på följande sätt: 

En stor audienssal för Hennes furstliga nåde; dar 
står under en baldakin Karl Gustavs konterfej och 
på ena sidan därom hans fader pfaltzgrevens och 
på den andra moderns pfaltzgrevinnans. Salen ar 
tapetserad med 6 silverljusplåtar och i taket häng- 
er en kristallkrona. 

Greve Axels kammare (II:7) 
Medan äldste sonen Magnus Gabriel fått 
sin våningssvit i andra våningens östra 
del blev-den västra-reserverad för hans - 

bröder Axel Julius, Pontus Fredrik och 
Jakob K a s i ~ i r .  

Greve Axel Julius kammare låg i syd- 
västra tornet. (Här måste anmärkas, att 
inventariet från 1649 av någon anledning 
kastat om rumsbenämningarna, så att 
uppgifterna rörande kammaren @iller 
förmaket och vice versa.) 

Kammaren hade dörrar inlagda med 
svart trä. De förde dels till förmaket 
(II:8), dels till salen emot gipssalen 
(II:6). Dessutom fanns en stor dörr till 
den södra altanen. 

Tre fönster gav ljus åt rummet, två i 
söder och ett i väster. 

Den öppna spisen stod på östra 
väggen. 

Taket var panelat och målat. 
I likhet med de andra tornrummen 

hade också denna kammare karaktär av 
sovrum. 

Under Magnus Gabriels tid användes 
denna tornkammare samt det angränsan- 
de förmaket (II:8) i norr som gästrums- 
svit vid kungliga besök. Enligt Corfitz 



Braem 1671 var kammaren då kungligt 
sov- och toilettrum. Den beskrives 
sålunda: 

en kammare med en sang. Kammaren ar möble- 
rad med 4 stora speglar, 2 kabinettskåp av eben- 
holtz, åtskilliga silverarbeten, ett bord med silver- 
korgar, puderaskar och allt, som hör till en natt- 
taffel. I detta gemak har kungen [d.v.s. Karl XI] 
sovit tvenne nätter. 

I norr och i direkt anslutning till sov- 
kammaren låg greve Axels förmak. 

Rummet hade dörrar i söder till kam- 
maren (II:7) och i norr till greve Pontus 
förmak (II:9). Dörrarna var inlagda med 
svart trä. 

Två fönster åt väster gav ljus åt för- 
n ~ a k e t . ~  

En öppen spis stod i rummets syd- 
östra hörn. 

Taket utgjordes av ett ståtligt kassett- 
tak, "wall Panelat och skiönt arbethe 
någodt förgyldt." 

Enligt Corfitz Braem 1671 ingick för- 
maket då i den kungliga gästrumssviten i 
egenskap av toilettrum: 

ett annat gemak dar kungen klar sig och däruti 
finns ett konterfej av drottning Kristina, en stål- 
spegel, några schatull av elfenben och tvenne skö- 
na trésorer [d.v.s. smyckeskrin], vidare ett bord, 
inlagt med ~ i l v e r . ~  

Greve Ponius förmak (II:9) 
Norr om brodern Axels förmak låg Pon- 
tus Fredriks förmak, som till alla delar 
motsvarade detta, men som dessutom 
hade en extra dörr in till salen emot gips- 
salen (II:6). De båda bröderna hade såle- 
des var sin egen ingång till sin bostads- 
svit från denna sal, Axel till sin kammare 

och Pontus till sitt förmak. 
Förmaket hade dessutom dörrförbin- 

delser med Axels förmak (II:8) och med 
Pontus kammare i nordvästra tornet 
(1I:lO). 

Förmaket hade två fönster i väster. 
I nordöstra hörnet stod den öppna 

spisen. 
Taket var panelat och målat. 
Inventariet 1656 upptar i detta rum 

dessutom ett skåp med dörr utan lås och 
beslag. Det uppger vidare, att rummet 
hade blott ett fönster. Det andra bör ha 
blivit igensatt eller dolts av skåpet. 

Greve Pontus kammare (II: 10) 
Denna tornkammare motsvarade i srort 
sett greve Axels kammare i sydvästra 
tornet (II:7). 

Tre dörrar kommunicerade med Pon- 
tus förmak (II:9), Jakob Kasimirs för- 
mak (1I:ll) och den norra altanen. De 
två första dörrarna hade inläggningar av 
svart trä. 

Kammaren hade ett fönster i väster 
och två i norr. 

Den öppna spisen stod mitt på östra 
väggen. En kakelugn insattes här till ju- 
len 1649. 

Taket var panelat och "wall utharbe- 
tadt, medh swart träa, och någodt för- 
gyldt". 

Kammaren målades grön till julen 
1651. 

1656 upptas här ett litet bord. 

Greve Jakobs f ö n a k  (II:11) 
Näst äldste sonen Jakob Kasimir hade 
endast ett rum i palatset till skillnad från 
bröderna, som alla hade egna sviter. 
Magnus Gabriel bebodde tre rum, Axel 



och Pontus vardera två. Dessutom hade 
Axel en egen kammare i bottenvåningen. 

Förmaket hade från början två med 
svart trä inlagda dörrar, som förde till 
brodern Pontus kammare (1I:lO) och till 
salen emot gipssalen (II:6). 

Rummet upplystes av två fönster mot 
altanen i norr, men dessutom fanns på 
den östra väggen ett fönster utåt trapp- 
huset, "1 Bögd Carm, der uthj 6 små 
fönster [d.v.s. fönsterrutor], öfwer 
stoore Trappan". 

Mitt på västra väggen stod den öppna 
spisen. 

Taket var enklare än i brödernas rum. 
Det var "slätt utan Panell". 

Efter 1649 hade man tagit upp en liten 
dörr-till stora trapphuset-i rummets-östra 

vägg i anslutning till det där befintliga 
lilla fönstret. Dörren beskrivs 1656 som 
en dörr till trappan med gångjärn och 
klinka, två handgrepar och en skjutre- 
gel. Rummet kallades då för "H:Furstl: 
N:des förmach" och användes som så- 
dant av Maria Euphrosyne. 

Golven i denna våning var för det mesta 
av Öländsk kalksten. I greve Axels för- 
mak var det av livländsk kalksten och i 
greve Pontus kammare av både Öländsk 
och livländsk sådan. I greve Magnus stu- 
derkammare och förmak samt i altans- 
kammaren var golven lagda med bränd 
röd eller både röd och grå sten, troligen 
mönstrad sådan. 
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Tredje våningen (III)  

Tredje våningens rum 1649. 

1 Stora salen - 2 Sydöstra tornkammaren - 3 Kammare - 4 Kammare - 5 Nordöstra 
tornkammaren - 6 Sydvästra tornkammaren - 7 Kammare - 8 Kammare - 9 
Nordvästra tornkammaren - 10 Förstugan i tredje våningen. 

Förstugan i tredje våningen 
(III:l O )  

Den uppmurade byggnadskroppen om- 
fattade bottenvåningen och andra vå- 
ningen. Takvåningarna från och med 
tredje våningen utgjordes av träkon- 
struktioner och kan närmast betraktas 
som ofantliga vindsutrymmen. 

Till förstugan i tredje våningen ledde 
den stora huvudtrappan av sten från bot- 
tenvåningen och andra våningens förstu- 
ga (II:12). Trapphuset befann sig unge- 
fär mitt på förstugans norra vagg. Ett 
par smärre utrymmen anslöts till trap- 
pan, b1.a. en liten skänkkammare av brä- 

der, som 1656 kallades "brädekammaren 
under trätrappan". Denna benämning 
visar, att den stora stentrappan från och 
med denna våning som naturligt var er- 
satts av en trappa av trä. 

På grund av förstugans storlek måste 
man förutsätta att taket understöddes av 
kvadratiska pelare eller stockar av trä, 
troligen två stycken, som vilade på den 
underliggande förstugans västra vagg. 

Förstugan bildade närmast en stor sal, 
belyst av 16 vindskupor, varav 8 på den 
norra och lika många på den södra väg- 
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Fig. 71. Försök till schematisk rekonctruk- 
tion av Stora salen, "danssalen med spele- 
mansbänken", i tredje våningen ( I I I : i )  mot 
sydväst. 

gen,  Av dessa dagsljusöppning-ar var fle- 
ra igensatta. 

Från förstugan ledde dörrar till den 
stora salen (1II:l) i öster och till två an- 
gränsande kammare i väster (III:7 och 
111:8). 

På den västra väggen fanns en öppen 
spis av Öländsk kalksten. 

Taket utgjordes av ett slatt bradtak. 
I huvudtrappan, kallad "översta sten- 

trappan", fanns två ledstänger av järn. 
Förekomsten av en skänkkammare ty- 

der på att förstugan användes i samband 
med festligheter i stora salen ( I I I : I ) .~  

Stora salen (III:1) 
Denna stora sal, som också kallades 
Stora danssalen med spelemansbänken, 
låg ovanpå Stora gipssalen (1I:l) i andra 
våningen. Den var avsedd för fester med 
dans, baletter, o.dyl. och var f.ö. den 
enda särskilt dekorerade lokalen i tredje 
våningen. 

Man kom in i salen genom en med 

svart trä inlagd dörr från förstugan. 
Dörren var placerad direkt under musik- 
!akta.ren eller spelemansbänken. Två 
dörrar på den östra väggen förde till två 
smärre kammare (III:3 och III:4). 

Salen belystes av tio fönster, fem på 
den norra och fem på den södra väggen. 
Fönsterkarmarna var inlagda med svart 
trä och "wall utharbetade". Troligen 
fanns det sittbankar i vindskupornas 
fönstersmygar. 

Mitt på den östra väggen fanns den 
stora huggstensspisen. 

Taket var målat "medh Historier" och 
golvet var lagt som parkettgolv med 
snedskurna bräder. 

På väggarna satt fackelstockar, vars 
facklor vid festliga tillfällen upplyste sa- 
len och kastade sitt sken över de dan- 
sande. 

På västra väggen befann sig "Spele- 
mans bäncken", d.v.s. en musiklaktare, 
som val närmast kan jämföras med den i 
Kungssalen på Lackö slott. Den var i så 
fall buren av stolpar eller små kolonner i 
hörnen. En liten trätrappa ledde upp till 
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musikanterna och till trappan fanns en 
mindre dörr. 

Enligt 1656 års inventarium hade salen 
uppdelats i smarre utrymmen och omta- 
las som "tredie sallen medh dhe afdellte 
bräde Kamra". 

Ovriga utrymmen i tredje 
vaningen (111:2-9) 

Utrymmena i den tredje våningen be- 
stod i övrigt av fyra tornrum (III:2, 5, 6, 
9) och fyra mellan dessa liggande kam- 
mare, två i öster och två i väster (III:3, 4, 
7, 8). Dessutom fanns en del smarre 
skrubbar och "brädhe Cammar". 

Alla kamrarna hade öppna spisar, var- 
av flera av rödpolerad, Öländsk kalksten. 

Det förefaller emellertid som om den- 
na våning ej blivit fullt färdig under Fält- 
herrens tid, åtminstone i vad som avser 
de mindre rummen. Ännu 1649 talas om 
opanelade tak, kammare utan golv, 
brädgolv men ingen dörr, opanelat tak 
och intet golv, 0.s.v. 

Tornkamrarna upplystes naturligtvis 
ej av vindskupor utan var försedda med 
vanliga fönster i murpartierna. 

Beträffande golvbeläggningen i denna 
våning nämns - förutom rörande den 
stora salen - golv av sten, respektive 
bräder. I förstugan får man kanske för- 
utsätta tegelgolv. 



fjärde våningen (IV) 

. 
Fjärde våningens rum 1649. 

1 Tygsalen - 2 Västra kammaren i fjarde våningen - 3 Förstugan i fjarde våningen. 

Förstugan i fjarde våningen 
(I V:3) 

Förstugan här hade förutom trätrappan i 
det nordvästra hörnet två dörrförbindel- 
ser, varav en i öster till tygsalen (1V:l) 
och en i väster till den västra kammaren 
(IV:2). 

Förstugan upplystes av tre vindsku- 
por med fönster i norr och tre i söder. 
Mittfönstret på varje sida var igensatt. 

I 1656 års inventarium har förstugan 
och tygsalen sammanslagits till ett 
begrepp. 

Tygsalen (I V: 1) 
Tygsalen låg ovanför den stora salen 

(III:1) i tredje våningen. Till salen förde 
en dörr från förstugan. 

Salen fick sitt ljus från 14 vindskupor: 
6 åt norr, 6 åt söder och 2 åt öster. 
Fönsterramarna var "wall utharbetade 
medh swart träa inlagde". 

I salens nordöstra del fanns en öppen 
spis av huggen sten. 

Taket var opanelat och golvet av 
bräder. 

Tygsalen tjänstgjorde som ett större 
magasins- eller förrådsrum för allehanda 
möbler, vävda tapeter och mera sådant. 
Den kallas i inventariet från 1656 för 
"Hussgerådhz sallen". I anslutning till 
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tygsalen nämns då också Skräddarekam- 
maren, som hade en särskild ingångs- 
dörr, samt tre andra smärre utrymmen 
utan särskild benämning. 

Västra kammaren i fiarde 
våningen (IV:2) 

Denna ganska stora kammare hade dörr- 
förbindelse med förstugan. 

Rummets nordöstra hörn upptogs av 
trätrappans trapphus. 

Kammaren hade tre vindskupor åt 
norr och fem åt söder samt ytterligare 
två åt väster, inalles tio stycken. Flera av 
fönstren var igensatta. 

Taket var opanelat och golvet av 
bräder. 

En öppen spis stod i nordväst. 
Rummet kallas i 1649 års inventarium 

for "Cam:n der hoos", d.v.s. den intill 
tygsalen liggande kammaren. 



Femte våningen (V) 

Femte våningens rum 1649. 

1 Rustkammaren - 2 Klädkammaren - 3 Förstugan i femte våningen. 

Förstugan i femte våningen (V:3) 
En enkel tratrappa ledde från fjärde vå- 
ningens förstuga upp till denna lilla för- 
stuga. Därifrån förde sedan ytterligare 
en enkel liten tratrappa vidare upp till 
lusthuset på takaltanen. 

Två vindskupor åt norr kastade ljus i 
trappan till takaltanen, medan förstugan 
i övrigt belystes från ytterligare en kupa 
åt norr och två åt söder. 

Rustkammaren (V:l) 
I detta utrymme öster om förstugan för- 
varade Fältherren sin vapensamling (bil. 
1). 

Rummet hade ingång från förstugan 
och belystes av sex fönster i vindskupor 
åt norr, sex åt söder och en åt öster. Ett 
av fönstren på norrsidan var igensatt 
1649; 1656 hade man satt igen ytterligare 
tre fönster. 

Tak och golv var enkla. Den öppna 
spisen stod i kammarens sydöstra hörn. 

Fältherrens vapensamling, som förva- 
rades i detta ganska stora utrymme, var 
inte särskilt omfattande och kunde inte 
alls mäta sig med Magnus Gabriels, som 
senare inrymdes här (bil. 14). Men den 
var intressant och gömde b1.a. många 
minnen från hans fälttåg, särskilt i Ryss- 
land och i Polen. Här fanns allehanda 
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vapen m.m. från Sverige, Danmark, 
Ryssland, Turkiet, Frankrike, Skott- 
land, Tyskland och Nederländerna. 

Den förteckning, härstammande från 
1628 (bil. l) ,  som ger oss uppgifter om 
hans vapeninnehav, upptar b1.a. en 
mångfald av värjor, sablar, 
räfflade bössor, d.v.s.. "nye byssor 
medh brun låda, behnlåda och tamelig 
stort lodh", orgelbössor, rafflade släta 
hakebössor, pistoler, pistolhölster, har- 
nesk, ringkragar, hästharnesk, storm- 
hattar s. k. "pottor", krutflaskor, put- 
schaner, bardisaner, pikar, lansar och 
"bandelorer", d.v.s. gehäng. 

Kludkammaren (V:2) 
Väster om förstugan låg klädkammaren, 
vars uppgift framgår av namnet (bil. 6). 

Klädkammaren hade egentligen sju 
vindskupor, men en av dessa var avskar- 
mad från kammaren i övrigt och lamna- 
de ljus åt trappan upp till förstugan i 
norr. Av de övriga sex fanns två åt norr, 
tre åt söder och en åt väster. Av dessa 
var en åt norr, en åt söder och en åt 
väster försedda med fönster. De andra 
var igensatta. Dagsljus fick således kam- 
maren endast från tre dageröppningar. 

En dörr ledde ut till förstugan. Tak 
och golv var enkla. 

Spisen fanns i kammarens nordvästra 
hörn. 

Klädkammaren tjänstgjorde som en 
ofantlig garderob, dar allehanda kla- 
desplagg o.dyl. förvarades. Men den var 
samtidigt ett slags förråd för draktmate- 
ria1 av olika slag såsom tyger av gyllen- 
duk, atlas, boj, rask och kläde, samt för 
knappar och snörmakerier. Det stora in- 
ventariet från 1645 upptar endast 
manskläder (bil. 6). Man kan dar studera 

en osedvanligt rik uppsättning av "klad- 
ningar" av olika slag som jackor, tröjor, 
skjortor, byxor, strumpor, strumpe- 
band, kappor, handskar 0.s.v. Skarp el- 
ler s.k. "falttecken" samt olika dyrbara 
värjgehang förekommer ymnigt. Bland 
de s. k. "uttågskläderna" förtecknas bl. a. 
mössor, hattar, regnhattar, hattband, 
kyller och livrépersedlar. Vidare upp- 
räknas fanor med Fältherrens vapen, 
trumpetfanor samt käppar. - - Aven en del 
textilier för palatsets inredning upprak- 
nas, såsom hyenden, borddukar m.m. 

En hel del nummer ger uppgifter om 
bruk och förvaring. Har några exempel: 

"Een Brisillie Kep, med sölfuer beslagen, 
H:G:N: i sin Cammar". - "Een swart klades 
Jacka, huilken H:G:N: nu bruker och på sig 
haf:r. kledningen dertil bekom gamble Jacob Dis- 
tileraren". - "Ett swart kladesbordklade, brukas 

å bordet i Saalen". - "Ett suart klades bordetec- 
Re, 3 1/4 aln, warit brukat i H:G:N: Camrnar." - 
"Een rödh sammetz Nattduuk, H:G:N: hafuer 
uthj sin Cammar". 

Fältherrens egen person trader oss också 
till mötes i uppgifter som dessa: 

"Een swart oskurin sammetz Kledning, Byxer, 
Tröija och Jacka, huilken H:G:N: nu på sig dra- 
ger." - "Een swart klades Sorgekappa, H:G:N: 
nu på sig drager." - "Een Myssa af oschurin 
sammet, H:G:N: på sig drager." samt "Een 
Nattkiortell af brunt sammet, ähr vnderfodrat 
medh sobler" och "Een swart Reessekiortell 
medh Looskin fodrat, H:G:N: hafuer denne i sin 
Cammar". 

Klädkammaren stod under uppsikt av en 
särskild föreståndare, möjligen identisk 
med Fältherrens hovskräddare. Bland de 
namn som namns, marks Jurgen Reis, 
Jurgen Bischoff, Anders Skiller och Ja- 
kob Mattsson. 

För skräddaren fanns en särskild ar- 
betslokal i anslutning till tygsalen i fjar- 
de våningen (1V:l). 



Lusthus och takaltan 
I 

Högst upp pä taket låg belvéderen eller 
lusthuset med utsikt åt alla håll. 

En trappa av trä inne vid lusthusets 
norra vägg förde från förstugan i femte 
våningen hit upp. Trappan var försedd 
med dörr och läs. 

16 fönster - 6 åt norr, 6 åt söder samt 
2 på den östra gaveln - gav åt lusthuset 
utseende av en glasinramad, rektangulär 
lykta. 

Ett par kopparbeslagna dörrar pä 
västgaveln förde ut till själva takaltanen, 

Fig. 72. Från takaltanen och lusthuset högst 
upp på Makalös erbjöds en storslagen utsikt 
åt alla väderstreck. Det tänkta karnzsforma- 
de lusthustaket utfördes emellertid som ett 
vanligt sadeltak. Detalj av  von Vogels kop- 
parstick. 

vars kopparbelagda golv i rutmönster 
vid ytterkanterna begränsades av ett ba- 
lusterräcke. 



Gård och ekonomibyggnader 
Vid tiden för Makalös' tillkomst hade 
Stockholms malmar ännu ej fått någon 
utpräglad stadskaraktär. Stadsdelen 
Norrmalm hade visserligen fått egen ju- 
risdiktion med kämnärsrätt vid det cent- 
rala torget, Norrmalmstorg (nuv. Gus- 
tav Adolfs torg), kring vilket en del 
adelspalats så småningom samlades. I 
närheten av stadsdelens förnämsta kyrka 
S:t Jakob låg den kungliga trädgården 
och det kungliga stallet. 

Den största privata tomten tillhörde 
Fältherren. Där fanns det utrymme för 
såväl en ordentlig gård på husets norrsi- 
da som för en trädgård på tomtens östra 
del. Makalös, ett-lantslott inflyttat till 
huvudstaden, måste också kunna funge- 
ra som ett sådant. I dessa den genomför- 
da självhushållningens tider gällde det 
att så vitt möjligt tillgodogöra sig egna 
naturaprodukter även i staden. 

De rena lantbruksprodukterna anlän- 
de med Fältherrens båtar eller pråmar 
från hans gods och gårdar, som hade 
sjöförbindelse med Stockholm. Och na- 
turligtvis förekom också transporter till 
lands med olika slags foror. 

Men allt sådant kurävde ett flertal eko- 
nomibyggnader i palatsets omedelbara 
närhet. Inga bilder ger oss någon upp- 
fattning om dessas utseende på Jakob De 
la Gardies tid. Däremot är vi genom in- 
ventarierna från 1649 och 1656 (bil. 8 
och 13) väl underrättade om deras antal 
och olika funktioner. Beträffande deras 
exakta placering inom tomtområdet 
lämnas vi däremot i okunnighet. Endast 
helt allmänna orienteringar anges såsom 
,, 0 at gatan", "till sjösidan", och liknande. 
Detta gäller i stort sett både gården och 
trädgården. 

Alla dessa byggnader var vid denna tid 
av trä. De har i inventariet 1649 uppförts 
under den allmänna beteckningen "Trä- 
byggninger neder på Tompten". 

Ett träplank utmed gatan i norr (d.v.s. 
nuv. Arsenalsgatan) begränsade det 
stora husets gård. Ännu 1656 fanns 
planket kvar - "Trägården Rundt om 
medh pllanck" heter det - men detta 
ersattes med tiden av en hög stenmur. 

I planket åt gatan fanns en stor dub- 
belport av furu och i denna en mindre 
gångport. Själva portomfattningen var 
av sten och huggen av Henrik Damer. 

På gården låg främst den s.k. "Store 
byggningen" eller det stora kökshuset i 
två våningar. I bottenvåningen märktes 
förutom en förstuga det s.k. stora köket 
med en stor köksspis och en bakugn. 
Köket hade tvi  dörrar och tvi  fönszer. 
Intill köket låg en kökskammare, som 
1656 benämns "Ett litte brädhekiöck". 
Denna kammare hade en dörr, ett föns- 
ter och en kakelugn. 

Vidare fanns i bottenvåningen en ba- 
garstuga och en tvättstuga. Bagarstugan 
hade en dörr, ett fönster och en bakugn. 

fönster och en spis med spjäll. 
Den övre våningen dominerades av 

storstugan med två dörrar och fyra föns- 
ter. Det var tydligen ett slags folkstuga, 
som väl också tjänade som matsal för de 
anställda. Vidare fanns här uppe en 
skräddarstuga med en dörr och tre föns- 
ter samt en öppen spis. Därintill låg en 
liten kammare med en dörr, ett fönster 
och en eldstad. 

Stallbyggnader och vagnshus var na- 
turligtvis ofrånkomliga vid en anlägg- 
ning som Makalös. 

Det s.k. stora stallet hade en dubbel- 
dörr och ett fönster. Det var inrett med 



14 spiltor och en höskulle. Dessutom 
nämns en stor port vid stallet och en 
dörr till ~ jös idan .~  

1656 omtalas ytterligare "ett litet 
Klipparestall med 2 spiltor" samt "än ett 
litet Klipparestall med 4 spiltor". 

Vagnshuset, som sannolikt var ganska 
stort tilltaget med tanke på dåtidens 
skrymmande täckvagnar och karosser, 
hade två portar och en "skulle af gemene 
bräder". 

Till stallar och vagnshus hörde också 
en liten smedja och en spannmålsbod 
med två dörrar. 

Det rymliga tomtområdet öster om 
själva gården förefaller ha varit delat i två 
olika delar, båda dock med direkt an- 

- slutning-till Norrström. På den ena de- 
len låg ytterligare ett antal ekonomi- 
byggr,ader, der, andra och östligaste 
upptog palatsets trädgårdsanläggning. 

"Neder i gården" påträffades sålunda 
1656 ett mälthus för maltbryggning. Det 
hade inuti en kölna med koppar. Här 
fanns också en liten välvd källare, en 
stuga, en spiskamrnare av bräder, som 
också kallades skafferiboden, ett brygg- 
hus med två pannor, ett slaktarhus, två 
små fårstallar, ett hönshus, ett gåshus, 
två bodar, ett brädskjul samt en vedgård 
med en vedbod vid Strömmen. 

Längst nere vid stranden låg hamnbo- 
den i två våningar, försedd med dubbel- 
dörrar. 

En "siöport" och tvenne "siögrindar" 
lämnade tillträde till vattnet. 

Trädgård 
O m  trädgårdens utseende kan man blott 
göra sig en allmän föreställning. Erik 
Dahlbergs skisser och gravyrerna i Sue- 

ciaverket ger endast antydningar, och 
Magnus Gabriel De la Gardies senare 
planer på en utvidgning av palatsets om- 
givning i öster stannade på papperet. 

Av Dahlbergs skisser framgår emeller- 
tid att en hög stenmur begränsade tom- 
ten åt Arsenalsgatan och att en ganska 
stor byggnad legat intill den mur med 
port, som även avgränsade gårdsplanen 
mot öster. Denna port förde tydligen in 
till trädgårdsanläggningen. 

Ett studium av samtida trädgårdsan- 
läggningar, t.ex. trädgården till Ebba 
Brahes hus på Södermalm, kan natur- 
ligtvis ge en viss uppfattning om hur 
trädgården vid Makalös en gång kan ha 
tett sig. 
- -I övrigt är vi hänvisade till inventariet - - 

från 1656 och de knappa upplysningar, 
som där medde!zs. 

Man lär där känna, att själva trädgår- 
den bl. a. innehöll "Trägårdzbygningen 
medh garden Neder widh Siön medh alla 
der på warandhe huus och lägenheet- 
ter". Inventariet upptar tre stora portar 
till trädgården och dessutom ytterligare 
två stora portar till trädgården. Vidare 
fanns en dörr till vedgården. 

Av inventariets beskrivning förefaller 
det som om själva trädgårdsbyggnaden 
haft karaktären av ett slags lusthus eller 
orangeri, kanske ett s. k. "pomerants- 
hus", som benämningen brukade vara 
under vårt 1600-tal, möjligen försett 
med en öppen arkad el. dyl. 

Själva trädgården i sin helhet var inde- 
lad i sex stycken "qwarter" med lakter 
och stolpar. Runt omkring löpte en 
trädgårdsgång, även den begränsad av 
lakter och stolpar. Gången förefaller 
haft utseendet av ett slags treillage. 
Hela trädgården omgavs av ett träplank. 
I trädgården fanns två brunnar. 
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Tidskrönika 16J3 - 1688 

Magnus Gabriel De la Gardie hade nu 
blivit rikskammarråd, president i kam- 
markollegium samt lagman över Vaster- 
götland och Dalsland. 

Efter fadern tillträdde han grevskapet 
Lackö och slottet Hapsal i Baltikum. 

Han blev nu också åter ägare till Ma- 
Drottningen, som lät honom av- 

stå från epdel donationsgods i Halland, 
ombesörjde att palatset återgick till De la 
Gardie enligt ett k. brev av den 30 sep- 
tember 1652, alltså någon månad efter 
Fältherrens bortgång. Detta bekräftades 
genom ett annat k.brev av den 30 april 
1653, dar Kristina lat förklara alla räk- 
ningar mellan kronan och de De la Gar- 
dieska arvingarna upphävda (bil. 12). I 
själva verket hade likvid aldrig ordentligt 
utgått till salig Fältherren enligt de över- 
enskomna villkoren från 1649, emedan 
bl. a. "dhe förafskedadhe betalning2 ter- 
minerne, icke så ahre behörligen 
effterlefdhe och fulgiordhe, uthan fast 
drög- och långsambligen dher medh ahr 
tilgånget. " 

Fpl. IV. Magnus Gabriel De la Gardie, som 
efter änkedrottningen Maria Eleonora inflyt- 
tade i fädernepalatsét Makalös, syns här på 
ett ståtligt dubbelporträtt från 1653 tillsam- 
mans med sin gemål Maria Euphrosyne. 

I stallet hade Jakobsdal och annat ar- 
vegods tillfallit Fältherrens anka Ebba 
Brahe. Men hon Överlät redan i decem- 
ber 1652 detta slott till Magnus Gabriel, 
och Kristina inlöste det av honom för 
30.000 rdlr jämte ett län i Pommern. 
Eftersom drottningen aldrig erlade kö- 
pesumman, återgick det dock till Mag- 
nus-Gabriel 1654. ' 

Vidare förvärvade han Vanngarn i 
Uppland. 

Louis De Geer hade avlidit i Amster- 
dam 19/6 1652. Hans palats vid Götga- 
tan förvärvades då av Ebba Brahe som 
änkebostad i Stockholm. Dessutom an- 
lade hon 1653 Jakobsstad i Finland, 
uppkallad efter hennes bortgångne 
make. 

Greve Jakob Kasimir firade detta år 
10/1 sitt bröllop med den vackra Ebba 
Sparre (1626- 1662). Hon var dotter till 
lantmarskalken L.ars Eriksson Sparre 
och hovfröken hos drottning Kristina, 
som mycket uppskattade henne. Ebba 
Sparre gick under smeknamnet "La belle 
comtesse". 

O m  bröllopet skriver en samtida, Jo- 
han Ekeblad från Stola, b1.a. följande: 

i går, som var den 10 hujus, stod greve Jakobs 
bröllop med den sköna Sparren med stor 
prakt . . . Medan jag sitter och skriver detta har, 
så håller greve Jakob på och betalar sig för all sin 
ångest och plåga han lidit haver i tre år, uppå den 
vackra Ebba Sparres röda mun. Tank! 



156 MAKALOS PA MAGNUS GABRIEL DE LA GARDIES TID 

I anslutning till bröllopet lat drottningen 
uppföra ett s.k. "värdskap", dar hon 
och hennes hov, kostymerade till herdar 
och herdinnor, mottog besök av Olym- 
pens gudar.3 

En vecka senare höll Magnus Gabriel 
De la Gardie en ringränning till brudpa- 
rets ara. Klas Tott och brudgummen Ja- 
kob Kasimir De la Gardie blev segervin- 
nare : 

I för!eden torsdags stii_!!de hans excellence grefve 
Magnus ett ringrännande an, gref Jacob och hans 
unga refvinna till ära, hvilket skedde vid facklor 
om a f tonen i ridarhuset med hennes majestäts 
samt hela hofvets närvaro. 

Förhållandet mellan svärmodern Ebba 
Brahe och Ebba Sparre var inte alltid 
gott. Inte heller k o k  de båda bröderna 
Magnus Gabriel och Jakob Kasimir val 
överens. O m  lakob Kasimir skriver mo- 
dern bl.a., att han hade ett gott hjärta, 
men var därjämte enfaldig och dyster till 
sinnes, så att han av sin hustru lätt kunde 
retas. Det unga paret fick en son, som 
emellertid avled före fadern. Denne stu- 
pade 1658 i danska kriget och "ar bliven 
med en styckekula tvärt avskjuten, vil- 
ket förorsakar stor bedrövelse hos 
många och i synnerhet hos hans unga 
grevinna, som nu för fjorton dagar sedan 
var hit ut till honom k ~ m m e n . " ~  

Trettondagen 1653 instiftades på Ja- 
kobsdal av Kristina den bekanta Ama- 
ranter-orden, i vilken sexton damer och 
sexton herrar intogs. Drottningen själv 
spelade rollen av Amaranta. Bland her- 
rarna märktes b1.a. den spanske ambas- 
sadören och gunstlingen Antonio Pi- 
mente1 och Jakob Kasimir De la Gardie. 
Ordenstecknet, som bestod av tvenne i 
varandra inflätade A:n i diamanter, bar 
devisen "Dolce sera . . . nelle me- 
moria. " 

I slutet av november och början av 
december inträffade den våldsamma 
brytningen mellan drottningen och 
Magnus Gabriel. Han förvisades från 
hovet och avsattes som riksskattmastare 
och president i kammarkollegium. 

Ännu 7/4 hölls maskerad vid hovet.6 
Men snart nalkades Kristinas regerings- 
tid sitt siut. 

Den 6 juni avsade hon sig kronan och 
lämnade inom kort riket. Karl X Gustav 
kröntes samma dag som tronavsägelsen 
skedde i Uppsala. 

Som en följd av Kristinas abdikation 
förlorade Magnus Gabriel De la Gardie 
grevskapet Arensburg i Baltikum, samti- 
digt som hans stallning inom Sverige 
förbättrades. Han blev nu kansler för 
Uppsala universitet och deltog i Karl X 
Gustavs bröllop med Hedvig Eleonora, 
som firades 24/10. 

Detta år började hans nybyggnadsar- 
beten på Lackö slott och samtidigt inled- 
de han korrespondens med Nikodemus 
Tessin d.a. angående ombyggnad och 
omgestaltning av Makalös. Men trots 
grevens starka personliga intresse stan- 
nade alla Makalös-planerna på pap- 
peret. ' 

Den gamle rikskanslern Axel Oxen- 
stierna avled den 28 augusti. 

Magnus Gabriel De la Gardie återfick 
sitt ämbete som riksskattmastare och 
blev dessutom generalguvernör i Livland 
samt åren 1655-1660 också i Baltikum 
och i Polen. 

Ebba Brahe flyttade till sitt nya palats 



vid Götgatan. Köpebrevet ar daterat 15/1. 
Sonen Pontus Fredrik gifte sig i Stade 

13/7 med Beata Elisabeth von Königs- 
marck. 

Krig utbröt med Polen. Ankedrott- 
ning Maria Eleonora dog 18/3, och lan- 
det fick en ny tronföljare i och med prins 
Karls (XI) födelse 24/11. 

Magnus Gabriel förde detta år krig mot 
ryssarna i Livland. 

2/1 upprattades ett inventarium på 
Makalös, som kallades "Storra Huseet 
vedh S. Jacobz Kiyrckia" Reparations- 
arbeten, som nu igångsattes på huset, 

kontinuerligt under åren 
1656-1667.~ 

Magnus Gabriel entledigades som över- 
befälhavare och verkade som fredsför- 
handlare med Polen. 

Krig med Danmark utbröt. 

Freden i Roskilde 26/2. 
Ebba Brahe förvärvade Tullgarn och 

Kagleholm. 
Dottern Kristina Katarina gifte sig för 

andra gången i Göteborg 11/6 med Gus- 
tav Otto Stenbock i dennes 2:a gifte. 

Sonen Jakob Kasimir stupade i kriget 
7/10. 

Korrespondens inleddes detta år mel- 
lan Magnus Gabriel De la Gardie och 
ingenjören Johan Petter Kirstenius rö- 
rande reparationer på Makalös, dar elak- 
artade skador uppstått b1.a. i det yttre. 
Brevväxlingen pågick anda till 1667. 

Karl X Gustav avled i Göteborg 13/2 
och begravningen skedde med stor ståt i . 
Stockholm 4/11. 

På sommaren återkom Magnus Gab- 
riel till Stockholm och utsågs till riks- 
kansler i förmyndarregeringen för Karl 
XI. 

Från och med detta år började han 
med upprustning och nydaning av ja- 
kobsdal med dess omfattande tradgårds- 
och parkanläggningar. 

Ebba Margareta De la Gardie gifte sig 
med rikstygmastaren Peder Larsson 
Sparre (1628- 1692). 

Från denna tid föreligger två inbördes 
ganska olika uttalanden om Makalös. 

Det ena härrör från Gerhard Stalhoff 
1660 och lyder: 

I söder och midt i kyrkans [d.v.s. S:t Jakobs 
kyrka] längdriktning ligger salig riksmarsken 
grefve Jakob de la Gardies palats, den praktfullas- 
te af alla byggnader i Stockholm; sjalfva huset har 
i alla fyra hörnen ett torn med spira, och på 
tvanne sidor en portik hvilande pä kolonner af 
sten; denna portik eller storslagna öppna gång har 
ett tak för sig, och detta tak stoter intill en vagg, 
pä hvilken äter hvilar ett andra tak, och bakom 
detta finnes sedan en vagg som uppbar ett tredje 
tak, och detta tredje tak up bar på midten af sin 
ry g ett nytt litet palats me f fönster på alla sidor, 
o$ med koppartak; äfven de öfriga taken och de 
mellan taken synliga rnurarne och spirornas tak, 
alla aro de af koppar. I sanning, det ar en furste- 
boning9 

Man kan inte undgå att kanna Stalhoffs 
intensiva beundran för palatset trots den 
något otympliga och svårtolkade be- 
skrivningen. 

Betydligt surmulnare utlåter sig den 
unge arkitekten Nikodemus Tessin d.ä., 
för vars mera avancerade smak Makalös 
då tedde sig som en tämligen anskrämlig 
relikt från gångna dagar. Han ansåg: 
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att huset är uti sig själv en tämmelig vanskapelig I stället förvärvar Magnus Gabriel 
byggnad, därest uppå faciaterne emellan tornen ~ ~ ~ l b ~ ~ ~ ~  slott.2 
intet en gång fönstren svara över varandra, ja, 
därest taket består av fyra våningar och själva Hans s.k. "bordsartiklar" på Läckö är 

' huset allenast av två.' daterade detta år.3 

Änkedrottning Hedvig Eleonora köper Magnus Gabriel påbörjade ombygg- 
Drottningholm av Magnus Gabriel De la nadsarbeten på Karlberg och fick privi- 
Gardie. Han tillträder grevskapet Per- legier på en ny stadsanlaggning i Lidkö- 
nau. ping. 

Fältherrens yngste son, Axel Julius De 
la Gardie, gifte sig i Stockholm 15/12 
med Sofia Juliana Forbus. 

Magnus Gabriel planerade Collegium il- 
lustre och inredde slottskapellet på 
Vänngarn. 

Dansken Corfitz Braem gjorde under 
åren 1671 -1672 en resa i Sverige. Från 
17/12, då han besökte Makalös, som nu 
beboddes av rikskanslern Magnus Gab- 
riel De la Gardie och Maria Euphrosy- 
ne, lämnade han en mycket intressant 
beskrivning. Det är för övrigt den enda 
skildring av palatsets inre som existerar, 
de olika inventarierna ~ n d a n t a ~ n a . ~  

Magnus Gabriel intresserar sig för rikets Karl X1 tillträdde regeringen 18/12. 
fornvård och inrättandet av Antikvitets- 
kollegium. Han påbörjar uppförandet av 
Mariedal i Västergötland. 

Magnus Gabriel låter restaurera och 
bygga om Varnhems klosterkyrka. 

Från och med 1673 till 1675 var Magnus 
Gabriel De la Gardie den helt allenarå- 
dande ministern i Sverige. 

1669 Den 5 januari avled Ebba Brahe vid 78 
års ålder. Hon jordfästes i Stockholms 

Magnus Gabriel sålde Jakobsdal till riks- Storkyrka 5/4 och gravsattes vid sin ma- 
änkedrottningen Hedvig Eleonora. Slot- kes sida i Veckholms kyrka. 
tet kallas från och med 1684 för Ulriks- I samband med jordfästningen över- 
dal till minne av prins Ulrik, en av Karl lämnades till Storkyrkan, sannolikt i en- 
XI:s söner, som avled som barn. lighet med testamentariska bestammel- 
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ser, en ljuskrona av silver, utförd av 
guldsmeden i Augsburg Andreas Wick- 
hardt d. ä.5 

Efter sin mor ärvde Magnus Gabriel 
bl. a. Kägleholm. 

Detta år kröntes Karl XI. 
Magnus Gabriel De la Gardie förlora- 

de sin poiitiska ställning och drog sig 
tillbaka till sina gods efter 1676. Under 
sina vistelser i Stockholm bebodde han 
Makalös. 

Magnus Gabriel ledde på västkusten kri- - 
get mot danskarna, men led nederlag i 
slaget  id Uddevalla 28/8 1577. I derem- 
ber detta år lamnade han sitt militära 
befäl. 

Tankarna på en reduktion aktualiserades 
nu. 

Magnus Gabriel, som led av ohälsa, 
författade försvarsskrifter för sin politis- 
ka verksamhet. 

1680 
Magnus Gabriel De la Gardie avgick 
som rikskansler och utnämndes till riks- 
drots, dock utan större inflytande. 

1682 
De la Gardie lamnade med detta år alla 
sina ämbeten förutom sin ställning som 
riksdrots och kansler för Uppsala uni- 
versitet. 

Detta år skänkte riksdrotsen till Svea 
hovrätt i Stockholm "ett kosteligit Uhr- 
wärck, som war medh bildthuggare ar- 
bete alt omkring ~ ths i j ra t " .~  

Den från och med omkr. 1680 förbered- 
da reduktionen genomfördes nu med allt 
större stränghet. 

1/7 indrogs tiil kronan det då i riks- 
drotsens ägo varande slottet Karlberg. 
Genom reduktionen förlorade Magnus 
Gabriel De la Gardie nästan alla sina 
egendomar med undantag av Vänngarn. 

Den 26 april avled Magnus Gabriel De la 
Gardie p i  V%r,r,gz?-ns slott. Ear, jordfas- 
tes i Riddarholmskyrkan 26/9 och grav- 
sattes i det av honom själv anordnade 
gravkoret i Varnhems klosterkyrka i 
Västergötland. 

I samband med att Makalös nu in- 
drogs till kronan upprättades inventarier 
på palatsets lösöre, som därefter delvis 
försåldes på auktion. En första sådan in- 
ventering skedde 17/8 1686 (bil. 14). 

Rikdrotsens änka följde honom snart ef- 
ter. Maria Euphrosyne avled på Höjen- 
torp 24/10 och begrovs i Varnhems klos- 
terkyrka. 

Tillsammans hade det högförnäma pa- 
ret elva barn, av vilka åtta avled som 
små. 

Den ende sonen Gustav Adolf De la 
Gardie dog barnlös 1696 och slöt där- 
med på svärdssidan denna gren av ätten 
De la Gardie. 



Fig. 73. Reduktionen på 1680-talet beröva- 
de Magnus Gabriel De la Gardie större delen 
av hans ofantliga förmögenhet och egendo- 

Reduktionsmyndigheternas sista inven- 
teringar på Makalös skedde 20/9, 29/10 
och 12/12 1688 (bil. 14), varvid ett syn- 
nerligen omfattande lösöresbestånd re- 
dovisades. 

mar, bl. a. Makalös. Det enda slott han fick 
behålla var Vänngarn i Uppland, där han 
avled 1686. 

Ingenting kan bättre och mer detalje- 
rat skänka en uppfattning om den prakt 
och de dyrbara mobilier och lösören, 
som rymdes i Makalös, an dessa hand- 
lingar. 



Redan 1654 började Magnus Gabriel De 
la Gardie att intensivt intressera sig för 
fadernepalatsets omgestaltande och för- 
skönande. Han inledde en brevväxling 
med arkitekten Nikodemus Tessin d.ä., 
som just året förut hemkommit från ut- 
ländska studieresor. Från denna tid före- 
ligger åtskilliga planer och utkast till viss 
nyutformnjng a v -  Makalös. Också gre- 

Fig. 74. Egenhändigt utkast till Makalös- 
tomtens nyordnande a v  Magnus Gabriel De 
la Gardie, sannolikt från 1650-talet. T.v. o m  
palatset syns "H:s E x e s  trägård och par- 
terrer". 

ven själv bidrog med egenhändiga skis- 
ser och detaljförslag. 

Nya vindar hade emellertid börjat blå- 
sa inom arkitekturen. Makalös hade med 
tiden blivit omodernt. Nya ideal med 
symmetri och klassiskt sträng monu- 
mentalitet eftersträvades. Den smak som 
rådde på den gamle Fältherrens tid var 
nu passerad. 

Då hela detta skede grundligt behand- 
lats av tidigare ferskzre, skal! hzr e d a s t  
lämnas ett kortare sammandrag. 

Det är uppenbart att Magnus Gabriel, 
som lärt känna nya stilriktningar b1.a. 
under sina utlandsresor, önskade inrätta 
sitt palats i överensstämmelse med rå- 
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Fig. 75. Magnus Gabriel De la Gardie lät 
Nikodemus Tessin d.ä. göra en uppmatning 
samt ombyggnadsförslag för Makalos på 
1660-talet. Lägg märke till att huvudtrappan 
har placerats som centraltrappa z stora för- 
stugan. 

dande barockmode i Frankrike och Ita- 
lien. Och därvid understöddes han för- 
visso helhjärtat av Tessin. 

Emellertid stannade deras gemensam- 
ma ståtliga planer på att omgestalta Ma- 
kalös till en omfattande romersk barock- 
anläggning på papperet. Andringsför- 
slagen gick i huvudsak ut på följande. 

Den åt ena sidan förlagda stora hu- 
vudtrappan i det inre skulle förändras till 

en monumental fondtrappa. Vidare 
skulle en ståtlig borggård med omgivan- 
de likformiga byggnadslängor eller gal- 
lerier anläggas, medan den gamla träd- 
gården i öster skulle nygestaltas och be- 
byggas i monumental anda. 

Palatsets yttre hade inte underhållits 
sedan faderns tid och på 1660-talet måste 
åtskilliga brister avhjälpas. B1.a. höll al- 
tanerna i andra våningen på att rasa ner 
och måste stöttas. Den stora huvudfri- 
sen med sina skulpturer samt räckverken 
med sina stenbalustrar var också i brist- 
fälligt skick. Allt detta måste stadgas och 
fästas. 

För dessa arbeten anlitade Magnus 
Gabriei en byggnadsingenjör vid namn 
Johan Petter Kir~tenius.~ Ett brev från 
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Fig. 76. Av iVikodemus Tessin d .2 . :~  jtora 
ombyggnadsförslag till Makalöstomtens ut- 
formning och nybebyggelse på 1660-talet 
blev ingenting förverkligat. 

denne till Magnus Gabriel, daterat 
Stockholm 12/4 1660 upplyser om arbe- 
tets art: 

Högvälborne Greve, nådige Herre. 
Ers höggrevliga Excellens nådiga skrivelse av 

den 26 oktober nästförflutna år, daterat Elbingen, 
har jag mottagit detta år den 11 mars, och vidare 
gjort min basta flit vid det stora huset härstädes 
och redan tidigare Iåtit måla väderbeständigt, 
upprättat skriftligt kontrakt med hantverksfolket 
och särskilt med mäster Ewert, vilken jag också 
till inköp av något koppar och annat tillbehör 
måste ge 100 D. i förskott på kontraktet, vilket 
vidare utvisas av hans hos mig befintliga under- 
skrivna pagper.,9 ,, 

Men va jag i ersattning härför för att de skulle 
göra så mycket som möjligt och i synnerhet han, 
det känner delvis herr hovmästaren och monsieur 
Weber till, och även Geiger kan lämna muntlig 
redogörelse darfGr, vilken jag Iåtit se dessa 
papper. 

Denna vinter har också åt sjösidan på galleriets 

bröstvärn, där de två stora vapnen och inskrifter- 
na stå, ett stort stycke med vapnen blivit helt löst, 
så att det under ett litet stormväder har fallit ner, 
vilket jag så gott som möjligt är har Iåtit förbättra 
tillsammans med master Markusl med järnklam- 
mer och bly, men eftersom de båda gallerierna 
nastan helt förstörts, och jag, så länge Ers hög- 
grevliga Excellens varit bortrest, så mycket som 
möjligt, Gud vet, underdånigst hjälpt att under- 
hålla, men emedan det numera av allt att döma 
inte går att hålla uppe längre, så är därför båda 
gallerierna ordentligt understottade med bjalkar, 
och vidare så vitt möjligt frisen, ka itäl, valvbågar 
och lister, ävensom huvudena till l i sens  stenhug- 
geri fastsatta, medan de övriga siraterna av sten- 
huggeri har fasts med klinkor och murbruk som 
underdåni st bifogade lilla teckning visar. a Och se an gallerierna täckts med koppar och 
man lagt tätt med bräder ovanpå, så kunde det 
åtminstone snarast bli reparerat, men därtill er- 
fordras mer an 1.000 rdlr. Men eftersom man nu 
inte riktigt kan veta, hur det förhåller sig med 
valven därinne, så kan man inte göra något be- 
stämt förslag om detta, och eftersom de for det 
mesta måste ersattas, så skulle detta förmodligen 
kosta fyra eller fem gånger mera och ta lång tid i 
anspråk. 

Trähusen vid Stora huset har jag under den 
gångna veckan åter så mycket som mojligt låtit 
underbyg~a och hjälpa, men nastan halften av 
virket ar orstort och kan knappast bevaras mera. 

De 300 rdlr smt, som jag räknat samman åren 
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1658 och 1659 liksom också den 5 augusti sistfor- 
lidna år underdånigst skrivit om, har jag fått för 
att användas till den nödvändigaste reparationen. 
Av detta har jag nästförflutna året tillställt räk- 
ning och kvittenser till monsieur Weber och ge- 
nast vid mottagandet av ovannämnda skrivelse av 
honom fått veta, att man inte kan hoppas på några 
medel från fogden Börie Abramsson eftersom 
bönderna på grund av deras oförmåga ej kan den- 
na gång betala sina räntor. 

Jag avvaktar därför med det snaraste nådig re- 
solution, ty  gallerierna kan svårligen klara sig 
över denna sommar och båda brostvärnen kom- 
mer att rasa både upptill och nertill och efter dem 
mest det hela med vapen och koionner och skulp- 
turer, vilket ju kostar allramest. Aven källarvalvet 
därunder samt fönstren på huset är i stor fara. 

Jag har nu sedan år 1656 och tills dato med 
ringa medel verkat vid bygget, men . . . knappast 
fått så mycket tack som min tjanare och lärling 
har kostat att hålla, vilket Gud och min allranådi- 
gaste överhet må veta. Jag ber därför om hjälp 
med det snaraste, innan jag f 

Av detta något omständliga brev fram- 
gir  emellertid rned all tydlighet, att Ma- 
kalös efter Fältherrens död befunnit sig i 
ett åtminstone till det yttre synnerligen 
dåligt skick och i starkt behov av repara- 
tion och underhåll. 

Att med tanke härpå alla storvulna 
planer på om- och nybyggnader fick be- 
ro, är därför kanske inte så märkvärdigt. 

Redan 1916 1658 lät man t.ex. "die 
Steinhauerei midt Öhl zustricken und 
midt steinfarben zu ubersprissen" och 
"Alle die Drachenköpff zu renovieren 
und fest zumachen." Vidare lagades 
kopparbetäckningar, fönster, dörrar, lås 
m.m. 

Sådana och andra underhållningsarbe- 
ten fortsatte ännu 1667. 

Fig. 77. Makalös var i slutet a v  1650-talet 
tämligen förfallet z det yttre. Omfattande 
underhållsarbeten visade sig nödvändiga. 
Här ett reparationsförslag med detalj av  det 
nedre arkadgalleriet, utarbetat a v  byggnads- 
ingenjören J. P. Kirstenius i april 1660. 



Förändringar i det inre 

Den danske resenären, borgmästaren i 
Helsingrar Corfitz Braem, som 1671 be- 
sökte Stockholm, passade då också på 
att bese rikskanslerns Magnus Gabriel 
De la Gardies palats Makalös, stadens 
förnämsta privatbostad. Den 17 decem- 
ber genomvandrade han huset, som då 
beboddes av Magnus Gabriel De la Gar- 
die och hans gemål Maria Euphrosyne. 
Resultatet blev följande skildring: 

War jeg vdj Rix Canceleren G.  Magni de la Gar- 
die aard; huilken er een skion bygning, oc we1 
meu a lerede gemacker. Neden till er een stoer Saa! 
[I:2], huor hand ordinaire giffwer Audience, der 
vdj henger alle Feltherrer som haffwer worren vdj 
Suerrige; her hos er eet gemach [I:3] huor hand 

iffwer Secret Audience; aff den stoere saal [I:2] 
[and man gaa ing vdj Endesalen [I:1], huor vd, 
eet boer til 18 Persohner, huilket nesten altid er 
fult, thi han holder offen taffel. For  bordenden 
staar Gustavi Adolphi, Caroli Gustavi oc Hedvig 
Eleonorae Contrafeier. Naar mand kommer op 
aff den stoere trappe, da er paa den höyere hand 
een stoer Audience Saal [II:6] for hendis Försteli- 
ge Naade, (thi hans Gemahl er Caroli Gustavi 
Syster) huor under een himling staar Caroli Gus- 
tavi Contrafait, oc paa den eene side hans Faders 
Pfaltz Greffwens, oc paa den andre Pfaltz Gref- 
findens Moderens; Saalen er tapezerad med 6. 
sölff liusseplader oc een Christal Croone behangt. 
Her  hos er eet Kammer [II:7] med een Seng; fire 
Stoere speiler; to  Cabinetter aff Eebenholt; med 
adskilligt Sölffwerck, eet boer med sölffkurver, 
puder Eske oc alt huis der horer til een Nat  taffel. 
Vdj dette gemack haffwer kongen soffwed tuende 
Netter; her hos eet anded [II:8] huor kongen 
kleeder sig, huor vdj Dronning Christinae Cont- 
rafait, eet Staal Speil; nogle Elffenbeens Schatol- 
ler, oc tuende skionne Thresor; ett boer inlagdt 
med Sölff. Paa den wenstre hand er den stoere 
Gibs Saal [II:l], huorvdj hand g e ~ t e r e r . ~  

När Makalös stod färdigt var Magnus 
Gabriel tjugo år. I fem år bodde han här 
tillsammans med sina föräldrar, sina 
bröder och systrar. Själv disponerade 
han som den äldste sonen en egen rums- 
svit i andra våningens östra del, beståen- 
de av studerkammare, sängkammare och 
förmak (112, 3, 4). 

I och-med sitt giftermål-1647 med Karl - 

(X) Gustavs syster, pfalzgrevinnan Ma- 
ri2 Fuphrosyne, !%mnude hun för-!dra- 
hemmet. 

När han sedan efter faderns död 
1652-1653 övertog Makalös och så 
småningom inflyttade dit, var det i förs- 
ta hand en modernisering av interiörerna 
som eftersträvades. Dessa försågs med 
nya och dyrbara inventarier och en upp- 
möblering i den rådande tidsstilen. 

Modern, Ebba Brahe, hade 1655 skaf- 
fat sig egen bostad på Södermalm. Sys- 
konen hade gift sig och bildat egna fa- 
miljer. Fältet var sålunda fritt för nyin- 
redning av det gamla fädernehemmet. 
Härmed följde också en nydisponering 
av husets rum och salar. 

Ar 1656 upprättades en förteckning 
över alla våningarna och därpå igångsat- 
tes inre arbeten, som i stort sett fortgick 
till 1667. 

Om alltså Makalös i det yttre förblev 
sig likt sedan föräldrarnas tid, tillkom nu 
åtskilligt nytt i det inre. 

I förstugan på nedre botten (I:17) pla- 



cerades en monumental bronsstaty av 
husets byggherre Jakob De la Gardie. 
Denna skulptur var daterad 1661 och var 
möjligen utförd av bildhuggaren Nicolas 
Cordier på Magnus Gabriels uppdrag. 
Den har emellertid även attribuerats till 
Jean Baptiste D i e u ~ s a r t . ~  

Man har tidigare ansett att skulpturen 
föreställde farfadern, den vittberömde 
krigaren Pontus De la Gardie (1520- 
1585), ättens introduktör i Sverige. Men 
inskriften på sockeln tyder inte därpå. 
Den lydde nämligen: 

"/ MEMORIAE / AETERNAE HE- 
ROIS MAXIM1 PARENTIS OPTIMI 
GRATVS VTIQVE FILIVS MAGNVS 
GABRIEL DE LA GARDIE 1661" el- 
ler i svensk Översättning: "Till det eviga 
minnet av den store hjälten och utomor- 
dentlige faderr, av de:: mrhört tacksam- 
me sonen Magnus Gabriel De la Gardie 
1661." 

Skulpturen försvann i och med reduk- 
t i ~ n e n . ~  

Men även en del andra skulpturer an- 
skaffades. 

Den vallonske bildhuggaren Jean 
Baptiste Dieussart hade 1664 anställts i 
Magnus Gabriels tjanst. För Makalös ut- 
förde han b1.a. en kopia i bly av en antik 
Diana samt sex andra blyskulpturer "a 
l'antique". Dessa sistnämnda föreställde 
romerska fältherrar och fick här uppträ- 
da som representanter för medlemmar 
av ätten De la Gardie.5 Sannolikt fick 
också de sin plats i den nedre förstugan 
till "Stora huset" (1:17), kanske i dar 
befintliga nischer. 

För rikskanslern och hans gemål nyin- 
reddes bostadssviter. B1.a. ändrades Ja- 
kob De la Gardies egen kammare (I:2) 
till audienssal. Faderns förmak inrätta- 
des till "Hans grevliga excellens sov- 

kammar" och enskilda audiensrum (I:3). 
Ebba Brahes sängkammare gjordes 

om till ett "biblioteksförmak" (I:4) och 
hennes f.d. förmak blev i stället Maria 
Euphrosynes sängkammare med en in- 
byggd sängalkov (I:6). svärmoderns s. k. 
"lilla kök" blev nu bostadsrum för so- 
nen Gustav Adolf (I :7). 

Matsalen pä nedre botten (1:l) behölls 
i denna egenskap under hela De la Gar- 
dies tid. 

Det stora rum i våningen 1 tr. upp, 
som på Fältherrens tid kallades "salen 
emot gipssaleny', inreddes nu som au- 
dienssal för Maria Euphrosyne (II:6), 
medan de två rummen i väster i denna 
våning, som tidigare bebotts av Magnus 
Gabriels yngre bror Axel Julius, för- 
vandlades till sängkammare (II:7) och 
f6rmzk (II:8) vid kungliga besök. 

Vi har redan ovan genom Corfitz Bra- 
ems beskrivning sett hur en del av rum- 
men var möblerade och utstyrda. 

En hel del utrymmen fick behålla sina 
ursprungliga funktioner, såsom t. ex. 
festsalen eller "Stora gipssalen" i andra 
väningen (II:I), samt den ävenledes 
mycket stora danssalen med sin musik- 
läktare i tredje våningen (1II:l). 

En flitig arbetare i Magnus Gabriel De 
la Gardies tjanst var den franske konst- 
nären Nicolas Vallari. 

Förutom med en mängd tavlor och 
porträtt, som kanske även till en del in- 
går i det stora inventariet på Makalös 
från 1686-1688, bidrog han också vid 
nyinredningen av palatset. Bl. a. försåg 
han en del representationsrum med tak- 
målningar, som fick ersätta de gamla 
från Fältherrens tid. 

Enligt en bevarad förteckning över 
hans arbeten får man veta, att han utför- 
de "3 store Taflor up under Tacket i 
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Matsallen i Husset" (I:l), samt "4 store 
Taflor up under Tacket i Grefwens Au- 
diens Cammar" (12). Dessa plafond- 
målningar torde ha tillkommit omkring 
1654 och inramades av stuckaturer av 
Daniel Anckermann m.fl. I viss mån kan 
de sägas avlösa en äldre tids takdekora- 
tioner med kasetter och trälister, som 
indelade de målade falten. 

Vallari gjorde också hela målade vägg- 
fält. Så t.ex. i det svåridentifierade "lilla 
Blå Cabinettet", där han åstadkom "4 
st: lijka stoora tafflor med quinfolksfi- 
gurer nakota fastslagna på weggen". 
Sannolikt rörde det sig om mytologiska 
scener i stil med gudinnan Dianas bad 
och hennes nymfer el. 

Lösöret på Makalös var under Mag- 
nus Gabriels tid av dyrbaraste slag. Ut- 
sökta sarrilingái- inhystes i husets olika 
rum. Biblioteket, "Blå kabinettet", 
konstkammaren, klädkammaren och 
rustkammaren inrymde väldiga mängder 
av sällsynta och konstrika föremål. En- 
dast de kungliga slottssamlingarna och 
Skoklostersamlingen kan i dagens Sveri- 
ge ge en någorlunda uppfattning om ri- 
kedomen och mängden i De la Gardies 
Makalös. ' 

Men nu stundade dystra tider. Ar 
1676 störtades den en gång så mäktige 
rikskanslern från sin upphöjda post som 
rikets främste ämbetsman. Därpå följde 
Karl XI:s reduktion, som ytterst hårt 
drabbade honom och hans gemål. 

Också Makalös drogs in till kronan. 
En synnerligen noggrann inventering av 
palatset och alla dess härligheter - likväl 
med undantag för det omfångsrika bib- 
lioteket - upprättades för kronans räk- 
ning under åren 1686-1688 (bil. 14). 
Tyvärr blev lösöret inte fördelat på olika 
lokaler vid uppteckningen utom i un- 

Fig 78. Storartade samlingar a v  konst och 
konsthantverk hopbragtes av  den kulturellt 
och estetiskt engage ide  rikskanslern Mag- 
nus Gabriel De  la Gardie. Bland hans dyrba- 
ra lösöre fanns också denna konfektskål av  
sköldpadd, ingående t en bordsservis t i2 de- 
lar, prydd med hans vapen och enltgt tradi- 
tzonen brukad som bröllopsservis. 

dantagsfall, men de ovärderliga uppgif- 
terna skapar ändå en totalbild av detta 
ofantligt rika stormanshem. 

Tyvärr medger utrymmet ej en när- 
mare kommentar av detta innehållsrika 
inventarium. En del uppgifter må emel- 
lertid lämnas. 

1718 1686 gjordes en första invente- 
ring. Den omfattade b1.a. juveler, hus- 
gerådssaker, konstkammaren, Blå kabi- 
nettet, biblioteket, rustkammaren samt 
beståndet av konterfej och skillerier, 
d.v. s. målningssamlingen, skulptur, 
möbler o. dyl. 

Det är tydligt att man som vanligt vid 
sådana tillfällen sammanfört alla slag av 
föremål också i osammanhängande 
grupper i olika lokaler, där det fanns 
gott om plats. 
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2019 1688 fortsattes inventeringen åter 
av konstindustriella föremål i Blå kabi- 
nettet, som tidigare inte medtagits, men 
som nu granskades av speciellt sakkun- 
niga. Har upptas b1.a. en mängd bruks- 
föremål som porslin, holländska stenka- 
ril, d.v. s. fajanser, glas, silver, speglar, 
mässing, malm, koppar, tenn och sang- 
kläder, ävensom en del tavlor. 

29/10 samma år gjordes en tredje och 
slutlig inventering, då bl. a. möbler åter 
värderades. 

Några typiska exempel får illustrera 
lösörets skiftande innehåll. 

Bland de många ytterst dyrbara juve- 
lerna och andra smycken upptas särskilt 
"Hans Höggrevliga sal. Excel1:ts riks- 
marsk-kapp av elfenben med amelerad 
guldknapp och 6 ringar, med diamanter 
zlch rabiner besatte". 

I husgerådskammarens inventarier 
finner man en del möbler, som kan be- 
traktas som typiska för dåtidens inred- 
ning t. ex. : 

13 ar röda sammetsstolar - 2 guéridoner som 
bil&, försilvrade, med fruktkor ar på huvudet 
- I slag- och vis-ur i en svart, krgylld kolonn 
med en glob ovanpå - 1 grön sammetssäng med 
allt tillbehör, 4 sangknappar och 4 fjäderbuskar av 
åtskillig kulör - 1 blå sammetssang av 4 gardiner, 
under fodrad med blått blommerat atlask, med 
silkes- och silverfransar kring, 1 sangkap a därtill 
med krepin-fransar, 1 sängtäcke av blått Elomme- 
rat atlask med silver- och silkesfransar. 

De mera påkostade interiörerna hade 
väggarna beklädda med dyrbara tapet- 
sviter eller gobelänger. Sålunda namns 
åtta stycken med patriarken Jakobs hi- 
storia, dar motivet måhända var valt 
med tanke på Fältherrens förnamn. 
Fem tapeter var av silkevävnad med mo- 
tiv ur den grekiska historien. Ytterligare 
sex var gjorda med insprängd guld- och 
silvertråd samt "med vapen på." Land- 

skaps- eller boskagetapeter, s. k. verdu- 
rer, ingick naturligtvis också i beståndet. 

Den ganska omfattande porträtt- eller 
konterfejsamlingen av kungligheter, 
högadel, krigare och familjemedlemmar, 
kompletterades med en del skulpturer. 

Dåtidens begrepp om skön konst, nar 
det handlade om stafflimåleri, var efter 
vårt satt att se ganska kuriöst. Bland 
verkligt framstående arbeten förekom de 
förunderligaste ting. 

Tavelbeståndet var ganska stort. Någ- 
ra konstnärsnamn uppges ej. De rubri- 
ker som av herrar inventeringsman åsat- 
tes konstverken, ter sig ofta ganska sall- 
samma. Ett litet axplock ur samlingen 
lämnas har: 

En gammal människa i förgylld ram - En italie- 
nare av en rar mästare gjord - Ett skilleri med en 
g a n n a l  man p i  en vit häst vid rinnande vatten - 
En hög kvinnsperson i gammal frökenshabit - 
De 9 muserna med Mercurius - Ett litet skilleri, 
som representerar helvetet - Ett naket liggande 
kvinnfolksbeläte av sten - Ett konterfej med ro- 
randes ögon. 

En målning med slaget vid Novgorod får 
val närmast betraktas som en hyllnings- 
gard åt faderns krigiska bedrifter. 

Bland rustkammarens mängder av 
dyrbara och eleganta vapen påträffades 
bl. a. : 

Ett tornér-harnesk med bröst och ryggstycke, 
fjällvis försilvrat, därtill armar, handskar och 
kaskett. 

Som ett exempel på den yttre ståt som 
Magnus Gabriel omgav sig med kan 
anföras : 

7 livré-hästtäcken med Hans Exc:s sal. drotsens 
vapen, med silver broderat, orangefärgade sam- 
metssträck och silvergaloner, orangefargad boj till 
underfoder, därtill 11 halskappor, på var kappa 
en blå silver- och silkeskvast. 
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Vagnar och kördon var inte mindre 
praktfulla t. ex. : 

En stor karet, korgen med förgyllt bildhuggare- 
arbete, lädret med förgyllda mässingsbeslag, inuti 
klädd med röd sammet, runt omkring med röda 
silkesfransar, så väl som förslaget med sammet 
och fransar, 18 förgyllda mässingsplåtar under 
himmeln, item 24 stycken utanpå, 18 par silkes- 
kvastar utanför kransen och 7 stycken små vapen 
nedomkring vagnen. 

Särskilt högt torde emellertid dätidens 
kännare och lärde ha uppskattat konst- 
kammarens brokiga samling av kuriosi- 
teter av allehanda slag. Magnus Gabriel 
De la Gardies "Kunst- und Wunder- 
kammer" hyste verkligen ett omvaxlan- 
de beständ av de mest skilda ting frän 
naturens, etnografiens och smäkonstens 
omräden, helt i överensstämmelse med 
bruket vid de kontinentala furstehoven. 
Också har fär vi nöja oss med att presen- 
tera ett mindre urval: 

Ett litet naket blybelate, som stöder sig på en 
stubbe - Ett Morians-beläte med musslor besatt 
- En grottesk vildman med runda musslor besatt 
- 21 alnar brokot indianiskt tyg - 2 indianiske 
mattor - ett par indianska skor - En ask med 3 
indianska snackmusslor (d.v.s. wampum) - Ett 
svart skåp med dansande dockor, orgel och ur- 
verk - En krona av en fisk uti i elfenbensask - 
Ett huvud av ett svin med 2 tänder och 2 horn - 
En fjäderbuske av en paradisfågel, med huvudet 
uti en ask - En kinesisk bok med trablad - 2 
strutsagg - Johannes Baptistae huvud på ett fat - 
Ett microscopium - Ett enhorn med sitt fodral - 
Ett rinoceroshorn - En lapptrumma med 2:ne 
benhamrar - Ett glas att känna vädrets tempera- 
ment. 

Som bekant var ocksä Magnus Gabriel 
De la Gardie en av landets största bok- 
samlare. En del av hans böcker fanns 
aven uppställda i hans bibliotek pä Ma- 
kalös, men beständet här finns ej särskilt 
upptaget i inventariet. 

Helt rörande är en uppgift i inventa- 

riet angäende det s.k. Blä kabinettet. 
Ordalagen belyser den nitiska omsorg, 
med vilken reduktionens företrädare 
ryktade sitt kall: 

Uti detta Blå kabinettet funnos jämväl förvarade 
åtskillige kostelige geschirr av bärnsten, pärlemor 
och porslin, samt diverse kökssaker, mestadels av 
holländske stenkäril, vilket allt, med vad därtill 
hörde, Hennes furstliga durchleuchtigkeit begär- 
de från inventeringen eximeras; endels darföre, 
att hon några saker därav haft från sin barndom, 
några också bekommit av Hans sal. Kongl. maje- 
stät gloriyrdigst i åminnelse, m m  =cksa för den 
orsak, att hon uti kökssaker och dylikt alltid haft 
en större förnöjelse än uti något annat. 

Inför Maria Euphrosynes begäran vek- 
nade de stränga ombuden och lat helt 
kortfattat anteckna: "Varvid de depute- 
rade lato förbliva." 

Den De la Gardieska epoken i Maka- 
lös var slut. Frän och med 1690 upplät 
kronan byggnaden till tyghus eller 
Arsenal. 

Som representativ monumentalarki- 
tektur hade Makalös då sedan länge spe- 
lat ut sin roll. Ocksä om palatset fortfa- 
rande i det inre delvis motsvarade tidens 
smak, särskilt sedan Magnus Gabriel 
upprustat det och möblerat gemaken a la 
mode i tidens nägot svulstiga tysk-fran- 
ska barockanda, stod det i det yttre som 
en företrädare för en svunnen tid. 

Magnus Gabriel De la Gardie har pä 
sin tids spräk gett uttryck ät förgangel- 
sens tankar och ett bittert förakt för all 
världslig makt och prakt i sin psalm nr 
555 i den svenska psalmboken (gamla nr 
471). Om orden i hans mun kan läta nog 
sä sällsamma för en magnat som han, var 
de nog uppriktigt menade, aven om det 
var helt konventionellt och i tiden att 
uttrycka sig s i :  



Jag kommer av ett brusand'hav 
på ratta gladjestranden. 
Min kropp, han lägges ned i grav, 
men Gud u ptager anden. 
U r  mörker R ommer jag till ljus, 
från armod till Guds rika hus, 
från oro till god vila. 

Enligt en gammal uppgift hade hans ge- 
mål furstinnan Maria Euphrosyne på 
väggen i alkoven i sin paradsängkamma- 
re på Karlbergs slott med egen hand 
klistrat upp en av henne själv på tyska 
författad klagoskrift, daterad samma dag 
som hon och hennes make måste Iamna 
slottet. Har talar en stark smarta inför 
uppbrottet, men samtidigt bitterhet och 
hat mot brorsonen Karl XI, som drivit 
det akta paret från gård och grund. 
Skriften berättas ha haft följande inne- 
hå:: ; 

Anno 1684 den 1 juli. Bedrövad och förföljd av 
min fiende blir jag nu utdriven frän Karlberg. Jag 
går och flyr till den ratta Carls-klippan, som ar 
min Gud. Han  ar med sin näd en fast klippa och 
ett skydd för alla, för min hjartanskare, akta man 
och herre, greve Magnus Gabriel De la Gardie, 
och i lika mån min egen försörjare. Jag ar i allt 
nöjd med min Guds vilja. Dä han kallar mig bort 
harifrån, har han en bättre bostad och plaisir-ort i 
beredskap åt mi dar varken djävulen eller min 
fiende kan driva kort mig, utan där jag är fornöjd 
i Gudi, och min förhoppning skall icke komma på 

skam. Detta lämnar jag nu efter mig, som man 
kan se i detta rum, som varit min sovkammare 
och alkov, vari Gud givit mig en lugn sömn och 
en saker vila i si% , , 

Fatti , men ri i min Gud, främling i Sverige, 
en födf pfalzgrevinna och furstedotter i Tysk- 
land, i enlighet med Guds och herr faders vilja har 
jag förblivit i Sverige, olycklig, men samtidigt den 
lyckligaste maka, då jag kan kalla mig greve Mag- 
nus De la Gardies gemål och trogna husfru, 
pfalzgreve Johan Kasimirs dotter, den store och 
dygderike konungens Karl Gustavs syster. Gud 
vare tack har jag så levat, att ingen av de mina fått 
skämmas darföre. 

Magnus Gabriel De la Gardie avled 
1686. Hans hustru följde honom ett år 
därefter. 

Ridån gick ner för Makalös och dess 
yverborna storhetstid och som tunga 
ackord vid det lysande skådespelets slut 
ljuder Georg Stiernhielms tankedigra 
r d e r  : 

Döden molmar i mull allt, vad har glimrar och 
glantzar. 

Döden kastar å kull allt vad det har yppert och 
, A L  

högt ar. 
Döden krossar i kras allt vad har kraft har och 

helt ar. 
Döden trampar i träck allt vad har fagert och fint 

ar. 
Döden dvaler i dvalm allt vad har levnad och liv 

har. 
Döden raffar å vag allt vad har aktas och älskas. 
Döden sjalver ar intet och gör all ting till allsintet. 





Makalös som arsenal 
och teater 





Endast ytterst kortfattat kommer har 
Makalös' öden under 17- och 1800-talen 
att behandlas, då dessa faller utanför vårt 
egentliga ämne. Dessutom har flera fors- 
kare redan agnat detta avsnitt av byggna- 
dens historia ingående studier i ett vida- 
re, främst stadsplanehistoriskt samman- 
hang. ' 
Efter att en kortare tid efter reduktionen 
ha tjänstgjort som sädesmagasin, inratta- 
des Makaiös i690 cili tyghus eller Arse- 
nal. Dar förvarades arméns troféer 

Fig. 79. Sedan Makalös indragits till kronan 
och efter 1690 använts som tyghus eller Arse- 
nal, uppglorde Nikodemus Tessin d.y. 
1712-1713 i samband med sitt stora slotts- 
omgivningsförs~ag också ett monumentalt ut- 
kast till n y  Arsenalsbyggnad på Makalös- 
tomten. 

m.m. Under åren inhystes har aven den 
kungliga livrustkammaren 1691 - 1784. 

Men den största tilltänkta förandring- 
en av hela Arsenalsområdet stannade lik- 
väl på papperet. Den ingick som en vi- 
sion i Nikodemus Tessin d . ~ .  :s storarta- 
de och fantasirika slottsomgivningspro- 
jekt, som han vid sekelskiftet utarbetade 
och som steg för steg utvecklades, tills 
han 1713 hade det hela i det närmaste 

att uiidci-St;ilaS TZ-..I VTT : 
IUII AII I Beii- 

der.' O m  den stora planen från 
1712- 1713 skrev han till konungens 
sekreterare: 

N u  har ja en widl ftig Dessein för händer, neml. 
en genera 'i Plan a i" Slåttet, med nya Rådstugun, 
Börsen, Myntet, bagge Stenbroarne åt Norre 
Malmstorg, tillökning af K.M. :tt2 Stall, så att dar 
må kunna rymmas 300 hastar, den store nya kyrc- 
kan för Kongl. Grafwarne, den nya Arsenalen, 
Kongl. M:tz trägård, Stor Kyrckans yttre förbatt- 
ring, jemte någre andre publique och Fyra store 



Fig. 80. Den enligt Hårlemans ritningar om- som hela Skieppzleeden, så att uthi hela 
byggda Arsenalen sedd fuån Lejonbacken på Staden och Malmarna eij finnes någon 
1760-talet. Oljemålning av Johan Safven- bättre lagenhet. " 
bom. Den gamla Arsenalen skulle naturligt- 

vis rivas och området helt nygestaltas. 
particuliere hus, hwilka alle nogast till sina indel- Tre väldiga byggnadslangor med ge- 
ningar äro i denna hufwudplanen införde, och på nombrutna bottenvåningar skulle om.. 
hwilket alt Facciater och Profiler redan förut äro i 
stort teknade, som i tillkommande tid torde kom- fatta en gårdsplats, 
ma till pass. prydd av två stora fontäner. Huvudlang- 

an avslutades i väster och öster av ko- 
Med den nya arsenalsgården tänkte sig lossala torn med kupoler. Och mot 
Tessin skapa en monumental svensk na- Strömmen på gårdsplatsens södra del 
tionalplats i samverkan med Kungstrad- skulle resas fyra ryttarmonument över 
gården och med utnyttjande av det harli- den svenska stormaktens fyra berömda 
ga laget vid Strömmens vatten. Det ar an konungar Gustav II Adolf, Karl X Gus- 
en gång franska 1600-tals idéer som ak- tav, Karl X1 och Karl XII.2 
tualiseras, och man kommer åter att tan- Karl X11 gillade i stort Tessins förslag. 
ka på Henrik 1V:s Place de France. La- Men tiderna var onda. Utsikten att få 
get var enligt Tessin ojämförligt: "så detta det förvisso mest storslagna pro- 
wahl i anseende af Slåttet och Nya Bron jektet i svensk arkitekturhistoria ge- 



Fig 81. Arsenalen vid 1700-talets mitt, sedd 
från söder. Detalj av  oljemålning av okänd 
konstnär. 

nomfört var ytterst oviss. Dock ville ej 
Tessin lämna sin optimistiska syn: 

De förflutna och narwarande tider hade wahl 
kunnat betaga mig slike speculationer, därest icke 
hoppet af et bättre tillstånd stadze hade legat mig i 
sinnet, och Hans Kongl. Maij:ts stora wasende 
hade uppmuntrat mig. 

Framtiden blev emellertid helt annor- 
lunda. Det gamla palatset fick stå kvar 
och befann sig under det kommande år- 
hundradet som oftast i ganska skröpligt 
skick. Ideligen måste reparationsarbeten 
av olika slag vidtagas. 

En del avsevärda förändringar ge- 
nomfördes med tiden i det yttre. De vik- 
tigaste skedde under senare delen av 
1740-talet, då Arsenalsbyggnaden kom 
att stå under arkitekten och överhovin- 
tendenten Carl Hårlemans överinseen- 
de.3 Det i dåligt skick varande kopparta- 



Fig. 82. Utsikt över Arsenalen från Fersen- 
ska terrassen. Detalj a v  gouache av  Elias 
Martin. 1790-talet. 

ket togs bort och hela det höga taket 
med skorstenar, altan och lusthus för- 
svann. I stället sänktes taket, valmades 
och belades med järnplåt. Också galle- 
rierna och arkaderna på byggnadskrop- 
pen borttogs tillsammans med en hel del 
av den yttre skulpturala utsmyckningen. 
De ståtliga portalerna gick all världens 
vag. Endast tornens rika skulpturala de- 
koration lämnades kvar. Fasaderna fick 
en stram hållning i tidens smak med enk- 
la, delvis rusticerade ytor. 

Också färganslaget blev ett annat. I 
överensstämmelse med den rådande 
tidssmaken avfärgades fasaderna i gulto- 
nad puts. Alla dessa förändringar, vartill 

förslag och ritningar utarbetades av Hår- 
leman, kan studeras på dåtida stock- 
holmsbilder, bl. a. på Johan Säfvenboms 
oljemålningar. 

Bataljmålningarna och generalspor- 
tratten i Kungssalen på Läckö bortför- 
des på Fredrik 1:s befallning 1746 och 
hamnade dels i Arsenalshuset, dels i Per 
Brahes gamla hus på Helgeandsholmen. 
1793 överlämnades de till Krigsakade- 
mien på Karlberg4 

Flera arkitekter sysselsattes under 
1700-talets senare hälft med projekte- 
ringar för Arsenalsområdet, b1.a. C.F. 
Adelcrantz,  F. M. Piper och C. C. Gjör- 
well .  Piper gjorde förslag till en engelsk 
park på området, medan Gjörwell in- 
komponerade det gamla palatset i ett 
stallprojekt 1792. Men allt förblev tills- 
vidare vid det gamla. 

I den svenska litteraturen har Arsena- 
len besjungits några gånger. 
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Fig. 83. Detalj av Petrus Tillaeus' stock- 
holmskarta från 1731 med området kring 
kungliga slottet och Arsenalen. 

Även Bellman har nämnt Arsenalen i si- 
Först av Werner von Rosenfeldt i hans na epistlar. Således heter det i Fredmans 

"Låfdicht öfwer Stockholms stad" från epistel n:o 33 "Om Fader Movitz's öf- 
1702 : verfart till Djurgården": 

Men ar i något Land, man seer en ARSENAL I en åldriger dal 
Full Fahnor och Standar, TROPHEER utan taal. Syns en Arsenal . . . , 
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Fig. 84 a-b.  Förslag till ombyggnad a v  Arse- 
nalen med  full tredje våning a v  sten. Fasad 

hlnn a",' ~ " Y I  H S Y l o m n n  174O-&Let. 
"C' ,  f*W'* U"'.. " " J  *C"'"'* L' 



ARSENAL 181 

och i episteln n:o 37 "Till Mollberg på historiska minnen med Gustav II Adolfs 
post vid Kungs-Trägården": stridshäst och Karl X1I:s uniforms- 

Gosse en gång om du stupar i falt, 
Ser du Arsenalen, pryd dina anor; Och i Carl Snoilskys "Svenska bilder" 
Mars har oss båda vår svepning bestalt får Arsenalen i dikten "Stenbocks kurir" 
Inom slitna, blodiga fanor . . . sin sista salut: 
Så stod då det gamla 'Om Från arsenalen dundrar med jemna mellanrum 
en förvaringsplats för våra nationella den åska, hvilken verlden för alltid trodde stum.6 

Fig. 85. Arsenalsområdet. Situationsplan 1780 Fig. 86. Förslag till ombyggnad av Arsenalen 
av A. E. Gete. till kungligt stall av C. C. Gjörvell 1792. 



1 eater 

Under 1700-talets sista decennium in- 
reddes Arsenalen till kunglig dramatisk 
teater.' 

Som vi sett hade dessförinnan många 
olika projekt och förslag sett dagen rö- 

Fig. 87 a-b. Förslag till teatersalong i Arse- 
nalen av Carl Fredrik Sundvall 1792. 

rande Makalös-tomtens och Arsenals- 
byggnadens omdaning. I samband med 
att Gustav 111:s planer på att omvandla 
Kungsträdgården till en engelsk park 
fick F.M. Piper uppgöra utkast härtill, 
varvid aven arsenalsområdet drogs in i 
bilden. Tomten skulle genom en under- 
gång under Arsenalsgatan sättas i förbin- 
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Fig. 88. Teatern sedd från Kungstradgår- 
den. Pennteckning av A. F. Cederholm. 

delse med den kungliga lustgården. Än- 
nu 1816 gjorde Piper utkast till parkan- 
laggning har. Vidare hade som nämnts 
C. C. Gjörwell 1792 gjort flera förslag till 
ombyggnad av Arsenalen till hovstall. 

Det förefaller emellertid helt naturligt 
att Gustav III blev upphovsman till idén 
om att ersatta Arsenalsbyggnaden rned 
en teater, d.v.s. låta ombygga och inreda 
huset för detta ändamål. Redan 1777 ha- 

de konungen godkänt C.F.Adelcrantz' 
ritningar till en kunglig opera och 1782 
stod den vackra byggnaden färdig. Men 
nu behövdes också ett forum för den 
talade dramatiska konsten. Det gamla 
Bollhuset var bestämt att rivas och den 
dramatiska skådebanan hade sedan 1792 
fått en tillfällig bostad i det nya operahu- 
set. En egen fast scen för denna erford- 
rades i stallet för detta provisorium. 

Redan under Gustav 111:s livstid hade 
Arsenalens ombyggnad till teater plane- 
rats. Hans uppskattade arkitekt och tea- 
terdekoratör Louis Jean Desprez utarbe- 
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Fig. 89. "En afton på Gamla Dramatiskan."Akvarell av  Hjalmar Mörner 1814. 

Fig. 90. Förslag till tillbyggnad av  Kungl. Dramatiska Teatern med dubblering av  fasaden och 
n y  mittrisalit 1807, upprättat inom Overintendentsämbetet. 



TEATER 185 

Fig. 91. Förslag till tillbyggnad av Dramatis- 
ka  Teatern. Situationsplan a v  Fredrik Blom 
1807. 

tade ett flertal förslag, som dock inte 
kom till utförande. 

Det blev i stället ett projekt av arki- 
tekten Carl Fredric Sundvall i samarbete 
med direktören och operamaskinisten 
Johan Schef som realiserades. Förslaget 
approberades av hertig Karl 27/11 1792, 
men i starkt förenklat skick. Redan året 
efter eller 1793 var inredningen färdig. 
Salongen hade tre rader i ljusblått med 
vita och förgyllda ornament. Färgen 
ändrades 1812 till rödgult. Vidare fanns 
en s.k. stor loge, amfiteater och parterr. . . 
Teaterrnasklneriet ansags för sin tid yp- 
perligt. 

Den till skillnad från kungl. operan . . 
kallade "Kungl. mindre teatern" invig- 
des på Gustav IV Adolfs 15-åriga födel- 
sedag 1/11 1793 eller som det hette i en 
samtida notis: "D. 1 nov. 1793 spelades 
f.f.g. på nya Dram.teatern i Arsenalshu- 
set på Blasieholmen." Man gav skåde- 
spelet "Den svartsjuke neapolitanaren", 
f.ö. författat av Gustav III, samt operan 
"Alcides. " 

Det var emellertid trångt om utrym- 
met på den nya teatern. Förslag till om- 
byggnad och utökande följde därför 
1807. Ritningarna till dessa är av Axel 
Almfelt och situationsplanerna var upp- 
gjorda av arkitekten Fredrik Blom. Två 
alternativ presenterades, dels en fördubb- 
ling av byggnadens längd, dels en ny- 
byggnad i öster. Ännu 1816 arbetade 
Blom med planer på att förena Kungs- 
trädgården med den gamla arsenalstom- 
ten. I stället för en undergång tänkte han 

sig en upphöjd broförbindelse. Framför 
teatern nere vid Norrström funderade 
han på att placera Karl X1II:s staty.' 

Men nu var snart den 183-åriga bygg- 
nadens saga all. Ar 1825 eller 32 år efter 
dess invigning till teater förstördes den 
av brand.2 

Under pågående föreställning 24/11 
1825 - man spelade ett drama i fem akter 
med namnet "Redlighetens Seger över 
Förtalet" - märktes vid slutet av fjärde 
akten röklukt på scenen. Ridån gick ner, 
och skådespelaren Lars Hjortsberg 
framträdde och uppmanade publiken att 
avlägsna sig i god ordning: 



Lyckligtvis skedde detta, såsom man ock borde 
vänta av en man av ej mindre présence d'ésprit 
och oförskräckthet an snille, på ett så skonande 
och litet alarmerande satt som möjligt. 

Någon panik uppstod ej, men tre perso- 
ner blev eldens rov. Det gamla forna 
Makalös-palatset förstördes helt och 
hållet, endast de rykande och svartbrän- 
da murarna stod kvar. 

Fig. 92. Under en pågående föreställning 
på teatern den 24 november 182j utbröt eld 
och den gamla Makalösbyggnaden förstördes 
helt. Gouache a v  A. F. Cederholm 1826. 

Ruinen fick stå en tid, men slutligen 
inköptes den av en byggmastare, som lat 
riva och bortskaffa alla rester, varefter 
marken avröjdes. 
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Den rika yttre stendekorationen för- 
svann, delvis genom försäljning, och de- 
lar därav murades in på olika byggnader 
i hu~uds t aden .~  Vid dessa senares riv- 
ning och i andra sammanhang har sten- 
fragmenten till största delen omhander- 
tagits av Nordiska museet för att dari- 
från på 1930-talet överföras till Stock- 
holms stadsmuseum. O m  Makalös-pa- 
latsets ursprungliga befintlighet på plat- 
sen minner numera endast de skulptur- 

Fig. 93. Efter branden 1825 kvarstod Ma- 
kalös som en ruin, dar endast murrester och 
fragment av  ytterdekorationen fvdn 1600-ta- 
let fanns kvar. Gouache a v  A. F. Cederholm 
1826. 

avgjutningar, som uppsatts i tunnelba- 
nestationen vid Kungsträdgårdens södra 
del, delvis under den gamla Makalös- 
tomten. 



Noter 

Tiden och miljön 
Byggherren och hans familj 
s. 22 - not 1 O m  ätten D e  la Gardie se h1.a. 

Hahr 1907. - Elgenstierna 1925-36. - Svenskt 
biografiskt lexikon. 10. 1931, med bidrag av 
Hildebrand, B., Boethius, B., Wittrock, G.  och 
Nordberg, T. 0:son.  - Fournas - La Brosse 
1967. - Numers 1967. - samme 1968. - sam- 
me 1980. - D e  la Gardie, C.  1980. 

s. 23 - not 2 O m  Pontus och Sofia De la Gardie 
se av. Wieselgren 1831-43, 1844. - O m  Jakob 
D e  la Gardie se av. Wieselgren a.a. 6. - De la 
Gardie, J .  1893. - Grill 1949. 

s. 24 - not 3 "Hans ex:ce faltherren ar mycket 
sjuk, han ar har i staden och iogerar i det forra 
Bramers och nu faltherrens hus." Ekeblad 
1911-15, 1 s. 124, 1652 1/4. Jfr samme, 1, s. 
160, 1652 18/8: "Hvad nytt anbelanger, så 
ar . . . hans excellence fältherren död den 12 
hujus o m  aftonen." - Rörande stockholmssag- 
ner om Jakob De la Gardie och Makalös se 
LundidStrindberg 1882, s. 537. Fältherren led 
av gr5 starr. 

s. 24 - not 4 O m  Jakob D e  la Gardies begrav- 
ning se Wieselgren 1831-43.6, s. 147-148. - 
Lagerholm 1965. Begravningen skedde 16/11 
1652, men på ljuskronan i Storkyrkan står 14/ 
11. 

Gods och egendomar 
s. 31 - not 5 O m  ett inventarium på Ekholmen 

1586 se Wieselgren 1831-43, 4, s. 226 ff not. 
O m  Sofia D e  la Gardies kläder 1583 och Pontus 
D e  la Gardies 1587 se Wieselgren a.a. 4, s. 227 f 
not, och s. 229 not. - I en skrivelse, daterad 
Uppsala 27/2 1594, beviljar kung Sigismund på 
Johan D e  la Blanque's framstallnin å Johan 
och Jakob De la Gardies vägnar demaonfirma- 
tion och stadfästelse på friherreskapet Ekhol- 
men. Se Wieselgren a.a. 4, s. 77-79. 

s. 34 - not 6 Rörande egendomsbeståndet se 
förutom uppslagsverk och enskilda monogra- 
fier b1.a. av. "Hoff Inventarium å Hus och Gård 
Anno 1665", SA, som b1.a. innehåller inventa- 
rier på "Stoora Steenhuset" vid Götgatan den 

16/4 1669, Brahelund den 7/1 1666, Tullgarn 
den 8/5 1666 Kagleholm den 19/6 1666 samt 
1672, Arnö den 27/8 1667, Svanå den 6/8 1667 
samt 1672, och Arsta den 9/10 1667. Vidare De 
la Gardiesaml., Slaktarkivet, LUB, med b1.a. 
Ebba Brahes silverinventarium: "Inlevererat af 
de gode Herrar Sterbhuss Commissarier den 21 
Januar: 1675, då alla her wore j mitt huss, medh 
desse och fler Sterbhuset angående papper." Se 
av. Wieselgren 1831-43,6. - Karlson 1943. - 
Grill 1949. - Axel-Nilsson 1950. - Lindahl 
1968. - Revera 1980. 

Tidigare bostäder i Stockholm 
s. 35 - not 7 Redan på 1500-taiet under Pontus 

De la Gardies tid ägde familjen De la Gardie 
hus i Stockholm. D e  la Gardiearkivet i LUB 
innehåller en del uppgifter härom. Se av. 
Wieselgren 1831 -43, 4, s. 191 ff. Det föreligger 
b1.a. ett brev från Pontus D e  la Gardie, daterat 
Vadstena 5/2 1580, vari han åt sin hustru skan- 
ker "mitt Steenhus i Stokholm liggiandes på 
Svartmunkegatun emellan Husfru Ingredh 
Hans Larssons Effterlefverskes och Morthen 
Rassmussons hus, med längd och bredd, kalla- 
re, bodher, vindher och gårdsrum . . ." I ett 
inventarium på huset, som upprättats efter hans 
död 1585, namnes b1.a. följande: "Sal. Herrns 
kammer: dörr af eke med smallelås, 12 fenster- 
bågar, 1 skifva med,,marmorsten, I skifva, 1 
karmstol, 3 bankar. Ofri a rum i huset; Nedre 
salen, Barnkammarn, Lil f e Kammarn, Ofre sa- 
len - 7 fenster i bågar - med 3 Kamrar, Vind, 
Skafferi, Kallare, Gatukallare, Kalkbod och 
Vedbod." I den fastigheten tiilhöriga s.k. 
"Korsbyggningen" upptas också en "Antonii 
kammare". Denna kan ha bebotts och uppkal- 
lats efter den bekante Antonio Possevino, som 
var jesuitordens sekreterare och som efter Pon- 
tus D e  la Gardies beskickning till curian i Rom 
av påven sändes till Sverige. Han vistades i 
Stockholm dels 1576-1577, dels 1578-1580. 
Av inventarieuppgifterna framgår också, att 
Pontus haft en malmgård i huvudstaden. - Hu-  
set torde ha legat på samma plats som det nuv. 
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Cruuska huset, Svartmangatan 6, kv. Ceres 13, 
vilket uppfördes 1620 av Pontus dotter Brita De 
la Gardie (d. 1645) och hennes man sedan 1614 
riksskattmastaren Jesper Mattson Krus (d. 
1622). Se av. Josephson i916, s. 67. 

s. 35 - not 8 Se De la Gardie, J .  1893, s. 169. 
s. 36 - not 9 O m  Hans Brehmers hus se Wrang- 

el 1902, 1, s. 146-147, IV, s. 98. -Josephson 
1916, s. 79, not 2. 

s. 36 - not 1 D e  la Gardiearkivet, vol. 74, LUB. 

Hovstaten 
s. 39 - not 2 O m  hovstaten 1637 se "Lista på 

Hoffolket, som der hafva sin lön 1637". Jfr 
Wieselgren 1831 -43, 6, s. 133-134. O m  hov- 
staten 1641 och 1652 se D e  la Gardiesaml., 
Slaktarkivet, 11. X1 och 78. XIII, LUB. Jfr 
Karlson 1945, s. 639-641 och not 1 och 2, s. 
717 och bil. 7. 

s. 40 - not 3 O m  Fältherrens sjöfolk se Wiesel- 
gren 1831-43, 6, s. 134. 

s. 41 - not 4 O m  Mylonius och Drufva se Karl- 
son 1945, s. 640 och s. 681. 

s. 42 - not 5 O m  Magnus Gabriel De la Gardies 
hovstat 1682 se Wieselgren 1831-43, 6, s. 217 
s m t  Karlson 1345, s. 717-718, bil. 7. Om hans 
bordsartiklar 1669 se Wieselgren a.a., 8, s. 
121-122. - Karlson a.a., s. 645 och not 8 samt 
s. 718-720, bil. 8. 

Tidskrönika 1630- 1652 
s. 43 - not 6 O m  kontraktet med Kristler se bil. 

2. Jfr Karling 1980, s. 31. 
s. 44 - not 7 O m  Johan Karl De la Gardies 

begravning se Roosval 1928, s. 491. 
s. 44 - not 8 Se Ogier 1914, utg. av S. Hallberg. 
s. 45 - not 9 Stanislaw Koniecpolski. (1591-' 

1646), polsk fältherre. 
s. 45 - not 1 O m  krut- och salpetersbruken se 

Grill 1949. 
s. 45 - not 2 Ekeblad 1911-15. 
s. 46 - not 3 O m  Birgitta Helena De la Gardies 

begravning se Roosval 1928, s. 491. 
s. 48 - not 4 O m  brev från Furstenhauser se 

Wieselgren 1831-43, 6, s. 59-61. 
s. 48 - not 5 O m  Johan De la Gardies ravmo 

nument se Axel-Nilsson, Dekorativ stentuggar- 
konst, 1950, s. 372 och s. 474. 

s. 49 - not 6 O m  inköp av Samuel Bischop se 
Karlson 1945, s. 656-657. 

s. 49 - not 7 O m  Jakob D e  la Gardies brev till 
sonen Magnus Gabriel 3/6 1643 se D e  la Gar- 
diesaml. LUB och Wieselgren 1831-43, 6, s. 
59-61. Huruvida den "Polniske Jungfruen, 
med deet långa suartta skegget" har något sam- 
band med den undergörande svarta madonnan i 
Paulinerklostret på Jasna Góra i Czestochowa 

ar en öppen fråga. Den "unge kungen" bör vara 
Vladislav IV, Sigismund 111:s son, som var född 
1595. Han  blev kung 1632 och avled 1648. Kon- 
terfejaren Hybbert eller Hubert hette troligen 
Hubert de Hautcour. Se av. Steneberg 1955, s. 
57 och s. 214, not 2. 

s. 49 - not 8 O m  Herman Wrangels krigarport- 
ratt och om Magnus Gabriel De la Gardies sam- 
ling av dylika på Lackö slott se Hahr 1923 och 
Hallback 1978, s. 35-37. 

s. 50 - not 9 O m  Ebba Brahes brev den 16/8 
1643 se Wieselgren 1831-43, 6, s. 89-92. Det 
heter däri b1.a.: "h m s dråninghan har stor 
nådh beuist hånåm til sin resa först mad et 
nådight pas så gunstight stalt s im inghen kune 
önska bater sedan mad förahringer dofin har 
sant hånam sit kånterfai mad fam stora deman- 
ter 6 små ar uarderad blefe för tio tusen rigsda- 
ler dråninghan en ringh mad en stor sten för 
fem tusen ar uerderad sedan gönåm kardenalen 
masarini lata tilsaia hånåm nar han begerade 
skule han få et regemante, man dar til har han 
inte sine . . .". 

s. 50 - not 1 O m  guldsmeden Michel Beck se 
Karlson 1945, s. 655. 

s. 51 - not 2 Ambassadörens uttajande lyder 
ordagrant: "Lapres disnée il alla voir Mons:r le 
Connestable Jacques de la Gardie dom les en- 
fants lestoien venus voir, le bon homme est 
aueugle et a encore beaucoup d'armes prises en 
Polo ne en Moscoiue dans sa maison qui est 
une d es plus belles maisons que l'on puisse voir 
car cest un dome au milieu de deux corps des 
logis auec deux pauillons au bout, tout cela 
couvert de cuivre avec beaucoup de girouettes 
dorées, et il y a au dehors du  bastimem qui est 
de pierre des portiques comme au chasteau de 
Madrid, et cette maison ou il y a une cour fort 
raisonnable est scituée sur le bord du lac et ainsi 
descouvre tout le port et de petites isles qui 
somt vis i vis." ("Mémoires et voyages de Hol- 
land, Allemagne, Suede et de Danemark en 
1643 et 1644." Enligt u pgift i utrikesdeparte- B mentets missiv av C1. e Mesme Comte d'A- 
vaux, ms 17885-88 kat. nr 7386, Bruxelles, Bibl. 
royale, s. 96- 116). - O m  slottet Madrid se av. 
Hahr 1927, s. 29-33. 

s. 51 - not 3 O m  nyårsgåvor och Hans Weiler se 
av. Karlson 1945, s. 654. 

s. 52 - not 4 Se Wieselgren 1831-43, 6, s. 113. 
s. 53 - not 5 O m  silversmeden Andreas Witte se 

Karlson 1945, s. 663. Bland andra nyårsgåvor 
detta år kan namnas, att guldsmeden Bengt 
Olofsson i Stockholm får betalt 30/7 1646 för 
en silverskål, som Ebba Brahes hovpredikant 
herr Björn erhållit i nyårsgåva. 

s. 53 - not 6 O m  Magnus Gabriel De la Gardies 
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ambassad till Frankrike se av. utdrag ur Jakob 
D e  la Gardies dagbok i De la Gardiesaml., Bio- 
graphica, XIII, LUB. 

s. 53 - not 7 O m  guldsmeden Henrik Wulff se 
av. Karlson 1945, s. 656. 

s. 54 - not 8 O m  Ebba Brahes brev 1/6 1646 se 
'Wieselgren 1831-43, 6, s. 113. Baltzar bårdskä- 
rare ar sannolikt identisk med Baltasar Salinus, 
anträffbar vid Arsta 1639. 

s. 54 - not 9 O m  brevet till d r  Böttner 6/2 1647 
se Wieselgren 1831-43, 6, s. 59-61. 

s. 54 - not 1 O m  Sandhagens ~ r e c e ~ t o r s k a ~  se 
Wieselgren 1831 -43, s. 89-92. 

s. 54 - not 2 O m  sönernas bokinköp hos Horn- 
bein se Karison 1945, s. 631-682. - Detta år i 
december föddes Magnus Gabriel De la Gardies 
son Gustav Adolf. Med anledning av hans dop i 
Riddarholmskyrkan, dar Kristina stod fadder, 
avhöll fadern en ståtlig fest tre dagar senare den 
22/12 för drottningen, riksråden, franske och 
portugisiske ambassadören m.fl. Det hela gick 
av stapeln i Magnus Gabriels "logementer" i 
Sparreska palatset på Riddarholmen. Se Meyer- 
son 1941. 

s. 55 - not 3 O m  baletten "Then fångne Cupi- 
do" eller "Le Vaincu de Diane" se Allén 1965, 
s. 9 och not 12. O m  baletter och andra fester se 
av. Stolpe 1960, 1, m.fl. 

s. 56 - not 4 O m  baletten "Freds-Afl" eller "La 
Naissance de la Paix" se Ekeblad 1965, s. 16 och 
not 24. 

s. 56 - not 5 Enligt en annan uppgift såldes 
huset redan 1647 till Kristina för "60.000 rdlr 
och 200 skeppund takbleck koppar" enligt ett 
regeringsbrev av 18/9 1647. Se Hahr 1905, s. 66. 
Hahrs uppgift torde bero på ett missförstånd 
och galla en donation av Kristina 1647 med en 
utvidgning av tomten österut. Jfr bil. 7. 

s. 56 - not 6 Ekeblad 1911-15, 1, s. 20. 
s. 56 - not 7 O m  bestallningar hos Johan Sasse 

se Karlson 1945, s. 656. 
s. 56 - not 8 O m  instruktion för Valentin Mus- 

culus se Wieselgren 1831-43, 6, s. 89-92. 
s. 56 - not 9 O m  kröningen se av. Gronstedt 

1911-12, 4, s. 9 ff.  - Roosval, 1928, s. 
193-194. - O m  festligheterna i allmanhet se 
av. Ekeblad 1965, s. 26-28 och noter. - En av 
aftnarna gav Magnus Gabriel De la Gardie en 
bankett: "ther haffuer gått helt prektigt till, 
hans kongelige höghet [Karl Gustav] war ther 
tillstädes.'' Se Ekeblad a.a., s. 27-28. 

s. 57 - not 1 O m  Magnus Gabriel de la Gardies 
gåvor till Storkyrkan se Upmark 1928, s. 456. 

s. 57 - not 2 O m  triumfporten på Norrmalms- 
torg se av. Karling 1966. 

s. 62 - not 3 O m  badstugan på Jakobsda! se 
Karlson 1945, s. 622. 

s. 64 - not 4 O m  "Virtutes repertae" se Ekeblad 
1965, s. 26, not 11. - O m  bergeriet se Ekeblad 
1911-15, 1, S. 64-65. 

s. 64 - not 5 O m  baletten "Parnassus trium- 
phans" se Ekeblad 1965, s. 28 och not 33. - 
O m  "vardskapetnpå trettondagen se Ekeblad 
1965, s. 91 och not 3. 

s. 64 - not 6 O m  guldsmeden och juveleraren 
Henrik Ortman se Karlson 1945, s. 540. 

s. 64 - not 7 O m  Fältherrens sjukdom se brev 
till Forbus 2112 1652, Wieselgren 1831-43, 6, s. 
89-92. 

s. 65 - not 8 O m  begravningståget och utrust- 
ningeri 0.s.v. se av. Wieselgren 1831 -43, 6, s. 
147-148, samt Lagerholm 1965. - I sitt testa- 
mente bad Jakob De la Gardie sonen Magnus 
Gabriel att låta bygga hans gravkor, enar han 
inte hunnit med detta i sin sockenkyrka "vid 
min gård Veckholm". O m  jordfästningen se av. 
Emporagrius 16/11 1652. - Bild- och stenhug- 
garen Johan Wendelstam fick betalt for "en 
opkiö t Lijksten till Sal. Herrens begrafning" 
och "%ildhuggaren vid Norrbro" Jost SchYtz 
gjorde huvudbanéret. "Conterfejare, som gjor- 
de fanor woro Johan Assman och Jacob Elb- 
fass." Jfr uppgifter hos Lagerholm a. a. 

Fältherrens hus 
Namnet Makalös 
s. 70 - not 9 O m  Kristinas medaljer se Bildt 

1908. - Fryxell 1902, 10, s. 153-154. - Ras- 
musson 1966, s. 310 och s. 314. - Christina 
1966, s. 330. 

Som en annan kuriositet, också den helt utan 
någon förbindelse med vårt palats, kan följande 
namnas. 

David Munck af Rosenschold (1786-1840) 
berattar i en tidningsartikel 1836, att han en 
gång skrivit en liten dikt till sin beundrade van 
Esaias Tegnér. Dikten lydde: 

"Du skalders jätte ifrån hedenhös, 
som Tor så stark, och snillrik såsom Pallas! 
O m  Ling har delt en minnespeng med Gallas, 
det var åt dig Christina slog - Makalös". 
Man får förutsatta, att såväl författaren till 

dikten som Tegnér - båda å sin tid vice biblio- 
tekarier vid universitetsbiglioteket i Lund - 
kant till Kristinas ovannämnda medaljer, kan- 
ske från Arckenholtz arbete "Mémoires concer- 
nant Christine, reine de Sukde", tryckt i Ams- 
terdam och Leipzig 1751 - 1760. Men universi- 
tetet hade också ett eget mynt- och medaljkabi- 
nett, dar mojligen medaljerna ingått. 
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För diktens förståelse bör anmärkas, att skal- 
den och gymnasten Per Henrik Ling erhållit 
Svenska akademiens stora belöningsmedalj 
1833, och att med "Gallas" troligen åsyftas den 
med Ling samtida danske gymnastikdirektören 
i Köpenhamn Frantz Nachtegall (1777- 1847). 

O m  af Rosenschölds dikt se Wrangel, E. 
1932, s. 81. Dikten var införd i Dagligt Allehan- 
da 27 ff juli 1836. 

Laget och omgivningen 
s. 72 - not 1 O m  Norra Kamnarsrattens bygg- 

nad se Axel-Nilsson, Dekorativ stenhuggar- 
konst, 1950, s. 270-272. 

s. 72 - not 2 O m  kungliga stallet se Axel-Nils- 
son, Dekorativ stenhuggarkonst, 1950, s. 
164- 166. - Nordberg, Stormaktstidens kung- 
liga stallbyggnader . . ., 1940. 

s. 74 - not 3 O m  Louvre och Place de France, se 
av. Josephson 1943, s. 59-60 och fig. 29. 

s. 75 - not 4 O m  Tessin d. y. :s ombyggnadspla- 
ner m.m. se av. Woiiin 1923-24. - samme 
1925. - Josephson 1918. - samme 1930-31. - 

samme 1940, s. 137-147 och pi. 75 och 77. 
s. 75 - not 5 O m  Torstenssons plan se De la 

Gardiesaml., D e  la Gardiearkivet, Topographi- 
ca, Allmänt II, Stader. Plan av sodra delen av 
Norrmalm av Anders Torstensson omkr. 
1650-52. LUB. - På själva planen har Tors- 
tensson skrivit ett slags rapport om sin avmat- 
ning: "Wthi then tompt som walb: Herren Her 
Axel Lillie hafwer bebygdt näst wedh Malmtor- 
get på östre sijdan emot Cronones stall ahr tre 
åtskillige tompter tilsammans lagda. Then förste 
kiöptes af saligh, walborne Stellan Mörner; 
hwars innehåld effter ther å gifne breffs lydel- 
se . . . 2552 1/2 quadrat alnar. Then andre af 
H.K.Mt donerat till walborne Her Axell Lillie; 
hwars innehåld effter ther wppå giffne kongligit 
breff 1240 5/8 quadrat alnar. Then tredie kiöpes 
af walborne Her  Göstaf Horn til Kankas, hwars 
innehåld effter kiöpebrefwets lydelse . . . 1300 
quadrat alnar. Thesse tre tompter begripes wthi 
walbemelte walborne Her  Axel Lillies inbygde 
tompt, som håller uthi bredhen bådhe på ofre 
sijdan medh gathun som på nedre sijdan wedh 
strommen, ifrån Malmtorget och wthi nordost 
till oster . . . 53 49/80 alnar och wthi längden, 
ifrån gathun och neder åt strömmen, effter of- 
werståthållarens walborne Her  Herman Flem- 
mings resolution . . . 95 alnar. Huilcken längd 
och bredh innehåller alle tre tompternes quad- 
rat alnttaal, nemligen . . . 5093 15/80. Afmat 
Anno 165. Junio. Andres Thorstensson mp." - 

Av planen och texten framgår tydligt, att den 
energiske överståthållaren Herman Fleming, 
som ju ivrade för  stadens allmänna "regule- 
ring", har med kungl. maj:ts benägna tillstånd 
sökte att vidga det gamla malmtorget till en 
mera representativ plats, b1.a. genom att låta 
utbyta två av Gustav Horns gamla tomter mot 
en ny  sådan i hörnet av nuv. Fredsgatan och 
Malmtorgsgatan, dar Horn låtit uppföra ett hus. 

s. 76 - not 6 O m  Tungels och Wijnblads hus se 
Axel-Nilsson Dekorativ stenhuggarkonst, 
1950, s. 229-231 och s. 237-238. 

s. 77 - not 7 "Norra förstadens östra del." U r  
Anders Torstenssons tomtbok 1668. SSA. 

Arkitekturen 
s. 79 - not 8 O m  arkitekturutvecklingen se av. 

Hahr 1927. - Olsson 1940, Slottets ombyggnad 
1576-1592, s. 156-157. - Lundberg 1935. - 
samme 1948- Wallin 1952., m.fl. 

s. 79 - not 9 Se av. Karling 1977. 
s. 81 - not 1 Ducerceau 1576-1579. - Perret 

c:a 1600. 
s. 81 - not 2 Se Schlee 1965. - Den tecknade 

förlagan för kopparsticket av slottet i Kr. A. 
s. 83 - nnt 3 Or12 L6vstad se Pixe!-N!ss~)11, Ee-  

korativ stenhuggarkonst, 1950, s. 245-252. 

Byggmästaren 
s. 84 - not 4 O m  Kristler se b1.a. Baeckström 

1927. - Karling 1931. - samme 1977. - Lilje- 
gren 1946. - Axel-Nilsson, Dekorativ stenhug- 
garkonst 1950. - Flodin 1976. 

s. 84 - not 5 Familjenamnet skrevs omväxlande 
Kristler och Christler. Själv undertecknade sig 
Hans Jakob vanligen Kristler. - Diskussion har 
länge pågått angående Kristlers födelseort. En 
anteckning i Mandelgrenska samlingen i konst- 
vetenskapliga institutionen vid Lunds universi- 
tet meddelar helt kort: "Jacob Krestler i Nyen- 
berg har gjort ritningen till Tyska kyrkotornet 
[i Stockholm] 1638. Meddelat af Notarien Lo- 
hoff vid Tyska kyrkans arkiv." - Enar Kristler 
ej förefallit vara kand i Strassburg, som ju upp- 
ges på Si ismund von Vogels kopparstick av 
Makalös, t a r  man sökt hans ursprung på andra 
orter. Med anledning av att hans i Ryssland 
verksamme farbror dar kallades Iwán, har man 
antytt, att han möjligen haft östeuropeiskt ur- 
sprung. Sten Karling menade en gång, att födel- 
seorten kunde ha varit Brodnica i nuv. Polen. 
Denna stad hette på 1600-talet Strassburg. Men 
åtskilliga orter i Europa bar under 1600-talet 
detta namn. - Emellertid lyckades slutligen 
Sten Karling finna honom i det mest kanda 
Strassburg eller Strasbourg vid Rhen. Karling 
anger i sin artikel om Kristler i Svenskt biogra- 
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fiskt lexikon 1977, att Kristler döptes 2717 1592 
i S:t Wilhelms protestantiska församling i 
Strassburg (Taufen 1544-1663. Pfarrei St. Wil- 
helm. Archives de la Ville). Vid förf. :s besök i 
arkivet 3110 1978 genomgicks dopboken och de 
uppgjorda förteckningarna över döpta 1592 i 
ovannämnda församling. Emellertid påträffades 
icke Kristlers namn. Däremot kunde konstate- 
ras, att Hans Jakob Kristler döptes 2717 1590 i 
S:t Thomas protestantiska församling (N 247 f" 
131). Hans föräldrar gifte sig i samma försam- 
ling 20/5 1588 ( N  247 f 80). Kanske var farbro- 
derns namn Iwán en förryskning av Johan eller 
Jean. 

s. 85 - not 6 Jfr aven Protokoll, Svenska riksrå- 
dets. 9. s. 204. 23.3.1642. 

Arbetsorganisation och medarbetare 
s. 87 - not 7 Jfr av. Nordberg 1937. - samme 

1940, s. 214-224. 
s. 88 - not 8 Rörande bild- och stenhuggarna, 

deras enskilda data m.m. se Axel-Nilsson, De- 
orativ stenhuggarkonst 1950. 
O - not 9 O m  Cornelius Arendtz se Stene- 

1955, s. 40 och s. 211 not 17. - O m  
k%ert se samme 2.2. r 57 och s 214 no t  2 - 
O m  Cornelius Picolet se samme a.a. s. 103 och 
s. 220 not 14, 15, 16. - O m  Jakob Pietersen 
Houstraet se samme a.a. s. 124-125 och s. 223 
not 27 samt s. 224 not 28, 29. 

Byggnadsförloppet 
s. 93 - not 1 Uppgifter angående byggnadsför- 

loppet såsom kontrakt, räkenskaper, kvittenser 
m.m. återfinns huvudsakligen i D e  la Gar- 
diesaml. Jakob Pontusson De la Gardie. 2. 
1603-1639. Vol. 6; De la Gardie 73. 
1630-1635. LUB. 

s. 94 - not 2 Rörande källarnas välvning 
1635-1636 talas b1.a. om "kleine Hans Maurer, 
der die Keller gewelbet hat auf beiden seiten des 
hausses." De la Gardiesaml. Jakob Pontusson 
D e  la Gardie. 2. 1603-1639. Utgångna skrivel- 
ser, koncepter o. dyl. Släktarkivet. Vol. 6. LUB. 

s. 94 - not 3 Master Hubert eller "master Hyb- 
bert murmastare" byggde masugnar på jarnbru- 
ken och en hytta vid Högfors bruk 1633. O m  
denne franske eller vallonske murmastare, som 
egentligen hette Hubert de Haucourt, se Grill 
1949, s. 99 och not 18, 19. 

s. 94 - not 4 O m  arbetena vid Jakobsdal se 
Axel-Nilsson, Dekorativ stenhuggarkonst 
1950, S. 201-203. 

s. 95 - not 5 O m  laget vid vattnet se Messenius 
1875. - Vogel 1911. - Whitelocke 1777. 

s. 96 - not 6 Se Flodin 1976. - Kopparsticket i 
Kart- och planschsaml. KB 28 x 37 cm. Föru- 

tom de grevliga titulaturerna, Sigismund von 
Vogels signatur och Kristlers namn, finns överst 
t.v. arm och hand med siffertavla, varå siffrorna 
672-159-834. Overst t.h. arm och hand med 
vinkelhake och passare. Gravyren har dessutom 
två inskrifter: "Ihr hoch Erleuchtskeith graff 
Jacobus dela gardie das köningreichs Schweden 
generall feldt herrn diese Wasser kunst zum 2 
mahll gebauwedt Wie auch 1 in der koninglic- 
hen stadt riga und dem Wasser graben auff 1 
seiden 2 mahl aus gemahllen." - "Multiplicire 
addire subtrahire dieses durchs pferd schrith 
unnd wan das pferdt in Einner stunden 300 
Mah!l umb gehet so werstu seehn das 1.500 Tun- 
nen wasser auss kumpt wann Meister Cliege- 
linck. Sieb beim Biene unnd werin so wierdt Ers 
wohll aus Rechen sein wenn aber der Schlingel 
Einnes soo! Machen so hadt Eer keinnen ver- 
standt zur sachen." - Civ. ing. Svante Lind- 
qvist, Stockholm, har vanligen granskat gravy- 
ren från teknisk syn unkt och lämnat följande 
yttrande, för vilket &rf. framför sitt tack: "På 
originalet står nere i högra hornet en nutida 
anteckning "från 1620-talet i Riga (efter 1622 
före 1629)." Siffertavlari överst till vänster ar en 
lek med siffror: 672 159 834. Vare sig man ad- 
derar siffrorna vertikalt eller horisontellt eller 
diagonalt, så blir summan 15 (påpekat av Tors- 
ten Althin). Ritningen ar intressant darfor att 
den visar såväl hur u pfordringsverket skulle 
byggas som hur det s E ulle drivas. Längst ner 
står en byggmästare och kontrollerar avståndet 
mellan kuggarna med en proportionalcirkel. En 
hantverkare borrar hål med en navare, och en 
annan bankar fast en kuggpinne i ett hål med en 
träklubba. Hjulet ar upplagt i bekväm arbets- 
höjd på två träbockar. För att driva hjulet an- 
vänds två hastar. Tjudrade vid en spilta nere till 
vänster står fyra andra hastar, som vill visa att 
det var sex hastar som bytte av varandra två om 
två för att driva verket kontinuerligt. En stall- 
dräng kommer bärande på foder i ett tråg som 
han hämtat från en säck (mitt på bilden till 
vänster). Hästarna matades alltså inte med hö, 
utan fick förmodligen havre. Detta var inte så 
vanligt vid denna tid, och antyder att hästarna 
fick arbeta hårt. Förmodligen drevs verket kon- 
tinuerligt av dessa sex hastar, som alltså fick 
arbeta 8 timmar var per dygn. 

Inom cirkeln nere till höger står en annan 
svårförståelig text. Har  talas det om att hästarna 
går runt 300 varv på en timme, och att 1.500 
tunnor vatten uppfordras på denna tid. Dessa 
uppgifter kan granskas med en enkel överslags- 
beräkning. 
O m  vi antar, vilket ar tvivelaktigt, att skalan ar 
enhetlig, så kan vi göra en beräkning utgående 



NOTER 193 

från storleken på de fullvuxna personerna, som 
ar c:a 5 cm höga. Antag en medellängd på 160 
cm. Det ger omkretsen på hästarnas bana till c:a 
20 m., varför 300 varv per timme ger 6 km. Det 
ar relativt snabbt och tveksamt om de två pådri- 
varna med piskor i händerna skulle orka hålla 
jämn takt, men bekräftas av att hästarna 
"schrith" d.v.s. skrittar. 
En hast i seldon, som drar, utvecklar en effekt 

å 0,79 hp enligt en tabell från 1873 (A.P. Us- 
ger, A History of Mechanical Inventions. Har- 
vard, 1954 - revised edition - s. 156.) Hästarna 
på 1600-talet var dock mindre och klenare, säg 
0,6 hp. Två hiistar skulle ge c:a 1,2 hp. H u r  
stara var förlusterna i ett verk som detta? Har  ar 
det friktionsforluster i flera lager och i kraftö- 
verföringen. Låt oss anta att verket utvecklade 
en effekt på c:a 1 hp. 
Uppfordringshöjden ar c:a 5 m., fortfarande un- 
der förutsattnin att avbildningen ar proportio- 
nerlig över hela Eilden. Under dessa antaganden 
(1 hp, 5 m.) kan vi beräkna den uppfordrade 
volymen vatten per timme till c:a 54.000 1. 
I texten talas det om "1.500 Tunnen wasser." 
O m  det gällde svenska tunnor var det 48 kannor 
och 1 kanna var 2,667 1. innan 1660-talet, nar 
kannmåttet jämkades. (Sam Owen Jansson, 
Måttordbok. Sthlm 1950, s. 34 och s. 95). Det 
gör att en tunna var 128 l., och 1.500 tunnor var 
192.000 1. Det finns ingen möjlighet att verket 
skulle ha den effekten, såvida vi ej antar att 
uppfordringshöjden bara var c:a 1,5 m. - men 
det verkar alldeles för lågt att döma av bilden 
aven om skalan skulle vara felaktig. 

En annan metod ar att se på utväxlingen. I 
kugghjulen står antalet kuggar angivna, och de 
angivelserna stämmer också med ku garna som f avbildats. Det stora horisontella hju et på hjart- 
stocken har 90 kuggar, och de två mindre verti- 
kala hjulen på samma axel 40 kuggar, samt hju- 
let på själva s at er nos ter verket 44 kuggar. Det 
ger en utväxling på c:a 1 :2,25. O m  hästarna går 
runt 300 varv på en timme, så vrids axeln på 
paternosterverket 675 varv. H u r  många skopor 
uppfordras, nar axeln på paternosterverket går 
runt ett varv? Det ar svårt att avgöra från bil- 
den, kanske 3-5 stycken. På en timme skulle 
således uppfordras c:a 2.700 skopor. O m  det 
bara var 2,2 skopor/varv så kan måttet "Tun- 
nen" syfta på antalet skopor. Det ar möjligt att 
de inte satt fullt så tätt som bilden visar. 

Agricola beskriver tre olika typer av pater- 
nosterverk i sin "De re Metallica" från 1556. 
Han anmärker dock att ruvarbetare ogarna an- 
vänder dessa maskiner !ärför att skoporna ofta 
går sönder. Georg Agricola, De re Metallica. 
London: The Mining Magazine, 1912 ("Hoover 

edition"), s. 172-176. 
Ramelli beskriver också flera paternosterverk . . 

i sin "Le diverse et artificiose machine" från 
1588. Han visar på en bild hur skoporna försetts 
med ventiler för att släp a u t  luften snabbt nar 
de förs ned i vattnet, oc! darmed minska mot- 
ståndet. (M.T. Gnudi & Eugene S. Ferguson, 
eds., The Various and Ingenious Machines of 
Agostino Ramelli [1588]. Baltimore, Johns 
Hopkins Press, 1976, s. 234-235). Några såda- 
na ventiler syns inte på Kristlers konstruktion, 
varför verket sannolikt var rätt trögt, och effek- 
ten kanske ännu lägre an 1 hp. Ramelli omtalar 
också att djupet kan varieras genom ställskruvar 
(samnie s. 260-261). P% Kristlers konstruktion 
finns kraftiga rep, som möjliggjorde att öka el- 
ler miska uppfordringsdjupet. 
Sammanfattningsvis kan således sagas, att kop- 
parsticket visar en konstruktion, som i basta fall 
utvecklade en effekt på 1 h p  och uppfordrade 
c:a 50.000 1. vatten per timme. Det var dock en 
kom licerad och opraktisk konstruktion, 
min l re effektiv an de enklare metoder, som 
användes vid samma tid. Men det var onekligen 
en imponerande konstruktion, som kanske mer 
avsåg att imponera på furstar an-att losa praktis- 
ka probiem. Det var kanske ocksä anledningen 
till att verket ägnades ett så praktfullt koppar- 
stick som tillägnades D e  la Gardie, kanske nå- 
got av ett reklamblad för Kristler?" 

s. 96 - not 7 D e  la Gardiesaml. LUB. 

Exteriören: fasader och yttre dekoration 
s. 12 - not 8 O m  von Vogels Makalös-gravyr se 

Ostman 1914, s. 84-85. Tfr Christina 1966, s. 
111. 

s. 105 - not 9 Axel-Nilsson, Stenarna berätta 
om Makalös. 1950. 

s. 105 - not 1 O m  det dekorativa bild- och 
stenhuggeriarbetet se av. Karling 1931. - 
Axel-Nilsson, Dekorativ stenhuggarkonst, 
1950. 

s. 108 - not 2 "Utan på Huuset och 4 Rundelar 
medh Lusthuuset" fanns 1649 "16 st. Pelare aff 
huggen Finsk Marmorsteen medh een Jern- 
stångh fast ij Muren för hwar Pelare - 20 st. 
Leijon af huggen Steen, der af 10 ,Röödhe Pole- 
rade - 8 st. Romaner, aff huggen Olanndzsteen, 
grå Pollerade." (bil. 8). Beträffande den finska 
marmorn skriver Nikodemus Tessin d. y. till 
kungen [Karl XII] rörande marmorkolonner i 
Slottskyrkan: "hwad den Finska Marmorn be- 
treffar, ar den j sigh seilf mycket grof, så att man 
inthet kan bringa densamma till någon ratt 
glantz, ja och wedh fuchtig Waderleek mycket 
af sigh wadskar, som uthan twifwel ar orsack, 
att han sedhan ar uthur bruck kommen." (se 
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Cornell, H. 1925, s. 9). - Aren efter Falther- 
rens bortgång, då palatsets yttre var i starkt 
behov av reparation, täckte man arkadernas 
golv med bräder: "18 hackar i bradernna som 
liggia på Alltannerna uthan för pellarrewercket." 
(bil. 13). 

s. 109 - not 3 o v e r  huvudportalerna "Hans 
grevliga nådes husvapen" , utfört i huggen sten 
och målat med guld, linolja, kimrök, zinnober, 
umbra och ockergult. 

s. 110 - not 4 I 1649 års inventarium namns 8 st. 
romaner "aff huggen Olandzsteen, grå Pollera- 
de." En av dessa romaner var huggen av Markus 
Hebel. Den stod "in der Mittel nach dem 
Wasser. " 

s. 110 - not 5 Med Valerius avses sannolikt Va- 
lerius Corvus, en romersk krigshjälte. En annan 
Valerius var Valerius Publicola, som jämte Bru- 
tus var Roms förste konsul. - Mutius avser 
hjalten Mucius Scaevola. - Tarquinius avser 
Tarquinius d.a., en romersk sagokung. - Pom- 
pilius avser Numa Pompilius, ävenledes en ro- 
mersk sagokung. - Scipio kan vara antingen 
Scipio Africanus d. a., Hannibals besegrare, eller 
Scipio d. y., Kartagos besegrare. - Starkodder 
eller - rättare - Starkad var en forngötisk 
krigshjaite eniigt Saxo Grammaticus, Gesta 
Danorum. 

Romanerna stod på nedre taklisten över den 
andra våningen, fördelade tre på varje Iängdfa- 
sad och en på varje gavelfasad. 

s. 11 1 - not 6 Jfr figurerna på Riddarhusets tak. 
Se Silfverstolpe 1926. - Jfr av. målningar på 
Lackö. Se Hamberg 1937 och 1956. - Jfr av. 
figurerna på den s.k. Kämpebron i Goteborg. Se 
Wideen 1976. D e  sistnämnda kallades Arngrim, 
Halvdan, Starkotter och Vittolf. 

s. 11 1 - not 7 Bland de lig ande figurerna over 
fönstrens stickbågar fanns t 1 . a  framställningar 
av Charitas och Chronos. 

s. 118 - not 8 Karlbergsportalen flyttades redan 
på 1600-talet till Solna kyrkas vastra ingång. Se 
Axel-Nilsson, Dekorativ stenhuggarkonst, 
1950, s. 207. 

s. 120 - not 9 Skorstenarna var alla lacerade i P yttermurar. - O m  smeder se av. Hel ner, 1948. 
s. 120 - not 1 Inventariet från 1649 meddelar: 

"Heele Huuset medh Tornen och Lusthuuset 
täckt medh Koppar." (bil. 8). - Vid 1700-talets 
mitt hade fukt inträngt i huset och taket måste 
laggas om. En annons i "Posttidningar" 17/12 
1747 uppger, att kopparn på taket var till salu, 
men skulle nedtagas på koparens bekostnad. Se 
Wrangei, 1899. 

s. 120 - not 2 1649 års inventarium upptar: "9 
st. Små Vatn Drakar af Koppar opp5 både sidor, 
någodt förgylte, faste i Koppar Taket. - 2 

Stoore Vattn Drakar oppå Norresidan, förgylte. 
- 2 Stoore Koppar Ränner på Södre sidan. - 12 
Store Vatn drakar förgylte, 3 oppå hwardere 
Rundelen." (bil. 8). - 1656 års inventarium 
upptar: "11 drackar beholldnna på tacket och alla 
tornnen." Vidare namns också de vattenkastare 
- mindre an de större på tornen - som avledde 
regnvattnet från de över liggande altanerna i 
andra våningen och som tillsammans utgjorde 8 
st. "små drackehufun." -Jfr  b1.a. vattenkastar- 
na i form av drakhuvuden på Gustavianska 
gravkoret vid Riddarholmskyrkan, grönmålade 
och med förgyllda vingar. 
S ~ i ~ o r n a , ,  som ocksa kallades "flögstanger", be- 
s rivs i inventariet 1649: "4 st. Spijrer medh 
stoore förgylte knappar, 1 opp; hwardere Run- 
delen. - 2 Dito oppå Lusthuuset, och wall 
uthståfferade, medh förgylte Knappar." (bil. 8). 
- O m  vindflöjlar se av. Hellner 1948, s. 154. 

Interiören: våningsplaner och spisar 
s. 122 - not 3 Planlösningarna for 1600-talets 

högreståndsbostader i Sverige finns särskilt stu- 
derade hos Lundberg 1931. - samme 1935. - 
samme 1948. - Wallin 1952, dar det s. 30-31 
b1.a. heter: "Den franska formrika renassansar- 
kitekturen under 1500-talet visar en myckenhet 
av exempel och variationer av det element, som 
ger Grönsö dess sarkaraktar, de fyra hörntor- 
nen. Arkitekturböckerna vimla av anlaggningar 
i alla planformer dar detta återkommer som ett 
favoritmotiv, kanske understött av en tendens 
hos bostadsvanorna, den att förlägga den intima 
personliga bostadslägenheten om ett par tre 
rum med sitt innersta och privataste gemak i ett 
torn, medan slottslangorna upptogos av salar 
och rum för det mångfaldiga umgänget . . . Den 
mest kända och högst beundrade av efterfoljar- 
na inom denna huvudtyp är palatset Makalös i 
Stockholm . . . Byggmastaren såväl som det slö- 
sande rikt dekorativa formspråket . . . vor0 rent 
tyska, men till planläggning och uppbyggnad 
går aven detta hus tillbaka på de franska renas- 
sansslottens idéer . . . de fina bostadssviterna 
dragna mot tornen . . . sydländskt rika och luf- 
tiga arkader framför de båda långsidorna. Man 
har alltså fullgod anledning att i Makalös se en 
senare och orimligt mycket rikare utvecklad va- 
riant å Grönsös typ. I blygsamma mått och i 
ombirdade stilformer har denna sedermera levat 
vidare och avsatt spår i det svenska herrgårds- 
byggandet . . ." 

s. 123 - not 4 Jfr  Karlson 1943, samt Wieselgren 
1831-43, 6, s. 135-136 och not. - An ående 
Ebba Brahes silverinventarium se GO& och 
egendomar, not 2. - En kortfattad notis angå- 
ende möbler förekommer från 1647, då en Olof 
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remsnidare får betalt för "tenglikor och band 
till de bruna sammetsstolarna, som han beslog 
har i huset." 

Interioren: de olika våningarna och deras lokali- 
teter 

s. !27 - not 5 Se Byggnadsförlo pet, not 2. 
s. 127 - not 6 Se Karlson 1943, bra. r 519, 563, 

565, 566 samt D e  la Gardiesaml. X11 och XXII, 
LUB. 

s. 130 - not 7 Jfr  Wideen 1975. 
s. 132 - not 8 I inventariet 1649 (bil. 8) namns 2 

st. dörrar. Detta kan vara en felskrivning eller 
syfta på två direkt innanför varandra placerade 
dörrar. - Det är att beklaga, att någon forteck- 
ning över samlingarna i konstkammaren ej före- 
ligger från Fältherrens tid. 

s. 135 - not 9 I större sammanhang var konduk- 
tören ett biträde till byggmästaren, Se Nord- 
berg, Haringe slotts byggnadshistoria, 1937 och 
Slottets historia 1940. - I modernt språkbruk 
skulle kanske konduktörkammaren närmast 
kallas för ritkontor el.dyl. 

s. 137 - not 1 I inventariet 1656 (bil. 13) står i 
texten b1.a. : "I döör medh förtent beslagh, låås, 
och NykieI iagh säger Iåås och Nykel." Upp- 
repningen tyder p i ,  att inventariet uppgjorts av 
två personer, varvid den ene dikterade och den 
andre skrev. 

s. 138 - not 2 Marmor kallades vid denna tid 
ofta for alabaster. Jfr. s. 135. 

s. i 3 9  - not 3 Heidenreiter = sko vaktare. - 
Ankans begäran om likvid, som en f igt Falther- 
rens order bifölls den 16/11 1644, lämnar en del 
up lysningar om Hennes arbeten. Se Axel- 
Nifsson, Dekorativ stenhuggarkonst, 1950, s. 
200. 

s. 141 - not 4 Enligt 1656 års inventarium har 
varje fönster i denna våning 6 fönsterrutor. Be- 
träffande detta rum utpges, inalles 18 rutor, vil- 
ket torde vara en fels rivning for 12. 

s. 141 - not 5 Trésor torde i detta sammanhang 
betyda ett litet kabinettskåp. 

s. 144 - not 6 Enligt Losman 1980, s. 71 var 
Magnus Gabriel De la Gardies s.k. "Stora bib- 
liotek" up stallt i tredje våningen i "Stora hu- R set" i Stoc holm, d.v.s. i Makalös. Platsen har- 
för kan ha varit i denna forstuga eller i småkam- 
rarna (III:2-9.). Man kan också tanka sig, att 
Stora salen (1II:l) kan ha tagits i anspråk harför. 

Gård och ekonomibyggnader 
s. 152 - not 7 1646- 1647 by gdes ett nytt stall 

och ett nytt vagnshus vid Ma i alös. I "stallstuf- 
van" murades en skorsten. Samtidigt satte två 
timmerman upp det "Nya Planket har vid huset 
till Nya stallen." 

Trädgården 
s. 152 - not 8 Jfr  trädgårdsmästaren Hans Ge- 

org Kraus' kontrakt om trädgårdsanlaggning på 
Jakobsdal 2519 1647, se Karlson 1945, s. 
712-713. - Angående trädgårdsanläggningar 
se av. Wieselgren 1831-43,6, s. 1932-1933. - 

Wallin 1923-24, - samme 1925. - samme 
1926. - Karling Trädgårdskonsten, 1931. - 
samme, Nar Makalös byggdes, 193 1. - Karlson 
1943, s. 714-716. - Dahlberg 1963-70. 

Makalös på Magnus Gabriel De 
la Gardies tid 

Tidskrönika 1653-1688 
s. 155 - not 9 Hahr 1905, s. 65-73. - Stalhoff 

1910. - Wallin 1925. - Karling, Nar Makalös 
byggdes, 1931. - Ankedrottningen Maria Eleo- 
nora bodde ännu kvar i Makalös 27/10 1652. 

s. 155 - not 1 Ekeblad 1911-15, 1612 1653. 
s. 155 - not 2 Ekeblad 1911-15,1111 1653. Jfr 

Allén 1965, s. 93 och not 10. 
s. 156 - not 3 Ekeblad 1911-15,1, s. 224, 212 

1653. - Stolpe 1960, s. 121-122. - Allén 1965, 
s. 91 och not 3 och 4. 

s. 156 - not 4 Ekeblad 1911-15, s. 84, 9/10 
1658. 

s. 156 - not 5 Olofsson 1953, s. 163 ff. 
s. 156 - not 6 Ekeblad 1911-15. - Whitelocke 

1777. 
s. 156 - not 7 Karling, Nar Makalös byggdes, 

1931. 
s. 157 - not 8 Inventariet 1656 (bil. 13). 
s. 157 - not 9 Stalhoff 1910, s. 37. 
s. 158 - not 1 Elers 1800-1801. 
s. 158 - not 2 Nordberg 1945. 
s. 158 - not 3 Hahr 1923. 
s. 158 - not 4 Braem 1916. 
s. 160 - not 5 Upmark 1928, s. 460,475 och fig. 

242. - Silverljuskronan ar försedd med en 
sköldformig silverplåt med de De la Gardieska 
och Braheska vapnen och en inskrift, utförd av 
guldsmeden och kopparstickaren i Stockholm 
Isebrandt Wilhelmsson Compostell. Inskriften 
erinrar om att Ebba Brahe skänkt ljuskronan till 
minne av sig och sin gemål, "Emedan Hon 
medh sin Sahl. K. Herre ahr Har i Kyrkian 
blefwen wy d Anno 1618 den 24 Jany och se- a dan den Sa 1. Herren Har  begrafwen Anno 
1652 den 14 Nowember såsom ock hon sielf A" 
1674 den 5. Aprilis." 

s. 160 - not 6 Nordberg 1964, s. 347. 

Ombyggnadsplaner 
s. 162 - not 7 Se b1.a. Hahr 1905, s. 65-73. - 
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Wollin 1925, s. 72-78.- Karling, Nar Makalös 
byggdes, 1931, s. 114-118. 

s. 163 - not 8 Det fanns en läkare från Breslau 
vid namn Petrus Kirstenius, död som professor 
i Uppsala 1640. Se Lindroth 1963, s. 60. - För 
hänvisning till Johan Petter Kirstenius korres- 
pondens med Magnus Gabriel De la Gardie 
tackar förf. professor Sten Karling, Stockholm. 
Se härom De la Gardiesaml. Skrivelser till Mag- 
nus Gabriel D e  la Gardie. Ser. C: l  under b1.a. 
följande data 1658: 18/6, 19/6, 16/10, 26/11; 
1660: 12/4; 1667: 10/5. RA. 

s. 164 - not 9 "master Ewert" = Ewert Kul- 
man, kopparslagare. 

s. 164 - not 1 "master Markus = Markus Hebel, 
bild- och stenhuggare. 

Förändringar i det inre 
s. 166 - not 2 Se Axel-Nilsson 1980. - O m  

rumsdisponeringen se aven Lindahl 1968, s. 
46-49. Huruvida Magnus Gabriels tänkta vå- 
nings- och rumsdisponering - se s. 48 nedtill - 
verkligen genomfördes i detalj ar ovisst. Intres- 
sant ar uppgiften att såväl Magnus Gabriels 
skrivkabinett som hans makas "oratoire" varit 
försedda med "couple". I inventariet 1688 (bil. 
i4) namnes "Furstinnans böne Cammar." 

s. 167 - not 3 Se Waldén 1942. 
s. 167 - not 4 Jfr Wieselgren 1831-43, 6, s. 191: 

"Nuv. Arsenalen och f.d. Dramatiska theatern 
vid Carl XI1I:s tor hade bekommits som tom- 
ter i vederlag för aLtådda donationsgods i Hal- 
land, och reducerades som stadens prydnader i 
architectur. Vid reductionen af det sednare s.k. 
Dela Gardieska palatset borttogs Gref Jacobs 
statue af koppar, som stod i förstugan. På 
piedestalen lästes: Aeternae memoriae Herois 
maximi, Parentis Optimi, Gratus utique Filius 
M.G. D1 G.  1661." 

s. 167 - not 5 Se Waldén 1942. 
s. 168 - not 6 O m  Vallari se Steneberg 1955, s. 

109-114 och s. 221, not 48,49, 50. - Betraffan- 
de andra inredningsuppgifter i Makalös under 
Magnus Gabriel De la Gardies tid kan namnas, 
att Måns Andersson Carlinus 1655 arbetade dar 
med målning och förgyllning samt ävenledes 
gipsmakaren Christian Hentke 1660. Se Karls- 
son, 1945, XVII a 109, s. 113 samt XVII a 109, 
s. 684. - O m  inredningen i övrigt se av. Wollin 
1925, s. 75-76. 

s. 168 - not 7 Jfr Granberg 1929-1939, 1, s. 
51-52, och 2, s. 56 ff samt bil. X-XV. 

Makalös som Arsenal och teater 
Arsenal 
s. 175 - not 8 Wallin 1924. - samme 1925, s. 

78-94. - Josephson 1930-1931, och 1940, s. 
137-146 och särskilt s. 140-141. - Se av. Me- 
morial rörande Arsenalen av N .  Tessin d . ~ .  KA, 
sign. 201. - Jfr Utopia, 1959. 

s. 175 - not 9 Fatburen, Den Swenska, 1768. - 
Livrustkammaren, 1978. - Fogelmarck 1949, 
s. 134 f och 142 f. - Enligt uppgift i Miranda 
1950, s. 54 not 11, överflyttades Livrustkamma- 
ren 1785 till Fredrikshovs slott. 

s. 175 - not l Se Josephson, 1940. 
s. 176 - not 2 Se Josephson 1940, s. 140-141. 
s. 177 - not 3 Hårleman lat efter de gamla tak- 

våningarnas borttagande uppföra en tredje vå- 
ning av sten ovanpå de tvenne nedre. Wollin 
1925, s. 82-86. - Fasad 1746-1747: "Uppwist 
och approberat i Defension Deputation d: 19 
November. 1746. A nyo förehaft d: 24 Octo- 
ber. 1747,,och Reso1:t att denna Ritning tillstal- 
les herr Ofverhof Intendenten Horleman, un- 
der hvilckens inseende Arcenal byggnaden 
kommer att stå. ut.supra Ad mandatum Joh: 
Berger." Original i Overintendentsambetets ar- 
kiv, KA. - Pian i746-i747: "Pian af iu'edersta 
Våningen i Arsenalen." s,amt "Wåhningen en 
trappa upp." Original i Overintendentsambe- 
tets arkiv, RA. - "Plan och Grundritning af 
Arsenals Gården i Stockholm." Situationsplan 
och plan av "andra våningen". Avmätt i okto- 
ber 1780 av A.E. Gete. Originalet i Krigsarki- 
vet, sign. IV EEE 39. 

s. 178 - not 4 Hallback 1978, s. 36-37. 
s. 181 - not 5 Bellman 1921, I., s. 94 och s. 

CXIV-CXVI och s. 115 samt s. CXXXVIII och 
s. CXXXIX. - Jfr Byström 1940, s. 97-109 
och samme 1954, s. 55. 

s. 181 - not 6 Aven i våra dagar har Makalös 
tilldragit sig poeternas intresse. Det senaste be- 
viset härpå torde vara nedanstående dikt av 
skalden Bengt Nerman, f. 1922, publicerad i 
"Talade dikter" 1964 och aven publicerad i en 
antologi: "Svenskt 60-tal", Sthlm 1965, s. 
95-96. Dikten lyder: 

Makalös 
På Erik Dahlbergs teckning av Makalös 
det märkvärdiga slottet 
står jag nere till vänster. Vi ar 
flera stycken som arbetar dar, ledda 
av byggmästaren. Slottet höjer 
sin väldighet, fyra torn med rundkragar 
som engelska gentleman, taklanterniner, 
skorstenar 
höga som master, flöjlar, fönster i mängd 
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ett sluttande tak som en fjällvägg - inte vet 
jag om det blev så, men jag ar ritad så 
och slottet skyddas runtom av ansikten, man- 
niskor 
hjälpare mot nöd, fara och eld - så 
fantiserar jag, som med fyra andra 
by ger det, i tavlans underkant. Jag har 
en tyve l .  Och med drömmande tag 
jämnar jag min bräda. Slottet ar färdigt, 
men vi bygger det: muraren, bildhuggarn, 
vi yxman och hyvlare. Och byggherren vakar 
Makalös, Makalös. Långt 
langre fram då skyddsandarna inte längre 
omger dig, då det makalösa har tämjts 
av tiden och rappningen lossnar, då äter dig 
elden: slottet Makalös brand. Men vi 
som står har i papperet, vi fortsätter 
att bygga dig. Jag ar hyvlare. 

Teater 
s. 182 - not 7 Utopia, 1959, s. 26-29. - Se av. 

Fahlstedt 1907, s. 64-66. - Selling m.fl. 1943, 
s. 96-97. -Rönnow 1932, s.-431. - Miranda 
1950, s. 54 och not 11: "Livrustkammaren hade 
så nyss som år 1785 överflyttats till Fredriks- 
hovs siott från det gamla De ia Gardieska paiat- 
set Makalös vid nuvarande Karl X1I:s torg. I 
detta hus, som nu kallades gamla Arsenalen, 
inrymdes bostad och atelier åt Desprez, som 
har målade operans dekorationer." - O m  Des- 
prez' teaterforslag se Wallin 1939, s. 196-202 
och särskilt s. 199-202. - Den mest detaljerade 
beskrivningen av skedets byggnads- och anlagg- 
ningshistoria betraffande Makalös/Arsenals- 
tomten ar Wollins, som i Wollin 1925, s. 
95-104 ger en detaljerad skildring harav. Se av. 
dar angiven litteratur. - Rörande ritningsmate- 
ria1 m.m. till detta avsnitt se bildmaterialet i 
Wollin 1925 respektive 1939. -Jfr  av. Vånings- 
plan 1 tr. upp till Arsenal och teater. Nat.mus. 
1784- 1787. - C.F.  Sundvall, Förslag till inred- 
ning av dramatiska teatern, godkända av hertig 
Karl 27/11 1792. Original i Drottningholms 
teatermuseum. - "Underdånigst Project till 
den af Kongl. Maij:t Nådigst befallte Nya 
byggnaden för Kongl. Theaterns behof i Stock- 
holm. Stockholm af Kongl. OfverIntendents 
Contoret den 19 Maij 1807. A.N. Edelcrantz/ 
Gust. A. Pfeffer.", sign. Axel Alrnfelt. Av Fred- 
rik Blom. : "Planritning af Wåningen twenne 
trappor upp. "Plan Ritning af Wåningen En 
trappa upp." 19/5 1807: "Facade af södra sidan 
emot Kongl. Slottet; Facade af Långsidan åt 
wastern, wid Arsenals Gården; Facade af Lång- 
sidan mot Ostra Tragårds gatan;" 27/7 1807: 
"Facade åt sjö-sidan"; planer, 4 st. - En detal- 
jerad framställning av Dramatiska teatern i pa- 

latset Makalös ges av Behr 1959. Jfr  aven Stri- 
bolt 1982, s 11-15. 

s. 185 - not 8 Wallin 1939, s. 199-202. 
s. 185 - not 9 Wallin 1925, s. 95. 
s. 185 - not 1 Wollin 1925, s. 100-104. 
s. 185 - not 2 Lundin och Strindberg 1882, s. 

226-229. 
s. 187 - not 3 Unman 1909. 

Bilagor 
s. 289 - not 4 Med detta riisikammarinventari- 

um kan jämföras ett annat på Satuna gård 19/7 
1648: "Inventarium på Rustekammaren wedh 
Setuna 1648, huilcket blef inwenterat och Måns 
Stalmester till handa lefuererat, för huilket han 
och frambdeles redogiöra skall . . .", under- 
tecknat Lars Kruus Jespersson. (De la Gar- 
diesaml. LUB). Jesper Mattsson Krus (d. 1622) 
var sedan 1614 gift med Jakob D e  la Gardies 
syster Brita Pontusdotter De l a  Gardie, som 
1631 ingick ett andra äktenskap med friherren 
Gabriel Gustavsson Oxenstierna (d. 1640). 
Krus hade i 6 i 3  erhåiiit Satuna i förianing. De- 
lar av Jakob De la Gardies vapensamling torde 
ha förvarats dar tillfalligt, sedan hans syster låtit 
bebygga Satuna under 1640-talet. I inventariet 
up  tas b1.a. "1 suart Hatt som Herren hafuer 
h a k ,  då han ar blefuen Grefue" samt "1 Har- 
nesk med söifuer inlagdt, som Herren sielf fört 
hafuer, der till tuanne bryststycke med Cascet 
och Ringkraga sampt Armskenor och wenster 
handske." 

s. 218 - not 5 Med detta kladkammarinventari- 
um kan jämföras ett annat på Runsa gård 16/11 
1645: "Inventarium oppå Kläde Cammaren 
widh Rwnsa.", undertecknat av Jakob D e  la 
Gardies hovmästare Samuel Runge. (De la Ga- 
diesaml. LUB). 

s. 237 - not 6 En översyn över Jakob De la 
Gardies bibliotek från 1652 har utförts av f. 
förste bibliotekarien fil. dr Gösta Engström, 
Göteborg, och ställts till förf. :s förfogande, för 
vilket förf. uttalar sitt varma tack. I samband 
med granskningen har d r  Engström anfört föl- 
jande: 
"Jakob D e  la Gardies bibliotek i Makalös är inte 
bevarat till våra dagar men ar kant för oss ge- 
nom tre handskrivna förteckningar i det De la 
Gardieska akrivet i Lunds universitetsbibliotek. 
Av dessa ar två daterade, 1638 resp. 1652, med- 
an den tredje med titeln Inventarium saknar år. 
Katalogen 1652, som tillkom vid Jakob De la 
Gardies död, ar med sina 229 titlar den största; 
den ar därtill klassificerad och förtecknar böc- 
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kerna i fyra innehållsliga grupper enligt den vid 
universiteten gällande fakultetsindelningen: 
teologi, juridik, medicin och filosofi; som van- 
ligt ar böckerna också ordnade i formatgrupper. 
Katalogen 1652 kan betraktas som huvudkatalo- 
gen, och den återges därför har. Av de övriga 
förteckningarna är det odaterade inventariet av 
minst intresse. Av dess 121 specificerade titlar 
återkommer 99 i katalogen 1652. Förteckningen 
1638 är den till omfånget minsta med 64 titlar, 
av vilka 26 återkommer i 1652 års katalog. I 
förteckningen 1638 finns ett antal tryck som ar 
speciella för denna, nämligen alkemistiska verk 
av typen Chymische Hochzeit, Tripus chymi- 
cus, Heptas alchyrnica 0.1. 
Jakob De la Gardies bibliotek var som ovan 
framgått blygsamt till omfånget, och det kan 
inte jämföras med de samtida magnatbibliote- 
ken. Det var ett typiskt bruksbibliotek, utvalt 
med sikte på ägarens intressen och 
praktiska verksamhet. Dar ingår 50 teologiska 

~ ~ 

verk, bland vilka man lägger märke till den rik- 
liga lorekomsten av den tyske teologen Johann 

Arndts skrifter. Vi vet att Jakob De la Gardie 
var en stor beundrare av Arndt och hans förfat- 
tarskap. Ett femtiotal juridiska skrifter vittnar 
om att Jakob inte bara var krigaren utan även 
innehavaren av höga civila poster, för vilken 
juridisk kunskap var nödvändig, Medicinen 
omfattar ett 30-tal verk. Det är ett betydande 
antal, och det hänger samman med att till medi- 
cinen vid denna tid också raknades den s.k. 
fysiken, ämnen som botanik, kemi och som 
redan nämnts alkemi. Biblioteket vittnar om att 
ägaren var val orienterad både i historien och i 
samtidens förhållanden. Där finns allmänna hi- 
storiska översikter och representativa verk i 
fransk, italiensk, tysk och östeuropeisk historia. 
Till sist bör också nämnas, att faltherren Jakob 
De la Gardie var en intresserad läsare av krigs- 
vetenskaplig litteratur. Han  hade på sina hyllor 
verk av yppersta klass, såsom Jean Errards For- 
tification, Georg Engelhard von Löhneys Del- 
la cavalleria och holländaren Jakob de Gheyns 
rundlaggande arbete om hanterandet av hake- 

Eössor, musköter-och 



Un pen dJhistoire 
Le palais "Makalös" (sans pareil) i 
Stockholm étzit zu XVIIe sikle le bati- 
ment privé le plus magnifique de la capi- 
tale suédoise, construit de 1635 i 1642 
par l'architecte Hans Jacob Kristler 
(Christler) de Strasbourg pour le conné- 
table de Suide le comte Jacob De la Gar- 
die; le ~a l a i s  fut détruit par un incendie 
en 1825. 

A plusieurs points de vue, la mort du 
roi Gustave II Hdoiphe en i632 peut 
:tre considérée comme un désastre pour 
le royaume. Sa carriire politique fut 
néanmoins d'une telle grandeur qu'elle 
autorisa l'établissement d'une base, sur 
laquelle les forces du pays pouvaient 
construire l'avenir. 

La rigne de sa fille Christine devait 
signifier également un déploiment de 
force remarquable politiquement et 
culturellement. A 1'Etat suédois, cela lui 
a permis d'établir sa position comme 
l'une des plus vives et florrisantes jeunes 
grandes-puissances de 17Europe. Les 
succis politiques et militaires allaient 
former ainsi le fond meme d'une ire de 
gandeur des beaux-arts et de l'artisanat. 

Stockholm 
La réorganisation du gouvernement, due 
au feu roi, se matérialisa par la constitu- 
tion de l'an 1634 et la centralisation de 

De ce fait Stockholm gagne beaucoup 
en importance et feru des progres floris- 
sants sous le gouverneur vigoreux et ha- 
bile Claes Fleming. 

A côté du chateau royal, le palais 
"Makalös" se manifeste, au début de 
cette ire, comme un monument princi- 
pal et représentatif de l'activité artistique 
dans la capitale. 

La centralisation du gouvernement et 
de toute i'administration dans ia capitaie 
aura pour conséquence entre autres que 
les membres de la noblesse et spéciale- 
ment de la haute noblesse s'installeront 
dans la capitale pour s'y trouver dans le 
voisinage de la cour et du gouverne- 
ment. Une conséquenci naturelle en sera 
que la haute noblesse avec le temps am- 
bitionnera de plus en plus de créer pour 
elle-meme des édifices conformes a son 
rang i Stockholm. 

Le palais "MakalösJJ 
Parmi ces batiments, qui ont plus de 
trois cents ans, le palais orgueilleux 
"Makalös", avec ses quatre tours puis- 
santes, son haut toit de cuivre et son 
grouillement de sculptures décoratives, 
se présentait comme une expression de 
ce que les Suédois pouvaient construire 
de mieux et sans pareil dans le domaine 
de l'architecture dans le pays. 

celle-ci dans la capitale. Tout rappelait ici les-háutes charges 



du propriétaire, le connétable et maré- 
chal de 1'Etat. D'une part la splendeur 
martiale, les portails ornés de grands ca- 
nons en pierre, d'autre parts les dieux 
classiques terrestres et maritimes repré- 
sentés par Mars, armé de pied en Cap 
avec son biiton de maréchal en main, et 
par Neptune avec son trident, entouré 
par des dauphins s'ébrouant. De toutes 
parts grima~aient des rudes visages de 
guerriers et des tetes de lions mena- 
Gantes. Bacchus avec des grappes de rai- 
sins dans le cheveux et enfourchant son 
tonnelet faisait penser aux bons côtés de 
la vie des guerriers. Des lions dorés éle- 
vaient l'écusson pompeux du connétable 
avec leurs pattes. Sur le toit de cuivre 
vert, des héros romains regardaient 
comme des sentinelles classiques la rivie- 
re de "Norrs~röm", ia "Seine" de Stuck- 
holm. Et sur le faite du toit brillait l'or 
des girouettes, des fleches ornées de 
couronnes comtales, des braves cavaliers 
et des ondines tirant ii l'arc, des lys fran- 
cais et des étoiles du ciel. 

L'ensemble a un caractere splendide, 
presque exotique, sans pareil. 

Dans l'intérieur également les appar- 
tements brillaient. Des peintres et des 
décorateurs, des stucateurs, des ébé- 
nistes, des tailleurs en bois et des sculp- 
teurs, tout le monde y avait déployé son 
habileté. Les plafonds pompeux étaient 
ornés d'admirables peintures qui repré- 
sentaient des scenes de la mythologie 
classique et des héros de lYOlympe grec- 
que ou romaine ou de l'histoire romaine, 
des modeles illustres d'une ere héroïque 
et passée. Des portraits et des suites de 
tentures tapissaient les murs. 

Un véritable état-major du connétable 
et de l'architecte, constitué en premier 
lieu par des artistes et des artisans, avait 

vécu et travaillé ici pendant des années 
pour créer ii la fois une demeure vrai- 
ment extraordinaire pour les comtes De 
la Gardie, et un encadrement magnifique 
pour les fetes brillantes et opulentes 
qu'on y donnait en honneur de la reine, 
si jeune et si géniale. 

Le palais fut érigé comme une sorte de 
"trompe-l'mil" imposant et grandiose 
offert au monde par la nouvelle grande- 
puissance suédoise. La Suede s'était 
maintenant établie comme un élément 
important dans la haute politique euro- 
péenne, et les Suédois désiraient montrer 
leurs efforts. 

Le maitre de "Makalös", Jacob De la 
Gardie, 116 i Réval en Esthonie le 20 juiii 
1583, était le fils du célebre guerrier 
fran~ais le baron Pontus De la Gardie 
(1520-1585). Les De la Gardie descen- 
daient d'une famille noble peu relui- 
sante, qui en France portait le nom dYEs- 
coupérie. Apres ?tre entré au service de 
la Suede et apres avoir fait une carriere 
fabuleuse comme diplomate et militaire, 
Pontus se maria avec Sophie Gyllen- 
hielm (env. 1559- 1583), fille naturelle 
du roi Jean III de Suede. Ainsi, son fils 
Jacob fut apparent6 par cognation avec 
la famille royale de Vasa. D'autre part 
ses origines francaises furent une des rai- 
sons pour lesquelles il eut toujours un 
intéret particulier pour la France et sa 
culture. 

I1 prit part aux guerres polonaises du 
roi Charles IX et apres 1606 il se rendit 
aux Pays-Bas ou il servit comme colonel 
sous le fameux Maurice dyorange, sous 
les drapeaux duquel il se perfectionna 
dans la stratégie moderne. Comme gé- 



néral suédois, il attaqua les Russes en 
1609 et fit la conquete de Nowgorod. 
L'année suivante il se rendit maitre de 
Moscou également. Nommé maréchal, il 
devint comte de Läckö le 10 mai 1615, 
gouverneur d'Esthonie et commandant 
du chateau et de la ville de Réval en 1619 
et enfin connétable suédois et gouver- 
neur de Livonie et de la ville de Riga en 
1622. 

En 1638 il est nommé président du 
Conseil de guerre a Stockholm et en 
1633, apres la mort du roi Gustave II 
Adol~he,  il est élu un des tuteurs de la 
jeune reine, en sa qualité de connétable. 

Apris 1635 environ, il réside avant 
tout a Stockholm ou il se consacre i ses 
devoirs de haut fonctionnaire de 1'Etat et 
de membre du Conseil royal. 

ii s'intéressa, dans sa viellesse surtotit, 
aux usines métallurgiques en S d d e  et a 
I'alchimie. I1 souffrait d'une maladie des 
yeux - la cataracte - et fut presque tout 
a fait aveugle. 

"Fältherrenn, c'est i dire le Connéta- 
ble, comme on l'appelait ordinairement, 
meurt a Stockholm le 12 aout 1652. 

A sa mort, le vieux connétable était 
considéré comme l'un des plus impor- 
tants dignitaires de 1'Etat. I1 était aussi 
un homme tres instruit meme s'il n'était 
pas d'une nature particuliirement pro- 
fonde. I1 parlait plusieurs langues et pos- 
sédait une bibliotheque bien fournie 
pour l'époque. I1 n'oublia jamais son 
origine franqaise et parfois ses enfants 
eurent des précepteurs franqais. Son pa- 
lais devait :tre un vrai lieu de réunion 
pour les Francais visitant la capitale. 
L'ambassadeur de France i Stockholm 
Pierre Chanut, 1649- 1651, trouva en 
lui un homme "comme encore franqois 
de cceur et d'affection". 

Les rapports entre la reine Christine et 
lui étaient toujours les meilleurs et dans 
son autobiographie elle a esquissé avec 
bienveillance son caractire: "homme 
franc, d'une capacité suffisante, un peu 
brusque, peu dissimulé et assez causeur: 
mais au reste un homme, qui avoit fait 
partout son devoir". 

Jacob De la Gardie célibre son 
mariage le 24 juin 1618 au chateau royal 
de Stockholm avec la belle comtesse Eb- 
ba Brahe, membre de la plus ancienne et 
plus illustre famille de la haute noblesse 
suédoise, premier amour du roi Gustave 
II  Adolphe. Dans le mariage tres 
heureux, elle lui donne 14 enfants. Leur 
fils ainé et héritier est le célibre comte 
Magnus Gabriel De la Gardie 
(1622-1686), le futur favori de la reine. 
Ebba Brahe s ~ r v i :  !=ngtemps i sor, 
époux et meurt i Stockholm le 5 janvier 
1674. 

L'architecte 
L'architecte de "Makalös" ou 1' "inven- 
tor" - comme il aimait a <tre appelé - 
fut, nous venons de le dire, Hans Jacob 
Kristler, né i Strasbourg en 1590 et bap- 
tisé le 27 juillet i la paroisse protestante 
de St-Thomas. Ses parents étaient le jar- 
dinier Hans Kristler et sa femme 
Catherine Kornlein dYHagenau, mariés 
dans la meme paroisse le 20 mai 1588. 

Dans sa ville natale, Kristler semble 
avoir été tout i fait inconnu. 

Né  ii Strasbourg dans le Rhin, ce point 
de rencontre entre les traditons culturel- 
les franqaises et allemandes, l'architecte 
Kristler ne pouvait pas ne pas etre in- 
fluencé par tous ces courants européens. 

Kristler semble unir dans son person- 
nage beacucoup des aptitudes qui étaient 



nécessaires de son temps pour son métier. 
I1 était par conséquent non seulement 
architecte et constructeur, mais aussi 
charpentier, ingénieur etc. 

A l'iige de vingt ans, on le trouve 
comme constructeur a Riga en Livonie 
ou il est nommé des 1616 "Architecte et 
charpentier de la ville". 

C'est probablement alors qu'il ren- 
contre Jacob De la Gardie qui était gou- 
verneur-générai de Livonie i partir de 
1622. 

Le connétable le prend i son service 
en 1630. 

A côté de son chef-d'ceuvre, le ~ a l a i s  
de "Makalös", Kristler travaille i plu- 
sieurs endroits en Suede, mais avant tout 
pour la famille De la Gardie. 

Kristler aura quitté la Suede i partir de 
!'it6 1643 nniir gller ?sussie, ou nll lc  r'-- -"-' Y'"" 
exactement i Moscou, ou il avait un on- 
cle. Il y meurt en 1645. 

A Stockholm, le nouveau faubourg 
"Norrmalm" est incorporé en 1635, 
mais ce n'est encore qu'un domaine rural 
peu peuplé. Il y a alors sur la rive gauche 
de "Norrström" (la Riviere du Nord) 
uniquement des batiments modestes et 
hétérogenes. Toute cette région, située 
sur la rive opposée au chateau royal, 
devient une partie tres importante de la 
ville. L'aristocratie aisée de Stockholm y 
crée avec le temps un "faubourg Saint- 
Germain" pour le grand monde, ou des 
clôtures de bois, des murailles et des 
portails tiennent les petites gens i une 
distance respectueuse. 

"Makalös" fut le premier palais de la 
noblesse de ce faubourg. La situation 
était heureusement choisie. O n  a tenu 

compte de l'emplacement unique pr& de 
l'eau et c'est la premiere fois i Stock- 
holm que 1'011 profite de l'eau dans une 
perspective esthétique. La situation de 
"Makalös" signifie pour l'architecture 
urbaine en Suede une introduction des 
pensées et des traditions continentales 
provenant de l'architecture vénitienne, 
plus proches peut-;tre des projets fran- 
qais i Paris, conqus pour les galeries du 
Louvre par exemple ou pour la facade 
inachevée de la "Place de France" au 
bord de la Seine. 

"Makalös", "Chateau de campagne 
transport6 i la ville", montre en son 
image architecturale un vrai conglo- 
mérat. Toutes sortes d'influences des 
côtés les plus divers s'y mélangent. Le 
batiment compact avec ses quatre tours 
é-;~qzd!e moyen ;ge, taiidis que la iiote 
fondamentale est jouée par la Renais- 
sance italienne, c'est i dire par les formes 
diverses avec lesquelles celle-ci se pré- 
sentait dans la région européenne du 
nord depuis le commencement du XVIe 
siecle et durant le siecle suivant. O n  a 
particulierement insisté sur le fait que la 
situation pres de l'eau est un trait carac- 
téristique de la Renaissance italienne etc. 

Mais il est bien connu que cette Re- 
naissance s'est développée en se modi- 
fiant considérablement, lorsqu'elle s'est 
répandue en dehors de son pays d'ori- 
gine, comme ce fut le cas en France, en 
Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas 
etc. 

Une grande partie de ses éléments, les 
ordres des colonnes, les galeries des ar- 
cades, les lanternes perforees etc., 
étaient adoptés tels quels. Mais i cette 
architecture étaient ajoutés des éléments 
d'un caractere typiquement régional ou 
provincial. 



Remarquons entre autres les chateaux 
de campagne en France avec leurs hauts 
combles et les batiments des Pays-Bas et 
de lYAllemagne avec leurs caracteres tres 
pittoresq~es, oii or, fait resscrtir avec 

l'expression narrative et décora- 
tive. 

O n  peut souvent constater une cer- 
taine dépendance du gothique, qui ne fut 
iamais tout a fait acclimaté en Italie, mais 
qui devait se maintenir dans 1'Europe du 
nord. 

Ce qui est significatif pour cette archi- 
tecture, c'est un certain sentiment de la 
nature, exemplifié par le batiment qui 
offre de belles vues, grace a des balcons 
et a des "belvéderes" sur les toits. 

Ajoutez i cela une composition et une 
décoration figuratives et sculpturales, 
sciemment exécutées. 

Ce n'est plus essentiel de créer des 
batiments aux lignes simples et harmo- 
nieuses. Au début du XVIIe le décor de 
la faqade doit :tre abondant a outrance et 
l'aspect de l'édifice a la fois mouve- 
menté, gai et grandiose. 

Ainsi, "Makalös" était un reprisen- 
tant typique de ce maniérisme de la Re- 
nissance et en mtme temps l'un des der- 
niers monuments de ce style. 

Rappelons-nous que l'ambassadeur de 
France a Stockholm, Gaspard Coignet 
de la Tuilerie, en 1644 au premier coup 
d'eil  sur "Makalös", pensa au chateau 
de Madrid a Paris, bati pour Fransois 1"'. 
Voici ses paroles mot pour mot et avec 
l'orthographe du temps: 

"Lapres disnée il alla voir Mons:r le 
~onncs tab le  Jacques de la Gardie dom 
les enfants lestoien venus voir, le bon 
homme est aueugle et a encore beaucoup 
d'armes prises en Pologne en Moscoiue 
dans sa maison qui est une des plus bel- 

les mainsons que 170n puisse voir car cest 
un dome au milieu de deaux corps des 
logis auec deux pauillons au bout, tout 
cela couvert de cuivre avec beaucoup de 
girouettes dorkes, et il y a au dehors du 
bastirnem qui est de pierre des portiques 
comme au chasteau de Madrid, et cette 
maison ou il y a une cour fort raisonna- 
ble est scituée sur le bord du lac et ainsi 
descouvre tout le port et de petites isles 
qiii som vis i vis". 

L'extérieur 
"Makalös", construit comme nous l'a- 
vons vu de 1635 a 1642, doit ttre consi- 
déré comme le résultat d'un imposant 
travail collectif exécuté sous la direction 
d'un architecte-constructeur. Toute 
i'immense iouie des assis~an~s avait pour 
seule mission de mettre en pratique les 
intentions de l'architecte. Les artistes et 
les artisans qui y travaillaient formaient 
un catalogue imposant de noms et de 
métiers divers. Les artisans et les ou- 
vriers étaient d'origine étrangere, la plu- 
part d'entre eux étaient allemands. 

La composition du palais avec les 
deux étages en pierre - les quatre tours i 
trois étages -, les fenttres nombreuses, 
les galeries et les balcons, les portails et 
la frise-ceinture monumentale etc., of- 
frait de gandes possibilités pour une 
riche décoration sculpturale en pierre 
appliquée sur les murs en briques rouge, 
des possibilités qui furent exploitées i 
outrance. 

Le déblaiement et les fondations ter- 
minis, on commenqa a batir. C'est seu- 
lement vers 1640 et apres la couverture 
du toit, que l'activité i l'intérieur fut en 
marche. Selon l'inscription sur la faqade, 
"Makalös" fut achevé en 1642, mais on 



y travaillait encore les années suivantes 
et ce n'est pas avant 1643 que tout était 
pret. 

O n  pourrait dire avec raison, que 
"Makalös" fut terminé au moment de sa 
vente. C'était la reine elle-mtme qui en 
aofit 1649 l'acheta comme résidence 
pour la reine-mere Marie-Eléonore. 

Mais apres la mort de Jacob De la 
Gardie en 1652, le palais revient dans les 
mains du fils ainé, Magnus Gabriel De la 
Gardie. 

En construisant une maquette a échel- 
le réduite du on a pu constater 
que la superficie du batiment était d'en- 
viron 1.220 m2 et le volume de 18.530 m3 
i peu pr&. 

De sorte que les mesures approxima- 
tives du palais étaient: en longueur, 47 
m.  env., en !argegr, 28 m. rnv. et en 
hauteur, 32 m. env. 

Au sud, 1' escalier du palais donnait 
sur le bord de l'eau, il était donc possible 
de l'aborder. 

L'embasement devait etre en moel- 
lons, pris dans I'archipel de Stockholm 
et de couleur grise et rosée. Les murs 
étaient édifiés en brique rouge avec des 
décorations de gr& gris. Les trois étages 
du toit étaient construits en bois et cou- 
verts de cuivre ainsi que les lanternes des 
tours. Les tuyaux de descente et les gar- 
gouilles étaient en cuivre. Toutes les 
fleches et les girouettes étaient en fer 
forgé doré. 

En principe toute la décoration sym- 
bolique devait représenter, sur la fasade 
nord, la guerre sur terre et, sur la fagade 
sud, qui donnait sur l'eau, la guerre sur 
mer, ce qui convenait i un connétable. 

Pour ce qui est des plans de l'intérieur de 
"Makalös", on sent un rapport entre eux 
et les plans créés en France pour les ch% 
teaux de province du XVIe siecle. O n  
pouvait étudier de tels plans en consul- 
tant les recueils de gravures d'architec- 
ture frangaise contemporaine. L'in- 
fluence de ces plans passa en Allemagne 
d'ou eile fut transmise en Suede par l'in- 
termédiaire d'architectes venus de 
1'Europe central comme Kristler par 
exemple. 

Un grand vestibule divisait le rez-de- 
chaussée en deux. L'escalier principal 
qui conduisait aux étages était placé a 
l'ouest et manquait de monumentalité. 

Les tours communiquaient entre elles 
pur des gzleries d'zrEzdes et des ba!cons. 
' Il y avait au rez-de-chaussée les appar- 

tements ou résidait le couple comtal. 
Au premier ou au deuxieme étage, se 

trouvaient les salles de fete, combinées 
avec des séries de chambres d'hôtes. Ces 
chambres, pas tres grandes, étaient, se- 
lon les traditions conventionnelles, ré- 
servées pour les hôtes mais au temps de 
Jacob De la Gardie elles étaient mises au 
service des fils de la famille. 

Le troisieme étage comportait une 
grande salle de représentation, c'est a 
dire une salle pour danser et faire de la 
musique. 

Il y avait au quatrieme étage le garde- 
meubles entre autres et au cinquieme la 
Salle d'armes et la grande garde-robe, 
c'est i dire la salle de dépôt pour les 
vetements du connétable. 

Au sommet était le toit-en-plateforme 
avec un pavillon ou "belvédere", qui 
offrait une magnifique vue sur la ville 
dans toutes les directions. 



Parmi les nombreuses pieces de cette 
vaste demeure il ne faut pas oublier le 
cabinet de curiosités et d'objets d'art. 

Au nord du palais se trouvait la cour 
d'honneur et de ce côté étaient aménagées 
plusieurs dépendances comme la grande 
cuisine, l'écurie, la remise pour les voitu- 
res, la forge, la brasserie, la buanderie etc. 
etc. 

La cour d'honneur était séparée de la 
rue par une clôture en bois et plus tard 
par un mur en pierre. 

A Pest était situé le jardin avec une 
orangerie, des allées, des bosquets etc. 
Une baraque au bord de l'eau abritait les 
chaloupes et les barques. 

"Makalös" sous Magnus Gabriel 
De la Gardie 

Des 1654, Magnus Gabriel De la Gardie 
devait s'intéresser a la transformation et 
a l'embellissement du héréditaire. 
I1 se mit en correspondance avec l'archi- 
tecte Nicodeme Tessin l'ancien qui arri- 
vait justement de ses voyages d'études a 
l'étranger. Plusieurs dessins et projets, 
faits par le comte lui-meme sont con- 
servis. 

De nouvelles tendances commen- 
qaient a voir le jour dans l'architecture. 
C'est le style baroque d'Italie et celui de 
Louis XIV qui étaient en marche et en 
vogue. O n  voit apparaitre des idéals 
nouveaux avec une symétrie stricte et 
une monumentalité classique et sévere. 
Le gout du vieux connétable appartenait 
au passé. 

Tous les plans grandioses de Magnus 
Gabriel De la Gardie devaient cependant 

rester sur le papier. 
C'est seulement a l'intérieur du palais 

que plusieurs des salles furent enrichies 
et renouvelées quant i la décoration, l'a- 
meublement etc. Plusieurs artistes fran- 
qais y étaient occupés, ainsi Nicolas 
Cordier, Jean Baptiste Dieussart et Ni- 
colas Vallari entre autres. 

"Makalös" fut rempli de riches collec- 
tions d'art et le cabinet de curiosités y 
était un véritable musée. 

Magnus Gabriel De la Gardie, une 
fois chancelier de 1'Etat et favori de la 
reine, fut finalement disgracié et dépos- 
sédé de presque tous ses biens en 1676, 
cela surtout par la "réduction" entre- 
prise par le roi Charles XI. (La "réduc- 
tion", opération par laquelle 1'Etat ré- 
duisit les biens de l'aristocratie.) 

Le cemte était rnarié avec >v!arie EU- 
phrosyne, princesse palatine et sceur du 
feu roi Charles X Gustave. I1 meurt en 
1686 et sa femme l'année suivante. 

Arsenal 
A la suite de la "réduction" le palais 
"Makalös" est devenu propriété de 1'E- 
tat. Un inventaire scrupuleux - mais ne 
comprenant pas l'énorme bibliotheque 
- est dressé de 1686 a 1688. Tous les 
biens disparaissent dans une vente aux 
encheres. L'époque De la Gardie i "Ma- 
kalös" est définitivement terminée. 

Des 1690, le gouvernement y installa 
ses trophées militaires etc. et le palais est 
appell6 "1'Arsena17'. 

L'architecte Nicodeme Tessin le jeune 
exécute vers 1712- 1713 - malheureuse- 
ment en vain - de magnifiques projets 
en vue d'un remaniement total de Stock- 
holm au nord de Norrström. Un nouvel 
Arsenal devait $tre un des éléments 



d'une grande "Place Nationale" prévue 
par ce projet. 

A partir de la derniere décade du XVIII' 
siecle, "Makalös", maintenant tres sim- 
plifié, aux faqades dépouillées de leurs 
ornements, ayant perdu son caractere du 
XVIIe siecle, est employé comme théiitre 
dramatique royal. La salle de spectacle 

est dessinée par l'architecte C. F. Sund- 
vall en 1792. 

C'est pendant une représentation le 24 
novembre 1825 que le théiitre est totale- 
ment détruit par un incendie. Une triste 
ruine seulement est le ciernier témoin 
d'un passé si glorieux. 

Aujourd'hui, c'est la statue de Charles 
X11 qui indique la situation du "Maka- 
lös" d'autrefois. 







BILAGA 1 

Inventarium Vthj Hans G :  N:de Faltherrens Rust 
Cammar Anno 1628 den 30 Maij. (De la Gar- 
diesaml. Slaktarkiven. D e  la Gardie. i 0  d. LUB.)4 

WARIOR 

Damascherade och förgylte 4 st:r 
Vthgrafne och förgylte 2 
Slatt forgylte 2 
Förgylte och med Sölfwer inlagde 2 
Medh Messingzfaste och Solfwer 

inlagdh 1 
Swarte medh Sölfwer inlagde efter 

Engelscht Manier 2 
Forsolfrat vthgrafwen 2 
Slatt forsolfrat medh gyllen perkler 1 
Slatt forsölfrat 1 
Swart vthgrafwen och innan vthi fas- 

tet forgyltt 1 
Medh Solfwer Faste 1 
Damascherat Bandeyen forgylt 1 
Swart Bandeyen medh solfwer 

inlagdh 1 
Forgylt Bandeyen mz Messingz 

Faste 1 
Swart Bandeyen medh Drake Faste 1 

PALLASSER O C H  SABLER 

Förgylt medh swart Sametz balg och 
Sölfwer beslag vthan Rehm 1 st:r 

Medh Sölfwer Beslag 1 
Forgylt medh messingz faste och 

Perlemoder inlagdh I 
Forgylte medh Messingzfaste 2 
Försölfrat 1 
Forgylt Turckis Sabel medh Rodh 

sametzbalg I 

Medh brun låda och stort lodh 1 st:r 
Medh Swart tryckt Iåda och lijtet 

lodh 1 
Med swarte låder och behn inlagde, 

vthgrafne lås och stort lodh 2 

Medh behn inlag vthstucket låhs och 
lijtet lodh 

Swart Tryckt låda och behn inlagdt, 
forgylt pockla och stort lodh 

Med Perlemoder och behn inlagdh 
Iåda, låsen öfwer förgylt och stort 
lodh 

Brun låda mz behn inlagdt och lijtet 
lodh 

Brun låda mz vthstucket lås och lijtet 
lodh 

Medh brun låda slatt Iåhs och lijtet 
lodh 

Brun låda mz Skotzsch snaplås och 
lijtet lodh 

Medh brun afsatt Iåda och låhs så och 
stort lodh 

Lackeye Bösser medh bruna låder 
och stort lodh 

Medh brun låda och behn inlagdh 
gamal byssa mz lijtet lodh 

N y  byssa medh brun låda lijtet lodh 
och J ern nasa 

Nye bysser medh brun låda, behn 
låda och tamelig stort lodh 

HAGEL BYSSER 

Stor Brunswijkz hake medh stort 
lodh swart Iåda medh behn inlagdh 
och förgylt ockla 

Medh behn oc! Perlemoder inlagd 
och förgylt pockla 

Swart horn Iåda, medh Been strijmor 
inla dh 

Brun fansch hagelbyssa medh been 
inlagdh 

Gama1 vthschuten Reflat byssa medh 
brun Iåda 

BANDELORER 

Medh Messing och Parlemoder in- 
lagd och vthstucken låhs 

Nederlansche medh Sölfwer Beslag 
Medh Perlemoder inlagde 
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Lång N y  Nederlandsch Byssa med 
Perlemoder inlagd och förgylt Iåhs 1 

Långe Nye frantzoische bösser 2 
Frantzoische Carbiner medh halfwe 

afschrufwade pijper 2 st:r 

Medh behn inlagde och vthstuckne 
lås 

Medh swarte tryckte Iåder medh 
Sölffwer beslagne och inlagde 

Medh bruna låder 
Messingz Pofforter medh behn inlag- 

de och bruna låder 
Messingz Poffort mz brun låda 
Skotzsche bysser mz messingz Pijpor 
Commiss Bandelorer 
gamble långe Rysse byssor 
Fewerlåhs och Flinte Muschetter 

Nederlandsche Parlemor Pistoler 
medh Messingh inlagde 

Nederlandske långa Pistoler medh 
behn inlagde 

Nya Hollandsche Pistoler mz bruna 
låder 

Medh bruna Brixilie Iåder 
Medh Swart Hibentras låder 
Medh bruna hibentras låder 
Dansche Pistoler mz bruna låder 
Danske Pistoler medh swarta Iåder 
Nye Frantzoische pistoler Medh 

holfster 
Frantzoische Pihtoler vthaf Salig Pen- 

sollis 
Gamble Salschapz Pistoler 
Nederlansch Pistol mz Dubbel låhs 
Gamble Commiss Pistoler sondrige 

och hehla 
Gamla sondriga parllimors pistoller 

2 st:r 

2 
2 

' t  st:. 
1 
2 pahr 
17 st:r 
2 
7 

3 pahr 

L pahr 

2 pahr 
I pahr 
1 pahr 
I pahr 
3 pahr 
I pahr 

2 pahr 

I pahr 
2 pahr 
1 st:n 

26 pahr 
1 par 

PISTOLE HOLFFTSTER 

Medh guldh och Silcke borderade 
kappor l pahr 

Medh brunt Samet och smale guld- 
snöre 1 pahr 

Medh blått Samet och Sölfwer 
Posement 1 pahr 

Aff rödt Samet medh sölfwer och 
rödt Silckes Posement 1 pahr 

Af rödt Samet mz Söifwer gallucer ? pahr 
Af Rödt Samet och guldh 

1 pahr 
Af Rödt Samet och Sö1f:r Po- 
sementer 1 pahr 

Af Swart Samet mz breda Silcke snören 

Af lijffargat Samet mz guldh och gröne 
silckes snören 
Swarte Pistoleholfster 
gamble hölfster kapper af grönt Samet 
mz guldh och Silcke stickade 
Sladehake hölfftster 
Lång bysse holfftster 

HARNISCH 

Medh Solfwer inlagde och dubbelt 
forstycke 

Nytt  Medh forgylte Naglar 
gamalt iiiedti forgy !te naglar 
gamalt blått harnisch 
Forgylt Ringkraga medh So1f:r 

inlagdh 
Skottfri] pott 
Medh Solfwer inlagdt hestehufwudh 
Med forgylte Naglar 
Slatte hastehufwudh 
Turckis Stormhatt 
Krutflascha vthaff Solfwer mz Sam- 

etz tascha 
Traflascha mz Solf:r beslag 
Regementz Klubber medh Solfwer 

beslagne 
Bardisan medh Brisilie shafft och 

gron Silckes qwast medh guldh 
Brisilie traes Pilk 
Landzser 
Tång 
Ringar 
Jagare horn af Messing 
Knafwel spiut 

2 pahr 

1 pahr 
4 pahr 

1 pahr 
2 pahr 
3 st:r 



BILAGA 2 

Kontrakt med Kristler 1630 

KONTRAKT MED BYGGMASTAREN 
HANS JAKOB KRISTLER D E N  28/9 1630. (a. 
på tyska. D e  la Gardiesaml. 73. Konto 45. LUB. 
- b. på svenska. D e  la Gardiesaml. D e  la Gardie 
II. 6. 1603-1639. Utgångna skrivelser, koncepter 
o.dyl. LUB.) - 
Wir Jacobus De la Gardie Graff zu Lecko, Frey- 
herr zu Eckholmen, Herr  zu Hapsall, Dagdon, 
Kolck, Kydo vnd Runsso, Ritter Konigl. Mytt 
vnd der Reiche Schweden Rath, Marschall vnd 
General1 Feldherr. 

Fuegen Dehnen so Hieran gelegen hiemitt zu- 
wissen, dass wihr in vnsere Dienste vndt Bestal- 
iung angenommen haben den Ehr'baren vndt 
Kunstreichen Meister Hanssen Jacob Christlehr 
Bauwmeister auff 4 % Jahr folgender gestalt, dass 
vnsere gebeuw, so wihr irgendts eingerley orth 
vohr zunehmen gesonnen, nach vnserm willen 
vndt begehren, Er  seinen besten wissen vndt ver- 
standt nach disponiren, anordnen, vndt die fleis- 
sige auffsicht dabey haben soll, damit solche ge- 
recht vndt bestendig verfertiget vndt aussgefuhrt 
werden muge; Daher kegen versprechen wir Ihm 
in benanter zeit 4 3h Jahren, Jahrlichen Soldt von 
Dato anzurechnen Dreyhundert Reichssdaler 
/:Davon wir Ihme den gebuhrlichen theill alle 
gua,rtall wollen aussrichten lassen:/ nebenst einen 
reijen Tisch sambt seinen Jungen, vndt ein guet 

Kleidt, oder an dessen stadt Hundert ReichssTah- 

ler. Vhrkundtlich mitt vnser eigenen handt vnter- 
zeichnet vndt mit Grafflichen Insiegell befestigett 
Actum Den 28 Septemb: st.vet. 1630 Jacobus De 
la Gardie. 

Wij Jacobus DeLagardie Grefwe till Leckoo, Fri- 
herre till Eckholmen, Herre t11 Hapsall Dagdo 
Kolck Kijda och Runssa Riddere Konungh 
May:tz och Swerigs Rickes Rådh Masch och Ge- 
nerall Felttherre 

Gore witterligett, alle, dem som dette wed- 
kommer, att hafue vthj tienst och bestelningh 
tagett, den Erlige och konstricke Master Hans 
Jacob Christler Byggemastare, vthj try åhr På 
effterfoliande satt, att wåre bygninger som wy på 
någon Ortt,  sinnade ahre till att foretage, effter 
wår wilie och begeran, han effter sitt basta wett 
och forstånd, Despunera anordna och medh flitt 
der på vpsicktt hafua skall att dee tilborligen och 
beståndigt forfardigas och wttforas måtte Der 
emott Iåfue wij honom i be:te Try åhrs tijdh 
åhrligen t11 sin Ihon ifrån dato anrecknandes Try- 
hundrade Richz dal:r /. der vtaf honom huartt 
fierdedels åhr sin tilborlige del1 gifuas skall /. 
Sampt medh fry kost och een drengh, såsom och 
een godh kledningh eller i dess stadh Etthundrade 
R:dr. T11 mere wisse hafue wij dett medh wir  
Egen hand wnderskrefuit och medh wårtt grefue- 
lige Signette bekreftett Dattum Stockholm den 28 
septemb: 1630. Jacobus DeLagardie Locus sigill 



BILAGA 3 

Kontrakt med Kristler 163j 

KONTRAKT MED BYGGMASTAREN 
HANS JAKOB KRISTLER MIDSOMMAR 
1635. 
(De la Gardiesaml. 73. Konto 45. LUB.) 

Wir Jacobus De la Gardie Graff zu Lecko, Frey- 
herr zu Eckholmen, Herr zu Hapsell, Dagdo, 
Kolck, Kydo, vnd Runso, Ritter Konigl: Mytt: 
vndt der Reiche Schweden Rath Marsch vndt Ge- 
nerall Feldherr wie auch Przsident des Konigl: 
Kriegsgerichts vndt Landtrichter in Vplandt. 

Fuegen hiemit zuwissen, das wir den Ehrbarn 
vndt Kunstreichen Hans Iacob Christler Bauw- 
--.-A*.. i, T T  n:,,,+ .,,A+ R,,+,II,.,, 
IIICISLCI V 113CIL UILIIJL v I I u L  ULiLC..LL115 ge- 
nommen auff Sieben vndt Drey Viertell Jahr 7 Y4 

von Dato dieses. Dass er in solcher zeit vnser 
angefangenes ,gebeuwde auff den Nordenmalm 
am Schiffsholm gelegen gantz verfertigen vndt 
vnter Dach bringen, dabeneben fleissige auffsicht 
auff die Handtwercker vndt arbeiter haben soll 
das die arbeit standthafftig vndt gerecht verferti- 
get werden soll. Dess haben wir Ihme zu Jahrlic- 
hen Solt zeitwehrenden Dienste versprochen Vier 
Hundert Reichss Tahler sampt einen freyen Tisch 
auff sich vndt seinen Jungen, Dafur Ihme woc- 
hendtlich 2 'h Rdr. oder die wehrte dafur auss 
gegeben werden soll. Wass er aber an Proviant 

vndt allerhandt Victuali Persehlen annehmen vndt 
entfangen wurde, soll Ihme darin abgerechnet 
vndt gekurtz werden. Versprechen Ihme auch 
Jahrlich zu zugebe 12 Ton. Mehll, 15 Ton. Maltz 
sampt 2 schiffs stangen Eisen vndt 2 Centner Stahl 
zu adertigung seiner gereitschafft. Welchess alle- 
sambtlich Ihme von unsern Cammerier richtig 
auss ekehret werden soll. Nachdem Er sich auch 
befek-et, das er mit den materialien zugemelten 
vnserm gebeuw gehindert vndt auffgehalten wer- 
den mocht, Dahero sein gelegenheit nicht wehre, 
sich lenger mit dem gebeuwde zuseumen vndt 
vber die gesetzte zeit mehr drauff zuwenden. Als 
nachgeben vndt verstmen wihr ihme hiernit, 
dass, wofern Er  drey wochen an einer zuforde- 
rung des gebeuwess nothwendig erheishten mate- 
ria, als Holtz, Stein, Kalck, oder wass ess sonsten 
sey mangel leiden solte, vndt nach vergeblichen 
auffwarten die arbeit dadurch still liegen muste, 
das Ihme als dan freystehen solle vns zufolgen 
vndt nach zuziehen an Ohrt  vndt stelle wor wir 
Vnss befinden, Vmb vnss solches zu referiren 
vndt berichten. Dess alles zumehrer beglaubigung 
haben wir solches mit eigener handt Vnterzeich- 
net Datum Stockholm den Johanniss 1635. IA- 
COBVS DELAGARDIE. 



BILAGA 4 

Kontmkt med Hubert murmustare 1635 

KONTRAKT OCH AVRAKNING MED HU- 
BERT MURMASTARE 1635. (De la Gardie- 
sami. Jakob De la Gardie. II. 1603-i639. Ut- 
gångna skrivelser, koncepter o.dyl. De la Gardie. 
Slaktarkivet. 6. LUB.) 

Wir Jacobus Delagardie Graff zue Lecköö Frey- 
her zu Eckholm, Herr zue Hapsall Dagdö Kolck 
Kydö vndt Runso, Ritter, Köni 1 Mytt: vndt der 
Reiche Schweden Rahtt Marsca vndt General1 
Feldtherr wie auch Przsident dess königl: 
Kriegzgeriechtes in Stockholm vndt Landrichter 
in Vplandt 

Fugen hiemit zuwissen, dass wir furweisern 
dieses Meister ~ u b e r t  fur einen Maurer zu 
vnserm gebeuwde vff Nordermalm angenommen 
vndt bestellet, dass Er die andern Maurergesellen 
oder Meister soviell wie dehre an vnsere Arbeit 
haben, anweisen, vndt die Inspection druff haben 
soll, Auch an allen ortten dess Bauwess fleissige 
Acht vndt vffsichtt haben, mit ab vndt zugehen 
won einem zum andern mit weisen vndt vnter- 
richten, damit die gehauwenen stein recht eset 
lett, vndt die Mauren nach behöer vfgefu\rett; 
auch nicht vbersehen, noch werfehlett werde, al- 
lessmassen wir Ihm solchess von vnserm Bauw- 
meister gezeigt vndt anbefohlen, auch die Ab- 
riesse vorgeleget von welchen Er in allen wndt 
ieden dess halber ordre nehmen soll, vndt in weh- 
renden solchen Bauw sich dermassen verhaltten, 
wie einem redlichen Meister mit bezeigung seines 
fleisses vndt vnnachlessigkeitt allessdinges eignet 
vndt gebueret. 

Dessen haben wir Ihme zum stehenden Jahr- 
lohn, so lan e Er bei dem gebeuw biss zu 
aussfuhrung fessen vffwarten wirt versprochen 
zwey hundert Reichssthaler, so ihme von vnsern 
Cammerierer aussgekehret werden sollen. Sons- 
ten sol1 Er sich gegen vnsern Bauwmeister in al- 
lem so Er ihm das gebeuwde betreffendt anbefeh- 
len wndt ordiniren wirtt, ehorsahm vndt willig 
erzeigen, damit Er nach befindung seiness fleisses 
vndt Treuwe, dauon vnsr Bauwmeister zeugniss 
geben soll, alssdan einiger recompens welchess in 

des Bauwmeisterss Discretion gestellet sein soll, 
zu erwartten habe. 

Dessen zu vesterhaltung, haben wir diesess mit 
eigener handt vnterschrieben. Gegeben Stock- 
holm den Ao 1635. Hanns Jakob Kristlerr bauw- 
meisterr. 

1635 den 28 Septembris hatt Meister Hubert 
Maurer von mir entfangen an geldt 

50 dahler 
Noch hatt Er entfangen 6 
Reichsd. ist 18 d 
noch hatt er entfangen 
80 Reichsd. ist 240 d 

1636 den 18 Julij hatt Er entfan en 100 d 
den 27 Augusti hatt er ent f angen 40 d 
den 12 octobris hat er entfangen 24 d 
Butter ?h Tonne kost 24 d 
Noch fleisch 2 lissbb kost 4 d 
Noch durre fisch 2 lissbb kost 4 d 
den 26 Novembris hat Er ent- 
fangen Butter 1/2 Tonne kost 24 d 
Noch korn 1 Tonne kost 5 d 
den 24 Decembris hat Er  ent- 
fangen in specie Reichd. 
100 stuck, thut 300 d 

1637 den 20 Martij hat Er entfang- 
en, KupferMuntz 100 d 
den 12 Julij hat Er entfangen 120 d 
den 15 Augusti hatt Meister 
Hubert Maurer, auff sein Jahr 
bestallung entfangen an 
getreidig 24 Tonne 
a 6 D  ist 144 d 
den 20 Novembris hatt Er 
entfangen, rogken vndt Korn 50 Tonne, 
kost die Tonne a 6 D ist 300 d 
Noch Butter 1 Tonne ist 48 d 
den 10 Decembris hatt Er ent- 
fangen 50 d 
Summa 1595 Dahlern 

Schwedis 



BILAGA 5 

Förslag till page- och lakejkläder 1638 

Förslagh opp5 H:S Grefl: Nådes Pagie och La- 
quey Kladningar (De la Gardiesaml. LUB. 1638.) 

Till 1. Pagie aff dhet bäste Liberiet 

6 al:r kladhe i 3 Rd:r 18:- 
4 ?h al:n Atlasch i 2 Rd 9 :- 
10 al:r Plyss i 2 'h Rd 25 :- 
1 ?h al:n Taftt i 1 '/2 Rd 2:12 
150 al:r Brede snorn i ?h Rd:r 50:- 
40 al:r Smala Dito i 3 mk Kop. 8 :- 
4 ds Kna par i 3 /or Smtt :l2 
6 lodh ~ i f k e  i l 4  /ör Smtt 1 :36 
80 al:r bandh i 4/0r Smtt 6:32 
i ai:n cireich i 6/ör i : 8 
1 al:n litzcordt i 2/ör smtt 
9 al:r lerufft och Canefass 1 :36 
6 al:r Galloner 2/0r :l2 
1 paar strumpor Regarn 2 :- 
I paar Strumpebandh O :- 
1 hatt Medh Bandh 4 :- 
l Plomagie 3 :- 
1 paar Handhskar medh Frantzar 2 :- 
1 Geheng medh Frantzar 3 :- 
l paar Sporar 1 :- 
1 Swardh 3 :- 

141:4/ör 

Summa till 6. Pagier. 1. Lijffknecht. 1. Cammar- 
tienare. 

50 al:r Klade 
38 al:r Atlasch 
80 a1:r Plyss 
12 al:r Tafft 
1200 al:r Breda Snoren 
320 al:r Smala Snören 
32 dussin Knappar 
48 lodh Silke 
640 al:r Blomerant i Röda Nestelbandh 
8 al:r Drelch 
8 al:r LitzCordh 
72 al:r lerufft och Canefass N B  Grof 
48 al:r Galoner 
8 paar Regarns Strumpor 
8 St:r Hattar medh bandh 

8 St:r Piomagier 
5 paar Handhskar 
8 Geheng 

1128: 32/ore 

Till 1. Laquey af dhet basta Liberiet 

8 al:r Kladhe a 3 Rdr 
5 al:r Cron Rask 
150 al:r Snören 
40 al:r Smalare Dito 
Knappar och Silke 
80 al:r bandh i 4/0r 
drelch och Litzquardh 
Galluner 
1 paar Regarn strum or 
I paar Strumpeband 
1 Hatt medh bandh 

g 
1 Plomagie 
Handhskar och Geheng 
1 Swardh 

113:s 

Till 6. Laqueyer. 

48 al:r Klade 
30 al:r Cronrask 
900 al:r Breda Snoren 
240 al:r Smaia Dito 
24 ds Knappar 
480 al:r Bandh 
36 lodh Silke 
6 paar Regarnstrum or B 6 paar Strum eban h 
6 Hattar me& bandh 
6 Piomagier 
6 paar Handhskar 
6 st:r Gehengh 

1. Kutzsk till Kiortel 

11 al:r Klade i 2 'h Rd 
7 al:r Boij i ?h Rd 
45 al:r breda snören i 5 mk 
50 al:r smala Dito i 3 mk 
Stopheringen af Silke 
Knappar och bandh 



3 ds Gull i Silkes knappar 
9 al:r litzquard 
1 Hatt 
1 par Handhskar 
1 paar Stöflor 
1 paar Skoor 

Till 4. Kutzskar 

44 al:r Kladhe 
28 al:r Boij 
180 al:r Breda Snoren 
200 al:r Smalare Dito 
12 ds Stora Knap ar 
36 al:r Litzquard 
4 st Hattar 

R 
4 paar Handhskar 
Stöflor, Skoor och Sporar 

288:- 

I .  Kutzsk Af Sambre Slagh 

11 al:r Kladhe a 2 Rd 
7 al:r Boij 
90 al:r Silkessnoren a 5/ör Smt 
9topheringen 
3 ds Knappar a 16/ör 
9 al:r Litz uardh 
1 Hatt mejh  bandh 
1 Paar Handhskar 
Stöflor, skoor och Sporar 

47:34 

Till 2. Kutzsker 

22 al:r Kledhe 
14 al:r Boij 
180 al:r Silke snörn 
6 ds Knappar 
18 al:r Litzquardh 
2 Hattar 
2 paar Handskar 
Stöflor, Skoor och Sporar 

95:20 

1. Rustwagns Kutzsk 

10 al:r Klädhe i l 'h Rd 
6 al:r Boij a Rd 
80 ai:r Snören 
Stopheringen 
3 ds Knappar 
9 al:r Litz uardh 
1 Hatt mejh bandh 
1 paar Handhskar 
Stöfflor, Skoor och Spora 

38:16 

3 :- Till 3. Kutzskar 

30 al:r Kläde 
18 al:r Boij 
240 al:r Snörn 
Stopheringn 
9 ds Knappar 
27 al:r Litzquardh 
3 st:r Hattar 
3 paar Handhskar 
Stöflor, Skoor och Sporar 

115 Rdr 

1. Ryttare 

10 al:r Klade i 2 Rd 
86 al:r Snören 
Stopheringen 
1 Hatt medh bandh 
1 paar Handhskar 
6 al:r Boij 
6 St:r Köllrar vthan dess 
1 Swerdh 2 :- 
1 Geheng 1 :- 
l paar Stöfl. 4 :- 
l paar Sporar l :- 

l .  Landh Ryttare 

6 95 al:r Rödt Klade ?i 2 lh Rd 
1 Köller 
Stopheringen 
2 1h al:n Plyss i 1 'h Rd 
l Geheng 
1 Hatt medh bandh 
1 Swerdh 
1 paar Handskar 

Till 20. Ryttare 

130 al:r Klade 
20 st:r Kölrar 
Stopheringn 
50 ai:r Piyss 
20 Geheng 
20 Hattar och bandh 
20 Swerdh 
20 paar Handhskar 
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1. Stall Dreng 

6 1/2 al:n Kladhe i 1 Rd 
4 al:r Boij 
30 al:r Snören 
Stopheringen 
1 Hatt och Handskar 

1 paar Stöflor 
1 paar Sporar 

Summa Herrens egne 
Grefwarnas 
Saalknechtar 
Hofslagardreng 
Beridardreng 
Kellerdreng 

97 al:r Kladhe 
60 al:r Boij 
450 ai:r Snoren 
15 Hattar 
15 paar Handskar 

285 Rd 

1. Pagie dedh Sembre Liberj 

9 al:r Kladhe a 2 Rd 
6 al:r Boij a ?h Rd 
100 al:r Snören 
4 lodh Silke 
1 ?h al:n Rask 
1 al:n Litzquardh 1 al:n drelch 
26 al:r Bandh 
Galloner och Knappar 
l paar Regarn strumpor 

Till 8. Personer 

72 al:r Kladhe 
48 al:r Boij 
800 al:r Snören 
24 lodh Silke 
12 al:r Rask 
8 al:r drelch 
8 al:r litzquardh 
208 al:r bandh 
8 paar Regarn Strumpor 

296:- 
1. Laquey 

8 al:r Kladhe 16:- 
6 al:r boij 3 :- 
100 al:r Snören 10:- 
dhet öfrige settes på 6 :- 

34:- 

Till 6. Personer 

48 al:r Kladhe 
36 al:r Boij 
600 al:r Snorn 

1. Kutzsk 

11 al:r Kläde 22 :- 
Alla pertzeler medh Jungfrw wagnens 
Kutzsk 16:- 

Till Löhningz Staten vthj 
Kladhe och Commiss 

15 Personer i 10 al:r Kläde i 2 Rdr 300:- 
46 Personer i 6 och 5 al:r Kladhe a 1 Rd 237:- 
Stopheringen der till 150:- 

687:- 

36 al:r Kladhe i 1 ?h Rd 54 :- 
16 al:r Till wapen och Zirat 24 :- 

78 :- 
4 Hoffjunckare Commiss 400:- 
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Klädkammarinventarium 1645 

INVENTARIUM oppå H:G:N Rickz Mar- 
schens Wälborne Her Jacob De la Gardies Kläde 
Camrnar såsom Inventerades ifrån Sahl: Jurgen 
Bischoff och till Jurgen Reis och öffuersågs aff 
vnderschreffne den 16 Novembris Anno 1645. 
(De la Gardiesaml. 10 d LUB).5 

Vthi STOCKHOLLM 

Een Swart oskurin Sammetskappa, medh ritat At- 
lasck Fodrat. 

Ett par Slätta Sammetz Byxor medh Guld och 
suarta Påssementer besat. 

Ett par Brune oschurit Sammetz byxor vthan snö- 
ren ---, n r l ~ o l i o e  -- a--av' 

Een Kappa af Torsenäll och med suart taft fodrat. 
Ett parRöde Purkuns byxer, oduglige. 
Een Swart Klades Kappa med Gull och swart 

silkesposementer besat och Rug Sammetz- 
foder. 

Een brun Klades Tröyia uthan Snören. 
Een Swart Atlaschkappa med plyss fodrat, och 

med suarte borderade Atlasche Snoren, Tät 
besatt. 

Silfuer Possementer - 46 alner, hafue sutit på en 
suart blomerat Sammetzkappa. 

Borderade Atlasche Snören - 43 alner, haffue 
sutit - 4 strek på en Suart Slet Sammetzkappa. 

Een grå Allamodj Räng Råck med et strek silfu- 
ersnören. 

Ett par brune Gyllenduukz byxor, dertil en Gyl- 
lenduukz Tröya, ogiord. 

Een brun Gyllenduukz Tröya, efter gammalt 
Munster, med brune Silcke och Gull galloner 
ett streck infattat. 

Item kappefoder af brunt Gyllenduuck. 

Tillgiorda Kläder i Jacob Matzsons Tidh 

Een Silfuerferga Atlasch Tröya, med et streck 
Sölfuer galloner och Triph vnderfodrat. 

Een huit Silfuerduukz Tröya med Columbin 
blommor och - 2 streck Silfuer knytning och 
Rödh Atlasch foder. 

Een swart watublomma Sammetz Klädning, med 
stoor guldknytning, Tröyia, Byxer och Kappa, 

Tröyian af gyllenduuk med suart Atlasch fod- 
rat, och med ett strek knytningh, Byxerne och 
Kappan med -2 strek knytning, Kappan ähr 
med Plyss fodrat. 

Een Swart Plyss Tröyia, med suart Atlasch fodrat 
och med et strek suart borderad Atlasch 
snören. 

Een Elgzhuudz Kiöller, med suarte Atlasche 
Armar. 

Een Huit Silfuerduukz Tröyia, med et streck Sil- 
fuerknytning, dertil ett par Slatta Sammetz 
Byxer, med -2 strek knytning och knappar på 
siderne longz neder. 

Ett par Suarte Sammetz Byxer, med -2 strek bred 
knytning af Guii och suart Siicke och med gråt 
Parkum fodrat. 

Een Elgzhuudz Kiöller, Ärmarna af Silfuerferga 
Atlasch, dicht skammererat med små Silfuer- 
snören, dertil et par grå kladesbyxer med -14 
streck af förbemelte Snören opp; Sidorne, och 
skiörten å Kiölleren med Silfuerferga Atlasch 
fodrat, Bertil en Allarnodj grå Klides Råck, 
med silfuerferga Plyss fodrat, och medh Sil- 
fuergalloner. 

Een Tryckt Atlask Klädningh, Byxer och Tröyia 
med Små Litzer och Knapper och medh swartt 
Plyss fodrat. 

Een Silffwerfarga Atlask Tröya, medh ett streck 
Silffwergalloner, dertill ett par grå klades Byx- 
er, medh -4 strek galluner. 

Een grön Gyllenddukz Vllenskiorta. 
Een Mörck Carmersin gråa vllenskiorta, medh 

Guld blommor och ett streck half Gull och 
Silcke galloner, och Rugh fodrat. 

Een Rödh Gyllenduukz Vllenskiorta medh 
Gulldknytningh. 

Een kiöttfar a Silckes Machej vllenskiorta, medh 
ett streck !fferga breed knytningh, och Carme- 
sins Rödh Camele håår Plyss fodrat. 

Een Fiolenbrun Gyllenduukz vllenskiorta medh 
Isabelle blommor. 

Een Brun klades kiortell med - 7 perleknappar, 
och med Loskins foder. 

Een blå klades kiortell, ofodrat. 
Een rödh Skarlakans kiortell, ofodrat. 
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Een Suart Slat Sammetz kiortell, med brede Suar- 
te Silkessnören besatt. 

Een Swart Samrnetz Kappa medh fodrat och 
medh -5 streck breede Silckes knytningh. 

Ruufooder 

Een Leopardz Huudh. 
Een brun Sammetz Cartziach, medh - 5 strek 

Gull och Silfuer possementer och med Loskin 
fodrat. Loskinsfodret illa farit. 

Een Rödh Sammetz Cartziach, ofodrat. 
Een Swart oskurin Sammetz Cartiak, medh da- 

mask vnderfodrat, huilcken ahr weedh Runssa. 
Een gråa klädes Cartziach, full med Sölffwer gal- 

loner, ahr ofodratt. 

I Jacob Matssons Tidh 

Een Swart slatt Sammetz Cartziach, medh - 2 
strek Suarte breede silkesknytningh, ahr 
ofodrat. 

Item o på be:te Sarnmetz Cartiach, hafuer sutit 
GulBoch Suart silkes knytning - 2 strek, ähre 
afschurne, och behollet i Klede Cammaren ahr 
- 37 ?h alner. 

Een Grå Klädes Cartiach, med - 4 strek silfuer- 
galloner besatt, och medh Looskins fooder. 

Een Rödh Sammetz Myssa, medh suarta Rafuar > .  
fodrat. 

Een Gråå klades Myssa, medh Silfuer Possemen- 
ter, ofodrat. 

Een Swart Samrnetz Myssa, ofodrat. 
Een Rödh skarlakans myssa, ofodrat. 
Gull och Suart Si lke~kn~tningh - 31 aln, hafue 

sutit på en Suart Slat Sammetz Cartziach, och 
sedan i stellet påsat, suarte silkesknytningh - 2 
streck. 

Hanskar 

Eett par Brune Sammetz hanskar, medh Gull och 
Silfuer Possementer, och medh Looskin fodrat. 

Ett par Vtterskins hanskar med Looskin fodrat. 
Ett par hansker med Guld borderade, och suart 

Katskin vtfodrat. 
Ett par Hansker, medh Guld och Silfuer borde- 

rat, och medh Guldh och Silffwer Frantzer. 
Ett par Hansker medh Guldh på grönt Atlasch 

borderat, och medh Guldh och gröne Silkes 
frantzer. 

Ett par Hansker medh Guldh och Silfwer Posse- 
menter, på lijfferga Atlask, med Guld och Sil- 
fuer Frantzer. 

Ett par Hansker, medh Silffwer borderat. 
Ett ar Hansker, med Guld, Silfwer och Swartt 

SiPckes Possementer, på swart Atlask besat, 
medh Guldh och Silckes Frantzer. 

Ett par Hiorteladers Hansker, medh Gröna Silkes 
frantzer. 

Ett par ofodrade Hansker af brunt kläde, medh 
Guldh och Silcke stickat. 

Strumpebandh och Skoorooser, medh Faltecken 

Ett ar medh Gull, Silfuer och allehanda fargat 
SiPcke wäfwit, dertill af samme slagh Skoo- 
bandh. 

Ett par af Suart Taft, medh Gulldh stickat, breede 
guldspetzer nedan till och medh Små Gulld- 
knytningh rundt om, dertill af samme slagh 
Skooroosser. 

Ett par Gohla Tafts Sandh, medh Guldspetzer 
och Skooroosser. 

Een suart Tafts Faltecken, medh Guld stickat, 
och rundt om medh Guldspetzer. 

Ett par Brune Tafts Strumpeband, medh Guld 
stickat, höga Guldspetzer och rundt om med 
små knytningh, dertil Skoorosser. 

Ett nyt Swart Faltecken, af Taft, vthan knyt- 
ningh. 

Gehenger 

Ett litet nyt geheng med giordell på swart atlasch 
medh Guldh Silffwer och Silke borderat, der- 
oppå förgylt och &malerat Silfwer beslagh. 

Ett litet Gehengh medh Giördell, af Guld och 
Silffwer borderat, och medh Rödt Sammet fod- 
rat. Giördelen til bem:te geheng finnes intet. 

Ett nyt Gehen medh Giördell, efter gammalt d" Munster, me h Sillfuer på Suart Atlasch borde- 
rat, och silfuer besla h. a Ett geheng medh Giör ell, efter samme Munster, 
medh Guld på Swart Atlasch och förgylt Sil- 
fuer beslagh. 

Ett medh Giördell efter Dito Munster, heel med 
Silfuer borderat, och medh rödt sammet fod- 
rat, Giördelen ahr försliten. 

Ett geheng, efter mehrbe:te Munster, heel medh 
Gulldh borderat, och medh grått Sammet 
fodrat. 

Ett gehenf , efter Dito gammalt Munster, medh 
Giördel , och medh Swart Silcke på Swart At- 
lask stickat, och medh Silffwer förgyltt 
beslagh. 

Ett Swartt Atlasch Geheng, medh Sölffwer i För- 
högdt Arbeete borderat, och medh Swartt 
Sammet fodrat. 

Ett litet Elgzhuudz gehengh och giördell, medh 
en Silf~er~allon infattat, och huit Silfuerbe- 
slagh. 

Ett nyt longt Geheng rnedh Sölfuer borderat. 
Ett longt Geheng medh Sölfuer borderat, ahr 

slitin. 
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Ett longt Geheng medh Sölfuer och Guldh bor- 
derat. 

Ett longt dito medh Gulld borderat. 
Ett litet geheng dertil giördell medh Guld och 

Silfuer och allehanda färgat Silke borderat och 
gront Sammetz foder. 

Ett brunt Atlasch geheng och giordell dertil, heelt 
med Små guldsnören besatt, med forgyltt Sol- 
fuer besla h, och rödt Sammetz foder. 

Ett swart b jas ch Gehengh, dertill Giordell medh 
Gulldh, Silcke, och Suart Sammet fodrat. 

Ett Swart Atlasch Gehengh medh Giordell Sil- 
fuerstickat, och Swart Sammetz foder. 

Ett Swart Cardewans geheng, dertil Giordell, alt 
medh g~l ldh~a l loner  besat, och forgylt Silfuer- 
beslagh. 

Ett huit Cardewans Gehengh, och Giordell medh 
Gull, Silfuer och Silcke stickat, vthan beslagh. 

Ett Swart Cardewans geheng medh Giordell, och 
medh Guldh, Silfuer och Silcke stickat, vthan 
beslagh. 

Ett nyt swart Atlask geheng och Giordell, medh 
Guld stickat och swart Sammetz foder, vthan 
beslagh. 

Ett Bandleer geheng, medh Guld på Huit Atlask 
stickat, suart Sammet fodrat, och medh forgylt 
Silfuer beslagh. 

Ett Bandleer geheng, medh Guldh, på Swart At- 
lask stickat, Swart Sammet fodrat, och med 
forgylt Silfuer beslagh. 

Vth Togz Kläder 

Een stycken Blåå Vllenskiorta. 
Fyre stycken Rööda Vllenskiorter. 
Een Huit Tafts Skiorta. 
Een Blåå Faana medh H:N:  Wapn. 
Een Guhl Fana medh H:N:  Wapn. 
Fem stycken Fiadermyssor. 
Fem stycken Bafuerhattar, gamble och vtslitne. 
Fempton och ?h par Silkesstrumpor nye och gam- 

ble aff allehanda Collör. 
Tree stycken Bafuerhattar. 
Twå gråa Castor Hatter. 
Twå Ragnhatter. 
Ett Guldh Hattebandh medh Diamanter besatt, 

och medh spenger, en diamant deruthur ahr 
bortkommen. 

Een Gråå och huit sampt suart rilhoopa sat Plo- 
masie. 

Twå stycken gemehne fiadrar. 
Een gråa Ragnhatt. 
Een SkotteHaet. 
Ett Guld Hattebandh. 
Ett Silfuer Hattebandh. 
Tuå stycken Trummettere fahnor. 
Tuå stycken Trummetter bandh. 

Een Circulum Quadriacum med en Messings 
stacka. 

Een Castor Hatt, ahr vtsliten. 
Een g r i i  half Castor Hatt. 

Tillgiordt uthi Anders Skillers Tidh. 

Een Swart Sammetz Kappa medii 4 strek Guld 
och Silkes Possementer, tilkommen ifrån H : N :  
Grefuinnan. 

Een Swart Atlask Kledning, Troya medh Swart 
Taft vnderfodrat, och Kappan af samme At- 
lask, medh swart Armesin fodrat, och ett 
streck Silkes knytning. 

Een Atlask Kledning, Byxer, Troya och Kappa, 
medh ett streck Swart silkes knytning. 

Ett par Plyss Sammetzbyxer, och Tröya af At- 
lasch, medh Silkes knytning. 

Een Swart oskurin Sammetzkledning, Tröya med 
Atlasch vnderlagdt. 

Een Swart Blommeradt Atlask Vllenskiorta medh 
huit foder. 

Een borderat Ka pa och Byxer, Kappan vnder- 
fodrat medh P f yss, sampt medh ett streck Sil- 
kesknytning, och byxerne medh T w  streck Sil- 
kesknytning. 

Een Swart kledeskappa, vthan foder, medh Tii 
streck breede borderade Atlasche Snören. 

Een oschurin Sammetzkappa sampt Byxer, medh 
ritade stol er, ahr ogiorde. 

Een Brun KEdes Kledningh medh Gull och bru- 
ne Silkessnören. 

Een Silfuerferga Atlask Tröya, dertil et par grå 
Kledes byxer medh Silfuer alloner besatt. 

Een Laderköller. 
a Een Huit Atlask Tröya, med ett streck Snören. 

Een g r i i  Klades Kledning, medh Påssement dicht 
besatt sampt Iöössarmar och Guldknapper. 

Een swart Atlasch Tröyia. 
Een gråa Karbiner Manttell, medh Silfuergalloner 

besat, med gråt Boy vnderfodrat, och Silfuer- 
hakar vthj. 

Een Tursenals Tröya. 

Tillgiordt och tillkommit vthi Jurgen Bishoffs 
Tidh 

Anno 1638. 

Een grå Klades Kledning, Byxer, Tröya och en 
stoor Carbiner Råck, medh gråt Plyss vnder- 
fodrat. Hafuer H:G:N: sielf i sin Cammer 
weed Jacobzdahl. 

Een swart Sorgekappa af Frijssado. 
Een Kappa af Siden grofgrön. 
Een Swart Plyss Kledning, Byxer, Tröya med et 

strek Silkesknytning. 
Een Suart Tobins Vllenskiorta. 
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Een Swart PlyssJacka medh ett streck silkesknyt- 
ning. 

Een swart Plyss Myssa. 
Een Swart Klades Jacka ofodrat. 

Anno 1639 

Een gråa Castor Hatt. 
Een gråa dito. 
Een Swart Castor Hatt. 
Een Suart Atlask Tröya, med -2 strek knytning 

och Taft vnderfodrat. 
Een Swart Reesse Kiortell, medh Suart Plyss 

vnderfodrat. 
Een stycken Silkess Vllenschiorta. 
Een Brisillie Kep, med Sölfuer beslagen. 
Een Brisillie Kep med Sölfuer beslagen, H:G:N i 

sin Cammar. 

Anno 1640 

Een Suart blommerat Tobins klädning, Byxer och 
Tröya. 

Een Swart Klades Jacka, huilken H:G:N:de nu 
bruker och på sig haf:r. Kledningen dertil be- 
kom Gamble Jacob Distileraren. 

Een Swart Klädesmyssa. ofodrat. 
Een Swart Reesse Rock, medh Boy fodrat. 
Ett Swart Klades bordkläde, brukes på bordet i 

Saalen. 
Een Swart oschurin Sammetz Kledning, Byxer, 

Tröya och Jacka, huilken H:G:N: nu på sig 
drager. 

Een Swart Klades Sorgekappa, H:G:N: nu på sig 
drager. 

Een swart Klades Kledning, Byxer och Tröya, 
H:G:N denne bruker. 

Een Nattkiortell af brunt Sammet, ähr vnderfod- 
rat medh Sabler. 

Een Swart Reessekiortell, medh Looskin fodrat, 
H:G:Nde: hafuer denne i sin Cammar. 

Een Rödh Sammetz Nattduuk, H:G:N: hafuer 
uthj sin Cammar. 

Een Myssa af oschurin Sammet, H:G:N: på sig 
drager. 

Tree -. stycken . Suarte Plysche Hyenden, ahr vthan 
fiedrar. 

Een Swart . . Gyllenduukz Tröya, medh ett streck 
knytningh. 

Anno 1641 

Ett Fältecken af Swart Taft. 
Ett par Byxer, af Swart Plyss, medh -2 streck 

knytningh. 
Een Swart Plyss Myssa, medh Saabler til opslagh. 
Ett par Strumpebandh af Suart Taft. 

Ett longdt Hyende af Rödt Sammet, ähr uthan 
fiader. 

Tw små Hyenden af rödt Sammet, och med 
fiadrar. 

Anno 1642 och 1643 

Een Vllenschiorta af blommerat Atlasch. 
Een Atlasch Tröya, medh ett strek brede Suart 

knytningh och Taft vnderfodrat. 
Een Swart Plyss Jacka, medh ett streck knyt- 

ningh. 
Een Kledning, Byxer af Plyss och med -2 strek 

knytningh, Tröyan af swart Atlasch, med tafts- 
foder och medh ett strek knytningh. 

Tre stycken Librj Ka par, af blåt kläde, och 
medh rödt Plyss opsLgh och hell igenom fod- 
rat, sampt med -24 strek snören. 

Anno 1644 

Een Atlasck Klädningh, Byxer och Tröya, medh 
ett streck Silckes knytningh, och medh Tafts 
foder. 

Anno 1645 

Een Swartt iiääfi, tiikommen af iiindrich 
Tawasth. 

Ett Suart klädes bordetecke - 3 Y4 aln, warit 
brukat i H:G:N: Cammar. 

Swartt Klade till Tröya och Byxer för H:G:N: 
sönderschurit, och ähre ogiorde. 

Ähn ähr Effterschreffne Pärtzedler Behollet i 
Klade Cammaren pro Anno 1645 

Blommeradt Tobin 
Silfuerfarga Plyss 
Sabler 
brunt Gyllenduk 
Swart Atlasch 
Gull och Siögröne sil- 

~ u l ~ o c h  keskna~er rune 

Gull oc brune Kap- 
knaper 

Gull och Silfuer 
Kapknapper 

Guld Knapper 
Små Silfuer Knapper 
Swart borderat At- 

laschsnöre 
Brune Atlasche 

Snören 
Brune Silkes Snören 
Blåå Galluner 

åtta alner Tree quarter 
Tolf alner 
Twå stycken 
Fyra alner Ett quarter 
Fyra och Y4 aln 
Ellofwa och et halft 

dussen 

Ett dussen 
Tree dussin och Tijo 

srycken 
Twå dussin och Tijo 

stycken 
Ett halft dussin 
Tree grodt 

Ett stycke om -2 alner 

Femptio alner 
Tiugu Tuå lodh 
Femptio tuå alner 
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Frantzer 
Gull och Silkes 

Nästler 
Silckes Nastler 

Ingesprengt grönt 
klade 

fint Blåt klade 
Spanst klade 

Siw alner 

Siutton stycken 
Tree dussin - i 3 */i d. 

kopp. 

Fyre och 5/s a!:: 
Fyretijo och Atta alner 
Femptio och een och en- 

half aln 

Rödt dussucken 
Fint Boy 
Frijss 
guhlt foderboy 
Rask 
fint guhlt boy 
Små k::apper 
Röde Snören 
Hiorteschin 

Tiugu Sex alner 
Tiugu Tuå alner 
Tijo alner 
Fiorton alner 
Tretton alner 
%aln - 
Tc!ff dussin 

Fyre stycken. 
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Köpebrev på Makalös 1649 

KOPEBREV PA MAKALOS D E N  2819 1649. 
(De la Uardiesaml. Hist. handl. 5. Kristina 1. 
Brev från Kristina 28 sept. 1649. LUB) 

Wij Christina medh Gudz nåde, Sweriges Giö- 
thes och Wandes vthkorade drottning och Arf- 
furstinna, Storfurstinna till Finlandh, Hertiginna 
vthi Estlandh, Fröken öffuer Ingermanlandh. 
Giöre witterligit, att såsom wir ,  och Sweriges 
Rijkes troman, Rådh, RijkzMarsk, General 
Faldtherre, Przsident vthi Wår Konglig Krigz- 
Ratt i Stockholm, och Lagman öffuer Upland, 
Oss Elskelig Wallborne Jacob De La Gardie, 
Greffue till Lacköö, Frijherre till Ekholm, herre 
till Hopsal, Kölka, Kijda och Runsa, Riddare, 
haffuer Oss och Cronan till kiöpz uplåtit sitt 
Stenhuus och T,ompt med alle dass tillhörige 
lagenheeter på OsterMalmen emillan wårt stall 
och Warköön wid Strömen belagin, såsom hans 
därpå oss leffuererade Cessions breff wijdare ut- 
hwijser, för Sextijotusendh Specie Rickzdaler, 
och dar till Tuhundrade Skieppund taakbleck 

ko par, som wij honom her emoth nådigst tillsagt 
h a L e :  Altså försäkre Wij, i datta wårt öpne brefz 
krafft, wallbemelte Greffue Jacob, hans Gemåhl 
och erffuingar sådant på effterskreffne sätt och 
uthi nastfölliande trenne åhr och terminer, hwar 
termin om Johannis att bliffua aff oss och Cronan 
betalt, Först på fölliande åhr 1650. Tiugutusendh 
Specie rickzdaler, och Siuttijo Skieppund kåppar, 
Sadan 1651. iemwal Tiugutusend Specie rickzda- 
ler och Sextijo fem Skieppund kåppar, och Ahr 
1652, i lijka måtto Tiugutusendh S ecie rickzda- 
ler, sampt Sextijo fem Skieppund E åppar, så att 
bemelte penningar skole aff Store Siotulsmedlen, 
tillijka med kåpparen som föreskrifwit står, aff 
kåpparrantan, alt innan berörde tijds forlå p 
mehrbemelte Grefwe Jacob, eller på hans db8z- 
fall hans Erffuingar fullkombligen och till fullo 
nöije betalte bliffua. Till yttermehre wisso, haffue 
wij danne w i r  vthgiffne assecuration, med wår 
agin handh vnderskriffuit, och wårt konglige Sec- 
ret låtit bekräfta. Datum Stockholm den 28 Sep- 
tembris Anno 1649. 

Christina 
L.S. 
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Inventarium ~å Makalös 1649 

INVENTARIUM PA MAKALOS D E N  22/10 
'1649. (Staders akter 21. Stockholm. Kammarkol- 
legii arkiv. RA) - Inventariet upprättat med an- 
ledning av drottning Kristinas förvärv av Makalös 
detta år. - Siffror inom [ ] efter de olika lokalite- 
terna hänvisar till planerna i kap. II. Fältherrens 
hus. Interiören: de olika våningarna och deras 
lokaliteter. 

Uthi thet Huusedt belägit på Öster Mallmen som 
Kongl. May:t w i r  Allernådigste Drottningh aff 
H.G.N:de Rijkzmarschen her Jacob Delagardie 
sigh och Cronan igiönom kiöp tillhandlat hafwer, 
ahr effter dhe wallborna herrars Rijkz- och Cam- 
mar Käädz befaiiningh, af underschreine invente- 
rat som föllier Specificerat denn 22 Octobris Ahr 
1649. 

NEDERSTE WANINGEN 
1. Uthi Maat Sah1:n [I:l] 

5 Döörar, der af 3 medh dubbell Iåås och beslagh, 
och 2 medh grepar och krokar, alle inlagde medh 
swart Traa. 

3 Fönster Ramer, wall utharbetade, och medh 
swart Traa inlagde, der uthj-18 fönster medh 
gång- och winnJern. 

1 Stoor Skiön Skårsten, aff huggen steen medh 2 
Pelare, någodt för yldt, der till 1 winnspiell. 

Gålfwet aff Lijflann 6: z- och Olanndz foot Steen, 
ruthewijss lagder. Taket måhlat medh åtskillige 
Figurer och wall vthståfferat. 

2. H: Excel: Fe1tHer:s egen Cam:r [I:2] 

2 Döörar, medh dubble lååss och beslagh, inlagde 
medh rööt och swart Traa. 

3 Fönster Ramer, der vthj-18 Fönster. 
1 Enkell Ram af 2 Taflor högh, medh dubbell 

fönster, och galror emillan fönsterne. 
Fönster Carmerne are någodt ofärdige, men styc- 

kerne tillstadess, hwar medh dee kunna repa- 
reras. 

1 Skårsten aff hug en steen, medh winnspiell. 
Takett Panelat oc måhlat, medh Rommersche 

Historier. 
a 

Gålfwet aff Lijfflanndz och 0 lanndz  Footsteen. 

3. Förmaket för H: Exce1:s egen Cam:r [I:3] 

1 Döör medh dubbell lååss och beslagh, inlagdh 
medh rööt och swart Traa. 

1 Fönster Ram, der vthj-6 fönster. 
1 Skårsten af huggen steen medh winnspiell 
1 Liten döör medh enkelt lååss till. 
Gålfwet aff Lijfflanndz och Olanndzfotsteen, 
Taket Panelat och måhlat, medh dee 4 Werldzens 

deelar. 

4. Grefwinnans Sang Cam:r [I:4] 

2 Dörar, medh dubble Lååss, inlagde medh swart 
traa. 

1 Fönster Ram, der vthj-6 fönster 
1 Skårsten af huggen steen, medh winnspiell. 
1 Liten döör, medh Enkelt Iåås til 
1 Hwalf op för Trap er, medh hyller vthj R 1 Fonster Carm med galror, der vthj-2 fonster 
Gålfwet af dubb: Olanndz footsteen 
Taket Panelat och måhlat medh een Historia af 

dee 4 Elementerne. 

5. Konst Cam:n [I:5] 

2 Döörar, medh dubbell lååss och beslagh, inlag- 
de medh swart och rööt traa. 

3 fönster Ramer, der vthj-18 fönster. 
1 Enkell Ram af 2 tafler högh med dubble fönster 

och galror emillan fönsterne. 
1 Skårsten af huggen steen, medh winspiell. 
Taket måhlat medh Rommersche Historier. 
Gålfwet aff Lijflanndz och Olanndz footsteen 

6. Grefwinnans Förmack [I:6] 

2 Döörar, der af 1 Medh dubbell Iåås, denn andra 
medh Enkelt och haka, både inlagde medh 
swart Traa. 

2 Fönster Ramer, der vthj-12 fönster. 
1 Skårsten af,,huggen steen medh winnspiell. 
Gålfwet aff Olanndz foot steen. 
Taket Panelat och måhlat. 
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7. Grefwinnans Lilla Kiöck [I:7] 

1 Döör med dubbell Lååss. 
1 Kiök Skårsten af huggen steen, medh Jernpåster 

under. 
1 Fönster Ram, der uthj 6 fönster 
Gålfwet aff Olanndz steen. 
Taket Panelat och måhlat 

8. Gref: Axels Cam:r [Ii:8] 

2 Dörar medh dubbell låås, och beslagh, inlagde 
medh swart traa. 

1 Fönster Ram, der uthj 6 fönster 
1 Skårsten aff hug en steen, medh spiell. 
Gålfwet af Oiann ;P z foot steen 
Taket Panelat och måhlat 

9. Sölfwer Cam:n [I:9] 

1 döör medh dubbell lååss, inlagdt medh swart 
traa. 

2 Fönster Ramer, der uthj-12 fönster. 
1 Skårsten aff huggen steen, medh 2 pelare af röö 

Olanndz steen, och spiell,. 
Gålfwet af Lijflanndz och Olanndz steen. 
Taket Panelat och måhlat. 

10. Hofmastarens Cam:r [I:10] 

2 Döörer, denn ene med lyckt låås, den andre 
medh enkelt. 

3 Fönster Ramer, der uthj-l8 fönster. 
1 Skårsten af huggen steen, medh winns iell. 
1 Enkel1 Ram af 2 Tafler högh, medh dug:ll föns- 

ter och galror emillan fönsterna. 
Gålfwet af Lijfflanndz och Olanndz steen. 
Taket Panelat och intet måhlat. 

l l. Secreterarens Cam:r Hwalff [I:l l ]  

1 Döör medh lyckt dubbelt lååss, medh swart traa 
inlagdt. 

1 Skårsten af huggen steen med winspiel 
1 Fönster Ram medh galror, der uthj-6 fönster 
1 Liten döör till 
Gålfwet af Olanndz foot steen 
Vnder hwalfwet ar inmurat Jernringar 

12. Confact Cam:n Hwalff [I:12] 

1 Döör slatt arbetadt, medh dub: lååss. 
1 Fönster Ram, med galror innan om, der uthj-6 

fönster 
Skårsten aff huggen steen, medh spiell. 
1 Liten döör,till. 
Gålfwet aff Olanndz foot steen 

13. Conducteur Cam:r [I:13] 

1 Döör, medh swart Traa inlagdt, medh d: låås. 
1 Swart kakellvgn, medh winnspiell utan döör. 
1 Skårsten aff Lifflanndz huggen steen 
2 Fönster Carmer, medh jerngalror, der ij 12 

fönster 
Gålfwet af Ölanndz steen. 
Taket Panelat och måhlat. 

14. Camrnererans Cam:r [I:14] 

1 Dör medh dubbell låås, och medh swart traa 
inlagdt. 

1 Skårsten af huggen steen medh winnspiell 
3 Fönster Ramer, der vthj-18 fönster. 
1 Liten Ram, medh 2 fönster emot hwar andre, 

och Jernngalror emillan. 
Gålfwet aff Olanndzsteen. 
Taket Panelat och måhlat. 

15. Wijnskianckz Cam:n vnder Trappan. [I:I5] 

Utan fönster och Skårsten, allenest döör medh 
enkelt lååss. 

Uthj långa gången eller Förestugan, 
som löper år srailer. [i:ió] 

1 Fönster Ram, der vthj 6 fönster. 
1 Döör till 

Ingången ij Huusset, eller nederste 
Förestugan. [I:17] 

2 duble stoore Portar, medh lååss och beslagh. 
4 Fönster Ramer, der uthj 8 fönster. 

1. Store Gips Sah1:n [II:l] 

1 döör medh dub: låås och beslagh och inlagd 
medh swart Traa. 

8 fönster Ramer, alle wall utharbetade, och medh 
swart traa inlagde, der uthj 48 fönster. 

! Stoor skiön Skårsten, af swart och hwitt Albas- 
tersteen, medh - 2 pelare och winspiell. 

Gålfwet aff hwitt och swart Marmorsteen. 
Taket af Gipssarbethe, medh allehanda Historier 

och Phigurer. 

2. Gref: Magni Studere Cam:r [II:2] 

1 Döör, medh låås och beslagh, inlagd medh 
swart Traa. 

1 stoor döör som löper åt Wastergången, medh 
låås och beslagh. 

1 Skårsten af huggen steen, medh winnspiell. 
3 Fönster Ramer, medh skiönt inlagdt swart traa, 

och wall vtharbetadhe. der vthj-18 fönster 
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Taket aff gips arbethe, medh allehanda Historier 
och Figurer. 

Gålfwet af Röö och gråå, brend steen. 

3. G: Magni Sangh Cam:r [II:3] 

2 Döörar med lååss beslagh, inlagde med swart 
traa. 

2 Fönster Ramer, der uthj-12 Fönster. 
1 Skårsten aff hu gen steen medh winnspiell 'b Taket aff Gipssar ethe. 
Gålfwet af brand gråa och hwit steen. 

4. G: Magni Förmack. [II:4] 

1 Dör medh dubbell lååss och beslagh, inlagd 
medh swart Traa. 

1 Fönster Ram, der uthj-l2 fönster. 
1 Skårsten aff huggen steen, medh winnspiell 
Taket af Gi ssarbethe. 
Gålfwet af %ränd och röö steen. 

5. Altans Cam:n [II:5] 

2 döörar medh swart inlagdt arbethe, denn eene 
löper till Norre altanss gången både medh lååss 
och beslagh. 

4 0 1  o 
i >Karsren af huggen sreen, medh winnspiell. 
3 Fönster Ramer, der uthj-18 fönster. 
Taket af Gipsarbethe. 
Gålfwet aff brend, röö och gråa steen. 

6. Sahlen emot Gips Sah1:n [II:6] 

1 Döör medh Låås och beslagh, inlag medh swart 
Traa. 

4 Fönster Ramer, der uthj-24 fönster. 
1 Skårsten af brun Olanndzsteen, medh marmor 

Pelare, och Allbaster steen bepryd, der till 
winnspiell. 

Taket Panelat och måhlat. 
Gålfwet aff Olanndz footsteen. 

7. Cam:r der hoos Grefwe Axels. [II:7] 

1 Döör medh Lååss och beslagh, inlagd medh 
swart Traa. 

1 Skårsten aff huggen steen och winnspiell 
2 Fönster Ramer, der uthj-12 fönster. 
Gålfwet aff Olanndz foot steen 
Taket Panelat och måhlat. 

8. Gref: Axels Förmack. [II:8] 

1 Döör medh d: lååss, inlagd medh swart Traa. 
1 Skårsten aff huggen steen, medh winnspiell. 
3 Fönster Ramer, der uthj-18 fönster 
Taket wall Panelat och skiönt arbethe någodt för- 

gyldt, 

Gålfwet af Lijflanndzfootsteen. 
1 Stoor döör som löper åt Altanen. 

9. Gref: Pontj Förmack. [II:9] 

2 döörar, denn ena medh lyckt låås, den and: 
Enkelt. 

1 Skarsten af huggen steen, medh winnspiell 
2 Fönster Ramer, der uthj-12 Fönster. 
Gålfwet aff Olanndz footsteen. 
Taket Panelat och måhlat. 

10. G :  Ponti Cam:r [II:10] 

2 Döörar, hwar af-l medh dubbell Lååss, och den 
andra med Enkelt, både med swart trä inlagde 

1 döör till Althanen, medh enkelt Iåås 
1 Skårsten af huggen steen medh winnspiell 
3 Fönster Ramer, der uthj-18 fönster. 
Gålfwet af Lijflanndz och Olanndz steen. 
Taket Panelat, och wall utharbetadt, med swart 

traa, och någodt förgyldt. 

11. G: Jacobs Förmack. [II:11] 

1 Döör medh d: lååss, inlagd medh swart Traa. 
1 Skårsten af huggen steen medh winnspiell. 
2 Fönster Ramer, der uthj-12 fönster. 
1 Bögd Carm, der uthj 6 små fönster, öfwer stoo- 

re Trap an. 
Gålfwet aPf Ölanndzsteen 
Taket slatt utan Panell. 

Förestugan emillan GipsSah1:n och denn andre 
Sahlen. [II:12] 

6 Fönster Ramer, der uthj-36 fönster. 
2 Duble döörer, utan lååss. 
1 Stoor Tra pa, medh twenne Jernstenger, een 

om hwar J ere sidan. 
1 Stor Port af furu traa, mit opå Trappan, medh 

dubbell lååss och beslagh, sampt 1 skranck wed 
trappan medh Traaposter swarfwadhe. 

I. Store Sahlen. [III:l] 

1 Döör medh d: lååss, medh swart Traa inlagdh. 
1 Skårsten af huggen steen. 
10 Fönster Ramer, wall utharbetade, och medh 

swari Traa inlagde, der uthj-60 fönster. 
1 liten döör till Spelemanss bancken. 
Gålfwet af snedskurne Bradher. 
Taket måhlat medh Historier. 
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2. Cam:n der hoos. [III:2] 

1 Döör medh swart Träa inlagd, och lyckt lååss. 
1 Gemen skårsten af huggen steen utan spiell. 
5 Fönster Ramer, der uthj-30 fönster. 
Taket intet Panelat, Gålf af gemene bräder. 

1 döör medh lyckt ,Lååss. 
1 Skårsten af Röö Olandzsteen Polerat 
1 Fönster Ram, der uthj-6 fönster 
Taket utan panel, utan golff. 

4. [III:4] 

1 Döör medh Lååss, och inlagdt med swart traa. 
1 Skårsten aff Olanndzsteen röö Pollerat med 

spiell 
1 Fönster Ram der uthj-6 fönster. 
Gålfwet aff Olanndzsteen. 
Taket intet panelat 

1 Döör medh lyckt Lååss, och inlagdt medh swart 
traa. 

1 Skårsten medh spiell; af Ölandz huggen steen 
5 Fönster Ramer der uthj 30 fönster. 
Taket intet Panelat. 
Gålff aff Olanndzsteen. 

5 Fönster Ramer, der uthj-30 fönster. 
1 Skårsten af huggen steen medh winnspiell 
Taket opanelat, @lfwet aff bradher, och ingen 

döör. 

1 döör medh täckt Låås. 
1 Skårstenn af huggen steen. 
1 Fönster Ram, der uthj-6 fönster. 
Taket opanelat. 
Gålfwet aff Bradher 

1 döör medh Lååss. 
1 Skårsten af huggen steen 
1 Fönster Ram, der uthj 6 Fönster 
Gålff af steen 
Taket opanelat 

9. [III:9] 

1 döör utan Låås. 
1 Gemen Skårsten af Te el1 utan spiell 8. .. 
5 Fönster Ramer, der ut J 30 fonster 
Taket opanelat, och intet golff. 

Förestugan J Tredie Wåning:n [III:10] 

8 Fönster Ramer, der q h j  48 fönster. 
1 Skårsten aff huggen Olanndzsteen 
Taket slatt Panelat. 
1 Liten Skianck Cammar af bräder bygd, medh 

Enkellt lååss och beslagh. 

1 Döör medh enkelt lååss. 
12 Fönster Ramer, alle wall utharbetade och 

medh swart traa inlagde, der uthj 48 fönster. 
1 Skårsten medh spiell, af huggen steen. 
Taket opanelat, och gålfwet af bradher. 

2. Cam:n der hoos. [IV:2] 

1 döör medh lyckt lååss. 
4 Ramer der uthj-l6 fönster. 
1 Skårsten aff huggen steen 
Gålfwet af bräder. 
Taket opanelat. 

Förstugan y 4 Wåningen [IV:3] 

4 Fönster Kamer, der uthj i 6  fönster 

1. Rust Cam:n [V:l] 

1 Döör medh dubbel1 Lååss. 
1 Skårsten 
12 Ramer, der uthj-24 fönster 
Taket opanelat 
Gålfwet aff Bradher. 

2. Kläde Cam:n [V:2] 

1 Döör med lååss. 
3 Ramer der uthj 6 fönster 
1 Slatt Skårsten, medh winnspiell 
Gålff af Bradher. 
Taket opanelat. 

Förestugan i denne Wåningen. [V:3] 

3 Ramer, der uthj-6 fönster. 

LUSTHUUSET PA ALTANEN 

2 Koppar döörar, medh 
14 Ramer, der uthj 56 Fönster 
1 Döör och låss för Trappan. 

2 Långe hwalfde Wedh Kiallare, een opp; hwar- 
dere sidan. 
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12 Hwalfde Kiallare, 6 oppå hwardere sidan om 
brede hwalfwet. 

1 Liten hwalfd Kiallare under trappan 
1 Bredt hwalf, mitt uthj Kiallaren. 
Alle desse medh hwalfringar, färdige döörar och 

lååss, sampt Jerngallror j Muuren. 

TRABYGGNINGER. 
NEDER PA TOMPTEN. 

Wa nhuset, medh skulle af gemene bräder. 
En fiten Stugu för Stalldrengierne, med döör och 

2 Fönst:r. 
En liten Smedia, medh döör utan lååss, sampt 

skårsten 

STORE BYGGNINGEN, 
nederste wåningen 

Förestugan. 

1 stoor Kiöckspijs. 

Twetterstugan. 

1 Döör, utan lååss, medh merla. 
3 Fönster Ramer, hwar af 1 utan fönster och uthj 

dee 2. 6 fönster. 
1 Spijss medh spiell. 

Cammaren der hoos 

1 Döör medh Lååss. 
1 Ram medh 2 fönster 
1 Kakellvgn. 

Bagerstugan. 

1 Döör med Klincka. 
1 Fönster Ram, der vthj 2 fönster 
1 Bake-Ugn. 

Öfre Wåningen i samme Byggningh. 

Skräddare Stugan. 

1 Döör medh Lååss. 
3 Fönster Ramer, der uthj 8 fönster. 
1 Skårsten medh spiell. 

1 Cammar dar hoos 

1 Döör medh lååss. 
1 Skårsten utan spiell 
1 Fönst:r Ram der vthj 2 fönster. 

Store Stugan 

2 Döörar, hwar af ahr een vtan låås. 
4 fönster Ramer, der vthj 15 fönster, 1 ar borta. 
Een Win öfwer heele Byggningen. 

Stallet 

1 dubbel1 döör medh haka, utan Lååss. 
1 Fönster. 
14 Spilter. 

Spannemåhls Bodh. 

2 Döörar, der af 1 medh låås, den andra medh 
Klincka. 

1 Gammåll Weedbodh, wedh siöön medh 1 döör 
utan låås. 

2 Små Fåårstaller medh 2 döörar utan Iåås, med 
haka 

1 Hafre bodh medh 2 döörar, der af 1 medh 
Lååss. 

1 Skafferijbodh, medh döör och Lååss. 

Kiöket. 

2 döörar 1 medh Låås, den andra utan, med 
stengell. 

1 BackVgn. 
1 Kiökspijss. 
2 Fönster Carmer der uthj 5 Fönster 

Kiök Cammaren der hoos. 

1 döör medh lååss. 
1 Skårsten medh spiell 
1 Fönster Ram, der uthj 2 Fönster 

1 Stor Port af Furutraa, som löper till stoore gatan 
medh beslagh och stengell. 

1 Dito widh Stallet, och een döör till SiööSidan. 
Planck uthe medh gatan. 

VTAN PA HUUSET O C H  4 RUNDELAR 
MEDH LUSTHUUSET 

16. st:r. Pelare aff huggen Finsk Marmorsteen, 
medh een Jernnstångh fast y Muren, för hwar 
Pelare. 

20 st. Leijon af huggen Steen, der af 10 Röödhe 
Polerade. 

9 st. Små Vatn Draker af Koppar, oppå både 
sidor, någodt förgylte, faste i Koppar Taket. 

2 Stoore Vattn Drakar oppå Norresidan, förgylte. 
2 Stoore Koppar Ränner på Södre sidan. 
12 Store Vatn Drakar förgylte, 3 oppå hwardere 

Rundelen. 
4 st:r. Spijrer, medh stoore förgylte knappar, 1 

oppå hwardere Rundelen. 
2 Dito o på Lusthuuset, och wall uthståfferade, 

medh krgylte Knappar. 
8 st:r. Romaner, aff huggen Ölanndzsteen, grå 

Pollerade 
Heele Huuset, medh Tornen och Luusthuuset, 

Täckt medh Ko par. 
Datum Stockho f m denn 22 octobris Anno 1649 

Nils Nilsson Stiernflycht Anders Behm m.p. 
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Jakob De La Gardies spisordning 

(Före 1652. Odaterad. De la Gardiesaml. Släkt- 
arkivet. 11 d. LUB) 

Förtekningh opå dee Personer, som uthj hwart 
Matlagh skall blifua förspista. Nembl: 

H:G:N:de sielf 1 
Grefinnan 1 
Häfmästare 1 
Häfjunkrar 4 
Predicant 1 
Fröken Ebba 1 
J,ungfrur 2 
Ofwerst Reusner 1 
C!rr Brethå!t 1 
Bardberaren 1 

14 16: och 8 rätter 
ähr 24 rätter 

Pag ier 
Grefwinnans pagie 
Frökens frantzsos 
Laqveier 
Grefuinnans laqueier 
Ryttare 
Salknechtar 
Ofwerst Resners drengiar 
Clas brethåltz drengh 
hustru Kirstins Söner 

Camrnareraren 
Secreteraren 
Bokhällaren 
Copijst 
Camrnartienare 
Kiökeshrifware 
M:r Jörgen Reiss 

Skreddare 
Vnderstalmestare 

3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

20 6 rätter dedh 
öfrige af herens 
Bordh 

Hindrich Sehnig[?] 1 

9 6 rätter 

Munskenk 
Silfknecht 
Pagie 

Frantzöske Kåken 1 
Kellarswen 1 
Skaffare 1 
Kåkare 2 
Käkedrengh 1 
Kåkepåike 1 

7 

Eccrsgerärlzskreddare 1 
Skreddardrengh 1 
Päike 1 
Kangiutaren 1 

Fattabersshustru 
Pigär 
Twetterskor 
Jungfru Pigor 
Cammarhustru 

Kutzsker 
Stalldrengiar 
Hakelskerare 

8 

Håfmesters Påike 1 
2 HofJunker påike 1 
Prestens 1 

3 

Ithem 
Lilla Gref Göstaf 1 
Jungfru GustafiJ ana 1 
Jungfru Märtta 1 
Piga 1 
Amma 1 
Pagien 1 

78 Personer 

2 Rätter 

5 Rätter 

3 Rätter 

6 Rätter 

6 Rätter 

2 Rätter 
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Hovstaten 1652 

Hof Staten pro Anno 1652. (De la Gardiesaml. 
Slaktarkivet. 11  d. LUE) 

1 Hofmester Dlr smt 450 
4 Hofjunckere 900 
1 Predicant 180 
1 Bardberer 300 
1 Secreterere 315 

1 Hans Skrifwer 75 
l Cammerrere 900 

2 Hans Skrifwere 240 
2 Cammartienere 300 
4 Pagier 357: 19 'h 
4 Lacqueier 341: 19 % 
! Trexeter .,VU ~ n n  

1 Trometer dreng 54:24 
4 Ryttere 297 
1 Prowiantz Skrifwer 180 
1 Kioke Skrifwer 135 
1 Kiallar Skrifwer 1 00 
1 Kialler dreng 27 
1 Husgerådz Skredder 60 
2 Kockar 2 70 
3 Kockdreng och Poickar 52 
2 Skaffare 125:16 
2 Sölfknechten och Munskiencken 178 :25 % 
2 Een Baghar och drengien 98 :24 
2 Sahlknechter 56:16 
1 Pagie, 2 Lacqueier 
H.N:de Grefinnans 260:6 V5 

1 Stallmester 300 
1 Lijfknecht och vnder- 
Stallmester 135 
1 Sadhelknecht 85:16 
1 Fodhermarsk 73:16 
1 Hoffslaghar 132:3 % 

6 Kutzskar 358:3 ?h 
2 Hofslagher- och 
Beridherdreng 70:22 % 
10 Stalldrengier 343:16 

Extra ordinare 

H.  N:de Grefwe Pontus 6500:- 
1 H.  N:ds Hoffmester 
1 Cammartiener 89:12 Y5 
2 Pagie och Lacquej 174:25 Y5 
1 Stalldreng 34:ll  Y5 

1 H .  N:de Grefwe Axell 1500:- 
1 H.  N:ds przceptor 180:- 
3 Cammartiener, Pagie och 

Lacquej 264: 6 2h 
1 Stalldreng 34:ll  % 

Fruentimbret 

2 Jumfrur a 180 D 360:- 
2 Hustror 1 a 70 D 

den 2 a 50 D 120:- 
5 Pijghor 200 :- 
3 Twettorskor a 20 D 60 :- 
2 Kiökzhustro, 10 D 20:- 

Handtwerckare och Embetz Folck 

Tragårdzmester 
Rotgiuthar 
Kannegiuther 
Contorfejren 
Smedhen 
Smedzdrengen (2 st) 
Snidkeren (2 st) 
Stenhuggeren 

(I denna avskrift har personnamnen utelämnats) 
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Bokkatalog 16J2 

RIKSMARSKEN H R  JACOB DELAGAR- 
DIES BOKCATALOGUE 1652. (De la Gardie- 
saml. Släktarkivet. 10 c. LUB)6 

Catalogus Librorum 

In Folio. 
Libri Theologicj. 

Der erste theill Lutheri. 
Der andre theill Lutherj. 
Der Vierdte theill Lutherj. 
Der sechste theill Lutheri. 
[Luthers Bucher und Schriften utkom i Witten- 

berg 1545- och i Jena 1575- .] 
Biblia schwedisch. 
[Biblia thet är: All then helgha scrifft, på swens- 

ko, Stockholm 1618.1 
Biblia Gallica. 
Hunnij opera Latina. 4 theill. 
[Hunnius, Aegidius, 1550- 1603.1 
Samsonij postilla. 
[Samson, Hermann, 1579- 1643.1 
Kirchen Historien. 
Tomus primus Lutheri Latin;. 
Tomus primus Latinisch. 
[Luthers Opera utkom b1.a. i Jena 1612.1 

In Folio. 
J uridici. 

Panormitani prima super 2. Decretalium. 
[Nicolaus de Tudeschis Panormitanus, Lectura 

super 2. decretalium.] 
Consilia Marpurgensium. 
[Troligen avses: Consiliorum sive responsorum 

doctorum et professorum . . . in Academia 
Marpurgensi volumen primum. Congestum 
studio atque opera H. Vulteji. Marpurgi Catto- 
rum 1606.1 

Antonij Gomezij variae resolutiones iuris civiles. 
[Gomez, Antonio, juris professor i Salamanca.] 
Thesaurus iuris Arnoldi de Reiger. 
[Reyger, Arnold von, 1559-1605 ?] 
Schneidvini commentarius in institutiones juris. 

[Schneidewein, Johannes, 1519-1568.1 
Actus commissionis Livonicae Lateinisch. 
Consilia Henningi Goden. 
[Godenus (Goeden), Henning, omkr. 1450- 

1521.1 
Handbuch Keyserlichen vndt Burgerlichen 

rechten. 
[Översättning till tyska av den grekiske juristen 

Constantin Harmenopolos' (omkr. 1320- 
1380) latinska text. Utkom första gången i - 
Frankfurt 1566.1 

In Folio. 
Medici. 

Geschrieben Krauterbuch. 
Stopij opera. 4. Bucher. 

In Folio. 
Philosophici. 

Petrarcha. 
[I katalogen 1638 upptages Petrarchas Trostspie- 

gel in Gluck und Ungluck, i 4:o.I 
Chytraei Chronica ander Theill. 
[Av de båda andra katalogerna framgår, att det ar 

en tysk upplaga av rostockprofessorn David 
Chytraeus' Chronicon Saxoniae.] 

Systema Cryptographiae Seleni. 
[Selenus, Gustavus, pseud. för August av Braun- 

schweig, Cry  tomenytices et cryptographiae 
libri IX, Lune%urg 1624.1 

Crantzij Vandalia. 
[Krantz, Albert, omkr. 1440-1517.1 
Picquen Handlung Wallhausens. 
Wacobi, Johann, von Wallhausen, Kunstliche 

Picquen-Handlung, Hanaw 161 7.1 
Castrametatio Stevini. 
[Stevin, Simon, 1584-1620, holländsk matemati- 

ker, La castrametation, selon I'ordonnance du 
prince Maurice d'Orange.1 

Marlois Fortification in 2 Theill. 
[Marolois, Samuel, fransk matematiker, Fortifi- 

cation ou architecture militaire.] 
Ein Buch voller Abriss von Fortificatio. 



238 BILAGA 11 

Handbuch Keyserlichen rechten. 
[Se ovan.] 
Regole militari della Cavelleria. 
[Melzo, Fra Ludovico, Regole militari sopra il 

governo et servitio particolare della cavalleria, 
Antwerpen 161 1 m.fl. upplagor.] 

Johannis Magni Schwedische Chronica 
[Swea och Götha crönika, Stockholm 1620.1 
Neovallia dialogo del cavalleria. 
[Groote, Alexander von, Neovallia. Dialogo del 

cav. Alless. Barone de Groote . . . Nel quale 
con nuova forma di fortificare piazze, s'esclude 
il modo del fare fortazze alla Regale. Munchen 
1617.1 

Ciceronis opera in 2. Theill. 
Wollficij opera in 2. Theill. 
[Namnet möjligen felskrivet.] 
Ein Buch von Kriegswesen. 
Architectura Speckle. 
[Speckle, Daniel, 1536- 1589, Architectura von 

Vestungen.] 
Plutarchus. 
Theophrastus in 2. Theill. 
[Paracelsus, 1493-1541.1 
Cosmographia Munsterj. 
[Munster, Sebastian, 1489-1552.1 
M. 

I itus Livius. 
Le maniement d'armes de Nassaw. 
[Gheyn, Jacques, Le maniement des armes, ar- 

quebus, mousquets et pi ues représenté en fi- 
gurer, publik par ordre 8u  prince de Nassau, 
La Haye 1607.1 

La fortification Errardi de Bar le Duc. 
[Errard de Bar-le Duc, Jean, 1554- omkr. 1610.1 
Sleidanus. 
[Sleidanus, Johannes, 1506-1556, tysk histo- 

riker.] 
Historia Emanuel von Metern. 
[Meteren, Emanuel van, 1535- 1612, Historia, 

oder Beschreibung aller Kriegshandel so sich in 
Niederland . . .l 

Fortification de Stevini. 
[Stevin, Simon, Nouvelle maniere de fortification 

par escluses.] 
Ein Buch voller abrissen vndt Figuren. 
La Architecture de guerre. 
Josephus Teutsch. 
Thuanus in 2. Theill. Teutsch. 
[Thou, J .  A. de, 1553-1617, Historische Be- 

schreibung deren . . . Geschichten, so sich nun 
uber die 100 Jahr hero, denkwurdig zuge- 
tragen.] 

Osterreichischer Lorbeerkrantz. 
[Författare: Nicolaus Bellus, pseud. för publicis- 

ten Michael Caspar Lundorp, omkr. 
1580-1629.1 

Polybius. Teutsch. 

Armamentarium principale. Teutsch. 
[Armamentarium principale oder Kriegsmuni- 

tion und Artillerey-Buch, Frankfurt a.M. 
1625.1 

LohnEysens Rossbuch in 2. Theill. 
[Troligen avses Georg Engelhard von Löhneyss' 

stora verk Della Cavalleria. Grunr'tlicher RP- 
richt von allem was zu der Reutterei gehorig 
und einem Cavallier davon zu wissen geburt, 
Remling 1609- 161 O.] 

Atlas Major. Frantzösisch. 
[Av katalogen 1638 framgår, att titeln avser ett 

kartverk av Hendrik Hondius.] 
Nassauscher Lorberkrantz. 
[Orlers, Jan Janszoon, & Haestens, Hendrik 

van, Der Nassauische Lorbeerkrantz oder Tri- 
umphwagen, Leyden 1612.1 

Ein geschrieben Buch von [. . .] Privilegien. 
[Osäker läsning.] 
Schwedisch Laghbuch. 
Julij Caesaris Kriegskunst. 
Botheri algemeine Wel tbe~chre ibun~.  
[Botero, Giovanni, trol. 1533- 161 7.1 
Historia Regis Gustavi. Schwedisch. 
[I Inventariet förekommer boken som Gamble 

Konung Gustaffs Cronica, varmed avses Erik 
joransson legeis kronika 1622.1 

Zweij Kriegs Discurs. 
[Neumair, Joh., von und zu Ramsla, Zween 

Kriegsdiscurs, Frankfurt a.M. 1620.1 
Alberti Durerj opera. 
[Albrecht Durers Opera utkom b1.a. i Arnheim 

1604.1 
Chronica des Hertzogthumbs Ober vnd Nieder 

Schlesien. 
[Författare: Joachimus Cureus, 1532-1573.1 
Vitruvius [Pollio.] 
Acta Commissionae (!) Livonicae geschrieben. 

In Quarto. 
Theoloeici. " 

Scherzeri gebeete. 
[Möjligen avses Scher-Erz, Sigismund, 1584- 

1639, författare av kyrkliga sånger.] 
Operationum Biblicarum Nezenij. 
[Nezen, Abel.] 
Gesneri commentarius in Genezin. 
[Gesner, Salomon, 1559-1605.1 
Reuzij conciones in Epistolas. Teutsch. 
[Reutz, David, 1576- 1634, generalsuperinten- 

dent i Pommern.] 
Glaseri Synopsis Historiae universalis. 
[Glaser, Philippus, 1554- 1601 .] 
Postilla Joannis Gerdhart in 2. Theill. 
[Möjligen avses Johannes Gerhard, 1582-1637, 

den lutherska ortodoxiens store dogmatiker.] 
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Tractatus Lutheri, dass Jesus ein geborner Jude 
sey. 

[Utkom första gången i Wittenberg 1523.1 
Schwedische Predigten. 
Das vierdte Buch des Propheten Esdrae. 
Paradiesgartlein Arendts. 
[Arndr, Johann, 1555- i621 . j  
Christenthumb Arendts. 
[Vier Bucher von wahrem Christentumb.] 
Theoria vitae aeternae Philippi Nicolai. 
[Nicolai, Philipp, 1556-1608, luthersk teolog.] 
[. . . Oläslig titel.] 
Postilla Sculteti. 
[Scultetus, Abraham, 1566-1624, reformert teo- 

log.] 
Commentarius Laurentii uber die Passion. 
[Möjligen avses ~auren t ius  Petri, Öffuer histo- 

rien om wårs Herres Jesu Christi werdigha 
pino och dödh, Rostock 1609.1 

Tarnovius de sacrosancta Trinitate. 
[Tarnovius, Paulus, - 1633.1 

In Quarto. 
Juridici. 

Corpus iuris civilis. 
Corpus canonicum. 
Speculum Testamentorum Didaci Spino. 
[Caceres, Didacus Spino, a, spansk jurist.] 
Fachinaei Controversiae. 
[Fachineus, Andreas, italiensk jurist, Controver- 

siarum juris libri.] 
Lectiones Altorphinae Gyphanij. 
[Giphanius, Obertus, 1534- 1604.1 
Consilia Wesembecij. 
vesenbeck ,  Mathäus, 1531 - 1586.1 
Disputationes Obrechti. 
[Obrecht, Georg, 1547-1612.1 
Heigij Quaestiones. 
[Heige, Petrus, 1558-1599, Quaestiones juris ci- 

vilis & Saxonici.] 
Treutleri Disputationes. 
[Treutler, Hieronimus, 1565-1607, Selectae dis- 

utationes ad jus civile Justinianeum.] 
o%servationes Gaili. 
[Gaill, Andreas, 1526-1587, Practicarum obser- 

vationum, tam ad processum judiciarium prae- 
sertim imperialis camerae, uam causarum de- 
cisiones pertinentium libri Iuo.]  

Novae decisiones Sacri senatus Pedimontanj. 
[Utgivare: Antonius Thesaurus (Tesauro, Anto- 

nino).] 
Schwantmannus de Processibus. 
[Schwanmann, Christoph, 1569-1653.1 
Observationes Alinfingeri, Wurmseri et Hart- 

manni. 

[Wurmser, Bernhard von, Practicarum observa- 
tionum libri duo ab Hartm. Hartmanni editi.] 

Tractatus Polito Juridicus de Nobilitate. 
[I Inventariet återfinns Tractatus de nobilitate & 

mercatura Rassij.] 
Zangerus de Exceptionibus. 
[Zange?, Johaii~ies, 1557-1607, Tractatus de ex- 

ceptionibus.] 
Tomingij Decisiones. 
[Thoming, Jacobus, omkr. 1518- 1576, Decisio- 

nes quaestionum illustrium.] 
Disputationes feudales Anthonij Gothofredi. 
[Anton Gottfried, 1571 - 1618, hessisk jurist.] 
Keckermanni Politia specialis. 
[Keckermannus, Bartholomaeus, 1571 - 1608.1 
Mindanus de Processibus. 
[Mindanus, P.F., D e  processibus mandatis et 

monitoriis in imperiali camera extrahendis.] 

In Quarto. 
Medici. 

Les oeuvres Pharmaceutiqves Joannis de Renou. 
[Renou, Jean de, fransk läkare.] 
Levini Lemnij occulta naturae. 
[Lemnius, Levinus, 1505-1568, holländsk para- 

ceisisr, De occulris narurae miraculib :;'ur; IV.] 
Artzneibuch Osswaldi Gabelkhover. 
[Gabelkhover, Oswald, - 1616.1 
Bericht von den Edelgesteinen vndt Kreutern. 
D e  conceptione hominis Jacobi Rueff. 
[Ruff, Jacob, -1558, läkare i Zurich, D e  concep- 

tu et generatione hominis.] 
Quercetanus. 
[Quercetanus (Duchesne), Joseph, omkr. 1544 

-1609, fransk läkare. Hans Opera medica ut- 
kom b1.a. i Leyden 1600.1 

Crollius. 
[Crollius, Oswald, 1580-1609, kemist och laka- 

re. Hans mest berömda verk Basilia chymica 
utkom i 18 upplagor åren 1609 till 1658.1 

Swachi Discurs. 
[Schwachius, Johannes, Historischer und theolo- 

gischer Discurs von der Artigliaria, d.i. von des 
Geschutzes, der Stucke, Morseln, Feuerwer- 
ke . . . erster Inwention, . . . und rechtmässi- 
gen Christlichen gebrauch, Dresden 1624.1 

Medulla destillatoria. 
[Medulla destillatoria et medica. Das ist, Wahr- 

hafftiger . . . Bericht, wie man den Spiritum 
Vini . . . destilliren . . . soll. Durch C[onrad] 
C[unrath] L[ipsiensem]. Utkom i många upp- 
lagor.] 
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In Quarto. 
Philosophici. 

Bayerische Cronica in 2. Theill. 
[Troligen avses en krönika av Johannes Turmair, 

1477-1534, kallad Aventinus.] 
Sylva chronologica Nicolai Heldvaderj. 
[Heidwader, Nicolaus, 1564-1634, Sylva chro- 

nologica circuli Balthici, d.i. Historisch Wald 
und Umzirk des baltischen Meeres, Hamburg 
1624.1 

Leges Suecorum Gothorumque. 
[Leges Suecorum Gothorumque per doctorem 

Ragvaldum Ingemundi . . . donatae, Stockhol- 
miae 1614.1 

Ovidius. 
[I Inventariet återfinns hans Fastorum liber.] 
Disputatio de officijs. 
[I Inventariet förekommer Disputatio de officijs 

Granij. Författaren ar möjligen Nicolaus An- 
dreae Granius, född i Strängnäs och  rof fess or i 
Helmstedt.] 

Muscowitersche chronica. 
[Möjligen avses något av Petrus Petrejus' arbeten. 

En svensk upplaga utkom 1615 och en tysk i 
Leipzig 1620.1 

La  niv versa!! fabrica de! mondo Laxreatij 
Ananiae. 

[Anania, Giovanni Lorenzo, död mellan 1607 
och 1609, L'Universale fabrica del mondo.] 

Lex polotica (!) Dei. Schwedisch. 
[Raguel (Ragueau), Franciscus, Lex ~oli t ica Dei, 

thet ar: Gudz regementz ordning. Rostock 
1607 m.fl. upplagor.] 

Newmaijer in 2. Theill. 
[Osäker läsning.] 
Zabarellae opera. 
[Troligen Giacomo Zabarella, 1533- 1589, pro- 

fessor i Padua, aristoteliker och astrolog. Hans 
Opera utkom i många upplagor.] 

Tesoro des las tres lenguas. 
[Vittori, Girolamo, Tesoro de las tres lenpas 

francesca, italiana y espafiola, Geneve 1609.1 

In Octavo. 
Theologici. 

Biblia Latina. 
Biblia. Teutsch. 
Paradiesgartlein Joannis Arendt. 
Catechismus Hemmingij. 
[Hemming, Nicolaus, 1513- 1600, Catechismi 

quaestiones.] 
Crux Sanctorum Marcij Sculteti. 
[Scultetus, Marcus, - 1542, författare av "wahrer 

Christen Creutz".] 
Dreij Predigten Samsonij. 
[Samson, Hermann, 1579- 1643.1 

Joannis Avenarij Postilla Latina. 
[Habermann, Johann, 1516- 1590, kallade sig 

Avenarius.] 
Vier Bucher von wahren Christentumb Johannis 

Arendt in 2. Theill. 
La Philosophiae de Champeynac. 
[Chornpeynzc, Jean de, Vo~mzire  des niia*-= 'i- "- 

parties de la philosophie.] 
Simonis Pauli Postilla Latina. 
[Pauli, Simon, 1534- 1591, professor i Rostock.] 
Pauli Tarnovij libri 3. de Ministerio. 
[Tarnovius, Paulus, -1663, De sacrosancto mi- 

nisterio ecclesiastico.] 
Idea concionum Dominicalium Sculteti. 
[Scultetus, Abraham, 1566- 1624, Idea concio- 

num dominicalium ad populum Heidelbergen- 
sem habitarum, Hanoviae 1607.1 

Philosophia sobria Meisnerj. 
[Meisner, Balthasarus, 1587- 1626.1 
Epitome historiae Ecclesiasticae Pappi. 
[Pappus, Johannes, 1549- 1610, Epitome histo- 

riae ecclesiasticae de conversionibus gentium] 
Agonia Jesu Christi per Egardum. 
[Egard, Paul, -1655, Agonia, hoc est passio 

Domini nostri Jesu Christi.] 
Diterici Institutiones catecheticae. 
[Dieterich, Conrad, 1575 - 1639.1 
Epistolae Dominicales Balduini. 
[Balduin, Fridericus, 1575 - 1627.1 
Postilla Hunnij Lateinisch in 2. Theill. 
[Hunnius, Aegidius, 1550- 1603.1 
Biblische Figuren. 

In Octavo. 
Juridici. 

Wesembecius in Pandectas Juris. 
[Wesenbeck, Mathaus, 1531 - 1586.1 
Hippolyti de Marsilijs practica criminalis. 
[Marsdiis, Hippolytus de, Practica caussarum 

criminalium quae Averolda nuncupatur.] 
Dauth ad C-qvamvis de Pactis. 
[Dauth, Johannes, 1544- 1621, Expositio C- 

quamvis de pactis.] 
Loci Legales argumentorum Everardi. 
[Everhard, Nicolaus von Middelburg, 1462- 

1532.1 
Peckius de Testamentis. 
[Peck, Petrus, 1529- 1589, De testamentis con- 

jugum.1 
Negusantius de Pignoribus. 
[Negusantius, Antoninus, italiensk jurist, Trac- 

tatus de ignoribus et hypothecis.] B Classes 01 endorpij. 
[Oldendorp, Johann, omkr. 1480-1567, Actio- 

num forensium progymnasmata in septem clas- 
ses distincta.] 
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Gomesius de Actionibus. 
[Gomez, Ludovicus, - 1541, Commentaria super 

tit. institutionum de actionibus.] 
Goddaeus de contrahenda et committenda stipu- 

latione. 
[Goddaeus, Johannes, 1555- 1632.1 
Nigrims de Protestatioliibus. 
[Nigrinus, Martinus.] 
Juris prudentia Vultei. 
[Vultejus, Hermannus, 1565- 1634, Jurispruden- 

tiae Romanae a Justiniano compositae libri II.] 
Vulteius de Feudis. 
[Vultejus, Hermannus.] 
Caroccius de Deposito, obligationibus et se- 

questro. 
[Carocius, Vincentius (Vincenzo Carocci).] 
Arij Penili opera. 
[Pinelus, Arius (Aires Pinhel), portugisisk jurist.] 
Valla de rebus dubijs. 
[Valla (Du Val), Nicolaus, fransk jurist, De rebus 

dubiis et quaestionibus in jure controversis.] 
Joannis Borcholt in titulum de Pactis. 
[Borcholten, Johan a, 1535- 1593, Commentaria 

in tit. XIV II pandectar. de pactis.] 
Thesaurus fructuum et Interesse. 
[Utgivare: Rutger Rulant.] 
Frecherus de existimatione acqrenda. 
[Frecherus (Freher), Marqvardus, 1565- 1614, 

D e  existimatione acquirenda, conservanda et 
amittenda.] 

Curtij iunioris de Feudis. 
[Curtius, Franciscus, junior -1533, Tractatus de 

feudis.] 
Stracha de Mercatura. 
[Stracca, Benvento, 1509-1578, De mercatura 

sive de mercatore.] 
Borcholt de Vsuris. 
[Borcholten, Johan, a, 1535- 1593.1 
Vigeiij libri 4. Institutionum iuris. 
[Vigelius, Nicolaus, 1529- 1600.1 
Novellarum expositio Cuiacij. 
[Cujacius, Jacobus (Jacques Cujas), 1522- 1590, 

Novellarum constitutionuin imp. Justiniani ex- 
positio.] 

Wesenbecij in Pandectas commentatio. 
[Wesenbeck, Mathäus, 1531 - 1586.1 
Machiavellius de Re ub  
[Machiavelli, ~ i c c o i ,  Disputationum de repub- 

lica, quas discursus nuncupavit, libri III.] 
Eguinarius ad omnes partes Digestorum. 
[Baron, Eguinaire, 1495-1555, . . . ad omnes 

partes digestorum . . . manualium libri singu- 
lares.] 

In Octauo. 
Medici. 

Ars medica Duncani Liddelij. 
[Liddel, Duncan, 1561 - 1613.1 
Alchymia Henrici Kunrath. 
[Khunrath, Heinrich, 1560-1605. Han utgav 

b1.a. Magnesia catholica philosophorum, das 
ist, höheste Nothwendigkeit in alchyrnia.] 

Anatomia Antimonij. 
[Författare: Sala, Angelo, 1570/80-1637.1 
Tyrocinium chymicum Beguini. 
[Beguin, Jean, fransk kemist. Boken utkom 1610 

och upplevde många upplagor.] 
Scripta Fratris Basilij Valentini. 
[Basilius Valentinus, kemist och alkemist under 

1400-talet.] 
Triumphwagen Antimonij. 
[Basilius Valentinus, Triumph-Wagen antimonij, 

Fratris Basilij Valentini . . . an Tag geben, 
durch Johann Thilden.] 

La Methode curatoire ar Thierry de He*. 
[Hery, Thierry de, omRr. 1505-1599, La métho- 

de curatoire de la maladie vénérienne.] 
[ . . .] Tractat Cunradi Kunrath. 
[Khunrath, Conrad, 1614, läkare och kemist i 

Leipzig, troiigen broder tiii Heinrich Khun- 
rath.] 

Carrichter in 2. Theill. 
[Carrichter, Bartholomaeus, hovläkare hos Max- 

imilian II. Har  b1.a. utgivit Practica ausz den 
furnehmsten Secretis, vilken kom ut i flera 

u p p i a ~ - l  Ein Buc von Buchsenmeistereij. 

In Octavo. 
Philosophici. 

Gesta regum Franciae 2. Theill. 
Histoire de France Girardi 2. Theill. 
[Du Haillan, Bernard de Girard, 1535-1610, 

L'histoire de France.] 
Commentaires des Combats Montluci. 
[Montiuc, Blaise de, omkr. 1502-1577, Com- 

mentaires, ou son descrits les combats &c es- 
quels ce guerrier s'est trove durant 50 ou 60 
ans.] 

Discours politiques et militaires Nousi. 
[La Noue, Francois de, 1531 -1591.1 
L'hore di recreation Guicciardini. 
[Guicciardini, Lodovico, 1523- 1589.1 
Tabulae Geographicae Bertij. 
[Bertius, Petrus (Peter Bert), 1565- 1629.1 
Maintenue et defense des Princes et Eglises chres- 

tiennes. 
[Godefroy, Denis, 1549-1622, Maintenue et dé- 

fense des princes souverains et églises chres- 
tiennes contre les attentats, usurpations et ex- 
communications des papes de Rome.] 
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L'Arithmetique de Tangaglia. 
[Troligen felskrivning för Tartaglia, Niccolo, 

omkr. 1499-1557, vars L'Arithmetique utkom 
i många upplagor.] 

Opuscula chemica Tanckij. 
[Tancke, Joachim, 1557- 1609, som utgav Bern- 

hardi corriitis Trevisani (hertig Sernhard aii 

Treviso) Opuscula chemica.] 
Histoire des guerres d'Italie Guicciardini. 
[Guicciardini, Francesco, 1483 - 1540.1 
Grammatica. 
Cornelius Tacitus Gallic;. 
Julius Caesar. 
L'horloge des Princes. 
[Författare: Guevara, Antonio de, 1480-1544, 

spansk historiker och moralist.] 
Valerius Maximus. 
Leges Politicae. 
La geometrie Bar le Duc. 
[Errard de Bar-le Duc, Jean, 1554-omkr. 1610, 

La géometrie et practique généralle d'icelle.] 
Schwedisch Arithmetica. 
[I Inventariet återfinns Aegidius Aurelius' Arith- 

metica, Stockholm 1622.1 
Ander vnd dritter Theill Horologij Principum. 
uf r  den franska upplagan ovan.] 
La seconde recueil de Ligue. 
[Möjligen avses Second volume du recueil conte- 

nant les choses memorables advenues sous la 
Ligue, 1587.1 

L'historie des Pays bas. 
[Möjligen avses Histoire des troubles et guerres 

civiles du Pay-Bas autrement diet la Flandre, 
1582.1 

Annaei Lucani poemata. 
[Lucanus, Marcus Annaeus, 39-65.] 
Dialectica Lossij. 
[Lossius, Lucas, 1508- 1582, Erotemata dialecti- 

cae & rethoricae Melanthonis & praeceptio- 
num Erasmi Roterodami de utraque copia ver- 
borum & rerum breviter selecta & contracta.] 

Troisieme tome de l'hcadernie Frantzoise. 
Annales de Ligues. 
Subtiles conceptions. 
Colloquia Erasmi. 
[Colloquia familiaria utkom i många upplagor.] 
Physica Gallica. 
Poemata Lotichij. 
[Lotichius, Petrus, Secundus, 1528- 1560.1 
Physica Corenbachij. 
[Combach, Johann, 1585-1651, Physicorum 

libri IV.] 
Isocratis scripta omnia. 
Cornelius Tacitus. 
Lossij dialectica. 
[Se ovan.] 
Herodotus. 

Florus. 
[Florus, Lucius Annaeus, Epitome rerum Roma- 

narum.] 
Virgilius [Maro, Publius]. 
Institutiones Rhetoricae Diterici. 
[Dieterich, Conrad, 1575-1639, Institutiones 

rhet~ricae et erzt~riae.1 
Theoriae Purbachij. 
[Purbach, Georg, 1423 - 1461, Theoricae novae 

planetarum.] 
Jacobi Martini Institutiones Logicae. 
[Martini, Jacob, 1570-1649, professor i Witten- 

berg.] 

In Sedecima. 
Theologici. 

Novum Testamentum Gallicum. 
Novum Testamentum Italicum. 
Vita ignatij Loiolae. 
Biblia Gallica. 

In Sedecima. 
Medici. 

Anatomia de la Messe. 
IHarmed avses D u  Moulin, Pierre, 1568-1658, 

Anatomie de la Messe, oh est montré par I'Esc- 
riture saincte . . . que la messe est contraire i la 
parole de Dieu et esloignée du chemin de salut. 
Leyde 1638. Boken ar felaktigt placerad under . . .  
medicin.] 

In Sedecima. 
Philosophici. 

Gellij noctes Atticae. 
Martialis. 
[I Inventariet förekommer hans Epigrammaton 

libri.] 
Le soldat Gallic;. 
[Möjligen avses Le soldat francois, 1604.1 
Les oeuvres de Clement Marot. 
[Marot, Clément, omkr. 1497- 1544.1 
Satyre Menippée. 
[Satyre Menippée de la vertu, du Catholicon 

d'Espagne.1 
Dialogue des Damoiselles. 
[Möjligen avses Dialogues et deuis des damoisel- 

les our les rendre vertueuses et bien-heureuses 
en Pa vraie et parfaicte amitié. Par A. Piccolo- 
mini.] 

Comoedia Italica. 
Le Tableau de la calomnie. 
Petit Traité de Arnalde et Lucenda. 
[San Pedro, Diego de Fernandez de, Petit traité 

de Arnalte et Lucenda, autrefois traduit de 
langue espaignole en la francoyse.] 
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Fribrev på Mukulös 1653 

LIKVIDATIONSBREV MELLAN K R O N A N  
O C H  JAKOB DE LA GARDIES ARVINGAR 
1653. (De la Gardiesaml. Hist. handl. 5. Kristina 
1. Brev från Kristina 30 april 1653. LUB) 

All prztension Cronan 
och Sal. Rijkzfeldtherren 
emillan ophafwes. 

Christina medh Gudz nådhe, Sweri es, Go  
thes och Wendes drotningh, Storfurstinni 
till Finlandh, Hertiginna uthj Estlandh, Ca- 
relen, Brehmen, Verden, Stetin, Pommern, 
Cassuben och Wenden, Furstinna till Rugen, 
Fru Öfwer ingermanneiandh och wismar 

Wår synnerligh ynnest, nådi he willie och bene- 
genheet medh Gudh Alzmec\tigh: Aldenstundh, 
trogne Män, respective Rijkz- och CammeRådh 
uthij wårt Kongl. CammarCollegio, finnes ännu 
någre oliquiderade Rekninger, emillan Oss och 
framledne Sahl. Herr RijkzMarsken Högwelbor- 
ne Grefwe Jacob D e  La Gardie, angående någre 
förstreckninger och ther på skedde betalninger; 
huilke så för tijdzens longligheet, ther igenom, så 
wal som infaldne dödzfall och flere omstendig- 
heeter, sakerne ahre råkadhe uthj sådant till- 
ståndh, och å begge sijdor, uthij alle nödhwendig- 
heeter icke finnes så klare beskedh och vnderret- 
telser, som en rikti h liquidation dett elliest esker 
och kräfwer: Huarföre hafwe Wij för en nsdtorfft 
eraktat, på dett att föreskrifne hinder icke måge 
o phålla Wåre och Cronones böckers tillbörlighe 
s i tandhe,  och således uthj Wår tienst fororsaka 
någon tijdzspillan, att ther uthinnan göra thenne 
nådighe förordningh, dett we1b:te Sahl. Herr  
Rijkzmarskens effterlåtne Grefwinna, Barn och 

Arfwinger, nu och framdeles för all liquidation af 
b:te Rekninger skole wara befrijadhe, och dhe 
samme, i krafft af dette wårt bref, hafwa sin full- 
kornblige riktigheet, effter som ock, så å Wår och 
Chronones, som theres sijdha, alle prxtensioner 
och Rekninger in till åhr 1652 exclusive, har medh 
aldeles skole wara liquiderade, och inthet åthal 
wijdere vnderkastadhe: Befalle för den skuldh 
Edher nådeli en att I denne Wår nådigste disposi- 
tion, tillbörfigen underdånigst attendere, och 
Rekningerne j Wire och Chronones böcker, har 
effter behörigen rette och sluthe. I lijka motto, 
och såsom uthj den betalningh, som Wij Herr 
RijkzMarsken för hans till Oss  och Chronan af- 
stadde Hws, nådigst tillsagt hafwe, Tuhundradhe 
Ske pundh Taakbleck ahre begrepne, huilke 
we1 g :te Sahl. Grefwe icke bekommet, uthan alle- 
nest Tuhundrade skeppundh Gåhr kopper i dhe- 
ras stelle, vndfått hafwer, Föruthan dett, att ock 
dhe förafskedadhe betalning2 terminerne, icke så 
ahre behödigen effterlefdhe och fulgiordhe, 
uthan fast drög- och långsambligen dher medh 
ahr tilgånget: Altså och emedan Sahl. Herr Rijkz 
Marsken Etthundradhe Skeppundh Gåhr kopper 
hafwer uthaf Oss och Chronan vndfånget: Ty 
hafwe Wij af förberördhe skial nådigst tillstådt 
och förundt hans effterlåtne Grefwinna och Arf- 
winger sådane 100 skeppundh oreknadhe uthj 
Hws köpet att niuta och bekomma: I stelle Edher 
fördenskuldh sådant för ögönen, och göre har 
uthinnan w i r  nådige willie ett vnderdånigt nöje. 

Och Wij befalle Edher har medh Gudh Alz- 
mektigh, synnerli en, nådeligen. 

Af Stockholm cfen 30 Aprilis 1653. 
Christina 

Jochim Schuttehielm 
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Inventarium p& Makalös 16.56 

Den 2 Januarj 1656. Inventarium vppå Storra hu- 
seet wedh S. Jacobz Kiyrckia. (De la Gardiesaml. 
E 1728 RA). - Siffror inom [ ] efter de olika 
lokaliteterna hänvisar till lanerna i kap. II. Falt- 
herrens hus. Interiören: Se olika våningarna och 
deras lokaliteter. 

J frucht kiallaren 

1 dubel döor medh förtenta spickar. 
1 döör gångeJern låås och Nykiel 
1 vthan låås asppa. 
1 handtgrep e. 
1 kackelung[ med dör och spiel 
3 fenster meäh jerngalder vthan gångejern, hyiier 

rundt om kiallaren 
1 stoor Jernhacke i Muren och krampa på dörren. 

Kiallaren der nest 

2 dörrar medh gångeJern och Inte 155s. 
2 fenster medh Jerngalder och vthan gånge Jern 
1 dubbel döör som Wetter uthi andra Kiallarren 

medh gångeJern och 1 handtgreppe. 

Tredie Kiallaren derhoos 

1 Enfacht döör medh gångeJern. 
1 dubel döör medh gångeJern. 
2 fenster medh Jerngalder uthan gångeJern. 
1 Stoor JernMarlla i muren wedh ytersta dörren. 

Fierde Kiallaren derhoos 

1 Enfacht dör medh gångeJern, Jerngalder för 3 
fensterhåll. 

Femte Kiallaren yterst 

1 döör medh gångeJern Låås och Nykel och 
uthan låss asppa 

1 döör medh gångeJern och hacka, så och sincka i 
muren och krappa uthan på dörren. 

Winkiallaren 

Öllkiällaren 

1 döör medh gångeJern, vthan Iåås medh en Jern- 
teen, och hacka. 

1 förloora . . döör innan förre medh gångeJern och 
hacka 

1 Ilas fenster medh Jerngalder. 
1 [tte bordh. 

Långa wedh kiallaren 

1 döör medh gångeJern Iåås och Nyckell. 

Långa Skafurj kiallaren 

1 döör medh gångejern, och sincka i Murren. 

En litten kiallar 

1 döör medh gångeJern och vthan Iåås asppa, 
vnder trappan 

Fyrra skafuerj kiallrar 

3 döörar medh gångeJern och aspar till vthan låås. 
6 fenster håll medh Jerngalder. 
1 Kista. 
1 bordh. 
1 litten benck. 

En kiallare, som Hs. Greffl: Excelltz fru moder 
hafwer gllas vthj, medh en Jernten till uthan 
lackter 

2 hallfua förlorradhe dörrar till förmachz kialla- 
ren medh gångeJern 

2 hallfua dörrar för kiallare trappan widh Stora 
gången 

Hussportten på Nora sidan 

2 Stoora halfua Porttar medh Starka gångeJern 
och en kllincka 

1 litten port mit vthi, medh låås, Nykell och 
klincka. 

1 döör medh gångeJern och vthan Iåås medh en 
Jernteen och hacka innanpå dörren. 
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Hussporten på Södra sidan N:o 5 bibliotecet [I:5] 

2 Stoora halfua Porttar medh Starcka gångeJern 
och en kllincka 

1 litten port der mit uthi medh låås Nyckel och 
klincka. 

J förrsta Wåningen och Nedra Matsallen, [I:l] 
*ned des Kammrar 

1 Skorsten medh windspiell, och en JernStängh. 
18 fenster medh gängeJern (borta:I anwerpel, 2 

sparJern, 4 hackar). 
I rundt Ekebordh medh fyrkantigh fott och ski- 

fuan till samman laggies ä fyra sidor medh 
skufregllar och Knnepper Läs. 

1 långdt gement furu bord. 
1 Eke döör medh låås en handtgreppe. 

N:o 1. H:G:Excelltz avidiens kammar [I:2] 

1 Ekedöör medh förtent beslagh låäs medh 2 tryc- 
kare och 1 handtgreppe. 

1 Skorsten medh windspiell och JernStängh. 
22 fensteer, 10 fenster igenslagna medh bräder, 6 

fenster fattas gångeJern och annat beslagh. 
Item 12 hackar, Jerngallder för 2 fenster. 
i Stenborän meän iootr. 

N:o 2. förmachet [I:3] 

2 dörrar medh förtent beslagh, 4 tryckare, 4 
handtgreppar. 

1 Skorsten medh windspiell och JernStängh. 
6 fenster, 5 vthan beslagh. 
1 Ekedöör som wetter uthi bibliotecs förmachet 

medh förtent beslagh, Iåås Nyckel, 1 tryckare, 
I handtgreppe. 

N:o 3. H:G:E:tz sofue kammar. [I:3] 

6 fenster, ett dito medh behörliget beslagh. 
1 litten grön furu trappa till lilla kllade kammaren 
1 dör medh låås och vthan Iåås asppa. 
Jtem 2 fenster medh tatta Jerngalder och 1 lucka 
1 Stoor Eketrappa som gåår vp vthi giphz- 

Kammrn 
1 Skorsten medh windspiell. 
1 follbanch medh pall 
I litten döör under grönna trappan medh gänge- 

Jern och aspa till uthan laaster 

1 Ekedöör dersammastades som wetter vthi trap- 
an som går till kiöket, medh swart beslagh 

L i s  Nyckel och 2 tryckare yttersta dörren 
medh beslagh, öfwertacht låås, Nyckel och en 
handtgreppe. 

1 döör medh förtent beslagh läås och Nyckel, 2 
t r  ckare, 1 handtgrepe. 

22 Lnster medh hellferdigdt beslagh vthan till, 
och Jerqal lder  för 2 fenster. 

1 Skorsten medh windspiell och lernstångh. 

1 dör medh förtent beslagh Iåås, 2 tryckare, 2 
handtgrepar, 1 skufregel, vthan Merlla. 

1 Skorsten medh windspiell och Jernstängh. 
1 Stenbordh medh fyrkantigh fott 6 låder medh 

ringar vthi, 3 dito medh låås, 3 uthan läås, 2 
handtgreppar. 

12 fenster medh gängeJern och all behöör. 

2 dörrar i en karm som wettar vthi sallen medh 
förtent beslag I medh läås, 2 tryckarre, 2 
handtgreppar, 1 skufregel vthan Marlla 

1 dör der samma städes som wetter vthi Grefue 
Gustafz kammar medh förtent beslagh, 2 
handtgreppar, inte Iåås, 1 hacke allenast. 

.T lu:o 8 S :  Sustafz Kammar [1:7j 

1 döör widh portten medh swart beslagh medh 
låås Nykel 2 handtgrepar, 2 tryckarre. 

1 Skorsten medh windspiell och Jernstångh. 
6 fenster medh gångeJern. 
2 bordh. 
1 sengh. 
1 döör som wetter i sallen, medh beslagh, I 

handtgreppe, vthan Iäås, 1 hacke innanVvppå 
dörren 

Hus  farstugun [I :l 71 

8 fenster medh gångeJern och annat behöör, 2 
Jern fattas p i  fenstren. 

1 döör medh gångeJern Iåås Nyckel, 2 handtgrep- 
par, och 2 tryckare. 

Jtem en Jernstångh till vthan Iåås på dörren. 
6 fenster medh 6 Storra Jerngalder, medh gånge- 

Jern och behöör. 
2 fenster lucker medh gångeJern och skruf. 
I Skorsten medh Skufspiell. 
1 Kackelungh och Jern döör. 
1 Iångdt furu bordh. 
1 döör som wetter i den andra kammaren medh 

beslagh låås 2 handtgreppar och 2 tryckare. 
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1 dör medh förtent beslagh låås Nyckel, 2 trycka- 
re 2 handtgre ar. 

1 Skorsten med R Skufspiell. 
1 Kackelvngh medh dör och spiell. 
1 bordh. 
1 benck. 
2 follbanckier. 
2 sangiar. 
1 grönt skåp medh 2 dörrar Iåås Nykel och 

beslagh. 
12 fenster medh gångeJern och beslagh allenast 6 

små hackar fattas. 

1 dör medh förtent beslagh Iåås Nykel, 2 trykare, 
2 handtgrepar. 

1 Kackelungh medh dör och spiell. 
1 Skorsten medh windhspil 
21 fenster medh beslagh men hackar fattas vppå 

15 fenster Jerngallder för 2 fenster. 
1 sengh. 
1 Skufregel. 

2 dörrar i en karm en medh låås Nykel en handt- 
greppe, 1 Klinka en medh gångeJern allennast. 

1 Aspa till vthanlåås. 
1 Skorsten medh windspiell. 
6 fenster medh beslagh och Jerngalder, 2 lucker 

vthan skruf. 
6 fenster fram i smalla gången, vthan beslagh. 
1 litten dör medh gångeJern och låås till ett 

gemach. 

1 dubbel döör, bekledh medh Jernpllåttar medh 
gångeJern låås Nyckel 2 Jern Stenger till. uthan 
Iåås, 1 vthan låås. 

1 Skorsten medh windspiell. 
6 fenster medh beslagh och Jerngalder. 
2 lucker medh gångeJern och kramper. 

1 dör medh förtent beslagh låås 2 trykare, 1 
handtgreppe. 

1 Skorsten medh Skufspiell. 
1 Kackelungh medh spiell vthan dör. 
12 fenster medh Jerngalder, gångeJern och behör. 
1 Eke tra pa som går vp vthi H: Furstl: N:des 

förmack. 

1 dör medh gångeJern låås 2 tryckare, 1 handt- 
grepe 

1 Skorsten medh windspiel. 
1 Kackelungh medh spiel och dör. 
16 fenster, beslagh på 3 fenster Jerngalder för 2 

fenster 
4 lucker medh gångeJern medh 2 Klincker och 2 

hackar. 

1 dör till ett litte hwalf medh smalle låås Nykel. 
i bordh. 

2 Storra halfwa dörrar medh dubla gångeJern, 
öfwertacht låås, 2 Nycklar, 1 handtgrepa, en 
Jern Styllta i Murren 

2 halfua dörrar medh dubla gångeJern, öfwer- 
tacht låås, Nykel. 

2 furu dörrar medh gångeJern, handtgrepe, Skuf- 
regel och Hacka. 

18 hackar i bradernna som liggia på Alltannerna 
vthan för pellarrewercket. 

4 små drackehufun 

2 halfua dörrar, vthan gångeJern, 1 handtgrepe. 

2 hallfua dörrar vthan gångeJern 1 handtgrepe. 

yttersta förmachet i andra wåningen. 

24 fenster, 12 medh gångeJern och inga hackar 
innan 

Jtem 12 fenster vthan beslagh. 

1 dör medh gångeJern kllincka och skufregel. 
1 Kackelungh medh [dör] och spiell 
12 fenster, 3 fenster medh gångeJern, 9 vthan 

gångeJ ern 
1 Jern lenck vnder tacket till en liuss kronna. 

2 hallfua dörrar medh dubla gångeJern Iåås och 
Nykell 

2 hallfua dörrar medh gångeJern handtgreppe 
skufregel och en hacke 

18 hackar i brederna öfwer på alltan och 4 små 
drackehufun 



2 halfwa dörrar vthan gångeJern medh en handt- 
greppe. 

2 halfwa dörrar vthan gångeJern medh en handt- 
greppe. 

Giphzsallen medh des omkringhligiande kamm- 
rrar i andra wånningen [II:l] 

1 döör medh förtent besla h Iåås och 2 tryckare. K 1 Skorsten medh windspie 1 
48 fenster vthan beslagh på södra sidan på Norra 

sidan beslagh vthan hackar. 

N:o 1 [II:3] 

1 döör medh förtent beslagh, Iåås, Nykel och 2 
tryckarre. 

1 Skorsten medh windspiell 
12 fenster medh beslagh vthan hackar. 
1 Iångdt furu bordh 
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1 Skorsten medh windspiell. 
1 litte furu bordh 
18 fenster medh beslagh vthan hackar. 
1 döör som wetter uth på alltanen medh gånge- 

Jern och Iåås. 

N:o 3 [II:4] 

1 döör medh förtent beslagh och inte låås 
1 döör medh swart beslagh låås Nyckel och 2 

handtgreppar 
3 furu dörrar medh förtent franhoisch beslagh 
Kammaren Rundt omkringh medh Rutte werck 

annellat. 
6 i n s t e r  vthan beslagh 

1 dör medh förtent beslagh låås Nykiel och 2 
trykiarre 

6 fenster medh beslagh. 
5 dito vthan hackar. 
1 Skorsten medh windspiell. 
1 döör för trappan medh swart gement beslagh 

Iåås 2 handtgreppar. 

1 Skorsten vthan spiell. 
1 dör som wetter uthåt altanen medh gångeJern 

låås och Nykel. 

Dagelige Matsallen medh des omkringh ligiandhe 
Kammrar i andra wåningen [II:6] 

i dör medh förtent besiagin iåås och 2 tryckare 
1 Skorsten medh windspiell. 
24 fenster, 8 medh beslagh vthan några hackar 

andtwerpher fattas 

1 döör medh gångeJern och låås. 
18 fenster, 2 medh beslagh. 
1 Skorsten medh windspiell. 
1 dör till trappan medh gångeJern och Kllincka 2 

handtgre par och 1 skufregel. 
2 fenster vt E an beslagh på trapan. 

1 döör medh förtent beslagh låås Nykiel, 2 
trykare. 

1 Skorsten medh windspiell. 
18 fenster, 4 medh fullkommeligh beslagh. 

N:o 3 
1 döör medh förtent beslagh låås och Nykiel iagh 

säger låås och Nykel. 

1 döör medh förtent beslagh låås och Nykiel. 
6 fenster, 2 beslaghnna. 
1 Skorsten medh windspiell. 
1 Skåp medh dör vthan Iåås och beslagh. 
1 dör medh swart gångeJern låås och Nykel. 

N:o  5 [II:10] 

3 dörrar medh gångeJern låås Nykllar, 4 handt- 
greppar, 1 vthan Iåås. 

1 Skorsten vthan spiell. 
18 fenster, 6 med gångeJern och beslagh 
1 litte bordh. 
1 döör som wetter vth på alltan medh låås Nyckel 

och gångeJern, och Skufregel. 

1 dör medh förtent beslagh låås, Nykel, 1 
dörgrepe 

1 Skorsten vthan spiell. 
18 fenster medh gångeJern vthan hackar 

1 döör medh förtent beslagh låås, 2 trykiare. 
18 fenster, 14 vthan beslagh, 4 medh gångeJern 

och hackar vthantil 
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Öffwersta Stentrappan medh des om kringhligi- 
ande Kammrar 

2 långa Jernledspanger 
22 fenster 8 medh behörligit beslagh 
1 Skorsten vthan spiell 

1 dör till bradekammaren vnder trätrappan medh 
gångeJern låås och Nykill. 

2 fenster medh helferdigdt beslagh 

1 dör medh gångeJern iåås och Nykil. 
1 Skorsten medh skufspiell 
1 sengh. 
1 borah. 
6 fenster, 5 medh beslagh vthan hackar 

1 dör medh gångeJern låås och Nykill. 
1 bordh. 
6 fenster medh beslagh 

1 dör medh beslagh låås och Nyckel. 
1 Skorsten medh skufspiell. 
3 bordh 
1 sengh 

1 döör medh beslagh öfwertacht Iåås och Nykill. 
6 fenster medh beslagh vthan hackar. 
1 Skorsten vthan spiell. 

N:o 6 [III:6] 

1 furu döör medh beslagh låås Nykil och 2 try- 
karre. 

1 benck. 
1 Kackelungh medh dör och spiell. 
1 Skorsten medh windspiell. 
1 långdt bordh. 
1 pappers hylla. 
30 fenster, 8 vthan beslagh. 

1 döör medh besla h Iåås och Nykil. 
1 Skorsten medh S!ufspiell 
6 fenster medh beslagh vthan hackar. 
1 dör medh en JernStångh öfwer till vthan laster. 

1 döör medh gångeJern låås och Nykiel. 
1 bordh. 
1 Skorsten medh windspiell. 
30 fenster, 4 vthan beslagh. 

Tredie sallrn r~iedh 4hr afdelltr G r d e  karrira 
[III:l] 

1 doör medh gångeJern Iåås 2 trykarre, 1 handt- 
grepe 

1 vthan låås aspa. 

1 döör medh gångeJern, uthan låås. 
1 Skorsten medh windspiell 
6 fenster, 5 medh beslagh vthan hackar. 

1 döör medh gångeJern Iåås och Nykel. 
I sengh. 
6 fenster medh beslagh vthan hackar. 

N:o 3 

1 d8r d a n  hes!+ och !%%s. 
6 fenster medh beslagh 

1 bräde Kammar vthan döör. 
24 fenster medh beslagh. Några hackar fattas. 

1 dör medh beslagh, låsz och Nykel. 
hyller Rundthom kringh 
18 fenster medh beslagh, några hackar fattas. 

1 döör medh beslagh och vthan Iåås asppa 
1 Skorsten medh skufspiell. 
6 fenster medh beslagh vthan hackar 

1 döör medh beslagh Iåås och Nykel. 
1 Skorsten vthan spiell. 
30 fenster medh beslagh vthan hackar. 

1 döör medh beslagh och vthan låås asppa. 
1 Skorsten vthan spiell 
6 fenster medh beslagh vthan hackar. 
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1 döör medh beslagh låås och Nykiel. 
1 Skorsten uthan spiell 
30 fenster, 24 medh beslagh 

Fierde Wåningen i farstugun [IV:3] 

16 fenster medh beslagh 
1 döör till hussgerådhz sallen medh beslagh låås 

och Nykel. 
48 fenster medh beslagh, fattas 6 sparJern. 
24 små hackar in vthi sallen och 20 hackar fattas 

vthan vppå. 
1 handtgreppe. 

N:o 1 
Skraddarekamra 

1 döör medh beslagh låås Nyckel, 2 handtgrep- 
par, 1 vthan låås asppa. 

1 döör medh beslagh Iåås och Nykiell. 
1 Kackelungh medh döör och spiel. 
12 fenster medh beslagh fattas 2 sparJern 4 

hackar. 
1 litte bordh 

1 dör medh beslagh Iåås och Nykel. 
1 Skorsten medh Skufspiell. 
2 små bordh fast i weggen. 
8 fenster medh beslagh, fattas 2 hakar. 

N:o 4 

1 dör medh beslagh Iåås och Nykel. 
4 fenster medh beslagh 2 hackar fattas. 
1 litte bordh. 

Femte wåningen 

farstuget medh 6 fenster vthan beslagh [V:3] 

1 dör medh beslagh Iåås, Nykel, 2 handtgreper, 
dören vthan skydh. 

18 fenster medh beslagh. 
1 Skorsten medh spiell. 

1 döör medh beslagh, låås och Nykiel 
1 Skorsten medh spiell. 
6 fenster, 5 medh beslagh. 

1 dör medh beslagh, låås och Nykel. 
2 fenster medh beslagh vthan på. 

! dö6r medh 3 gangejern och Koppar öfwrr- 
slagen. 

2 vthan låås aspar. 
1 hacke. 

N:o 5 [lusthuset] 

1 döör medh koppar beslagen, 3 gångejern, 2 
vthan låås aspar. 

1 hacke. 
56 fenster vthan beslagh. 
11 drackar beholldnna på tacket och alla tornnen. 

Storra Kiöcket 

N:o 1 1 döör medh gångejern Lås 1 hacka 1 
vthanLåås asppa 1 lucka på döra medh 

ångejern och Skufregel. 7 söndriga 
Penster. i medh gångejern. 

1 fönster lucka medh gångejern - 2 
bordh - 2 sätten 

N:o 2 1 döör medh gångejern och 2 merlor till 
innan Stangsle 

N:o 3 1 döör medh ångejern och vthan låås 
asppa. 1 bor& fott. 1 fenster 

N:o 4 1 döör medh gångejern och Iåås asppa. 3 
fenster. 1 backungh. 1 skorsten medh 
spiell. 2 bordh. 1 skåp medh 4 dörrar. 
gångejern och 1 Iåås medh Nykel. 

Baghare Stugan 

N:o 1 1 döör medh gångejern och låås 
N : o  2 1 döör medh gångejern och 2 handt- 

2 Yppar enster medh gångejern 2 bordh - 1 
benck 

1 lång spis medh förra Jernstenger och 
dito Styllta 

1 backungh medh spiell 
N:o 3 1 döör medh gångejern och vtan låås 

asppa. 
1 fenster. 1 benck medh stållqwarn och 

hyller Rundt om kringh 
N:o 4 1 döör medh gångejern låås Nyckel och 1 

handhgreppe 
1 Skorsten medh spiell - 2 fenster 
medh beslagh. 
1 fenster lucka medh gångejern - 
1 sengh - 1 litte bordh " 

Ett litte bradhekiöck medh dör och 
ångejern och vthan Iåås asppa en hac- 

f e  fattas. 
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En bodh widh Siön medh 2 bottnnar. 1 
dubbel döör med gångejern låås och 
Nykel medh Vthan Iåås asppa. 

1 döör medh gångejern och Jernstångh till 
innan Stangsle 

1 lucka med gångejern 

En Stoor port widh siöön medh gångejern och 
vthan Låås assppa. 

Trabygningen neder Vthi gården 

N:o l 1 döör medh f n g g e r n  , 

asppa till vt anlaasse till slachtare hus- 
seet 

N:o 2 1 döör medh gångejern asppa till vthan 
laasse till en litten bodh 

N:o 3 1 döör medh gångejern asppa till vthan 
lasse och till en litten bodh 

N:o 4 1 döör medh ångejern asppa till vthan 
Iässee till en $odh Något Störe 

N:o 5 1 litten döör vnder trappan med gånge- 
jern 

N:o 6 1 döör medh gån ejern låås och Nykel. 
- 5 fenster vth\eslagh 5 Jern galder 1 
Kackungh medh döör och spiell 

N:o 7 1 döör medh gångejern 3 fenster 1 Skor- 
sten medh spiell. 1 långh benk 

N:o 8 1 döör som wetter åt Neckeströmmen 
medh gångejern 

N:o 9 1 döör medh gångejern Iåås och Nykiel. 
1 litten bottekackelungh 2 fenster medh 
gångejern 2 lucker medh gångejern och 
skruf 1 sengh. 1 bordh. 1 benck. 3 
hyller. 

Ett LitteKllippare Stall medh 2 spiller dör 
medh gångejern 

En Wedhgårdh medh breder pllanck och 
2 porttar med gångejern och vthan låås 

Än ett litte Kllipparestall medh 4 spillter 
dör medh gångejern och vthan låås 
asppa. 

Trabygningen widh portten 

N:o 1 1 döör medh gångejern låås och Nykell. 
2 fenster. 2 luckor 

1 dito med gångejern 
N:o 2 1 doör med gångejern Iåås och Nykel. 1 

hacke. 1 Stoor spis medh windspiell. 4 
jernstenger och ost, 3 fenster 1 medh 
gångejern. 2 luc E or medh gångejern. 3 
sangiar. 1 lucka till öfrra botten medh 
gångejern. 1 bordh. 1 litten benck. 

N:o 3 1 döör medh gångejern låås och Nykel. 2 
fenster 1 medh ångejern 1 lucka medh 
gån ejern och sIruf. . 
1 o r s t e n  medh spiell. 1 bordh  1 
sengh. 

Portten ått gattan. 2 hallfua porttar medh 3 
gångejern. Skufregel medh låås och Nykel 
sampt hacka öfwer porten Item. 1 litten portt 
der mit vthi medh gångejern öfwertacht låås 
Nyckel och Kllincka 

Inventarium Vppå tragårdzbygningen medh gar- 
den Neder widh Siön, medh alle der på wa- 
randhe huus och Iagenheetter. som föllier effter 
N o  

N:o 10 1 doör medh gångejern asppa till vthan- 
lasse - 1 Skorsten vthan spiell N:o 1.2.3. 3 Stoorra porttar medh till tragården 

N:o 11 1 döör medh gångejern låås och Nykel. 6 medh gångejern öfwer tachta låås. 
Nycklar och 1 Ringh. medh 'pie1 bOrdh. N:o 4.5. 2 Stoorra porttar till trägården medh 1 twettebenck. 2 trapper hell färdiga 

N:o 12 1 döör medh gångejern Iåås och Nykiel. gångejern. 1 klincka 2 merllor till 

8 fenster medh gångejern - 5 lucker innan stangsle. 1 Ringh 

medh gångejern. 1 Skorsten med spiel. N:o 1 1 döör som wetter vthi wedgården 

1 Kackelungh af tegel 2 benckiar - 1 medh gångejern och Marlla till in- 

bordh nan Stangsle 
N:o 2 1 döör vnder trappan medh gångejern N:o 13 1 döör medh gångejern låås och Nykel. 2 döör medh Nykel fenster, 1 medh gångejern. 1 lucka med 

gångejern. 1 Skorsten vthan spiell - 1 och 2 handtgreppar. 7 fenster 3 

bordh medh gångejern - 14 Jerngalder in- 

N:o 141 door medh gångejern låås asppa till nanföre och 5 vthanförre. 2 fenster- 

vthanlassee 6 fenster vthan beslagh. 1 lucker medh gångejern. 

bordh. 1 benck. 1 Skorsten vthan N:o 4 1 döör medh gångejern till en Stuga 

spiell. 4 sangiaar medh Iåås och Nykell 6 fenster 2 
medh gångejern 2 fensterlucker 

Stoora Stallet medh Skulla medh gångejern 1 Kockskorsten 
medh backungh och spiell. 

2 döörar medh gångejern klincka hacka. 1 1 sengh och 2 benckiör 
litten asppa. 14 spillter 2 fenster 1 döör N:o 5 1 döör medh gångejern låås och ingen 
med gångejern och hacka för höö Nyckel 
skullen 



INVENTARIUM PA MAKALOS 1656 25 1 



252 BILAGA 13 

N:o  6 1 door medh gångejern Iåås och 
Nykel. 
7 fenster. 14 Jerngalder innan till 7 
Jern vthan till 2 fenster medh 
gångejern 1 skorsten vthan spiell. 3 
breda hyller på 2 sider 

N:o 7 1 doör medh gångejern låås och Nyc- 
kel. 1 Skorsten med spiell 3 fenster. 
1 medh gångejern. 1 litte bordh. 1 
bradekammar vthan dörrar med 3 
fenster 1 medh beslagh 

N:o 8 1 bredekammar vthan döör med 1 
fenster 

6 qwarter i tragarden medh lachter 
och S t å l ~ a r :  en gångh der Rundt 
om med lachter och Stolppar 2 
brunnar. Tragården Rundt om 
medh hell fri och ferdigt pllanck 

Neder i gården 
N:o  1.2.3. 4 porttar med gångejern 3 med 

Vthanlåås och asppar. 3 klincker 
N:o 1 döor i Mellthussfarstugun medh 

gångejern Iåås och Nykell 
N:o 2 1 döör till kiölnungen medh gånge- 

jern 1 fenster 
N:o 4 döörrar till kiöllnbottnane medh 
3.4.5.6. gångejern 2 medh Stark iåås vtiian 

N ~ k l l a r ,  1 vthan låås asppa. 2 
skorstennar vthan spiell. 10 gllass- 
fenster. Jerngalder för 12 fenster. 2 
trappor. 1 Skottlucka medh Jern- 
galder. Kiöllnan med koppar. 1 
Jerndoor medh kllincka. 

N:o 1 1 döör till farstugan medh gångejern 
och asppa till vthan lasse. 1 kiallarre 
lucka medh gångejern ringh och as- 

a till vthan Iåås. I litten hwalfdh 
Riäiiaro medh döor gångejern Iåås 
och Nykell. 

N:o 2 1 döör medh gångejern låås och 
Nykell. 
1 skufspiel vthi Skorsten 
7 fenster 5 med gångejern. 14 Jern- 
galder, 5 lucker medh @ngejern 3 
Skrufwar 

3 1 döör till en Stuga medh gångejern Iåås 
och Nykell. 1 Skorsten medh spiell. 5 
fenster. 1 medh gångejern. 4 lucker med 
gångejern och 2 Skrufuar. 1 fellebordh. 
1 benck. 1 sengh 

4 1 döör till en litten spiskammar af bräder 
medh gångejern 

N:o 1 1 döör till en Stuga medh gångejern och 
vthanlåås asppa 

2 1 döör medh gångejern och aspa till 
vthanlåås 4 fenster. vthan gångejern. 1 
langh kockskorsten medh bi?ckcngh 
och spiell 1 benck. 1 sangh. 

3 1 döör till ett hönsshuus medh gångejern 
och asppa till vthan lasse 

4 1 döör för en litten bradekammar medh 
ångejern och aspa till vthan lasse. ett 

fenster. 

Ett Gåssehuus af bräder medh dör gångejern och 
asppa till vthan laasse 

Ett bredeskiull öfwer Ekewarke. 
En boodh med 3 bottnnar och 4 dörrar med gång- 

jern. 1 döör medh Iåås och Nykel 3 dörrar med 
innan Stanyle. 

En Vedhgård medh 2 dörrar gångejern och vthan 
lååsassppar. 

En bodh medh 2 bottnnar 2 dörar medh gånge- 
jern. 1 medh Iåås och Nykel aspa till vthanlase 
den andra medh innan Stangsle 

En Siöport medh gångejern och asppa till vthanla- 
se. 2 siögindar 

En wettewindh till bryghusseet medh en beslag- 
hen hinck och 3 renner. 

- 2 hallfua dörrar till bryghuseet med gångejern. 
1 Iåås och Nykel. 2 kllincker. 

- 2 bryggepanner holler en 6 tr [=tunnor] den 
andra 3% tn - 2 nyia kar hwardera om 12 tr. 2 
hallfnötte kar. 2 Ekeballior af ett Stykefatt. 1 
ölltrumma. 4 gllasfenster medh jerngalder. 

Ett slachterrehuus af bräder medh 2 dörrar gånge- 
jern och asppa till 

Ett Stall med 8 spilltor dör gångejern Iåås vthan 
Nykel en bodh dersammastades medh dör 
gångejern asppa till vthan lase 

En ohwalfdh kiallare medh medh dör gångejern 
Iåås och Nykel. 1 dör för kiallarreswallen medh 
gångejern och hacka. 

Ett bradheskiull öfwer wagnnar kiaror och 
kialckar 

En brun medh en förruttnnat rinna vthi Mallthu- 
seet, 

Gården Rundtomkringh medh pllanck hell far- 
digh. 
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Inventarium ~å Makalös 1686- 1688 

(Likvidationer, supplement. Magnus Gabriel De 
la Gardie vol 8 KA, RA) - "Bårgmastare och 
Råds i Stockholm Werdering in originali öfwer 
den Egendomb som uti stora Stenhuset ved S:te 
Jacob har funnits." - Inventariet upprättat efter 
reduktionen, då Makalös indrogs till kronan efter 
Magnus Gabriel De la Gardies död 26/4 1686. 
Inventeringarna skedde 17/8 1686, 2019, 1688, 
29/10 1688 och 12/12 1688. 

Anno 1686 den 17 Augusti. 

I folie af Kongl. Slotz Cantzelietz till Borgmesta- 
re och Rådh skiedde Remiss på Commissariens 
Wa1b:ne Herr  Schönbergs dhersammastades å 
Kongl. May:tz W i r  Allernådigste Konungz och 
Herres wagnar, giorde begiaran sampt Magistra- 
tens dherpå den 30 Julij giorde Forordning; haf- 
wa Rådmennen WaI1:tt Johan Marcker, Erich Bo- 
ije, Jonas Märling och Samuel Eosander oprattat 
föliande Inventarium öfwer alle mobilier och 
löösören som har i Staden finnas uti framledne 
Kongl: Rådetz och Drotzens Sahl. Högwahlbor- 
ne Grefwe Magni Gabriel D e  La Gardies Huus, 
iempte alle har å orthen uthestående panter, haf- 
wandes sig adiungerat sådane Handtwarckare och 
Embetzman, som beskaffenheeten af berörde mo- 
bilier och löösören sampt utestående panter kun- 
nat fordra: Beståendes till dess tahl och wardie uti 
dhet som hareffter finnes specificerat, Nemb1:n 

Kopparmynt 
Dahl: öre 

Jouveler 

2:ne Rader Orientalische 
Pärlor, bestående af 108 
St: 7.200 
1 p:r Örhängen, med 2. 
Cordparlor i hwart öhr- 
hänge, kringfattat med 14. 
små Taffellstenar under 
hwar Pärla; 2 stora Hang- 
perlor medh 2:ne Rosen- 

stenar ofwanföre, item 
2:ne Hangparlor med 3 
Diamanter öfwer 7.200 
1 St: Achraff som ett 
Smycke i bröstet, med par- 
lor och Diamanter, mit uti 
een Kordperla med 12 
Rosenstenar, 2 st: dito 
smärre wid hwardera 11. 
Rosenstenar. Ofwer een 
Crona med 16 Taffelste- 
nar 1.800 
1 St: mindre A raff, med 3 

manter 
't kerdper!c?r 15 Dia- 

600 
1 p:r Nessellnålar medh 
2:ne Kordperlor in uti, 
och 14. Kantiga Diaman- 
ter i Hwardera 1.800 
1 St: Diamant Walcke- 
bandh, bestående af 40 le- 
dar, i hwar leed ar 1. stor 
Diamant och 12 små om- 
kring. Ater mellan hwar- 
dera 39 st: små ledar tillho- 
pa, dheruti 2 Diamanter 
infattade 2.400 
1 p:r Armbandh med 
wridna lenckar, och 10 le- 
der hwardera; i hwar leed 
15 stenar 1.440 
1 St: lijtet Halssbandh af 
24 stycken, och 2 Diamant 
Rosenstenar i hwart 600 

1 p:r Örhängen som lyc- 
kor, med 1 Tafel-Sten mit 
uti, darwidh 2:ne hangan- 
de tafelstenar till sijdan, 
med 24 små tafelstenar i 
lyckan, och 2:ne små Ro- 
senstenar a parte; under 
hwardera ar een nogot 
stoor Rosensteen medh 
4. små stenar öfwer 6.000 
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1 St: bröst Smycke som 
een agraff iho , bestående 
af 1 stoor ta r elsteen mitt 
uti, 2 dito mindre, 4 an 
smärre, och 12 Rosen- 
stenar 4.800 
2 St: lJesselnålar iiied 9 st: 
nogot stora och 36 st: 
smerre Taffelstenar i 
hwardera 3.000 
1 St: Diamant Fiader med 
een Roos af 9. Tafelstenar 
stora, och 10 små om- 
kring, och 8 st: utom. På 
fiadern 24 små och 30 no- 
got storre Steenar 780 
1 St: Elefant af Gull amele- 
rat, medh Diamanter och 
Rubiner 420 
1 St: Desmans Knapp af 
Gull, derpå Christi födel- 
ses historia, med 6 Dia- 
manter, 17 Rubiner, och 4 
Smaragder 240 
4 Dousin små ameleradhe 
diamant Knappar, medh 
een diamant i hwardera 600 
1 Korss af Gull medh een 
Taffelsten 96 

1 St: Hattkrok amelerad, fins i Hoyentorp 
giord som een Crocodijl; 
med een skuren oachta To- 
pas och 54. Diamanter car- 
miserad 300 Invent: 
1 St: Dito, af Gull, med 
Granater, och 13 st: pärlor 
besatt 144 do 
1 p:r Knaspennen med 
Granater 144 
1 p:r Sö1f:r skospennen 
med Granater 12 
1 p:r byxknappar af Gull 
med granater 24 do 

alt hijt fins vhti det j 
Kongl. Staatz Con- 
toiret Jnnelagde 
quittentz 

1 Vhr af Gull med 27 Dia- 
manter besat 360 
1 Sabel1 med agat Greep 
och Solf förgylt faste med 
Granater besatt 120 
1 Dito, med gron amelerad 
Gullfaste, Eenhorns Greep 
och 3:ne oachta Topass 240 

Hans Hög Grefl: Sahl. Ex- 
ce1l:tz Rickz-Marsch 
Kiapp af Elfenbeen medh 
amelerad Gullknap och 6 
Ringar, med Diamanter 
och Rubiner besatte 960 
1 St. Spansk hö6r iiied 
förgyld Sölfknap och 1 
oachta Topas ofwanuppå 24 41 304 

Huusgerådz- och Konst Cammaren. 

13 p:r Röda Sammetz Sto- A:o 1688 
lar, a 8 D r  104 d.17 Julij 

uthtagne 
2 St. Gypzbool med Wap- 
ner inlagde 48 
2 St: Cheridoner, som bil- 
der, försilfrade, med 
fruchtkorg på Hufwudet 36 
1 St: Slag och Wijsuhr uti 
een swart forgylt Colonne, 
med een glob ofwanpå 240 
1 Rödt bordtacke med 
Silckesfrantzar 8 N 62 
1 Dito, af intet warde 
10 St: röda Stolkladen med 
frantzar 20 63 
8 St: Dito blå 12 64 
Ett Sangstalle medh swart D.25 Sept. 
Gallerie och 4 Ebenholtz 
pelare 200 61 
1 S:t Geridon af intet 
warde 
2 St: Liusstakor af swart 
Trä medh 5 förgylte pipor 6 
1 St: bordtecke af aurora d. 16 Juli] 
Sammet, med aurora och uthtagit 
Silfwerfrantzar och Silf :r 
pioner på 3:ne Sijdor, gl:t 16 
1 St: Himmel af aurora 16 Julij 
Sammet, med små och uthtagit 
stora frantzar 200 
4 St: Fönster Hyende af d.16 Julij 
aurora plys, af hwilcke 3 uthtagit 
st. med frantzar på 2:ne 
sijdor, och dhen 4:de utan, 
gl:t 8 
Af dito plys öfwerdrag på 
6 Stolar med frantzar och 
galoner; item, till 2:ne 
Lahnestolar, a 3 d:r 24 
2 st: Tafftz Gardiner, d.4. 
af intet warde Decembr. 
1 st: Läders bordtecke, af 
intet warde N 81 

4 st. wåder 
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1 St: Grön Sammetz Sang 
med alt tillbehöör, 
item 4 Sangeknap ar och 4 
st: fiaderbuskar a P i d.16 Julij 

åtskillig Coleur 200 uthtagit 
Af dito Sammet, I bord- [samt aven] 
tecke, och öf:rdra tiii 6 

i 
ett grönt 

stohlar och 2:ne Läinesto- g:lt bord- 
lar, med gröna Silckes- täcke a 4 Y4 

frantzar 24 aln med 
silkes- 
frantzar a 2 
wåder 

26 al:r grått randugt lijn- 
tygh, som setat under taak, N 78: 
a 16 öre al:n 13 
21 al:r brokot Indianisk 
Tyg i 12 öre 7:28 79: 
9 st: blommerant Tafftz 
bandh, af intet warde 
1 Rödh Carmesin Da- d.16 Julij 
masch himmel medh Gull uttagit 
och Silckes frantzar, och 4 
St: Gull och Silckes 
qwastar 80 
1 Ditu, af r6dt C2rme.i~ d.16 J&j 
Sammet, med Gull och Sij- uthtagit 
den frantzar och 4 St: 
Qwastar 200 
6 St: Ofwerdrag på Stolar borta 1 st. 
af rödt Sammet 24 fördes d. 

25 på 
auction 

4 St: Dito, på Lahnestolar, d.16 Julij 
med frantzar 60 uthtagit 
2 St: Indianische Mattor 24 d.25 Sept. 

67 
Een Korg med Gyllenläder 
lappar, af intet warde 
6 St: Stolar med rödt Kläde 
och hwite faconerad band 
beslagne a 6 D 
2 St: Dito, med rödt 
Sammet 
4 St: Dito, med rödt lerofft 
öf:r dragne 
2 St: Dito, med wridna 
fötter och plys på armarna 
2 St: Lahnestolar med rödt 
Sammet öf:r armarna a 4 D 

d. 25 Sept. 

d. I l  Julij 
uthtagne 

36 
d.25 Sept. 

8 41 
42 

16 
d.26 Sept. 

16 43 
8 44 

1638 

1 St: San etacke af swart 
Tafft med: lerofft under- 
fordrat 20 
1 Dito stort öfwertacke 
med swart Iarofft under- 
fodrat och Höga Swarta 
Silkesfrantzar omkring 40 

1 Dito med Hwijtt larofft 
utan frantzar 20 
1 Dito 15 
12 St: öfwerdrag på Stolar, 
af Swart Sammet med Silc- 
kesfrantzar omlfring, alle- 
nast 2 ryggstycken och 3 
Saten äro utan frantzar, a 8 
D 96 
6 St: Lahnestolar, Dito, ii 
12 D 72 
1 St: Swart Sammetz Kam- 
foder medh Tafft under- 
fodrat 4 
1 St: bordtacke af blott d. 16 Julij 
Sammet, medh Silckes- 
frantzar kring, odug1:t 
1 St: Dito af swart Carde- N 80 
wan: odug1:t 
4 St: Liveries Råckar medh N 68 
sammetz snören och Gull 
insprängt, i 30 D :r 120 
1 Waria med Gull inlagdt 
faste 12 69 
1 Taintur af blått blomerat 
A t l g ~ k  A - - - med - - - - Cilckeqfrantzar - . . . . . . . - - 
ikring, bestående uti 7 St: 
och 1 smalt 300 
1 blå sametz Sang af 4 Gar- 
diner, under fodrat med 
blått blomerat Atlask, med 
Silckes och Si1f:r frantzar 
kring, men på dhe små 
gardiner Silfwerfrantzar 60 
1 Sangkap a dhertill med 
Crepiner P rantzar och lit- 
zer på 4 Hörn 50 
I Stort Sängtäcke af blått 
blomerat Atlask med Silf- 
wer och Silckesfrantzar 
och blått Iarofft under- 
fodrat 3 O 
1 Dito utan frantzar 40 
1 Kappa in i Sangen af Di- 
to Slag 24 
1 Blommerant Sammetz 
bordtacke med frantzar 
ikring 14 
2 St: lahnstolar af Dito 
Sammet, med Sö1f:r och 
Silckesfrantzar i 6 D 12 
2 St: Dito, små Stolar 3 
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Taintures. 

8 St: Patriarch Jacobs d. l 1  Julij 
Historia 400 1688 

uthtagne 
5 St: af Silcke, Een Gre- 11 Julij 
kisch historia 500 1688 
5 St: Boscage Tapeter 800 87 N :  
5 St: Dito, gamble 300 11 Julij 
5 St: Dito, item 1 paisage 450 11 Julij 
6 St: Landskapz Tapeter 1.000 
2 St: Stora Tapeter Dito 100 11 Julij 
3 St: Dito G1:e och af intet 
warde 
2 St: Turkischa Golf Tape- d. l l Julij 
ter i 24 48 uttogz een 

och d. 25 
Sept. en 
N 75 

6 St: Silckes Tapeter med N 72 
Sölfwer och Gull in- 
sprangdt och Wapner på i 
36 D 216 
6 St: smala Crantz Tapeter 
i 15 D:r 90 
1 Stoor Turkisch gålf 100 73 
-r. 
l dpcl 
1 St: Dito, nogot sambre 85 74 
8 St: blå store Portierer af 
Kläde med rödt, swart och 
hwitt borderat, och wap- 
ner på i 30 D:r 240 

4329 
Contrefaits Och Schilderier. 

Konung Carl Gustaf sitti- 2 
andes med Fama och Ley- 
on, utan Ram 150 
Drottn. Christina, med ett 7 
förgylt aple af een wattn- 
konst i wadret drifwit, 
med förgylt Bildthuggare 
Ram 60 
Konung Carl, i Engelska 
Riddar ordens habit med 
förgylt bi1dhugg:e Ram 60 N 1 
Dito till Hast, med förgyld 
Bi1dhugg:e Ram 200 21 
2 St: Dito, medh förgylt 
Bildhuggare Ram a 40 D:r 80 4 
Drotning Christina, med 9 
Kröningzmantell 72 
Dito måhlat balete med 3 34 
Konster 180 
Konung Carl Gustaf, med 3 
förgylt Bildthuggare Rahm 100 
Dito, med slat förgylt 
Rahm 40 6 

Drotn: Hedwig med slät 5 
förgylt Rahm 40 
Feldtherrn Jacob Delagar- 
die, sittiande 180 
Printz Condé 30 10 
Gref Axel i förgyltt rahm 100 13 
=:r Drotzens SahI: Con- 
terfeij 124 13 
Gref Jacob 16 23 
Konung Carl Gustaf, med 14 
Hertig Adolph förgyl- 
Hen:s Furstl: Nådes H: r  te rah- 
Fader och Frumoder mar, i 
Fru Marck grefwin:n 18 D:r 
Fru Landtgrefwin:n 108:- 

Gref Carl Oxenstierna 
Grefwin:n Hedwigh 
Gref Axel Oxenstierna, i 

1 
swart Rahm 30 
Feldt Marska1k:n Baner 
Axel Lilie 
Gustaf Horn 
FeldtHerrn Wrangel 
Gref Köningsmarck 
Gref Torstenson 
Baron Wachtmeister 192 
Gref Wittembergh 
Von der Linde 20 
Een g:l Menniskia i forgyldt 12 
Rahm 
Een Italien af een rar Masta- 
re giordh, uti förgyldh 
Rahm 50 
Ett Schilderie med een g:l 
Man på een Hwijt Hast 
widh rinnande wattn uti 
förgylt Bi1dthugg:e Rahm 36 
2 St: landskapp med Nym- 
pher i Swart förgylte 60 
Rahmer 
1 Landskap med Wattnfar- 
ga, förgylt rahm 12 
G:la Pfaltz Grefwen och 
Dess Gemåhl 
Een Högh Qwinsperson i 
g:l Frökisch habit 
Dhe 4. Ahrsens tijder i blå 
Rahmer tillsammans för 36 
Dianae Badh 
9 Musae medh Mercurio 400 
Johannes i Oknen 
Een Kyrckia i perspectiv 

1 lijtet Dito som reprzsen- 
terar Helfwitit 100 
1 Schillerie, i längtan af 
Chr:i Korss 60 

i förgylte 
ramer i 24. 
D:r 

12 
6 

24 

17 

18 

25 
Desse äro 
gl:e och af 
intet warde 
11 

15 
Desse 4 äro 
på Koppa- 
re Taflor i 
100 D:r 27, 
28, 29, 30 

19 
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1 Dito, Christus och Johan- 
nes som barn 
Expugnatio Novo ardix 100 
15 St: Cylindrisc\e Taflor 
med 2:ne tillhörige Speglar 150 
Ett l:t KiökStycke af intet 
wir  !e 
Ett nakot liggiande Qwin- 
folckz belete af Steen uti een 
utharbetat Rahm 6 
Ett Conterfeij med rorandes 
ögon 6 
3 St: Lappe-Schilderier a 6 
D :r 18 
Een Dame med marixglass 
före 4 
1 St: lijtet marmor brustbe- 
late 18 
Ett lijtet blygbalete nakot, 
som stöder sig på een Stub- 
be, med Zinck öfwerdragit 60 
Een Ram bildthuggare arbe- 
te medh Festoner och 
Anglar 16 
2:ne Messingz taflor, af 
hwilcka den ene ar med 2 :ne 
bilder 70 
Ett Morians balete med 
Musslor besatt 4 
Een grottesqve Wilde Man 
med runde Musslor besatt 100 
1. Dame med hwit hår - 

3180 

Brustbilder af Gypz: 

Konung Gustaf Adolph 12 
Een Keysare 12 
5 St: Romerske brustbilder 
och hufwuden a 3 Dah1:r 
Stycket 15 
Ett nakot barn liggiandes 6 
Een Jachthuiidh 24 

Een stoor Ekekista med 14 
förtent beslag 
Een Dito medh Hwijtt 
beslag 18 
Dito, rödh med 2:ne 
wapnar 18 
3 St: Blomsterpottor af trä, 
medh förgylte Festoner 15 
Een bredhKapp af Bresilie 
Trä 18 
2 St: swarta Tabletter med 
förgylt Messingz beslag 6 

22 
36 
d.25 7bris 

20 
35 
d.25 S. 

32 
d. 25 S. 

d. 25 S. 31 

d.25 S. 33 

95 

40 
d.25 S. 

d.4 De- 
cembr: 
auction 
d.7 Nov. 

d. 7 Nov. 
3 7 

d.25 S. 45 
d.25 46 
93 
d.25 4 st. 
borta 
d.25 S. 47 
d.25 S. 48 

d.25 S. 89 

d. 4 De- 
cembr. 

d.25 90 

d.25 N 4 9  

d.25 N .  50 

d.25 N 5 1  

1 Swart bordh medh för- 
högdt och forgylt 
Messingzbeslag i alla 4 
Hörn vtj 30 
1 lijtet Skrifbordh med 
wridna fötter och skuflåda, 
brun fiirgzt 2 
Ett Dito, swart, af intet 
warde 
Ett swart Ebenholtz Scha- 
tull med lådor och Elfenbe- 
en inlagdt 50 
Ett apoteck på ett lijtet 
bordh I O0 
Ett gronfärgat abscons på 
swart foot elfenbensarm, af 
intet warde 
Ett swart skåp med dant- 
zande dockor, Orgor och 
Uhrwarck 
Ett Spelwerek medh Doc- 
kor och Speglar ofärdigt 36 
Ett annat Dito 
Ett swart Ebenholtz Skåp 

rien om Christi födelse 

j110 
med 4 Rum, deruti histo- 24 

Een oval bleckplåt med for- 
gylt inbundit namn, af intet 
warde 
An Ett lijtet gl:t Speelwarck 6 
Ett swart Laxerat bordh 
med dess foot och een låda 24 
Een Gulllader Skerm af 4 
St: 12 
Een Dito, med 3 Stycken 20 
1 St: Skerm af 6 st: gl: och 
aff intet warde 
Een brun Ekekista beslagen 14 
Een Sang med swarfwade 
wredna stolpar och 
Bildthuggare arbete 30 
Een Dito, af Eek, med 
Swartz viridna stolpar 16 
Een Dito, aff Enebarstra 16 

Een Dito, aff furu 6 
4 St: stora förgylte Ramer, 
Bildthuggare arbete a 24 
D :r 96 
6 St: Dito, släta och förgylte 24 

Ett S eelwarck, gammalt 
och affintet wärde 

d.25 N 5 2  

d.25 N 5 3  

borta 
d.25 N 5 4  

borta 

tilstades 
d.25S. N55 

d.25S. N56 
d. 25 N 5 7  

d.25S. N59 

d.255. N82 

N 58 

borta 
d.25S. N38 

7 bladh 

39 
d.25S. N61 
d.4 
Decemb. 
borta 

borta 
d. 7 
Decembr. 

d.4 
Decembr. 
d.4 
Decembr. 

borta 
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Effterskrefne Saker höra till Konst-Cammaren, 
på hwilcka nogot särskilt wardie eij kunde 
opsattias, Nemb1:n 

1 p:r Indianska Skoor dessa saker 
Een Ask medh 3:ne Indi- fördes d.27 
anske Sneckmusslor Novemb. 
Een G o n a  af een Fisk uti på Auction 
Elfenbens Ask. borta 
Ett Krott-warck med Speel- 
warck under. 
Ett Hufwud af ett Swijn 
med 2 Tänder och 2:ne 
Horn. 
Een fiederbusch af een Pa- 
radijsfogel medh Hufwudet 
uti een Ask. 
Een Chinisk book medh 
Trablad. 
Een Iåda med Glas öf:r dhe- 
ruti bönder curera hwar 
annan. 
2 St: Strussagg. 
Simson på papp och Silcke, 
i Swart Ram. 
Een Tafla med 2:ne Ryttare, 
af Hi!m p% P_t!ask. 
Een blompotta af inlagdt 
Tafft. 
Een Ståhl Spegell. 
Ett Speelwarck med Kon- 
ung Davidz Harpa. 
2:ne Taflor på pergament 
med penna rijtade. 
Johan Baptists: hufwud på 
ett faat. 
Ett Microscopium. 
2:ne Siöworter. 
Een naken bild uti een Iåda. 
Een låda medh allehanda ra- 
re Musslor och dherpå een 
duuk af Pergament uth- 
skuren. 
Een Kalckon af Musslor. 
Ett Eenhorn med sin futral. 
Ett Rinoceros Horn. 
Een La petrumma med 
2:ne been K amrar. 
Ett Glas att kanna Wadretz 
temperament. 

I dhet så kallade Blå Cabinettett, inventeradhes 
föliande Saker Nem1:n 
1 Stor Spegell medh förgylte 

Messingz beslag på Kanter- 
ne och 30 st: små och stora D 
drefna Silfwerplåtar 
1 Dito, med 31 Silfwer- 
plåtar 300 
1 Stor Spegell med Spegell- 
Ram och inhiindne nzmn af 300 1 d l? octoh 
Silfwer, med Crona öfwer 400 
1 Spegell med förgylt Mes- 
singz drifwi Ram 
1 Dito, iamlijk, men nogot 

4 :  j 
större Glas, doch lijtet 
skadt 150 
2 St: Oval Speglar med för- 
gylt Bildthuggare arbete i 
40 D:r 80 
Ett Cabinett med lådor af N B  D.7 
Florentiner Steen inlagde, Nov. til 
och inuti medh perspective hns M:t gl. 
och Speglar; item Ett bordh Drott- 
dhertill, som ar nogot sond- ningen 
rigt, och 1 ar Cheridoner, 
iempte dpen tillhörige 
Zijraten 550 
Ett Cabinett af Japanischt d. 19 Nov. 
arbete, med bord, Cherido- 
ner och Zijrath 400 
Ett Skåp af Eek med Mar- d. 19 Nov. 
mor inlagdt 150 
1 Dito, af Eek 70 d. 19 Nov. 
8 St: Stolar med blåt Sam- 
met öf:r dragne och tunna 
Gullfrantzar, dheriblandh 
och 2:ne Iahnstolar i 25 
Dah1:r 200 d.10 octob. 
6 St: Dito, med wridna föt- d.7 Nov. 
ter och larofft öfwerdragne, 
i 4 D .  24 

Vti detta Blå Cabinettet funnos iamwahl förwara- 
de åthskillige kostelige Geschier aff Bernsteen, 
Perlemoo och Porcelin, sampt diverse Kiockz Sa- 
ker mastedehln aff Hollenske Steenkiarill, hwilc- 
ket alt, med hwad dher till hörde, Hennes Furst- 
1:ge Durchleutigkeit begiarte från Inventeringen 
eximeras; endhels dherföre, att hon nogre Saker 
dheraf hafft från sin barndomb, nogre ochså be- 
kommit af Hans Sahl. Kongl. Ma :tt Glorwyr- 
d i g t  i AminneIse; Som och för dKen orsak, att 
hon uti Kiöckz Saker och dylijkt altijdh hafft een 
större förnöielsse an uti nogot annat: Hwarwijdh 
dhe De[uteradhe, effter föruth skiedd Communi- 
cation arofwer medh H:r Comiss:n Schönberg, 
Iåto förblifwa. 
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Som effter dhen dher öfwer befindtlige särskilt 
giorde Opsatz och Wardering med alt hwad dher 
inne ar, giör tillsammans 

14.866.30 
Men anlangande dhe Manuscripta hwilcka dher 

finnas förwarade, så hafwa dhe Deputeradhe 
dhem allenast låtit anteckna, men ey wardera, 
hollandes före dhem wara aff een sådan beskaf- 
fenheet, att nogot sardheles prijs ey kunde dher- 
öfwer författas. 

D 69868.26 

RVSTCAMMARN 

Bössor, Fisier och Stutsare 

d.27 No- 
vemb. for- 
des Gevah- 
ren på 
Aution 

1 p:r små bössor med bruna 
stockar, Silfwerbeslag och 
Styckewijs pijporne så och 
pucklorne förgylte, både 
reflade n ,n X T  4 

Y O U  1Y :l 

3 St: långe subtilige bössor 
med små Kulor, swarta 
Stockar med Si1f:r beslag, 
och släta Iåsar 120 N 2 
1 p:r Tyska bössor reflade, 
blå amilerat och styckewijs 
förgylte, i bruna stockar 
med been inlagde 48 3 
1 p:r Dito, på samma 
maneer 48 4 
1 St: Tysk bössa med 8 raf- 
lor, och hiullåås, inlagd 
med hwitt been och parle- 
moo, fiadren utanpå låset, 
Styckewijs förgylt 24 5 
1 p:r longa reflade bössor 
med stora Kuhlor i swarta 
Stockar, låsen med Mes- 
singz figurer och pucklorna 
förgylte 144 6 
1 p:r longe raflade bossor 
medh uthstuckne låsar, för- 
gylte pucklor, blå amelerat, 
Styckewijs forgylte i swarta 
Stockar och Sölfwer beslag, 
dhen ena medh allehanda 
diur, och 24 förgylte puck- 
lor, dhen andre med 25 Di- 
to, med looforma, dhen ene 
utan laddstock 200 7 

1 p:r longe raflade bössor 
med uthstuckne låsar, och i 
swarta stockar med beslag 
af bleck 
1 p:r Pertisk bössor med 12 
reflor, uthstuckne låås, för- 
gjjlte pcck!or, blå amelerad- 
he pijpor styckewijs förgyl- 
te, i Swarta stockar med 
Si1f:r beslag, 1 Silfwerplåt, 
13 St: Sölfwerbleck på 
dhem båda 
1 p:r Dito raflade, slata Iåås 
med Messingz rek"- bruna stockar med een in 
lagde, på anslaget een 
Ryttare 
1 p:r bössor med 6 refflor, 
blå låsar, swarta Krusa stoc- 
kar och been inlagd 
1 p:r Raflade bössor med 
flintlåås och swartbruna 
stockar 
1 p:r Raflade bössor, låsar- 
ne blå ameleradhe, bruna 
stockar med been inlagde 
1 p:r bössor med stora ku- 
lor, den ene reflad, den and- 
re oraflad, med inwandig 
blå anlupne låsar, Messingz 

ucklor, bruna stockar med 
% .  een inla de 
1 p:r Räiade bössor medh 
flintlåsar, bruna stockar 
medh been inlagde, 1 lijtet 
been borta på anslaget 
1 :r Stutsare, den ena raf- 
la:, d en andra slät, med 
uthstuckne låsar, back på 
pijporne Messingzpucklor, 
i bruna stockar, med mesing 
och Parlemoo, röda och 
gröna been inlagdt 
1 p:r Peis bössor med 8 raf- 
lor, den ene oraflat, förgylte 

ucklor medh bruna stoc- 
Rar och been inlagde, med 
looforma och Cratz 
1 p:r bössor med 8 reflor, 
blå låsar, messingz durch- 
brutne pucklor, bruna stoc- 
kar medh Ståhl inlagde 
1 :r Pertisk bössor med 8 
rälor ,  blå låsar, heela Mes- 
singz pucklor och trycken, i 
swarta uthstuckne Stockar 
medh been inlagde, på an- 
slaget och på tacket een 
Hiort 



1 p:r Raflade bössor med 
blå Iåsar, heel släta, med 
bruna stockar och been in- 
lagde, looforma och Kratz 
dher till 
1 p:r Pertisk bössor medh 8 
Kaflur, låscriie blå med hela 
messingzpucklor förgylte, 
item tryckaren,   olle ra de 
Hanor, medh swarta stoc- 
kar och been inla de, loo- 
forma och Kratz d L r  till 
1 p:r Dito, i swarta stockar 
med Messingz trå inlagde, 
och Messingz förgylt beslag 
1 p:r Dito, läserne släta, 
med bruna stockar och been 
inlagde, på anslaget 1 hiort 
1 p:r Fugellbössor med 
flintlåsar, Swarta Stockar, 
Sö1f:r beslag, giorde hoos 
Hindrich Smedh 
1 p:r bössor med 8 Håärref- 
lor, bl i  läsar, Hanorne uth- 
stuckne, pucklorna pollera- 
de, i grå Stockar med been 
inlagde, på anslaget och på 
tackett ett leyon 
1 p:r Fugellbössor, pijporna 
innan och utan reflade, hal- 
f:a ijpan fyrkantig, medh 7 
Reior  pä kanten, blä flint- 
Iåås, grä stockar med been 
inlagde 
1 :r Stutsare med 8 diupa 
reior ,  pijpan och låsen mist  
förgylte, och swarte uthraf- 
lade Stockar medh been in- 
!atde, iempte 

reta1:t 1642 
1 :r bössor med 8 diupa 
reior ,  iäsen uthstuckne 
med Hiortar, genombrutna 
Messingzpucklor och tryc- 
karen förgylt, med röda 
stockar och been inlagde, på 
anslaget ett Rådiur, pä tec- 
karen een Fogell 
1 :r Stutsare, een med 8 
rälor ,  den andra slät, dher- 
pä Ahretalet stuckitt [16]48: 
Iåsen blå med förtäckte och 
uthstuckne pucklar, dherpå 
een dubbel1 Orn. Stockarne 
hwijta med swart Horn 
inlagde 

1 St: stoor Stutzare med 
brun Stock och been inlagd, 
puckeln forgyld, pä go1f:et 
1 p:r Stutzare med 8 raflor, 
låsen in- och utan blå, kap- 
porne och hiulen pollerad- 
he, gr2 stockar rnecl Mes- 
singz black beslagh, den ena 
på Höger, andra på Wanster 
stucken 
1 :r Stutsare, den ene ref- 
la:, d en andre slät, låsen 
half uthstuckne och polle- 
radhe, Stockarne af Massur 
och swart been inlagde, och 
2:ne Kratzar 
1 :r Korta fugellbössor, 
refgade, Iåsen blä inwändig, 
bruna stockar med been 
inlagde 
1 St: stoor bössa med 8 ref- 
lor, låset uthstuckit med al- 
lehanda figurer, puckel och 
trycke af Messing, ge- 
nombrutne, Swart stock 
med been subtiligt inlagdh 
1 St: long bössa med 8 raf- 
lor, syfftet aff Messing och 
förgylt, Iåset pollerat, puc- 
keln och tryckeln af ge- 
nombruten Messing och 
förgylt, grå stock med been 
inlagde 
1 St: long bössa med 8 räflor 
och stoor Kula, låset heel 
uthstuckit och genombru- 
tit, Korswijs puckell, swart 
Stock medh been inlagdh 
1 St: bösssa med små Håår- 
reflor, utan på pijpan 3 
Messingz petare, Iåset heel 
öf:r bygdt, gienom bruten 
Mess ing~förg~l t  plät, brun 
Stock med been, perlemoo 
och Messingz trå inlagdh 
1 st: bössa medh stoor Kuh- 
la, heel uthstucken, med 8 
reflor, och ett blått danskt 
Iåås, puckeln och hanen 
pollerad, een gl. brun stock 
med been inlagdh 
1 st: bössa med stor Kula, 8 
diupa och 8 små raflor, ett 
dubbelt förgylt Messingz- 
syffte, läset pollerad, och 
dherpä allehanda Gewahr, 
Hanen lijk ett Wulfz Huf- 
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wud, brun stock med alle- 
handa figurer af been 
inlagdh 36 
1 St: long bössa med tiock 
pijpa och 8 håårreflor, för- 
teckt syffte, Iåset heel uth 
stuckit, swart stock med be- 
en inlagd, stocken nogot 
sönder wijdh Swantz 
skruf:en 18 
1 st. Petskbössa medh stoor 
Kula, 8 stora, och 16 små 
reflor, dubbelt syffte uth- 
stucken Hane, swart Stock 
med been inlagdh 36 
1 St: Reffelbössa medh fran- 
söskt lååss, hwijt stock med 
een Kratz 18 
1 st. bössa med 10 Raflor, 
Iåset uthstuckit, swart stock 
med Ståhl figurewijs 
inlagdh 36 
1 St: Dito, medellmåttig 
Kula, Iåset inwandigt blått, 
puckell af Messing, swart 
Stock mer! stahl in!agdh 30 
1 St: bössa med 6 raflor, pij- 
pan och Iåset med Sölfwer 
inlagdt, een Messingz 
durchbruten puckell, Grå 
stock uthstucken, på ansla- 
get een rund plåt med Mes- 
singz Trå och Perlemo 
inlagdt 18 
1 St: lijten Stutsare medh 8 
reflor, Iåsett blått, pucklor 
af Messing, grå stock medh 
rijtat beslag af Messingz- 
naglar 8 
1 p:r Stutsare med 8 raflor, 
på Iåset messingzpucklor 
med een hafzfru, Stockarne 
swarta med Parlemoo 
inlagde 24 
1 St: bössa med 7 raflor, 
blått låås och hwijt Hane, 
brun Stock, och een Wolf 
på anslaget 18 
1 St: slät Carbin med 8 
Raflor 12 
1 st. bössa med 8 Raflor, 
låset heel blåt, brun stock, 
uthstucken med been 
inlagdh 12 
1 p:r longa Stutsare med 10 
Raflor, puckeln förgylt och 
bruten, swarta Stockar med 

Ståhl inlagde, stå på 
golfwett 36 
1 St: long Muscovitisk 
Musqwet med flintlåås, 
Stocken med Parlemoo och 
been inlagd, dheraf femb 
små Perlemo uthfalin 60 
1 St: stoor bössa med 12 
Reflor, förteckt syfte, låset 
heel slatt och förteckt hiul, 
grå stock nogot medh been 
inlagd 1 O 
1 St: stoor bössa, inwandig 

att, uthwandig halfrundh, 
låt låås, puckell och tryc- 

kare aff Messing, förgylt, 
stocken uthstucken medh 
Si1f:r stiernor och been figu- 
rewijs besatt 12 
1 p:r Musqveter med longe 
Messingzsyfften, Stockarne 
med Perlemoo -och been 
inlagde 60 
1 St: long Musqvet, med 
longt Muscovitiskt flintlåås, 
=ti ppn ur$ c t n r l r  

b*" ----" I 2  
1 St: lång Fransösk Fisie 
medh förgylt syfte, på Iåset 
ett leijon uthstucket, swart 
Stock med Sölfwerbeslag, 
och back på anslaget Silf- 
werwapn 48 
1 St: long Fisie medh blåt 
låås, Stocken grå och heel 
slät 18 
1 St: Dito, utan laddstock 18 
1 p:r longa Bantler byssor, 
pijporne med WulfzKieff- 
tor, blå och Styckewijs för- 
gylt, fyrlåset pollerad, pan- 
nan och Hiulstången för- 
gylt, Stockarne swarta 
medh Bleck beslag, och ar 
dhen ene Stocken sönder 36 
1 St: fransösk fisie med 2:ne 48 
pijpor 
1 St: Waderbössa med Mes- 
singzpijpa, nogot ofärdig 24 
1 St: Portugisch Fisie med 
Sölfwer beslag och bygel1 24 
1 St: Dito fransösk, och 4 
pijpor, med Järnringar om 72 
1 St: Kort Bandler med een 
swart Stock och iern 
beslagen 4 fins intet 
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1 St: Stackot bössa, med 
hwilcken man kunnat skiuta 
7 skätt effter hwarandra, grä 
Stock med Jern beslagen, 
läsen och konstyckerne för- 
kombne 6 63 
1 St: lijten Stutsare med 6 
reflor och slatt fyrlääs, grä 
Stock medh Stähl inlagd 8 64 
1 p:r smä Reffellbössor, pij- 
porne medh diur och Stier- 
nor aff Sölfwer inlagde, 
Fyrläset uthstuckit, swarta 
Stockar med Si1f:r figurer 
inlagde, af hwilcka 11 äro 
borta 24 65 
1 p:r stora reflade Carbiner, 
grä Stockar, pä anslaget H:s 
E:tz Sahl. Drotzens wapn af 
Messing; Stockarne oduge- 
lige 18 66 
1 St: Dito 6 
1 St: Carbin med fyrlääs, 
grå söndrig Stock, gl: och af 
intet wardie 
2 S:: langa h6ssar, een raf- 
lad, dhen andre intet, med 
Elfenbeen inlagde Stockar 
och alt tillbehöör 36 69 
1 St: Kosakz bössa, medh 8 70 
Reflor 

' g  :r bössor med 8 reflor 
oc Hiullåås, Stockarne af 
brunt trä inlagde med hwij- 
ta been, på anslaget een 
Hiort af hwijtt been, med 
2:ne Kratzar till 48 
1 St: bössa med 8 Reflor och 
Hiullåäs, uthstucken t å  
Hiulet och durchbruten plat 
med een swart stock af been 
konstigt inlagdh 36 
1 St. Fisie med Gull inlagdh 50 73 

5 St: Stählpatroner till 
Fisien 
1 St: Carbin pä samma 
maneer 50 74 

4 St: Stählpatroner till 
Carbin 

NB: begge pijporne skiu- 
tas med ett anslagh. 
1 St: Carbin att skiuta 6 
skätt medh efter een 
laddning 48 
1 p:r Raflade bössor med 
utharbetade Stockar och 
Perlemo inlagd, gienom- 
brutne pucklor öf:r låsen 96 76 

1 :r Släta Stutsare, begge 
ralade, puckel 6f:r Hiulet, 
Stocken med Perlemo och 
hwijt been inlagdh 72 77 
1 :r Dito raflade, med ring 
o r wer Hiulen, grå Stockar 
och been inlagde 36 78 
1 p:r Stackota Stutsare med 
8 raflor i gr5 Stockar medh 
swart Horn  inlagde och blå 
Iääs med een ring 48 79 
1 p:r raflade bossor med 
Massrumstockar inlagde 
med swart been, och slata 
Hiullåäs, Kratz och forma 
till 48 80 
1 p:r Dito, med hwijtt been 
pä Stockarne 36 81 
1 p:r Dito, med Jarn på 
Stockarne 36 82 
1 St: Stutsare, inupä läås, 
med brun stoc, och Horn 
up5 18 83 
1 St: Fisie med grå Stock, 
fransöskt läås 18 84 
2 St: Stutzare ~ i c l ~ ~ s  35 85 
1 St: Musqvet 6 86 
3 St: gl:e och sondrige 
Musqveter, som stä på 
go1f:et 12 87 

3594 

Pistoler 
fördes d. 27 Nov. 
på Auction 

1 p:r longa fransöske Pisto- 
ler, med swarta Ebenholtz 
Stockar, hwijta Elfenbens 
Knappar, och förgylt beslag 18 
1 p:r Dito, med dubla pij- 
por, Swarta Stockar, och 
Knapparne med Si1f:r tråd 
inlagde 48 
1 p:r longa fransöske Pisto- 
ler med hwijta buxboms 
Stockar och Jern beslag 24 
1 p:r longa Pistoler med 
runda pipor, Syffte och blå 
Iääs, grä Stockar 12 
1 p:r korta Pistoler med fyr- 
Iääs, Stockarne af Indiansk 
Rosenträ, med genombrutit 
Si1f:r beslag 18 
1 p:r Dito, medh uthstuck- 
ne fyrlåäs, grä uthstuckne 
Stockar, men nogot söndri- 
ge, Silfwer Knappar och 
beslag 18 
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1 p:r Dito, med fyrlåås, grå 
stockar medh Ståhl inlagde 18 
I p:r longe franske Pistoler 
med fyrlåås, på pannan och 

ijpan Messing bruna Stoc- 
Rar med Feriemo inlagde 12 
1 p:r ionge gi:e Pistoier med 
fyrlåås och hwijta Stockar 3 
1 St: Pistol med 2:ne pijpor 
och 2:ne låås, Stocken brun 
med Perlemo inlagd, och 
een rund Knapp 24 
1 p:r med buxboms Stockar 18 
1 p:r Dito, med Messingz- 
knappar 6 

219 

Stål- och Flitz bågar etc. 

fördes d. 27 Nov. 
på Auction 

3 St: Stålbogor i l D :  3 
1 St: Flitzboga utan Sträng 1 
1 St: Dito, item, Een Taska 
dher till, med Messingzbe- 
slag och små Silfwernaglar 
iempte 5 St: små Si1f:r 
Kadior 10 
I St: Pijltaska aldheles bor- 
derat, med Sö1f:r förgylt 
beslag 20 
1 St: Dito, af Swart läder 
och borderat, mitt i Rosen 
een Corall medh Silfwer 
och Ammelerat beslag 20 
1 St: Dito, med förtente 
pucklor på, och 10 Si1f:r 
stycken på remen 6 
1 St: Pijltaska af swart läder . l 6  
1 St: Dito, med een Grijp 
på, gl. och aff intet wardie 
60 St: Pijlar a 8 öre 15 

Warior 

.fördes d. 27 på 
auction 

1 St: Skiön Waria, balian af 
Silfwer förgyldt, och med 
Stenar besatt, nl:n 179 Tur- 
koser,, l02 Rubiner 90 
9 St: Warior och Palaser, 
item 
1 St: Hirschfangare, med 
een balia af grönt Sammet 
öfwerdra en, dhertill een 
Knijf o& 1 Hwetieståhl; 

Hwilcket för dhet sådant 
war till een dehl gl:t och 
förråstat, endehls och uhr 
mode, intet kunde till sam- 
mans .högre skattas an för 12 
1 St: Attsatt bijla med hwijtt 
skafft 3 
1 St: Pijk af Bresilie trä, om 
7 a1:rs längd 48 
1 St: Bardisan Stock af sam- 
ma trä 24 

177 

Harnesk 

fordes d. 27 på 
Auction 

1 St: Cheriss med alt tillbe- D N 1 
höör, Hanskar stöflar och 150 
Hastehufwudh 
1 St: Tursk Cas vet, samt 
een ringkraga af bleck medh 
Gul1 amelerat, och 2:ne 
Orlappar 24 2 
1 St: Heel Casquet med 
Hanskar och Sporor, heel 
förgyld 50 3 
1 St: Harnesk med forgylte 
pucklar, dubbelt bröst, 
med een Casqvet och een 
Hanske, underfodrat med 
blåt plyss 50 4 
2 St: Nem1:n Bröst- och 
Ryggstycken, styckewijs 
försölfwrade och med blåt 
plyss underfodrade 100 5 fins intet 
1 St: Swart Harnesk med 
Casqvet, Armar och Han- 
skar, Styckewijs förgylt 18 6 
1 St: Stort TornerHarnesk 
heel försölfradt, med alt till- 
behör 72 7 
1 St: Dito, med förtent 
bröst- och ryggstycke, dher 
till een Stormhatt 18 8 
1 St: Torner Harnesk med 
bröst- och R ggstycke fial- 
lewijs försölladt, dher till 
Armar, Hanskar och 
Casqvet 18 9 
16 St: Hela Harnesk, alle- 
nast 2 p:r Hanskar fattas 
och et bröstycke fins intet mehr an 

11 st. 
280 10 
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Vtan desse föreskrefne, fin- 
nes 5 p:r läärstycken, 8 St: 
armar, 3 hele Casqvetter, 1 
Ryttare Casqvet, 3 St: som 
sattias under Ryggstycken, 
2:ne Hastehufwuden, i dhet 
ena förgyite naglar, och 
dhet andra försölfrade; an 
2:ne Hastehufwud af Ståhl 
med Spetzar fram i pannan 49 
1 St: liitet Harnesk med 

Hölster och foder 

fördes d. 27 på 
aution 

1 St: longt Fisie Hölster af 
lader 3 
2 p:r Stutsare Hölster af 
lader 6 
3 St: foder af Boii till d h e )  
små bossorne 
3 St: foder af rodt lader 
1 p:r Swarta Stutsare Hols- 
ter af lader 8 
1 :r Stutsare Holster af 
ro& lader 1 O 
6 St: Bosseholster af swart 
lader 12 
1 p:r Pistole Holster utan 
Kappor af blåt Sammet 1 
5 St: Stutsare Holster af 
Swart lader i 2 D:r 10 

51 

Sadlar och Tygh 

fordes d. 27 på 
auction 

1 St: Stoor rodh Sadell hog 
bcrderzr medh Gull, dar till 
Holster, Scabrack och heela 
Tygeln borderat, med Solf- 
werstycken på, som folier 
Nem1:n 
Pä Hufwudstycket 2:ne St: 
runda pucklor af Siifwer 
och forgyite, 7 St: ringar, 8 
St: Enspenger af Solfwer 
och forgylt: Pä Tygeln 2 
ringar och 2 Enspenger, Pä 
Ryggstycket 4 ringar, 6 
Endspenger af Silfwer och 
forgyldt 600 N 1 

1 St: Tursk röd Sammetz 
Sadell, därtill ar Hufwud- 
stellet af Silfwer med Tur- 
coser och Rubiner besat, 
och blå Silckes litz qwar till 
Steglader uti Stegbyglorna 
i St: Poisk Sadeii af rödt 
Sammet, Hyend och Taska 
med Sölfwer och Gull 
blommor, sampt knapparne 
med Sölfwerbögde blom- 
mor, N1:n 6 blommor och 4 
Ringar af Silfwer Styckewijs 
förgylt; dar till ett Scabrach 
med höge blommor af Gull 
och Sölfwer borderat 
1 St: Tursk Sadell med rödt 
Sammet af Gull stickat, dar- 
på äro 6 runda roser af Silf- 
wer amelerat, der till 
Hölster 
1 St: Rödh Sammetz Sadel, 
medh Silfwer och Gull 
blommor borderat, som 
och all behörig tygh, utan 
giord och böglor 
1 St: blä Sametz Sadell Hög- 
borderat medh all behörig 
tyg, utan Förbygell, betzel- 
tygeln försleten, Steglader 
aff hwitt mantat läder 
1 St: Swart Sammetz Sadell 
med Hölster och alt be- 
höör, Högborderat af Gull 
1 St: Isabell fargader Sam- 
metz Sadell, medh Hölster 
och all behörig tyg, samt 
Ett Isabell Hastetecke och 
een Romansk Cappa medh 
Gull Galoner heel öfwer be- 
satt, som och rundtom med 
Gull frantzar, utan böglor 
i St: Brun Sametzsadell, 
utan tyg, medh Si1f:r Galo- 
ner besatt, g:l 
1 St: gl. swart Sadell på 
Vngersk maner, med Scab- 
rach och frantzar, dar till 
Hufwudstelle och Tygell 
2 St: smä Sadlar af blomerat 
Plyss, med 4 streck Si1f:r 
galoner, dar till all tygh, så 
nar som Hufwudstellen, i 8 
D:r 
1 St: Silfwer Moer u togz 
Sadell, medh ~chabracE 



7 St: Liverie Hastetecken 
medh H:s E:tz Sahl: Drot- 
zens wapn, medh Sölfwer 
borderat Oraniefargat Sam- 
metzstreck, och Sö1f:r Ga- 
loner, Oraniefargat Boy till 
underfoder; Dar tiii i i  St: 
Halskappor, på hwar Cap- 

R a een blå Silfwer och Silc- 
es wast, dher af doch 3:ne 

äro%orta, h 30 Dah1:r 
2 St: Vngerska Tafftz Tor- 
ner Sadlar, med oachta Ga- 
lon rundt om Scabrachen 
1 St: Hasttecke af hwitt Da- 
mask, hwar uppå ar H:s 
Sahl. E:tz wapn, uthstoffe- 
rad, med rödt atlask och een 
oachta Gull Galon, rundt 
om med röda och hwijta 
Qwastar. 1 Halska pa 
dhertill, med 2 röda o c i  1 
hwijt Silkesqwast 
1 St: g:l söndrig swart Sam- 
etz Sadell, borderat, utan 
Tyg 
1 St: Grön Sametz Sadel1 
med Silfwer beslag, dar till 1 
borderat Schabrach och 
Polnisk Hufwudstelle, med 
Sö1f:r Kadior öfwerlagdt, 
Jaglijna och förbygel med 
grönt Silkessnöre 
1 St: Grön Sametz Sadell 
medh Sölfwerbeslag och 
Spetzar besatt, Tygen dher 
till af gröna silckessnören 
öfwerdragne och Si1f:r be- 
slag, utan Stegböglor, giord 
och Ryggstycke 
1 St: gl. Qwinfolckz Sadell 
med rödt plys uti sätet, och 
rödt Iader till Kåpor, som ar 
af intet warde 
1 St: lijten grön Sametz Sa- 
del1 med Spetzar besatt, 

1 3 2 f s n e  Hufwudstellen 
med 3 förgylte plåtar på 8 
Hufwudstellen, a 4 D 
16 St: Bågar medh Spen- 
iordar, och 2 wippor af VII- 
garn i hwar iord, a 8 öre 
16 St: Grimor med iarn- 
grimskafft och 2 Qwastar 
wijd hwar Grima a 16 ./. 
23 St: släta Messingzplåtar, 
a 16 öre 

16 St: Muulkorgar, hwarde- 
ra med 6 Qwastar, 3. l D:r 
13 St: Tecken medh 
Vllfrantzar och bielror på a 
5 m:r 
2 St: Dito Tecken utan biel- 
ror a 12 ./. 
8 St: små Tecken med 
Frantzar h 24 öre 
5 St: Grafswijnskins Hals- 
bandh, medh 1 stor bielra 
på hwart 
12 p:r Vllwippor med litzer 
uti 
15 al:r breda randuga bandh 
medh Qwastar i båda 
endarne 
9 St: Lijnor af Segel1 arn 
13 St: små remar a! hwitt 
Iader, medh swarfwade pin- 
nor uti 
4 St: gl:e Ladertecken at 
bruka öfwer Sadlar 
I St: Polsk Schabrach bor- 
derat med Gull på rödt 
Sarnrnet med frantz-r om- 
kring af Gull och gult silcke 

Sölfwer Tygh 

fördes d. 27 på 
Auction 

1 St: Hufwudstelle med för- 
bygel1 och Ryggstycke, 
med Sölfwerspenger arnele- 
radhe grön och blå, besatt, 
~ e m b f i n  
60 Spenger om både sijdor 
på tygeln 
2 St: Ringar 
2 St: Ende Spenger på Huf- 
arudstelle 
1 Ammelerat Lilia, 7 St: 
Ringar 
7 Ende spenger, 6 Pucklor, 
121 spenger 
1 Måna med een Stierna, 1 
stoor drifwen Sölfwerknap, 
1 stoor Roos, 2 St: stora 
Spenger, På Ryggstycket, 5 
stora Spenger, 14 små Dito, 
4 Endespenger, 1 stor ame- 
leradt Roos, 2 St: Söllior, 
tillsammans wardt 350 1 
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2:ne St: Turske Ty  af rödt 
wirkatt Silcke, medp förgylt 
Sölfwer och Stenar besatte, 
Nem1:n Hufwudstelle, på 
Sijdorna 2 fyrkantige Sölf- 
wer förgylte plåtar, på den 
ene 5, p% den andre 4 T=r- 
coser. 5% m:r 2 
Een Dito, i 
durchbrutit Söl Pannan' :r stycke, 
därpå mitt uti 3 Turcoser 
och 1 Rubin. 
Dito, på Skölden 1 Tur- 
koos, 77 förgylte Spenger, 4 
genombrutne Endespenger, 
10 förgylte ansichten, 1 
Rund bröst Puckell, 58 för- 
gylte Sölf:r Spenger, 3 ge- 
nombrutne ande Spenger, 
warde 180 
1 St: Hufwudstalle af rödt 
läder, besatt medh Sö1f:r 
förgylte Spenger, nl:n 80 St: 
Spenger, 5 St: bijhangande 

, förgylte Hiertan, sampt 6 
st: små förgylte Kadior 40 3 
1 St: Poisk föfbögeii och 
Ryggstycke, därpå 336 run- 
da pucklor, och på förbö- 
geln 1 stoor förgylt Puckel 
medh 1 Corall. På Rygg- 
stycket een roos, 2:ne sma- 
lare Spänger och 2 biach 40 4 
1 St: Rödt sammetz Huf- 
wud Stelle, med Gull och 
Si1f:r borderat, och Jarn 
förgyldt beslag, der till Ty-  
gell, förbygell och Rygg- 
stycke borderat 18 5 

628 

Stänger, Stegböglor och Capsoner 

fördes d. 27 på 
Auction 

2 p:r förgylte Stänger 1.16 
1 p:r af Jarn med Sö1f:r 
inlagde 5 
1 p:r Dito, försölfrade 1 
1 St: Turskt Munstycke, in- 
tet wardt 
5 p:r Ryttare Stänger, me- 
rendels söndrige .2O 
2 p:r af Jern förgylte Steg- 
böglor .8 
1 St: Capson förgyldt, 
medh rödt Sammetz 
Hufwudstalle .16 

1 St: Dito, Hufwudstelle af 
Silckes och Silfwer Galon .16 
1 St: Capson försö[l]frad, 
utan tyg .16 
1 St: Jarn Capson, utan Tyg  .4 
5 p:r förtente Ryttare Spo- 
'or, hwilcka, efiier clhe äro 
obruckelige, eij hogre war- 
deras före an .24 
39 par förtente Stegböglor, 
?i 8 öre paret, effter dhe äro 
uhr mode 9.24 
4 p:r Messingz Stänger, och 
1 p:r Små Stegböglor, 
hwilcket som gl. Messing 
warderas, och ar 10 marker, 
?i 20 öre 6.8 26:24 

Standarer och Fanor 

fördes d. 27 på 
auction 

20 St: uptogz fanor af diver- 
se Coleur, medh åthskillige 
figurer och diviser 
I i  St: Rrigzianor och 
1 St: G1. Standar med röde 
Qwastar uti 
Detta hafwa dhe Depute- 
radhe gått förbij, emedan 
dhet befans så wara beskaf- 
fat, att nogot wardie ey 
kunde dherpå opsattias. 

Släde- och Aketygh 

1 St: Rödh Jachtslada med 
wapn, och 2:ne bilder på 150 
1 St: Biörnhudz Sladetyg 
medh een Lookranck, af in- 
tet warde 
1 St: G1. Grön Sammetz 
Jagelijn 
2 St: Graf Swijnsskin med 
2:ne Sammetz Clappar, och 
een daraf medh Si1f:r Galon 
besat 
11 95 :r Crepin Qwastar 
med siiwer och brandgula 
snören i 3 D :r 34.16 
4 St: Lookranckar utan Tyg 
1 St: swart flätat Silckes 
Halssbandh med 6 stora och 
5 små Silkeswippor 2 
7 al:r tiocka Silckes snören 
med 2:ne Stora Wippor, ar 
af intet warde 
1 St: undersela af Lerofft 
dito 186:16 



INVENTARIUM PA MAKALOS 1686-1688 267 

Skiuterie- och Jagare Tygh 

fördes d. 27 på 
auction 

1 St: Elfenbens Krutflaska, 
därpå 2:ne Si1f:r plåtar med 
W d y U  pd t? 
1 . St: Jägare . Taska af grönt 
plys, item 
1 Smöriehorn af Si1f:r med 
een Kadia och Nabb 18 
2 St: Röda Ladertaskor, af 
intet warde 
1 St: Hissestreck af Gult 
och rödt Silcke flatadt, intet 
wardt och gl:t 
2 St: Halsband, 1 wirckat, 
med Silfwer och förgylt be- 
slag, det andra medh rödt 
Sammet, medh 2:ne rader 
Sö1f:r Galoner, bookstaf- 
wer, och een Sölfplåt med 
wapn 6 
2 St: Röda Halsband medh 
Sö1f:r Galoner och Jern be- 
slag, af intet warde 
1 St: Halsband för een 
Hiort 
8 St: Harenaat 1 O 
1 St: Handsåg med 
Jernboga 2 4 1 

Athskillige andre Saker 

fördes d. 27 Nov. på 
auction 

2 st: Pålske Yxar, een medh 
Silfwerbeslag, den andra 
hwijt medh försölfrad Jarn- 
beslag 8 
4 St: Hackor af Järn 1.16 
1 St: Rödh Sammetz Coffta 
med Silcke tiockt underfod- 
rat, därpå 6 p:r Si1f:r nabbar 50 
1 St: Messingzs ruta, item 
15 St: Buglor a Messing 

.24 

6 St: G1. Röda silckes och 
Silfwer Qwastar med snö- 
ren, af intet warde 
5 St: Hwijta Si1f:r Qwastar, 
med hwijta snören, gl:t och 
odugligt 
8 St: Isabell Qwastar med 
swart och Silfwer uti 8 
8 St: Dito, med hwijtt uti 
och longa snören 
10 St: Silfwer och Gull Cre- 
pin Qwastar med röda 
Gullsnören, förnötte och af 
intet warde 

9 St: Oachta Gullqwastar, 
af intet warde 68:8 

Wagnar och Careter 

1 St: stoor Caret, Korgen 
mec! förgylt Rildthuggare 
arbete, lädret medh förgylt 
Messingz beslag. Jnuti 
kladd med rödt Sammet, 
rundt omkring med röda 
Silckesfrantzar, så wahl som 
förslaget med Sammet och 
Frantzar, 18 förgylte Mes- 
singzplåtar under Him- 
meln, item 24 St: utan på, 
18 par Silckesqwastar utan 
Kranssen, och 7 St: små 
wa n nedan kring wagnen: 
Ef ie r  den är endehls G!: 
och obrukelig, endehls och 
fördarfwadh, finnes wara 
wardh 300 2 
1 St: Dito, Korgen med för- 
gylt Bildthuggare arbete, 
lädret förruttnat, med för- 
gylt ~essingzbesiag, om- 
kring Kransen förgylte 
Messingzplåtar, Jnnuti 
kladd med blått Sammet 
och blå Silckesfrantzar, 
item försla et, under Him- 
meln förgy f te Messingzkot- 
tor, för föromtalte skiahl, 
allenast wardh 300 
1 St: Dito, Korgen med för- 
ylt bildthuggare arbete, 

Bädret med förgylt Messingr 
beslag med wapn på, Jnuti 
på sijdorna kladd medh 
Rödt blomerat Atlask, ne- 
deruti och under Himmeln 
med rödt Sammet, medh 
Gull och Silckes frantzar 
rundtom, Ar gl: och illa 
medfaren 230 3 
1 St: Swanhals Korg med 
Rödt Trijp, gl: och till een 
dhel söndrig 60 4 
1 St: Berlinsk Chais, gl: 40 4 

930 
NB: Till alle ofwannambde 
Careter och Chaiser, äro 
Dynorna och Hyenderne 
uti förwahr, och Conserve- 
radhe 

Summa Inventarij Km:t 
D :r 

78.579.2 
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Opsatz öfwer alle aff detta HögGref1:ge Sterb- 
huset har i Staden uthestående Panter, iempte 
Specification af dess wardie, och huru högt 
hwar och een pant med Capita1 och Interesse till 
denne Tijdh graveras, Nemb1:n 

S:R. St: Läne - R2nc~) 

Är lånt på Malmgården widh Pac- 1683 
karetorget belegen, som uti sidste 18 Aug. 
Wådheldh med afbrandes, Capital 
3000 Dah1:r Km:t Hwarpå till d. 17 
Sept:r innewarande Ahr rester Ca- 
pital och Interesse D:r 1322: 
18%./. Km:t Hwilcken Tompt eff- 
ter dhertill af Magist:n särskilt De- 
puteradhes godtfinnande, nu ar 
wardh Km:t D 800 
Pantsattes dhet widh S:t Jacob be- 1683 
legne stora Huus, för 8000 RD: 24 Nov. 
sp: Iåhn, och ar graveradt med Ca- 
pital, och Interesse till d. 17 Sept:r 
[l6186 för RD:r 9979:51:20 
Hwilcket med alle dess adperti- 
nentier och Iagenheeter, af förn:de 
förordnade ar warderat för 
Kn?:t U n L, 37nnnn w w w w  

Hero von Santen 

Är Ett Diamante Gehäng beslag 1683 
pantsatt för Capital 2000 D Km:t 20 Julij 
med Interesse 8 pro Cento, till d. 
20 Julij sidst1:e 480 D som effter 
desse Tijder ar wardt D 1800 
För lånt Capital 1800 D:r Km:t 1683 
med Interesse 8 p.C: till d. 13 13 Nov:r 
Sept:r 1686 D 398 Km:t häfta 113 
St: Knappar af Gull med Diaman- 
ter infattade D 2760 
Item, 2:ne Byxknappar, 1 p:r 
Skospennen, 4 Knabandz spen- 
nen, iamwahl med Diamanter be- 
satte D 1044 
Ett Sölfförgylt Kyhlfaat uthsatt 1684 
medh gl:t mynt, för Capit:l D:r 24 0c t : r  
1000 Km:t och Interesse till d. 24 
Aug. 1686,146 D 22 ore B 1000 
Een Pocal på 3:ne Ornefötter, af 1685 3 Jan. 
Cronogull, och 120 lodz wicht, 
för Capital 4000 D:r Km:t med 
Interesse 8 p.C. till d. 3 Sepc:r 
nastledne Dah1:r 533. 10 öre, Ar  
warderat för D 3840 

An ar på ofwanstående panter 
gravation N1:n 
1685 14 Nov:r för Crediterat Wijn 
D 363 Km:t 

1686 14 Jan. sammaledes, för D 
406 Km:t 
Dessutan hafwer von Santen att 
fordra för een Rest, sedan d.11 
Apr. 1685 till d. 14 Julij 1686 Ca- 
pital och Interesse 161 D Km:t 

Fru Anna Schönfeldt 

Är lånt Capital 1400 D Km:t med A:o 1682 
interesse 8 p.C. till d.6 Sept:r 1686 6 Dec:r 
belöper 420 Dah1:r på 2:ne Sölf- 
förgylte Glober om 606 lodh, a 11 
m:r D 1666:16 
Blef inneståendes een Rest som sig 1685 
belöper med Capital och Interesse 19 Julij 
till d. 7 Sept:r 1686 D 47.16 öre 
Km:t 
Ett stort swart Skåp och bord med 1686 
Sölfwer inlagdt, item 1 Spegel1 17 Febr. 
med Sölfförgylt rahm, för Capital 
och Interesse till d. 7 Sept:r uth- 
racknat D 1044.14 öre Kmt 
Hwilcke tillsammans äro wardera- 
de för D 4000 
På nastofwannambde Panter äro 
och för sirie foi.&aii föi-s&ra:e 
N1:n 1686 

20 Febr. 
Reemsnijdaren M:r Tobias Renner 
för D:r 200 Kmt 
Kiöttmånglaren Olof Bangdtsson 
för Dah1:r 244 Kmt 1 Martij 

Fru Christina Cronström 

För D 421.10.16 Capital och Inte- 1686 
resse till d. 11 0ctob:r  nastkom- 11 Febr. 
mande, uthracknat, äro 2:ne Crijs- 
stall LiussCronor pantsate, som 
finnas wara warde D 480 

H:r Herman Wijnecker 

1684 
24 Martij 

Vppå ett pretieust Steenbordh Iånt 
Capital 1200 D Kmt fordrandes 1 1684 
p.C:o Månadt1:n effter förskrif- 29 Aug. 
ningen, Interesse, wardt D 1800 r3122 lod 
Ett Dousin Sölftalrijkar af 362 effter obli- 
lodhz wicht a 10 m:r D 905 gationen 

Hwarpå ar Iånt Capital 700 D 
Kmt Emot 1 pro C:o Månadt1:n 
Interesse. 
förstracht Capital 900 Dh1:r Km:t 1685 
i 8 pro Cento Ahr1:n Interesse, 15 Nov:r 
Emot Een Gullbagares underpant, 30 lod eff- 
af 118 1/2 Cronas wicht D 948 ter oblig: 
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Harwijdh fordrar H : r  Wijnec- 
ker D:r 1400 Km:t som honom för 
sijn Swarfader restera skola. 

Öfwer 1nspect:n H:r  Gripendahl 

Ar pantsatt een G~il!, med Dia- 1661 
manter uthsatter Ringkraga, 22 Febr. 
hwilcken dhe Deputeradhe Råd- 
men:n begärt nu få wardera, men 
H:r Inspectorn föreburit sig eij 
hafft Nyckeln till dhet Skatull han 
låge uti förwarat; Dhen samme 
dess utan intet giorde för hans 
fordran tillfyllest, som är med Ca- 
pital och Interesse till Sept:r Må- 
nad 1686 uthracknat, RD:r  Sp: 
8803:16 .l. opwijsandes Obliga- 
tion, hwarutinnan dhen beskrif- 
wes, effter Gullsmedens M:r Ge- 
org Dargemans wardering, dhen 
tijden wara wardh RD:r 6000: Ty  
hafwa dhe Deputeradhe låtit dher- 
wijdh beroo, och optaga samma tå 
skiedde wardering, som ar KM:t 

D:r 36000 

Hande1sman:n Hans Schmidt 

Effter Kongl. Hoffrattz Commis- 
sariernes giorde Sluth och Rack- 
ning fordrar Capital och Interesse, 
som sig belöper till Septemb:is 
Månad [l1686 D:r 29512:19 öre 
Km:t, för hwilcken fordran ho- 
nom äro pantsatte föliande Jouve- 
ler, N1:n 
Ett diamant Wariefaste, wardt 

D 4200 
Een Diamante Ring D 3600 
Een Stor Taffelsten D 1200 
Een Diamante Roos med Krona 
öf :r D 13000 

Commiss:n Jaqves Olivet 
1686 20 Febr. 

På 3:ne Konstige Schilderier lånt 
Capital, som med Interesse 8 p.C. 
till d. 20 8:br 1686 beracknat, ar 
379:6 .l. Km:t 
Item; på 2:ne Schilderier, Capita1 den 1 April 
och Interesse till d. 20 8:br belöper 
sig D:r 156:24 ./. Km:t 
Desse ofwannambde 5 St: i pant 
stående Schilderier och Conterfey, 
skattas effter desse Tijder hwar- 
dhera wara warde 150 D:r Km:t 
som ar tillhopa D:r 750 Har  wijdh 

fordrar och Comiss:n Olivet een 
Summa af 9014 D:r 27 öre Km:t 
för nogre pertzedlar som han aflå- 
tit till H:s Sahl: E:tz Drotzen 
A n i s  1668, 1670 och 1674. 

Guiismeden M:r Friderich Kichter 

Bekommit till Vnderpant Gam- A:o 1685 
malt Sölfwer N:n 10 Febr. 
2:ne Faat, 2:ne Talrijkar och 2:ne 
Saltkahr som waga tillhopa 371 
lodh i 10 m:r D 927:lO 
Hwarpå han fodrar Capital, och 
Interesse 8 p.C. till d. 1 Sept:r 
1686, berachnat, Km:t D 841 :21 ?h öre 
Item een Rest effter sluten Liqvi- 
dation 
d. 14 Jan. innewarande Ahr, som 
giör Capita1 och Interesse till den 1 
Sept:r D:r 135: 2% ./. Km:t. 

Petter Brehmer 

Förstracht Capital 1853 D:r 28 öre 1684 
Km:t medh Interesse till vlt:o 5 Junij 
Allo IL86  iirhrarhnar n . r  343:5 
A --a. A .- 
Km:t på ett af Steen Konstigt in- 
lagdt Steenbordh, som ar wardt 

D 600 
Är lånt Capita1 4546, och belöper 1686 
sig dherpå Interesse till vlt Au 13 Julij 
D:r 47:15. Hwarföre fölian!; 
Kannor och Pocal aff Elfenbeen 
Konstigt utharbetade, stå i pant, 
som fördhenskull till sitt wardie 
iempt med Silfwer o föras N:n 
N:o 1 Een Kanna af230 lodh 5 10 

m:r D 575 
2 Een Dito om 280 lodh i 10 

m :r D 700 
3 Een Dito, af 242 lodh a 10 

m :r D 605 
4 Een Dito, af 300 lodh, a 2 

Dah1:r emedan Elfenbenet 
ar spruckit, eij heller af lijka 
arbete som dhe andre D 600 

5 Een Pocal, inuti medh för- 
gylt Si1f:r af 280 lodh a 10 95 
m:r D 735 
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Lars Andersson Krook 

Äro af honom på diverse Tijder 1685 & 
äthskillige Ca italer uthlånte, 1686 
sampt Wahror Porstrechte, hwilc- 
ket, tillijka medh Interesse i 8 
p.C:o för Capitalren, till d. 1 
Sept:r beracknat, gior tiilsammans 
D:r 1646:15 31/45 öre Km:t 

Hwarpå honom äro till under- 
pant gifne effterskrefne Saker, 
Nemb1:n 
Ett fyrkantigt uhr, wardt D 72 
Een Marmorbordskifwa D 140 
2 St: Sö1f:r liustakor af 182 ?h lod i 
10 m:r D 456 
Een Silfwertalrik om 40 lodh i 10 
m :r D 100 
Fyra St: Glas af Christal de Mon- 
taigne, N:n 
1 St: med een Swahn p i  och for- 
gylt Silf:r D 240 
1 St: på hwilcket Handgrepen och 
foten äro af Cronogull med Bo- 
miska Granater infattade D 540 
1 St: med Figurer uthslipat, och 
foten med GE!! an?e!erat D 360 
1 St: flater Skåhl med Rubiner i 
Gull infattade på Foten D 240 

Macklaren Roloff Cornelisson 

Hwilcken giör detta H ö g  Grefl. 
Sterbhusett pro Saldo till sig skyl- 
dig D:r 10180:14 ?h öre Km:t Och 
hafwer dheremot till Pant, Nem1:n 
Ett Vhr med Gullhuuss och Drott- 
ningens af Franckrijke Conterfeij, 
pä locket med små Diamanter Car- 
miserat, af warde Km:t D 780 
Een Conterfeij bössa med 2:ne 
Conterfeij D 60 
Ett pretieust Cabinett, wardt D 12000 

Vhrmaka:en Mest:r Thomas Kuneman 

För sin Fordran D:r 1169:8 öre 
Km:t Capita1 och Interesse, Haf- 
wer uti underpant föliande 3:ne 
Vhrer, Neml:n 
l St: med Skilpad och Silfwer uth- 
satt D 300 
l St: Fyrkantigt som ett Torn, och 
wijser på alla fyra sijdor D 360 
1 St: Polskt Vhr, p i  een foot D 120 

Tragordzmest:n M:r Christian Horleman 

Emot sin fordran för Capital och 
Interesse 260 D:r Km:t till d. 26 
Se t:r berachnat, sampt för tran 
oc1 buskor Km:t D:r 57924 öre, 
Hafwer han uti pant Ett Vhr med 
äthskliilge Edie Stenar och Siifwer 
besatt, wardt Km:t D 900 

Kial1armest:n p i  Castenhoff S:r Johan Macklin 

Länt Capita1 300 D:r Km:t emot 1686 
Interesse 1 p.C:o Månadt1:n Och  12 Febr. 
hafwer till Vnderpant Ett positiv 
el:r Orgwarck, warderat för D 350 
Dessutan fordrar han för 1 Ahm 
franskt Wijn med Kiarillet 165 
Dah1:r Km:t och 43 D:r för förta- 
ring som H:s Sahl. E:tz folck hoos 
honom giordt hafwa. 

Säledes wara besichtigat, antecknat och Wer- 
derat, attestere Wij med Wire namns Under- 
skrifft Actum ut Supra Johannes Marker Erich 
Boije S. Eosander J .  Hansson Merling 

Steenhuset wid S:t Jacob. 
Anno 1688 d. 20 Septembris 

Tillföllie af Lag Mannens och Kongl. Ombudz 
Mannens Walborne H. Jonas Schönbergs och 
Curatorernes uti Sahl. Kongl. Dråttzens Sterb- 
huus giorde begiaran sampt Magistratens dher 
på d. - - - gifne förordning, woro Rådh 
Mannerne Wa11:tt Christoffer Thessmar och 
Mattis Bergman, med Rijkzwardijen Antoni 
Grill, Handelss Mannerne Rolandt Elizson och 
Jacob Graver i Sahl. Kongl. Drottzens huus 
wijd S:t Jacob, uti det b l i i  Cabinettet, och fölli- 
ande saaker Inventerade, som wijd Inventering- 
en d. 17 Augusti 1686 forbijgin es, som bem:te 
Inventarium uthwijsar. Och be unnos som föl- 
lier, Nembligen 

Ig 

D:r öre 

Porselijn 

6 St. Faat med blåå blom- 
mor, Ost  Indisk Porselijn a 
2 R D  st. 72 
5 St. Smöör faat dito porse- 
lijn i 4 D st. 20 
5 st. små Confect skålar i 
1 D  16 öre st 7 16 
4 st dito större i 2 D st 8 
4 st dito ratt små a 1 D st 4 
2 st Kruus i 9 D st l 8  
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2 st Stoop med silfwer för- 80 
gylte Iåck och bandh om i 
40 D st 
2 st stoora Doff pottor, 
bagge lijtet Stötte i öf:rste 
brädden, i 4 R D  st 48 
I .. 
i atoort faat Genev porse- 
lijn 24 
9 st dito taldrikar 3 1 16 
2 st dito Saltzer i 6 D st 12 
4 st blompottor i 3 D st 12 
2 st dito sönder som intet 
kunne warderas 
2 st skålar i 3 D st 6 
11 st Målade faat, i Tysk- 
land giorde i 4 D st 44 
5 st dito spruckne och ihop- 
satta i l D 5 
15 st dito taldrikar i 1 D st 15 
3 st dito sönder af intet 
warde 
1 st Confect skåhl dito slag 1 
10 st Målade Saltzeer i 16 
öre st 5 
14 st små Koppar i 16 öre st 7 
6 st liusstaakar i 2 D st 12 
1 st stoor Målat dito blom- 
påtta, footen något stott i 12 
3 st Stoora breda boutellier 
med si1f:r förgylte skruf- 
war, något stötte och 
sprukne i 6 Rd 108 
Ett saltzer af samme slag 6 
1 st dito confect skåhl 2 
1 st dito något sprucken 1 
2 st stoore Kyhlfaat, något 
stötte i 4 Rd st 48 
1 st stoort handfaat och 1 
stoor skåhl sönderslagne 
och i hoopsatte med lijm 
och dij warderades tilhopa 
för 8 

Hållandz Steen Kiarill 

19 st hwijta faat med höga 19 
bottnar i 1 D st 
7 st diupa skålar i 1 D st 7 
10 st mindre i 24 öre st 7 16 
5 st dito an mindre i 16 öre 2 16 
St 
22 st stoora blåa faat i 5 m:r 
st 27 16 
4 st dito diupa något större 
i 2 D s t  8 
34 st hwijta taldrikar i 8 öre 
st 8 16 

26 st blåa taldrickar i 16 öre 
st 13 
10 st små blå skålar i 12 öre 
st 3 24 
3 st Korgar med Iåk på i 7 
m:r st 5 8 
4 st s n å  bloriiflaskor i 20 
öre st 2 16 
4 st dito större a 5 m:r st 5 
4 st dito an större i 10 m:r st 10 
8 st trinda blompåttor med 
l ik  på i 1 D st 8 
5 st dito stora i 2 D st 1 0 
2 st Runda blompåttor i 10 
m:r 5 
7 st höga blompåttor uthan 
l ik  i 1 D st 7 
2 st lijtet större a 6 m:r st 3 
2 st stoora dito en lijtet stöt- 
ter i brädden i 3 D st 6 
En rund med låk, ratt stoor 12 
5 st hwijta Ohlkruus a 1 D 5 
5 st påttor uthan Iåk i 24 öre 
st 3 24 
3 st blåa Öhlkruus i 6 m:r st 4 16 
4 st hwijta wijn Kruus med 
lack i 5 m:r st 5 
3 st ratt små a 1 D dito 3 
1 st dito lijtet större 1 16 
4 st dito ratt stoora i 3 D 12 
3 st Durchsichtige Kruus i 6 
m:r st 4 16 
1 st lijtet Öhlkruus 1 
3 st hwijta Miölkskålar i 6 
m:r st 4 16 
9 st dito blåå a 1 D st 9 
1.0 st hwijta skålar med 
Oron och låk i 6 m:r 15 
6 st dito mindre i 1 D 6 
5 st dito an mindre i 16 öre 2 16 
2 st hwijta skålar uthan lack 2 
4 st hwijta liusastakar á 5 
=:r st 5 
2 st blåa saltzeer i 3 m:r st 1 16 
2 st dito hwijta a 16 öre 1 
4 st Korgar i 10 m:r st 10 
9 st Albaster flaskor a 1 D 
16 öre 13 16 
2 st blåå Smöraskar i 1 D st 2 
1 st blaklåda 1 16 
2 st blå flaskor med skruf- 
war 1 D 2 
3 st gråa steenflaskor i 4 D 
St 12 
3 st dito mindre i 2 D st 6 
2 st dito Kannor med låk i 3 
D st 6 
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6 st hwijta Saltzer i 8 öre st 1 
4 st dito blåa a 10 öre st 1 
l Steen Mortare och stötell 1 
I8 st blåå taldrikar a I2 öre 
st 6 
3 st dito större i 16 öre 1 
V st fart, a 3 =:r st 4 
9 st stoore dito a 5 m:r st I I  
2 st dito an större 2 D st 4 

342 

Glaas och Sölfwer 

4 st Glaas Kannor alldeles 
sönder spruckne och sönder 
fallne 
Item 2 st Glas flaskor allde- 
les förloradhe hwarföre silf- 
ret och beslaget på dhem 
som förgylt war togz af och 
befans tillhopa 183 lodh i 
11 m:r lodet sgiör 503 8 
1 Glas Kanna hehl med 
si1f:r förgylt grepan och 
foot, och ungefahr skatta- 
des fiir 28 !=Uh 2 ? ?  =:r 77 
Ett OgneGlas med si1f:r 
uppå, och förgylt i 7 Y4 lodh 
a 11 m:r 21 10 
10 st små Öhlglaas ?i 24 öre 
st 7 16 
4 st dito rijtade i 1 D st 4 
3 st släta Ohlglaas med Iåk i 
24 öre st 2 8 
2 st rafflade i 3 m:r st 1 16 
1 paar liusstakar a 5 m:r st 2 16 
14 st blompottor dheraf 
några lijtet sönder skattades 
tilhopa för 12 
3 st Glaas boutellier a 3 m:r 
st 2 8 
5 st bruna laxerade blom- 
pottor i 3 D st 15 

648 18 

Spegel1 och andre Saaker 

I st stoor spegel1 med hwitt 
och blåt lakwark och för- 
gylte Massingzplåtar uppå i 
40 Rd 240 
1 st bordh och 2 Geridoner 
med dito lakwark a 8 Rd 48 
2 paar stoora Knijfwar med 
agate skafft och amlerade 
Guldhålkar i 18 

1 paar dito mindre si1f:r hål- 
kar på 6 
1 paar med Berensteen 
skafft i I 
2 st Elphenbeens Credentz 20 
2 st Iandstolar öf:rdragne 
mer! b!ått dammlsk och sm% 
Guldfrantzar omkring i 18 
D st 3 6 
6 st liusplåtar swarta Ramar 
med tunt silfwer öf:rdragne 
s egelglas uti, 4 pijpor far- 
Zge, af siIf:r, som wog til- 
sammans 26 iodh i 10 m:r, 
dher -till 5 hattar alle glasen i 
dhem en undantagandes, 
sprukne och ett af dhe stoo- 
ra glasen sprukit wardera- 
des styket 18 D 108 
föruthan dhe 26 lodh si1f:r i 
10 m:r lod 
2 st Sohlspeglar i 12 D 24 
2 st små Målade stolar i 2 D 4 

Taflor och Schillerier 

7 st Morianer af Musslor 
med swarta Ramar a 6 D 42 
2 st dito blomwark i 6 D 12 
4 st dito smärre 3 D st 12 
4 st dito blomwerk ratt 
stoora med förgylta Ramar 
i 16 D st 64 
I st diup tafla med blom- 
wark swart Raam uthan 
glaas 16 
2 st dito slagh med glaas 
före 32 
2 st dito slag, forgylte Ra- 
mar och glasen söndher i 12 
D 24 
4 st an mindre med Glas fo- 
r e i 8 D  32 

Schillerier 

N . l  Mariz himelsfard på 
Koppar swart Raam om- 
kring 10. Rd 60 
N.2 På Eek Joseph och 
Maria 3 O 
N.3 På trä Målat. Maria och 
Christus 30 
N.4 Annunciatio Maria: på 
Koppar 30 



N.5 S. Pauli omwandelsse 
på Marmor 12 
N.6 S Catharina: Cröning 
på Marmor 12 
N.7 Christus och Maria på 
silke 6 
N.8 Dito stycke 6 
N.9 På Eek, förgangelighe- 
ten 12 RD:r 72 
N . l l  Eett blornwark på 
träa, ett håhl mitt uppå 16 
N.12 Christus och Maria 
uti en rund Guul Raam 24 
N.13 Christi födhelsse uti 
en tun si1f:r   låt pouserat 6 
N.14 3 st små taflor i si1f:r a 
3 D st 9 
N.15 2 st taflor pouseradhe 
i wax med swarta Ramar 
och glaas öf:r a 50 D st 100 
N.16 histqria då Christus 
fångades i Ortagården 12 
N .  17 5 st andra små stycken 
af åtskillig Sort i en låda 6 

665 

Anno 1688 d. 21 Septembris 

Narwarandhe samma H .  Rådh Man som d.19 
huius och Master Hans Hindrick von Eken 
Blekslagare och Mest: Hendrik Kohl Massingz- 
slagare warderades fölliande saker 

Bleksaker 

1 st Äppel steek huus 
2 st polerade feurfaat 
1 st struftratt 
3 st durchslag med skafft 
1 st kryddlåda 
1 st sokerask 
1 st oliie kanna 
6 st Eggost formor 
1 st halster 
1 st Eldskyfell 
2 st Gallerieformer 
2 st lok til pottor 
2 st slefwar 
1 gammalt saltkar 
1 gammall laxpanna 
1 st lam a 
1 st E l i i n g  och 3 muskot 

Massingh 

som warderades i 3 marker 
Marken. 
4 st Kiettlar uthan fatten i 
14 m:r 
3 st baken i 8 m:r 
2 st durchslag a 4 m:r 
2 st Nattliusstakar och 3 st 
handliusstakar i 5 m:r 
6 st slefwar a 2 % m:r 
4 st l ius~låtar i 6 m:r 
2 st wichtskålar i 7 m:r 
4 st soker Kiettlar a 15 m:r 
1 st Kylfaat i 9 m:r 
6 st Massingz pottor förten- 
te med l ik  a 1 E 2 m:r 
8 dito ratt små a 6 m:r 
1 st panna med 3 stötter 3 
m:r 
1 Tortpanna i 5 m:r 
1 Pasteijpanna med låk a 5 
m:r 
3 st skopor i 6 m:r 
1 st feurfaat i 2 m:r 
2 st faatringar i 4 m:r 
3 s t  p t n e  stakar af Malm I 
D st 

Malm 
som warderades a 18 öre Marken 

1 st Malmgryta a 11 m:r 
1 st dito mindre a 8 m:r 
26 m:r 14 20 
1 st dito anna i 7 m:r 
2 st brangJärn af Malm i l 6  
m:r och 3 E 38 12 
16 st Krokar med sine plåtar 
i 12 öre st 6 

Koppar 

1 st Stoor Soker Kiettell i 16 
m:r warderat i 24 öre m:n 12 
l st otagie Kiettell i 8 m:r 6 
1 st fång panna med lik 1 8 
m:r 6 
1 st skopa a 2 m:r 1 16 
1 stoor wattutunna a 3 E 3 
m:r 49 16 

Ref Järn 
Tillsammans 15 
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Theen 
a 1 D:r Marken. J huusgerådz Sahlen 

2 paar liusstakar i 7 '/z m:r 7 16 
35 st taldrikar a 2 E 9 m:r 49 
12 st faat och 3 saltzeer til- 
hopa 3 £ 2 m:r 62 
1 st fiskefaat 6 m:r 6 
1 st Pasteijpanna a 9 m:r 9 

Sangekladher 

1 st Madrass af arkom med 
blått sammet o IP wan på, och 
å en sijdha en Guldgallon 
och smahl spetz, dher till ett 
+kantigt Hyende och en 
trind Kudde af samma slaah 
med Guldgallon på, tilhoia 
för 3 O 

NB detta sammetet war 
gammalt och fläkiat. 
1 st Rackebolster af hals- 
singe wahr, med gammalt 
blått tafft öfwerdragit, dher 
till en Dunbadh och Orngåt 
med dito tafft 6f:rdragit i 35 
2 st Fenstergardiner a r  gam- 
malt blått tafft och blått 
larfft underfodrade, nederst 
wijd smala frantzar af guld 
och wijd hwardera 3 sil- 
kesqwastar 2 12 D st 24 
2 st dito uthan qwastar och 
Galloner ?i 8 D st 16 
1 st blått dammask bord- 
Kladhe uti Furstinnans bö- 
ne Cammar med små Guld 
frantzar å en sijdha 18 

I Huus Gerådz Sahlen 

1 st Rackebolster Engelst 
wahr något söndher 20 
1 st dito heelt 45 
1 st dito hållandzwahr 3 5 
1 st dunbädd af parkon 40 
1 st Rackebolster Engelst 
wahr dito ett hufwudbolster 
der till 80 
1 st dunbädd a parkon 20 
2 st hufdbolster i 10 D st 20 
1 st dito Iångdt med blå 
ränder 15 
Dito af hwitt parkon 15 
1 st dunbädd med rött wahr 30 
1 st dito med gult hwar 25 

1 st ornegåt af parkom 4 
1 st dito g:lt 6 
1 st lång randig Kudde 6 
1 st grönt sammetz Ornegåt 
gallon kring 16 
2 Madrasser af parkom och 
. - I l  ,,+L; u.. U L L A 1  ?O 
1 st dito med höö uti illa 
fahren 6 
Nok 3 st gamble madrasser 
2 med höö uti och en med 
ull, något illa fahrne a 3 D 9 

Summa 3700.6 
Här till kommer någre i det blåa Cabinettet 
befintelige Järnsaker såsom 
1 st Ballance i 10 RD:r 60 
1 st Eldskyfell och tång med 
Mässing på 6 
1 st halster 
2 st Kiöttgaflar 
1 st hackeknijf tillhopa 3 24 
2 st små Eldgaflar 
1 st Steekespett 69 24 

Summa 3769.30 

Således som offwan förmalt wara warderat 
Attesteres aff Vndertecknadhe 
Christop:r Thesmar Matthiass Bergeman 
Anthoni Grill Hanss Heinrich von Eichen mp 
Jacob Graver Hinrich Kohl 

78 aln blåt Dammask af aff- 
skillige stycken små och 
stora i 3 D a1:n 234 
Hijt la ges 65 d:r för dhe 26 
lod s i l t r  för 4 st liuspijpor, 
som are förgetne in margine 
utföras 65 

D. 29 Octobris warderades fölliandhe Meubler 
uti Sahl. Kongl. Drottzens huus af Oss under- 
technade 

Nemb1:n 
Kopp M:t 
D:r öre 

4 st Sneckor med Skiltpadde 
fötter och Iåck i 25 D st 100 
2 st Berensteens Kannor 
med tunt Si1f:r förgylt be- 
slag a 60 D 120 
1 st dito mindre a 50 
3 st perlemou faat i 24 D st 72 
3 st dito mindre i 18 D s t  54 



2 Bouteliier af Cristall medh 
pro.ppar och Si1f:r förgylte 
beslag 
1 Snecka med Si1f:r foot i 69 
lodh, hwar af slogz 20 lodh 
för Sneckan, blijr qwar 49 
lodh i ? O  =:r !odet 
och för Sneckan 
1 st dito förgylt foot i 87 
lodh. Sedhan Snekan i 20 
lodh af drogz blijr qwar 67 
lodh i 11 m:r lod 
och för snekan 
2 st dito förgylt foot och låk 
tilhopa 117 lod slogz af 16 
lod för hwar Snecka blijr 
qwar 85 lodh a 11 m:r lodh 
Och för snekorne 
I st. Saltkar af Leer med en 
hiort uppå söndher Nock 
dher till 3 st smärre 2 st 
söndher 
2 st Rijtade flaskor förgylte 
skrufwar i 20 D st 
3 st dito samma slag i 20 D 
6 st. dito raflade, förgylte 
skrufwar i I2 D st 
1 st dito med stoor förgylt 
skruf i  20 lodh i 11 m:r lod 
4 st Ohlglas med låk a 3 m:r 
2 st Kruus det ena spruckit 
9 st Credentzglaas alla nå- 
got söndher tillhopa 

184 
12 

d.7 Nov. 
på auction 

C. Thesmar M. Bergeman Anthoni Grill 
NB Denna Summa bör wara 1248 D:r 24.1. 

D. 26 Novembris 

Woro Uhrmakarne Konstrijke Mester Martin 
Blomberg och Wijkman af Magistraten förordna- 
de och warderadhe dhet iiti Gypz sahlen Stående 
Stoore Uhret Hwilket dhe effter noga ompröf- 
wande, effter det war sönder och illa medfarit, 
och eij kan brukas, för an det blijr reparerat, eij 
högre Skatta kunde, an till 300 D:r 

C. Thesmar 
Martin Blumberg vhrmaher Johan Wikman 

Vhrmaher 

Specification på det som Casseuren Thegman 
haar emothtagii och icke finnes på Inventario ef- 
ter Sahl. Dråtzen. 

1 st Påfwehatt af Jarn polerat och styckewijs för- 
gyllt medh en högh spetz, der till swart foder. 

2 st. HastetPckcn af rbdt Kliide ~ e d h  Y!ått feder 
och borderningh. 

1 st gammall sammetz Sehla uthen Kåpa. 
6 st patron Kök medh swart Klade öf:r dragne. 
4 st Halsbandh af Swinskin der på in alles 13 st 

små Klåkor. 
1 st stoor bergh Kristahl. 
3 st Indianske nötter. 
2 st Indianske Hangiesangar. 
I st gammalt swart Skabrak. 
1 st Skabrak af rödt sammet och guldh ryckt 

borderat. 
3 st lavetter uthan stycken. 
2 st g:tt stohlar. 
11 alnar rödt Klade. 
2 st lookrankebogar. 
10 st röda och vijta silkes qvastar, och 2 st lijnor 

der till. 
1 paar Hölster medh gamble gröna sammetz 

Kåpor. 
1 paar dito blå medh borderade sammetz foder. 
I st. öfwerdrag till een qvinfolkz sadel1 af oachta 

guldh moie[?]r och rödt foder. 

Måns Knutzsson emothtagit som eij heller fins 
på det Stockholmiske Inventario 

N:o 77 6 st smala dynor af blåt Thrij?. 
83 Een förtehnt sangh af Jarn ut] en Kista. 
84 1 st dito faltsang gammal1 af traa. 
85 1 dito alldeles odugeligh. 
86 4 st swarta Knappar. 
88 1 st gammalt sijdt bortacke. 
91 '/2 skåp brunt måhlat af fuhru. 
46 1 st förgylt Engell af traa. 



Ordförkluringur 

Ordförklaringarna gör ej anspråk på att vara full- 
ständiga. Atskilliga ord och uttryck från 1600- 
talet. bl. a. i inventarieförteckningar o.dvl., ar i " , . 
dag svårtolkade. Inventarieförteckningar ar ju 
vanligen dikterade, varför missuppfattningar och 
felskrivningar lätt insmugit sig. Aven stavningen 
varierar betydligt såsom t.ex. armesin, carmesin, 
carmersin, cheridon, geridon, eller tursenäl, tor- 
senall osv. Till ledning för läsaren har likväl en del 
svårförståeliga ord och uttryck ur den ålderdom 
liga vokabulären medtagits har. 

achraff agraff; spänne till fastande av 
kläder eller andra föremål 

adpertinentia adpertinens; tillbehör 

amelerad emaljerad 

allamodj a la mode; tidsenligt, modernt 

anwerpel, fönsterhasp; ursprungligen: 
andtwerpher handvarpa 

arkebus hakebössa med långt lopp; efter 
italienska archibuso och archibu- 
siere 

armesin armoisin; ett slags sidentyg, som 
ar en medelsort av taft, sidentaft, 
ofta mycket tunt 

aspa hasp 

atlask atlas; glansande siden- eller halv- 
sidentyg 

aurora aurorafargad = rosa- eller orange- 
färgad 

balg balja eller slida till stick- eller 
huggvapen 

ballance våg 

bandelor bantlär, gehäng 

bandey 

bandleer 

berensteen 

beridarehus 

blaggarn 

blommerad 

blomerant 

blygbelate 

boj 

borderad 

boscage 

bottekackel- 
ungh 

breilie, brixi- 
lie, brisilie 

bunt 

canatij secht 

canefass 

cardewan 

caret 

carmesin, car- 
merstn 

bantlar, gehäng 

bantlar, gehäng 

bärnsten 

ridhus 

grovt lingarn av blånor 

blomstermönstrad 

betäckt med blommor, blom- 
mig, blomstermönstrad; aven 
mattblå, blekblå 

figur av bly 

grovt ylletyg av sämre ull 

kantad med bård eller bräm; 
aven = broderad 

buskage 

~ottkakelugn, ugn, uppmurad 
av s.k. pottkakel eller skålfor- 
miga kakel, inmurade för att 
öka varmespridningen 

bresilja; rödaktigt trä från Brasi- 
lien (aven använt som färgämne) 

brokig 

canariesekt; muskatvin från 
Spanien och Madeira 

kanvas; grovt tyg av hampa, lin- 
ne eller jute 

kapson; hastgrimma för motio- 
nering eller dressyr 

karduan; fint läder, ursprungli- 
gen från Cordova 

karet; tackvagn 

karmosin; sammetsliknande tyg 
av vanligen karmosinröd farg 



carmiserad carmisera = att innefatta en 
ädelsten inom en krets av mindre 
sådana; att omge ett porträtt med 
en krans av mindre ädelstenar 

damask damast; olika slag av siden, ur- 
sprungligen från Damaskus; jfr 
linnedamast 

damaskerad genom gravering eller i fyllning 
med metall förses en yta med 
i i i O i i ~ t ~ ~  och blir dzmaskcrad; 
galler ofta beträffande klingor till 
hugg- och stickvapen 

cartziach, 
cartiak 

kasack; kort rock eller kappa 
med mycket iånga armar och 
långa armsprund 

bäver 
desmans 

dessin 

do# potta 

dofin 

drelch 

liten kula eller ask att förvara val- 
luktande ämnen i 

chas; tackvagn 

cheridon, 
geridon 

guéridon; liten, vanligen rund 
bordskiva, uppburen av en stån- 
dare på fot och avsedd att därpå 
stalla en ljusstake 

teckning, utkast, projekt 

skål eller terrin; av duuff = fet 
soppa 
dauphin, den franske tronfölja- 
rens titel 

cheriss 

chinisk 

christal de 
Montaigne 

kyrass; harnesk 

kinesisk 
dräll; grov lärft; tekniskt detsam- 
ma som damast, men enbart med 
geometriska mönster 

bergkristall; från franska: chris- 
tal de montagne 

circulum qu- 
adriacum 

kvadrant, astronomiskt instru- 
ment för vinkelmatning; från la- 
tinet: circulus quadriatus 

ett slags grovt klade eller fint val- 
kat ylletyg 

dussucken 

collör 

comiss 

kulör, farg engelskt wahr troligen bolstervar av klade av 
engelsk tillverkning dräktdelar, vapen m.m. för 

krigsfolk enhörningshorn; egentligen nar- 
valstand porträtt 

conterfeii 
bössa 

cordparla 

etui till miniatyrporträtt; från 
tyska: Buchse = ask 

fasad 

utfört i vävtekniskt komplicerad 
mönstring 

faciat 

faconerad 
genomborrad pärla, avsedd att 
trädas på en tråd; från franska: 
corde = tråd feltecken 

fenster 

feston 

fiolbrun 

fälttecken; axelskarp 

fönster; ofta aven = fönsterruta credentz 

uepin, krepin 

kredens; dryckeskärl, pokal, 
bägare dekorativ blomsterguirland 

krepin; tofs av kring en rund tra- 
pinne spunna silkessnoddar; 
aven små blommor, gjorda av 
guld- eller silverlan (metallrem- 
sor) eller silke som kantning eller 
frans 

violbrun; mörkviolett eller pur- 
purfärgad 

bössa; från franska: fusil 

pilbåge; från lågtyska: Flitz 

mosaikarbete från Florens 

fisie 

flitzboga 

florentiner 
sten 

fotsten 

frijss 

cronoguld kronguld; guldlegering eller 
guldhalt, som förekom i de guld- 
mynt, som kallades "kronor"; 
guldlegering om 18 karat rent 
guld 

golvplatta 

fris; grovt, glest och luddigt ylle- 
tyg från Friesland 

frijssade fris av finare slag; kan aven betv- cron rask se rask 
da utstyrd med friséguld, d.v.s. 
krusig tråd, frisad 



frontinisch frontiniac; vitt muskatvin från 
området kring den franska sta- 
den Frontignan 

hwetieståhl bryne; har möjligen samband 
med ordet vättjesten = brynsten 

hyende 

håårrefflor 

hiiltingc .roinhr . . . . . . . . . 

kudde, dyna 
färnbock röd bresilja (rödträ); genom farg- 

ning med detta erhållen fargkva- 
I;+& 
..%-L 

fina räfflor i loppet till en bössa 

sannnlikt linnehnlster frdn H51- --- --------- -----------"-A A --. 
singland förlorad 

förslag 

falsk, tillfällig, provisorisk 

här vagnsteknisk term indianisk har oftast = ostindisk eller 
kinesisk 

galon; snörmakeriband av ylle, 
linne eller silke eller guld- och 
silvertråd 

vanlig, allmän 

keramik från Geneve, troligen 
fajans 

gallun interesse 

inuentor 

isabell 

ränta 

inventor, uppfinnare, idégivare 

isabellfargad; blekgul, gulvit; 
uppkallad efter spanska drott- 
ningen Isabella, som vägrade låta 
tvätta sitt linne förrän araberna 
fördrivits från Spanien 

gemen 

Genev porse- 
l i n  

gesant 

geschirr 

glasvagn 

sändebud, ambassadör 

serveringsuppsats, servis 

kaross med glasfönster; jfr sju- 
glasvagn 

siden, även ylletyg; från franska: 
grosgrains 

grävling 

guldboett till ur 

gyllenläder 

guldbrokad; tyg med många in- 
vävda guldtrådar 

istappar möjligen beteckning på glas med 
noppor på utsidan eller också på 
glas, som genom upphettning 
och avkylning fått oregelbundna 
enY;"LnY i T,cas "ru---- J 

gross grön 

grafswin 

gullhuus 

gullader 

gyllenduk 

kamfoder ylletyg; jfr ordet kamlott = ylle- 
tyg av kamel- eller getull 

karet 

karmosin 

kaskett 

vagn med fyra hjul och fönster 

lysande röd farg 

huvudbonad; här vanligen = 

hjälm till rustning 
gipsbord; troligen med dekor av 
olikfärgad gipsmassa kiöttfargad 

klippare 

kläde 

knepper lås 

knytning 

knafwel-spjut 

hudfärgad, skar, rosa 

gåhr koppar gårkoppar; genom "garning" 
renad eller raffinerad koppar 

småvuxen, snabb hast 

valkat ylletyg av hög kvalitet 

knäpplås habit 

hacka 

hake 

hakelskerare 

hestehufwud 

hibentra 

holfster, 
hölfster 

hollenske 
steenkiartll 

dräkt, kostym 
knutet eiier knypplat arbete hake, t.ex. fönsterhake 

hakebössa, skjutvapen med hake spjut med två, ett stycke från ud- 
den anbragta spetsar eller hakar; 
för t.ex. vildsvinsjakt; bardisan; 
jfr ordet knävelborrar = musta- 
scher 

troligen = hackelseskarare 

huvudpartiet av hastens rustning 

ebenholtz 

hölster, t. ex. för pistoler krans 

krepong, 
crepon 

här = vagnsteknisk term, svingel 

tämligen lätt tyg av ylle eller 
halvylle, stundom med silke- 
blandning 

fajanskarl från Holland 



krott-wärck grottverk; av musslor, snäckor, 
stenar o.dyl. sammansatta pryd- 
ningar, varmed väggar i grottor, 
tavelramar el.dy1. kunde deko- 
reras 

musköt 

mössa 

garva, vitgarva 

nagel 

nestelband 

spik 

band att fästa ihop kläder med; 
jfr nästla 

krusa utsira, pryda 

kiöller, köller kyller 

laxera lackera landskap 

hugg- och stötvärja för kavalleri 

modell, förebild 

paisage 

pallasch leer lergods 

lerofft, lärofft, lärft; tvåskaftad vavnad av lin el- 
lerufft ler blandat lin och bomull 

patron 

perlemoder pärlemor 

persedlar, saker, föremål 
liberie, librj livré 

perzeler 
1;iffergat livfargat, hudfärgat, skärt, rosa 

pistoler av  Sa- 
lig Pensollig 

hänvisar möjligen på någon med- 
lem av den italienska böss- 
smedssläkten Pedersoli (Peder- 
zoli) i Brescia 

litz frans, träns, snodd, snöre 

lttzcordt, litz- litzquard; snörmakeri av snott 
guard snöre; ibland = bård, bram 

looforma lodform; kulform eller kultång 

lookranck, lokbågar, lokor, förr även loke- 
lookrancke- ranka; seltyg, bogträ 
bogar 

looskznn lodjursskinn 

lycka här = bandslinga, rosett 

plym, fjäderbuske plomagie, 
plomasie 

piysch; sammetsiiknande vavnad 
av ull och lingarn; skuren 
sammet 

puckla; buckla pockla, peckla 

poffoyt 
polskt ur 

puffert; liten pistol 
machej 

majstänger 

ett slags grövre ylletyg låga, vanligen runda eller mång- 
kantiga bords- eller reseur av 
förgylld brons med horisontell 
urtavla 

h- ar - grönskande trädstammar 

eller trädruskor, som sattes upp 
vid festliga tillfällen; jfr uttryc- 
ket: att maja porslin ordet betecknar här oftast vit, 

holländsk fajans, mera sällan äk- 
ta kinesiskt porslin 

mariaeglas tunna skivor av glimmer; kallas 
ibland ryskt glas 

förhänge, skynke portier 

posement, pds- 
sement 

masur 

bård, bram, frans, snörmakeri moiré; tunn, blank ylle- eller si- 
denvävnad, ibland med invävd 
guldtråd, ibland vattrad stålhatt, ett slags hjälm pott 

poussera morian 

mortare 

mumma 

neger framställa i formbart material, 
t.ex. vax mortel 

ursprungligen Braunschweig- 
mumma; ett mörkbrunt, tjockt 
beskt öl, uppfunnet 1492 i staden 
Braunschweig av Kristian 
Mumme 

parkum; tät linnevävnad med 
flossad avigsida 

stridsklubba eller hjälmkrossare 
med klotformigt huvud; av pol- 
ska: busdygan, buzdygan, bula- 
wa 

putschan 
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påfwehatt hjälm, troligen s.k. morion, som 
b1.a. bärs av påvliga schweizer- 
gardet 

stötell 

swanhals korg 

mortelstöt 

svanhals = krokigt järn, som 
sammanbinder främre och bakre 
delen på ett åkdon; här avses 
möjligen del av släde rar sällsynt, märklig, framstående 

rask, C r m -  
rask 

r&; kyprat y!!etyg med vaxad 
yta; Cron-rask sannolikt av sta- 
ten garanterad god rask 

regarn; långhårigt ullgarn 

syfte 

sölf 

sikte tiii bössa 

silver 

reggarn, 
redgarn 

taft 

taintur 

vavnad av siden i tuskaft 

vävd tapet 

väska; från tyska: Tasche, väska, 
ficka 

troligen lock till fängpanna på 
bössa 

möbelspik 

täcke 

tubin; perforerat taftsiden, 
ibland vattrat 

Iatt sidenvävnad 

ritat etsat, graverat 

rå, oberedd 

långdyna 

regnrock 

tascha, task 
rugh, rug 

räckebolster 

räng råck 
teckare 

tenglika 

ticke 
sabler, saabler 

saltzer 

Serbster öl 

sobel 

saltkar 

zerbsteröl; den tyska staden 
Zerbst hade berömda bryggerier 

torsenäll, 
tuvcon2l "r", 

treillage 

trip, triph 

silverduk 

silverglöd 

jfr gyllenduk 

silverglitt; blyoxid, använd till 
framställning av mönja m.m. ; 
blyglete 

fint skuret, dyrbart rött yllztyg 

spaljégång, ibland tunnvälvd 

tripp; sammetslik vavnad med 
lugg av fin ull och bottenväv av 
hampa skarlakan 

skilleri, schil- 
derie 

tavla, målning trumpetare 

troligen = avtryckare till bössa 

möjligen tryckknapp för utlös- 
ning av fängpannelock till bössa 

tryckare 

trycke1 
skjut- eller utdrags-låda, -spjäll, 
-regel 

skujlåda, 
skufspiell, 
skufregel 

turkisk, tursch ordet kan betyda dels turkisk, 
från Turkiet. dels ofta använt 

enkel slätt 

solspegel möjligen = brännglas; möjligen 
även = solglas, d.v.s. vattenur, 
timglas med vatten 

som benämning på alla slag av 
vävda tapeter, mattor etc.; ordet 
då ursprungligen härlett av den 
franska sidenstaden Tours spänne, prydnad 

stigbygel 

utsmycka, pryda 

speng 
stegbögel 

stoffe ra 

stormhatt 

streck 

struss 

stutsare 

upptåg, 
OPP tåg 
uttåg 

procession, kavalkad 

se pott 

rad, bård graverad 

pryda, dekorera 

dräkt vid högtidliga eller festliga 
tillfällen, processionskläder 

utgraven 

utstoffera 

uttågs-kläder 
struts 

kort bössa med räfflad pipa; av 
tyska: stutzen, göra kort, Iatt 

styckekula kanonkula; stycke = kanon walckebandh jfr hårvalk 



var bolster, påse, fodral zirat prydnad 

varak tig fullvuxen, vapenför; jfr värja sig. örnegåt, örngott, örngottsvar 
Från medellågtyska: werachtichi örngåt 

w+ de gr@ ljusrött vin, rosévin; från fran- 
ska: vin de gris; jfr tyska: Eleich- 
wein, varav svenska: bleckert 

MYNT, MATT OCH VIKT. 
TID. 

Mynt 
1 daler silvermynt= 3 daler kopparmynt 
( d s 4  (dlr kmt) 
1 daler (dlr) = 32 öre 
1 mark (mk) = 8 öre 
1 riksdaler (rdlr) motsvarades vid 1600-talets mitt i 
kop armynr av ib mark eiier 4 ciaier; i bói av i S 
mar[; 1664 av 20 mark; 1676 av 25 mark. 

Antalet daler silvermynt på riksdalern 
1633 1 1/2 
1665 1 5/8 
1681 2 
1715 3 

Antalet daler kopparmynt på riksdalern 
1633 3 
1643 3 3/4 
1665 4 7/8 
1681 6 
1715 9 

Antalet daler kopparmynt på dalern silvermynt 
1633 2 
1643 2 1/2 
1665 3 
1715 3 

Mått och vikt 
Viktualievikt: 
1 skeppund = 20 lispund = 400 skålpund 

= 500 mark 
l skeppund = 170 kg 
l lispund = 8,5 kg 
1 skål und = 425 gr. 
l mar R = 340 gr. 

Råkopparvikt: 
1 skeppund = 151 kg 
1 lispund = 7,5 kg 

1 kalkläst = 1 2 t u n n o r =  18,7hl  
1 tunna (fast mål) = 165 1. 
1 tunna malt = 174 1. 
1 tunna (flytande varor) = 48 kannor = 125,6 1. 
1 kanna = 2,6 1. 

1 aln = 2 fot = 24 tum = 59,3 cm 

Tid 
I Sverige brukades under 15- och 1600-talet ännu 
den julianska kalendern eller den s.k. "gamla sti- 
len", som låg tio dagar efter vår nuvarande. 

FORKORTNINGAR 
Bibliotek och arkivsamlingar 
DTM Drottningholms teatermuseum 
KA Kammararkivet (RA) 
KB Kungliga Biblioteket 
Kr. A Krigsarkivet 
KVHAA Kungliga Vitterhets-, Historie- och An- 

tikvitets Akademien 
LUB Lunds Universitetsbibliotek 
Nat. mus. Nationalmuseum 
Nord. 
mus. Nordiska museet 
RA Riksarkivet 
RKM Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg 
SA Slottsarkivet 
SPA Svenska porträttarkivet 
SSA Stockholms stadsarkiv 
SSM Stockholms stadsmuseum 
UUB Uppsala Universitetsbibliotek 



Modellen 

Fpl. VI.  Rekonstruktionsmodell av Makalös. Av Harald Akerlund 1939. Södua fasaden 
åt sjösidan. 
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Fig. 94. Rekonstruktionsmodell av  Makalös. g o u a  huvudportalen åt landsidan 
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Fig. 95. Rekonstruktionsmodell av  Makalös. Sydöstra hörntornet. 
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Fig. 96. Rekonstruktionsmodell av  Makalös. Mittparti a v  norra fasaden åt landsidan. 
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Fig. 97. Rekonstruktionsmodell av  Makalös. Parti av arkadgalleri med överliggande 
altan. 
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Fig. 98. Rekonstruktionsmodell av  Makalös. Fönstey Z sydöstya toynets tredje våning. 
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Fig. 99. Rekonst~uktionsmodell av Makalös. Andra våningens altan med poutaler till 
förstuga och hörntorn. 
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MODELLEN 

Fig. 101. Rekonstruktionsmodell av Makalös. Trappingång till en av gavelpartiernas 
utbyggnader. 
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Fig. 102. Rekonstruktionsritning av  Makalös. Fasad mot norr. A v  John Söderberg 
1937-1939. 
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Fig. 104. Rekonstruktionsritning a v  Makalös. Plan av bottenvåningen. A v  John Söder- 
berg 1937-1939. 

C 

Fig. 103. Rekonstruktionsritning av  Makalös. Gavelfdsad. Av John Söderberg 
1937-1939. 
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LAND 

Figl l o j .  Rekonstruktionsritning av  Makalös. Plan av  andua våningen. Av John Söder- 
berg 1937-1939. 
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Fig. 106. Rekonstruktionsritning av Makalös. Plan av tredje våningen. A v  John Söder- 
berg 1937-1939. 
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Fig. 107. Rekonstruktionsritning av Makalö~. Plan av fjärde våningen. Av John Söder- 
berg 1937-1939. 
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Fig. 108. Rekonstruktionsritning av  Makalös. Plan av femte våningen. A v  John Söder- 
berg 1937-1939. 
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Fig. 109. Rekonstruktionsritning av Makalös. Plan av takaltan och lusthus. A v  John 
Söderberg 1937-1939. 
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tomten. SSM 

40. Makalös' norra fasad. Kopparstick av Sigis- 
mund von Vogel, 1630-talet. UUB 

41. Området kring Makalös. Detalj ur koppar- 
stick över Stockholm av Wolfgang Hartmann 
1650. 

42. Vattenuppfordringsverk. Kopparstick av Si- 
gismund von Vogel. KB 

43-46. Makalös åt sjösidan. Teckningar av Erik 
Dahlberg för Suecia antiqua et hodierna. KB 

47. Lillieska palatset, kungliga stallet och Maka- 
iös. Biyertsteckning av Erik Dahlberg for Suecia 
antiqua et hodierna. KB 

48. Östra delen av Makalös' norrfasad. Detalj ur 
kopparstick av Sigismund von Vogel. UUB 

49. Makalös' södra fasad. Blyertsskiss av Erik 
Dahlberg för Suecia antiqua et hodierna. KB 

50. Makalös norra huvudportal. Detalj ur kop- 
parstick av Sigismund von Vogel. UUB 

51. Makalös' södra huvudportal. Detalj av bly- 
ertsskiss av Erik Dahlberg för Suecia antiqua et 
hodierna. KB 

52. Makalös' östra gavelfasad. Blyertsskiss av Erik 
Dahlberg för Suecia antiqua et hodierna. KB 

53. Fönsteromramningar på  Makalös. Detalj ur 
kopparstick av Sigismund von Vogel. IJUR 

54. Makalös. Detaljer av fönsteromramningar, 
b1.a. med Bacchus på tunnan, samt tornens hörn- 
pilastrar. Blyertsskiss av Erik Dahlberg för Suecia 
antiqua et hodierna. KB 

55. Makalös. Bacchus på tunnan. SSM 

56. Makalös. Hermer från hörntornens andra vå- 
ning. SSM 

57. Makalös. Kvinnofigur, fragment. SSM 

58. Makalös. Liggande lejon. SSM 

59. Makalös. Balusterdockor. SSM 

60. Makalös. Balusterdocka. SSM 

61a-c. Makalös. Detaljer av huvudfrisen. Edel- 
stamska huset, Stockholm. Foto SSM 

62. Makalös. Detalj av huvudfrisen. SSM 

63a, c, d. Makalös. Detaljer av huvudfrisen. SSM 

63b. Makalös. Detalj av huvudfrisen. RKM 

64. Makalös. Delfin. SSM 

65. Makalös. "Turkhuvud. " SSM 

66. Makalös. "Polskt huvud." SSM 



67. Makalös. Detalj av huvudfrisen. SSM 

68. Makalös. Maskaron. SSM 

69. Plan av Makalös' bottenvåning. Uppmätning 
av Nikodemus Tessin d.a. Nat. mus. 

70. R e k o ~ s t r ~ k t i ~ x  av Stera gips2len i hAd~s!6s. 
Av John Söderberg 1939. SSM 

71. Rekonstruktion av Stora salen i tredje våning- 
en på Makalös. Av John Söderberg 1939. SSM 

72. Makalös' takaltan och lusthus. Detalj ur kop- 
parstick av Sigismund von Vogel. UUB 

Fpl. IV. Magnus Gabriel D e  la Gardie (1622- 
1686) och Maria Euphrosyne av Pfalz-Zweibruc- 
ken (1625-1687). Porträtt av Hendrick Munnich- 
hofen 1653. Nat. mus. 

Fpl. V. Saltkar av elfenben och förgyllt silver. 
Kungl Husgerådskammaren, Stockholm. 

73. Vanngarn. Laverad pennteckning av Erik 
Dahlberg för Suecia antiqua et hodierna. KB 

74. Utkast till Makalös-tomtens ordnande. Av 
Magnus Gabriel De la Gardie. RA 

75. Ombyggnadsförslag för Makalös. Av Niko- 
demus Tessin d.a. Nat. mus. 

76. Ombyggnadsförslag till Makalös-tomtens ut- 
formning. Av Nikodemus Tessin d.a. Nat. mus. 

77. Detalj av Makalös nedre arkadgalleri. Akva- 
rellerad ritning av J. P. Kirstenius 1660. RA 

78. Konfektskål av sköldpadd. Nat. mus. 

79. Förslag till Arsenal på Makalös-tomten. Av 
Nikodemus d.y. 1712-1713. KA 

80. Arsenalen sedd från Lejonbacken. Oljemål- 
ning av Johan Safvenbom 1768. Stockholms 
rådhus. 

81. Arsenalen. Detalj av oljemålning av okänd. 
1700-talets mitt. Foto SSM 

82. Utsikt över Arsenalen från Fersenska terassen. 
Detalj av gouache av Elias Martin. 1790-talet. Nat. 
mus. 

83. Detalj av Petrus Tillaeus' stockholmskarta 
1731 med området kring kungliga slottet och Ar- 
senz!en. 

84a-b. Förslag till ombyggnad av Arsenalen. Fa- 
sad och plan av Carl Hårleman. 1740-talet. RA 

85. Arsenalsområdet. Situationsplan 1780 av A. E. 
Gete. 

86. Förslag till ombyggnad av Arsenalen. Av C.  
C. Gjörwell 1792. Nat. mus. 

87a-b. Förslag till inredning av teatern i Arsena- 
len. Av C.  F. Sundvall 1792. D T M  

88. Teatern i Kungsträdgården, Pennteckning av 
A. F. Cederholm. 1820-talet. SSM 

89. "En afton på Gamla Dramatiskan." Akvarell 
av Hjalmar Mörner 1814. SSM 

90. Förslag till tillbyggnad av Kungl. Dramatiska 
Teatern 1807, upprättat av Overintendentsam- 
betet. 

91. Forslag till tillbyggnad av teatern. Situations- 
plan av Fredrik Blom 1807. RA 

92. Makalös brand. Gouache av A. F. Cederholm 
1826. SSM 

93. Makalös som ruin efter branden 1825. Gou- 
ache av A. F. Cederholm 1826. SSM 

Fpl. VI. Rekonstruktionsmodell av Makalos. Av 
Harald Akerlund 1939. SSM 

94- 101. Detaljer av rekonstruktionsmodel1 av 
Makalös. SSM 

105-109. Svit av rekonstruktionsritni~igar av 
John Söderberg 1937- 1939. SSM 



Källor 

Otryckta kallor 
Vid studiet av den D e  la Gardieska familjen på 
1600-talet och särskilt dess förhållanden till Ma- 
kalös har förf., förutom arbeten som redovisas i 
tryckta kallor, genomgått åtskilligt arkivaliskt 
material. Detta huvudsakligen i Lund, 
Stockholm och Uppsala. Beträffande arkivsam- 
lingar i Baltikum rörande familjen De la Gardie 
har jag ej haft möjlighet att ta del därav på latsen. 
(Om dessa se b1.a. A. R. Cederberg, De fa Gar- 
dieska samlingarna återbördade till Dorpat. Sv. 
Dagbladet 5/1 1922). 

uet viktigaste materiaiet angäende Makalos be- 
finner sig emellertid i D e  la Gardiesamlingens rika 
bestånd i Lunds universitetsbibliotek. Uppgifter- 
na flödar dar rikligt. 

Detta D e  la Gardiearkiv, som tidigare befann 
sig på Löberöd i Skåne, har redan vid mitten av 
1800-talet genomplöjts till stora delar av Peter 
Wieselgren, som under åren 1831 - 1843 av tryc- 
ket utgav ej mindre an 20 volymer med utdrag 
under titeln "De la Gardiska Archivet eller Hand- 
lin ar ur Grefl. D e  la-Gardiska Bibliotheket på 
Lö 'b erod." med en kompletterande del 1844. 

I detta arbete påträffas mängder av uppgifter av 
olika slag, alltifrån brev, förteckningar, rakenska- 
per etc. varav åtskilligt av kulturhistoriskt intres- 
se, agnat att b1.a. belysa förhållandena kring fa- 
miljen De la Gardie Tinder 1600-ta!et. 

GAVLE 
Lantmäteriverket 
And. Andersins karta över Stockholm 1701. 
Werner von Rosenfeldts karta över Stockholm 
1701-1702. 

GOTEBORG 
Röhsska Konstslöldrnuseet R K M  
Huvudliggare och bildarkiv. 

LUND 
Kulturhistoriska museet 
Huvudliggare och bildarkiv. 

Lunds unive~sitetsbibliotek LUB 
Handskriftsamlingen: Historiska handlingar: 
Slaktarkiven: 
De la Gardiesamlingen: 
Kungl. brev 1649 28/9 

1653 30/9 

Topographica: Stader: 
Stockholm: Plan av Anders Torstensson omkr. 

1650-1652 av området kring Makalös. 
Allmänt: 
Uppland: Ekholmen: Inventarium 1594, 

L 

1611 
Runsa: Inventarium 1607, 161 1, 

1615, 1619, 1633, 1638. 
Steninge: Inventarium 1609. 
Satuna: Inventarium 1632. 
Arstad: Inventarier och raken- 

skaper 1632- 1636. 
Västergötland: Lackö: Inventarium 1575, 1615, 

1619, 1650. 
Räkenskaper 1619- 1652. 

västmanland: Axholmen: Inventarium 1644, 
1647, 1654. 

Slaktarkivet: D e  la Gardie: 
2 a Handlingar rörande Pontus och Sofia De 

la Gardie 1583. 
Handlingar rörande Pontus De la Gar- 
dies :av i ?.eval. 

5 b D e  la Gardies testamente l650 
28/3 med tillägg 1652 2/8. 

5 c Jakob D e  la Gardies begravningsraken- 
skaper 1652. 

5 d Brev rill hovmästare, fogdar och förval- 
tare. 

5 e Brev från Jost Hennes anka Elsa Heiden- 
reiters 1644 18/4 och 1644 16/11. 

5 f Registratur över utgångna skrivelser 
1630- 1633 och 1640- 1648. 

6 Räkenskaper, kvittenser, reverser och 
kontrakter m. m. rörande arbetsfolk vid 
Makalös m.m. 1607-1639. 

7 Dito 1640-1652. 



9-10: 
5 b Registratur över Jakob De la Gardies ar- 

kiv, upprättat 1667. 
Inventarium på Jakob De la Gardies 
klädkammare i Stockholm 1645. 

5 c Inventarium på Jakob De la Gardies bib- 
iiotek. 

5 d Inventarium på Jakob De la Gardies rust- 
och klädkammare, 
Inventarium på rustkammaren på Satuna 
1648. 

11 Handlingar rörande hovfolk 1637- 1652. 
Hovstaten 1652. 

12 Kontrakt samt inventarium på Jakob D e  
la Gardies hus och tradgård i Reval 1632. 

12 a Räkningar och kvittenser 1608-1641, 
1642-1643. 

13-79 Räkningar och kvittenser 1631 - 1653. 
14 Inventarium på Jakob De la Gardies rust- 

kammare 1628 30/5. 
17 Inventarium på Jakob De la Gardies 

kläd- och rustkammare 1637-1638. 
27 Förteckning over Jakob De la Gardies 

tjänstefolk. 
80 Handlingar angående Jakob De la Gar- 

dirs dödshQ: 
a Inventarium på dodsboet aug. 1652. 
d Inventarium 1652 på Arno, Axholmen, 

Jakobsdal, Lackö, Runsa m.fl. egen- 
domar. 

e Räkningar angående gäld i dodsboet. 
81 Handlingar angående Ebba Brahe, b1.a. 

"Inventarium öfwer Hannes Höggreffli- 
ge Nådes Feldtherrinnans nu mehra hoos 
G U D  saligh Högwalborne Fruu Ebba 
Brahes Sölffwer och Guldh." 

82 Handlingar angående dodsboet efter Eb- 
ba Brahe, b1.a. inventarium på Arnö, Ax- 
holmen, Kagleholm, Runsa, Stockholm 
d.v.s. "StoráSteenhuset i staden", Svanå, 
Tullgarn och Arstad, 1670- 1672. 

88 d Kontrakter med konstnärer och konst- 
hantverkare hos Magnus Ga'briei De la 
Gardie. 
Inventarium på Ebba Brahes hus och 
trädgård på Södermalm i Stockholm 
1661. 

STOCKHOLM 
Riksarktvet RA: 
Staders acta: Stockholm: Inventarium på Makalös 

1649. 
Enskilda arkiv: D e  la Gardie: 

Magnus Gabriel D e  la Gardies koncept rörande 
byggnadsföretag 1660 - 1665. 
Skrivelser till Magnus Gabriel De la Gardie. 
Ser. C :  1. 

Förteckningar och inventariehandlingar. Ser. 
E 
L. 

Rydboholmssamlingen: f. D e  la Gardieslaktens 
handlingar: 
Magnus Gabriel De la Gardie: 
55 b. Inventarieförteckningar angående Kagle- 
hoim m.fi. gårdar. 

Överintendentsämbetets arkiv: 
Arsenalen: Plan och fasad av Carl Hårleman 
1746- 1747. Situationsplan 1816. 

Overståthållaren: Nikodemus Tessin d. y. :s utlå- 
tande 1688 8/11. 

Kammararkivet KA (i Riksarkivet): 
Adeln och dess gods: Ser. F. 19: Magnus Gabriel 

De la Gardie: 
Inventarium på Makalös 1656. 
Inventarium på Makalös 1686-1688. 

Kungl. Biblioteket KB 
Kart- och planschsamlingen: Teckningarna till 

Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna. 
Magnus Gabriel D e  la Gardies ornamentstick- 
samling. 

Krigs~rkiwet Kr P, 
Karta 22, Stockholm 1645. 
Arsenalen: Situationsplan 1780. Källarplan, sign. 

IV EEE 39. 

Nationalmuseum Nat.mus. 
Svenska porträttarkivet. 
Nikodemus Tessin d.a.:s ombyggnadsplaner för 

Makalös (Ritningssamlingen 1538, 1540, 1541, 
1542, 1545). 

Dramatiska teatern: Situationsplan m.m. av C. C. 
Gjörwell 1792 (Ritningssamlingen 48, 55, 
1877, 1879). Plan av vån. 1 tr. av F. Wennberg: 
"Gamla Dramatiskan ordnad för dekorations- 
målning 1784- 1787. " (Eichhornska samlingen 
1066/90). 

Nordiska museet Nord.mus. 
Bildarkivet. 
Huvudliggare och lappkatalog. 
Skråarkivet: Handlingar rörande Stockholms 

bild- och stenhuggarambete. 
Odelbergska samlingen: Excerpter angående 

konstnärer och konsthantverkare. 

Slottsarktvet 
Ebba Brahe: "Hoff Inventarium å Hus och Gård 

Anno 1665."-"Stoora Steenhuset vid Götga- 
tan, Stockholm, 16/4 1669." 

Inventarier å Arnö 1667 27/8, Brahelund 1666 
7/1, KägEholm 1667 27/8, Svanå 1667 618, 
Tullgarn 1666 8/5, Arstad 1667 9/10. 



Stockholms stadsarkiv SSA 
Handlingar angående hantverkare, taxor m.m., 

b1.a. från 1640-1641, 1644-1645, 1655. 
Handlingar angående bild- och stenhuggaräm- 

betet. 
Anders Torstenssons tomtbok 1668. 

$ockholms stadsingenjörskontors arkiv 
Aldre stockholmskartor. 

Stockholms stadsmuseum SSM 
Huvudliggare och lappkatalog. 
Bildarkivet. 

Drottningholms teatermuseum DTM 
Förslag till teater i Arsenalen av Louis Jean Des- 

prez, 1790-talets början. 1 vol. med 14 planrit- 
ningar och 3 längdsektioner. 

Förslag till teater i Arsenalen av Carl Fredrik 
Sundvall 1792. 

UPPSALA 
Uppsala universitetsbibliotek UUB 
Bild- och planschsamlingen: Makalös, koppar- 

stick av Sigismund von Vogel. 

Agerbaek, K. 1978. Barsen og Sparepenge - ek- 
sempler på manieristisk arkitektur i Danmark? 
(En Bog om Kunst til Else Kai Sass. Kbhvn.). 

Ahnlund, N.  1940. Axel Oxenstierna intill Gus- 
tav Adolfs död. Sthlm. 

Alm, H.  1935. Murmästare-ämbetet i Stockholm. 
Sthlm. 

- 1941. Tyresö kyrka 300 år. (Till hembygden. 
En julhälsning till församlingarna i Strängnäs 
stut. 38.). 

Ambrosiani, S. 191 2. Utställning af Stockholmia- 
na väsentligen från 1600-talet. Sthlm. (Nordis- 
ka museets tillfalliga utställning. 9.). 

Andolf, S. 1980. Relation du royaume de Suede 
par monsieur De Sainte-Catherine 1606. Gbg. 
~ ~ o m a n i c a  Gothoburgensia. 17.). 

Andrén, E. 1945. Mälsåker. Ett Tessinslott vid 
Mälaren. Sthlm. (Nordiska museets handling- 
ar. 21.). 

- 1948. Skokloster. Ett slottsbygge under stor- 
maktstiden. Diss. Sthlm. 

Axel-Nilsson, G .  1932. Kruuska graven. (Tzd- 
skrift för konstvetenskap. 16.). 

- 1934. Henrik Damer. En bildhuggare från 
1600-talets tidigare hälft. (Fornvännen. 29.). 

- 1934. O m  bild- och stenhuggarämbetet i 
Stockholm under 1600-talet. (Samfundet S:t 
Eriks årsbok.). 

- 1935. Storhetstidens portalskulptur i gamla 
Stockholm. (Samfundet S:t Eriks årsbok.). 

- 1936. H u r  1600-talets stenhuggare offererade 
sin vara. (Kulturen. En årsbok till medlemmar- 
na av  Kulturhistoriska föreningen för södra 
Sverige.). 

- 1939. Monumental stenhuggarkonst [1600-ta- 
let]. (Svenska folket genom tiderna. 4. 
~ a i m ö . ) .  

- 1942. Wendelstamm, Johan. Bildhauer aus 
Giessen. (Thieme-Becker, Allgemeines Lexi- 
kon der bildenden Kunstler. 35. Leipz.). 

- 1950. Dekorativ stenhuggarkonst i yngre va- 
sastil. Diss. Sthlm. (Monografier utg. av Stock- 
holms kommunalförvaltning. 9.). 

- 1950. Stenarna berätta om Makalös. (Stock- 
holmsrninnen i Stadsmuseet. Utg. under red. av 
Olof Byström och Tord 0 : s o n  Nordberg. 
Sthlm.). 

- 1963. [se Dahlberg, E.]. 
- 1966. Pompa memoriae Gustavi Adolphi mag- 

ni. Uber einige von der Königin Christina pro- 
jektierte Mausoleen. (Queen Christina of Swe- 
den. Documents and studies. Ed. by Magnus 
von Platen. Sthlm. Analecta reginensia. 1. Na- 
tionalmusei skriftserie. 12.). 

- 1967. Sveciatecknin arna och Makalös. (Kring 
Suecia . aniiqua. Srufier urp. av Sigurd Wallin. 
Sthlm - Svenska humanistiska förbundet. 77.). 

- 1969-71. Henne, Jost. (Svenskt biografiskt 
lexikon. 18. Sthlm.). 

- 1969-71. Hebel, Markus. (Svenskt biografiskt 
lexikon. 18. Sthlm.). 

- 1980. Makalös. (Magnus Gabriel De la Gardie. 
Skövde. Nationalmusei utställningskatalog. 
434.). 

Bedoire, F. 1977. Edelstamska huset. (Sankt 
Eriks årsbok.). 

Behr, U. 1959. Dramatiska teatern i palatset Ma- 
kalös. (Sankt Eriks årsbok.). 

Bellman, C.  M. 1921. Skrifter. Standarduppl. 
Utg. av Bellmanssällskapet. 1. Fredmans epist- 
lar. Sthlm. 

Bergström, 0. 1894. Strödda uppgifter om utö- 
vare av konst under 1600-talet. (Svenska auto- 
graf sällskapets tidskr. 2:7.). 

Beskrifning på de uti Arsenalen i Stockholm be- 
fintliga förnämsta märkvärdiga saker. (Den 
Swenska Fatburen. Fjerde öpningen. 14. 16/9 

A 

1768. Sthlm.). 
Bildt, [C.] 1908. Les médailles romaines de Chris- 

tine'de suede. Rome. 
Boethius, B. 1931. D e  la Gardie, Jakob Pontus- 

son. (Svenskt biografiskt lexikon. 10. Sthlm.). 
- 1931. De la Gardie, Johan Pontusson. (Svenskt 

biografiskt lexikon. 10. Sthlm.). 
Bolin, G.  & Wennberg, E. 1925. En stockholms- 

beskrivning av Erik Dahlberg omkr. 1662. 
(Samfundet S:t Eriks årsbok.). 



Boström, H. - 0 .  1980. Porträtt av Magnus Gab- 
riel De la Gardie. (Magnus Gabriel D e  la Gar- 
die. Skövde. Nationalmusei utstallningskata- 
log. 434.). 

Branting, A. 1908. En resande svensks anteck- 
ningar från Danmark 1659. (Ord och bild. 17.). 

Braem, C. 1916. Dagbok under en resa t Sverige 
åren 1671-72. Utg. af Bert Möller. Sthlm. 

Byström, 0. 1940. Bellman i lappdräkt. (Bell- 
mansstudier utg. av  Bellmanssällskapet. 8. 
Sthlm.). 

- 1954. Bellman i närbild. (Bellmansstudier utg. 
a v  Bellmanssällskapet. 12. Sthlm.). 

Bååth, L. M. 1916. Helgeandsholmen och Norr- 
ström från äldsta tid till våra dagar. I. Sthlm. 

Baeckström, A. 1927. Kristler, Hans Jakob. 
(Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bil- 
denden Kunstler. 21. Leipz.). 

Bötti er, J .  1897. Hedvig Eleonoras Drottning- 
h o k .  Ny uppl. Sthlm. 

Callmer, C. 1954. Drottning Kristinas samlingar 
a v  antik konst. Sthlm. (Svenska humanistiska 
förbundet. 63.). 

- 1977. Königin Christina, ihre Bibliothekare 
und ihre Handschrqten. Sthlm. (Acta Biblio- 

&--l-L-l-:--":- riiccde icgidc Srucniiuiiiiiciisis. 30. j. 
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skaps och adels wapenbok. Sthlm. 

Christina drottning av  Sverige - en europeisk 
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stiernas skrifter och brefvexling. 25.). 
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Abramsson, Börje, fogde, 1660. 165 
Adelcrantz, Carl Fredrik (1 716- 1796), arki- 

tekt. 178, 183 
Almfelt, Axel, (1781 - 1844), konduktör vid Över- 

intendentsambetet. 185 
Arnarznta. 156 
Amsterdam. 155 
Anckermann, Daniel, von (omkr. 1590-omkr. 

1660), 1641,1643-44, 1654. 88,99, 100, 138, 
168 

Anders, målare, 1645. 52 
Anders, skeppare. 40 
Anders, sågare. 89 
Anders, trädgårdsdräng, 1637. 39 
Andersson, Anders, målare, 1643 -44. 89, 100 
Andersson, Anders, snickare. 89 
Andersson, Nils, snickare. 89 
Andreae, J., präst, 1646. 39 
Angered, socken, Västergötland. 27 

Anna Larsdotter (d. 1645 el. 1646), piga. 39 
Anna av Österrike (1601 -1666), drottning av 

Frankrike. 50 
Antonius Marmorierer, se Böck, Antonius 
Antwerpen. 159 
Anunsson, Oluf, glasmästare. 88 
Arendtz, Cornelius, po~-trattmålare, 1632. 90 
Arensburg, grevskap, Osel, Livland. 156 
Arndt, Johan (1555-1621), teolog, författare. 26 
Arnö, se Biskops-Arnö 
Arvid, glasmästare, 1640. 89, 98 
Arvidsson, Nils, snickare. 89 
Aschaffenburg, slott Bayern. 80 
Augsburg. 57, 62, 160 
Axholm, gods, Vastmaniand. 33, 85 

Baase, Bengt, livknekt, 1637. 39 
Bacchus. 20, 98, 109, 112, 115 
Bagge, Jakob (1502 - 1577), amiral. 69 
Baltikum. 33, 81, 155, 156 
Baltzar, bårdskarare, se Salinus 
Banér, Axel Gustavsson (1 594 - 1642), hovmar- 

skalk, riksråd. 45 
- Svante (1624- 1674), hovstallmästare, riks- 

råd. 49 
Beck, Casper (1641 - 1644-), guldarbetare, 

1641. 48 
Beck, Michel (- 1630- ? 573), gn!dsmed, 

1643. 50 
Behm, Anders. 234 
Bellman, Carl Michael (1 740- 1795), skald. 179 
Bender. 175 
Bengt, guldsmed. 76 
Bengt, lakej. 39 
Bengt, smed. 89 
Bengtsson, Joen, svarvare, 1633, 1642. 89, 100 
Bengtsson, Lars, ryttare, 1645. 52 
Bengtsson, Olof, köttmånglare. 268 
Bergman, Mattias, rådman. 270, 274, 275 
Berndes, Johan (1630-1652), överståthållare, 

riksråd. 62 
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Bielke, Helena (1592- 1651), gift 161 8 med Mag- 
nus Brahe. 85 

Binklinge, Vrena socken, Närke. 33 
Birck, Hans, snickare. 89 
Bischoff, Jurgen, bokhållare, 1638, 1645. 39, 

149: 218: 222 
Bischop, Samuel (- 1633- 1652), guldsmed, 

1642. 49 
Biskops-Arnö, gods, Uppland. 31, 33 
Bjersjöholm, gods. 34 
Björksta, socken, västmanland. 33 
Björn, präst, 1646. 39 
Björneborg, grevskap, Finland. 33 
Blom, Fredrik (1781 - 1853), arkitekt. 185 
Blomberg, Martin, urmakare. 275 
Blume, Didrik (d. 1684), bild- och stenhuggare, 

1635-1640. 88, 111, 113, 117, 118 
Bobinet, Charles. 26 
Bockhammars bruk, Gunnilbo socken, Västman- 

land. 33, 46 
Boije, Margareta (1604-1668), gift l )  med Henrik 

Horn af Kanckas, 2) med Arvid Forbus. 52, 
53 

Borgå, iän, Finiand. 33 
Botvidsson, Ingolf, kallarsven, 1637. 39 
Boulanger, Jean, skomakare, 1645. 52 
Boye, Erik, rådman. 253, 270 
Braem, Corfitz, borgmästare i Helsingör. 139, 

140, 141, 158, 166, 167 
Brahe, Ebba (1596-1674), gift 1618 med Jakob 

Pontusson De la Gardie. 22, 27, 29, 30, 31, 33, 
34, 36, 38, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 85, 
96, 102, 124, 131, 132, 133, 152, 155, 156, 157, 
158, 166, 167 

- Magnus (1564-1633), riksdrots. 27, 33, 44 
- Per, d.y. (1602-1680), riksdrots. 17, 85 
Brahelund. 34 
Brehmer, Hans, handelsman, 1645. 36, 64 
Brehmer, Petter. 269 
Breitholtz, Clas (1620-1706), kammar- 

dräng. 39, 42, 235 
Bromma, socken, Uppland. 83 
Brömsebro, freden i, 1645. 52 
Böck, Antonius, stuckatör, 1633. 37, 88 
Börje, salsknekt. 39 
Böttner, doktor, 1647. 54 

Cantero, sekreterare, 1645. 39 
Cantor, David, pärlstickare, 1640, 1649. 45, 56, 

90 
Carlinus, Måns (Mårten) Andersson 

(-1640-1669), målare, 1655. 88 

Cassiodorus, uppvaktare. 39 
Cederholm, Axel Fredrik (1780- 1828), skådespe- 

lare, konstnär. 183, 186, 187. 
Christopher, köksskrivare, 1632. 39 
Clement, timmerman. 89 
Coignet de la Tuilerie. Gaspard (1597- 1653). 

fransk ambassadör i Sverige 1644- 1645. 50, 
80, 81 

Cordier, Nicolas (d. 1667), bildhuggare. 167 
Cornelius konterfejer, se Arendtz, Cornelius 
Cornelisson, Roloff, mäklare. 270 
Cremon. 33 
Cronström, Kristina, fru. 268 
Cruus, se Krus 
Czestochowa, stad i Polen med berömt 

kloster. 49 

Dagö, gods, Estland. 31, 33 
Dahlberg, Erik (1625-1703), militär, greve, riks- 

råd. 69, 72, 74, 83, 92, 97, 99, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 112, 152 

Dalarna. 45 
Dalsland. 155 
Damer, Henriii (d. 1640?), biici- och stenhuggare, 

1636-37. 88,98, 114, 115, 117,118, 119, 120, 
151 

Daniel, snickare, 1637. 89 
Danmark. 149 
- kriget med. 51, 157 
Danzig. 48 
Dauvergne, Pierre (d. 1649). 56 
D e  Chastillon, Claude, arkitekt. 74 
De Geer, Louis (1587-1652), köpman. 34, 125, 

139, 155 
De Haucourt, Hubert, murmästare, se Hubert, 

murmästare 
De Hautcour, Hubert, porträttmålare, 1643. 49, 

90 
De la Bianque, Johan, kapten. 23 
De la Gardie, Axel Julius Jakobsson (1637-1710), 

militär, riksråd. 27, 30,39, 46, 48, 51,53, 56, 
62, 123, 134, 140, 158, 236 

- Birgitta Helena Jakobsdotter (1636- 
1640). 27, 30, 45, 46, 51 

- Brita Pontusdotter (1581-1645), gift 1614 med 
Jesper Mattsson Krus. 43, 44 

- Ebba Margareta Jakobsdotter (1638-1696), 
gift 1660 med Peder Larsson Sparre. 30, 41, 
42, 46, 51, 157, 235 

- Gustav Adolf Jakobsson (1626-1630). 35,43 
- Gustav Adolf Magnusson (1647- 

1695), riksråd. 42, 133, 160, 167, 235 
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- Jakob Kasimir Jakobsson (1629- 1658), militär, 
riksråd. 27, 30, 36, 52, 53, 62, 64, 123, 136, 
140, 141, 155, 156, 157 

- Jakob Pontusson (1583- 1652), faltherre, riks- 
marsk, riksråd. 17-19,22-27,29, 31-38,40, 
A % - A L  no cn C? C A  &L L A  LO 73 QA-Q& an 
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93, 96, 102, 107, 110, 123, 131, 151, 157, 167 
- Johan Pontusson (1582- 1640), riksråd. 45, 

48 
- Johan Karl Jakobsson (1634, d. samma 

år). 27, 44 
- Kristina Katarina Jakobsdotter (1632- 1704), 

gift 1) med Gustav Adolf Lewenhaupt, 2) med 
Gustav Otto Stenbock. 30, 44, 48, 55, 157 

- Magnus Gabriel Jakobsson (1622- 1686), riks- 
kansler, riksdrots. 17, 27, 30-31,34-35, 
38-39,41-42,44-46,48-57,62,64, 69, 77, 
82, 101,123-124, 129-134, 136, 139-140, 148, 
152, 155-164, 166-168, 170-171. 

- Maria Sofia Jakobsdotter (1627-1694), gift 
1643 med Gustav Gabrielsson Oxenstierna av 
Croneborg. 30, 35, 50, 55, 64, 96, 100, 127 

- Pontus (1520- 1585), faltherre, diplomat. 22, 
31, 167 

- Pontus Jakobsson (1619-1632). 35, 39, 44 
- Pontus Fredrik Jakobsson (1630- 1692), riks- 

råd. 27, 30, 41, 43, 52, 53, 54, 123, 146, 157, 
236 

De la Vallée, Jean (1620-1696), arkitekt, 1645, 
1650. 52, 57, 82 

Delorme, Philibert (omkr. 1515-1570), arki- 
tekt. 80 

De Mesmes, comte d'Avaux, Claude (1595- 
1650), fransk ambassadör i Sverige. 44 

Descartes, René (1596-1650), filosof. 56 
Desprez, Louis Jean (omkr. 1737-1804), arki- 

tekt. 183 
Diana. 57 
Dietterlein, Wendel, d.a. (1550- 1599), arki- 

tekt. 79 
Dieussart, Jean Baptiste, bildhuggare. 167 
Douglas, Robert (161 1 - 1662), faltmarskalk 76 
Drentwett, Abraham (1614- 1666), guld- 

smed. 57, 62 
Dreyer, Albrecht, bild- och stenhuggare, 

1630-1639. 88, 98, 110 
Drottningholm, slott 34, 64, 158 
Drufva, Jonas, preceptor, 1647. 41, 54 
Ducerceau, Jaques Androuet (omkr. 151 0- 1585), 

arkitekt. 81 
Duna, floden 84 

Döteber, Christian Julius, bild- och stenhuggare, 
1639-1644. 46 

Ed, socken, Uppland. 31 
Eken, (Eichen), Hans Henrik von, bleckslaga- 

re. 293, 294 
Ekeblad, Johan (1629- 1696), hovjunkare. 56, 

155 
Ekholmen, slott, Uppland. 23, 25, 31, 52, 54 
Elbfas, Jakob Heinrich (omkr. 1600- 1664), por- 

trättmålare, 1635, 1643, 1645-1646. 45, 49, 
52, 53, 90 

Eleonora Katarina av Pfalz-Zweibrucken (1626- 
1692), gift 1646 med Fredrik av Hessen. 57 

Elias, snörmakare, 1650. 62 
Eliesson, Roland (1640-1706), kryddkra- 
mare. 270 
England. 69 
Eosander, Samuel, rådman. 253, 270 
Erik XIV (1533-1577), konung av Sverige. 31 
Erik, timmerman, 1635. 89 
Eriksson, Elias, murare, 1640. 89 
Eriksson, Peder, kamrer, 1635. 39, 111 
Erlandsson, Peter, snickare, 1632. 89 
Eskil, kalkmastare, 1635. 89 
Esbo, kungsgård, Finland. 33 
Estland. 24, 31, 33, 84, 85 
Evert, kammardrang. 39 
Ewert, se Kulman, Ewert 

Falu gruva, Dalarna. 120 
Fellin, Livland. 31, 33 
Ferabosco, Pietro (1512-1588-), arkitekt. 83 
Ferdinand I (1503-1564), kejsare. 83 
Ferster, Hans (d. 1653), arkitekt, 1639, 1643- 

1644. 46 
Finland. 31, 33, 155 
Fleming, Claes (1592- 1644), amiral, överståthål- 

lare, riksråd. 16, 18, 19 
- Henrik (1619- 1673), överståthållare. 62 
Flint, M., salsknekt. 39 
Floris, Cornelis (1514- 1575), arkitekt. 79 
Flackebo, socken, västmanland. 33 
Fogdön, gods, Södermanland. 33 
Forbus, Arvid (1598-1665), generalmajor, riks- 

råd. 64 
- Sofia Juliana (1640-t. - 1701), gift 1664 med 

Axel Julius Jakobsson De la Gardie. 30, 158 
Francois, kock, 1645. 52 
Frankrike. 46, 49, 69, 149, 163 
Frans I, (1494- 1547), konung av Frankrike. 51, 

80 
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Frantz Blomakare, blockmakare, 1643. 48 
Frans, murmastare, 1644. 100 
Fredrik I, (1676- 1751), konung av Sverige. 178 
Fromhollt, Hans, parlstickare. 90 
Fryxell, Anders, (1795-1881), historiker. 70 
Fi-?rste~?ha~ser, hovmistare, 1637, ! h42 - 1643, 

1645. 39, 48, 49, 52 
Fältherren, se De la Gardie, Jakob Pontusson 
Farnebo, gods i Vasterfarnebo socken, Vastman- 

land. 33 

Gabriel, stenhuggargesall, 1638. 88, 115 
Geiger, 1640. 164 
Gerdtsson, Brynte (d. 1641), murmastare, 1637- 

1641. 88, 94 
Geete, Adolf Erik (1730- 1795), kapten. 181 
Gillis, Louis, arkitekt, 1639, 1643- 1644. 46 
Gjörwell, Carl Christoffer (1766-1837), arki- 

tekt. 178, 181, 183 
Gottland. 94 
Graver, Jakob, handelsman. 270, 274 
Griebell, Zacharias (- 1631 - 1636-), guldsmed, 

1631. 43 
Griii, Antoni, d.a. (d. 1675), riksverdie. 270, 274, 

275 
Gripendahl, Nils Bengtsson (Figrelius, adlad G.), 

(1636- 1716), överinspektor vid Salpetersjude- 
riet. 269 

Groot, Antonius (d. 1645), myntmastare, 
1642. 48 

Grönsö, slott, Uppland. 79, 122 
Gunilbo, socken, västmanland. 33 
Gustav I (Vasa), (1496- 1560), konung av Sve- 

rige. 27 
Gustav II Adolf (1594-1632), konung av Sveri- 

ge. 17, 18, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 44, 
79, 83, 84, 166, 176, 181 

Gustav III (1 746 - 1792), konung av Sveri- 
ge. 182, 183, 185 

Gustav IV Adolf (1 778- 1837), konung av Sve- 
rige. 185 

Gustav, skaffare, 1637. 39 
Gustaviana, jungfru, 1647- 1648. 39, 42, 235 
Gyllenhielm, Karl Karlsson (1 574- 1650), riks- 

amiral, riksråd. 23, 45 
- Sofia (omkr. 1559-1583), gift 1580 med Pon- 

tus De la Gardie. 22 
Gustrow, slott, Mecklenburg. 81 
Gästrikland. 89 
Görel (Görvel), se Posse 

Hagenau. 84 
Halland. 155 
Hamburg. 52 
Hamerani, dyAlberto (1620- 1677), medaljgra- 

vör. 70 
Hans, glasmiist-re, l633 89 
Hans, murare, 1635-1636, 1644. 50, 89, 98 
Hans, skrivare. 236 
Hans, snickare, 1645. 52 
Hans, (snörmakare ?), 1635. 45 
Hans Friedrich, bild- och stenhuggaregesall, 

1634-1637. 88, 110 
Hansson, J.,  kammardrang, 1637. 39 
Hapsal, Ian i Estland. 24, 33 
- slott 24, 31, 33, 85, 155 
- stad 24, 33, 114 
Harakers hamrar, Västmanland, se aven Svanå 

bruk. 33 
- socken, västmanland. 33 
Hartmann, Wolfgang. 93 
Hebel, Markus, bild- och stenhuggare, 1638- 

1644. 46, 88, 98, 99, 100, 110, 112, 115, 116, 

- - 
117, 118, 124, 130, 132, 164 

nedvig Eieonora (1636- 1115), drottning av Sve- 
rige. 156, 158, 166 

Heetman, Christopher, tegelslagare, 1640. 89 
Heidenreiters, Elsa, gift med Jost Henne, 

1644. 125, 139 
Helena, fröken. 51 
Helmet, gods, Livland. 33 
Helsingfors, kungsgård. Finland. 33 
Helsingör. 166 
Henne, Jost (d. 1643), bild- och stenhuggare, 

1641-1643. 88, 100, 125, 139 
Henrik IV (1553- 1610), konung av Frankri- 

ke. 74, 176 
Henrik VIII (1491 -1547), konung av Eng- 

land. 69 
Henrik, bagare, 1637. 39 
Henrik, snickare, 1632. 89 
Henrik, timmerman, 1632. 89 
Henriksson, Greger, klensmed. 89 
Herck, Jan, silversmed. 159 
Herkules. 51 
Hindrichsson, Griels, se Henriksson, Greger 
Hiorth, kopparslagare. 89 
Hjortsberg, Lars (1 772- 1843), skådespe- 

lare. 185 
Holland. 24, 46, 48, 94, 100, 115, 125, 138, 139 
Holstein. 110 
Hordeel, Lars Henriksson, fogde. 23 
Horleman, se Hårleman 
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Horn, Gustav (1601 - 1639), hovmarskalk, riks- 
råd. 49, 76 

Hornbein, Georg (1594- 1649), bokbindare, 
1647. 54, 55 

Houstraet, Jakob Pietersen (omkr. 1630-1672-), 
30 

Hubert, murmastare, 1635- 1637, se aven De 
Haucourt, Hubert. 88, 94, 213 

Hubert, porträttmålare, se även De Hautcour, 
Hubert. 49 

Husaby gall, Västergötland. 33 
Hybbert, se Hubert, murmastare. 
Håpsale by, Finland. 33 
Hårleman, Carl (1700-1753), arkitekt. 176, 177, 

178, 180 
- Kristian (1633 - 1687), trädgårdsarkitekt. 270 
Håtuna, socken, Uppland. 33 
Hälsingland. 89 
Högfors bruk, Karbennings socken, Vastman- 

land. 33 
Höjentorp, slott, Vastergötland. 34, 54, 160 
Hönas, Flackebo socken, västmanland. 33 

Iimoia, socken, Finiand. 31, 33 
Isenschneider, Petter, sigillgravör, 1643. 50 
Israelsson, Joen, murare, 1640. 89 
Israelsson, Peder, murare, 1640. 89 
Italien. 163 

Jackowall, gård, Estland. 33 
- lan, Estland. 33 
Jacobus, preceptor, 1637. 41 
Jakob, destillator, 1640-1645. 40, 149 
Jakob, silverknekt, 1637. 39 
Jakobsdal, slott, Uppland. 24,25,31, 34,40,44, 

46,49, 50, 55, 57, 62, 65, 85, 94, 100, 124, 155, 
156, 158 

- badstuga. 48, 62 
- laboratorium. 50, 52 
- lusthus. 62 
Jakobsstad, Finland. 155 
Jemell, Hans Georg, pärlstickare, 1646. 53 
Joensson, Måns, byggningsknekt, 1637-1643. 

88 
Johan, lakej, 1637. 39 
Johan III (1537- 1592), konung av Sverige. 22, 

23, 78 
Johan Kasimir (1589- 1652), ~ f a l z ~ r e v e .  166, 

171 
Johannes döparen. 170 
Johansson, Erik, snickare, 1640. 89 
Johansson, Thomas. 76 

Julita styckebruk, Södermanland. 24, 33, 45 
Julius, murare, 1634. 89 
Jung, Melchior, glasbruksagare. 88, 127 
Jurgen, bild- och stenhuggare, 1631. 88, 114 
Järva, gård, Uppland. 34, 44, 46, 48, 49 
jönsson, Joen, murare, 1640. 89 
Jöran bokbindare, se Hornbein, Georg 
Jöran, klockgjutare, 1643. 50 
Jörenss, E., handsekreterare, 1637. 39 
Jörgen, bagare. 39 

Karbenning, socken, västmanland. 33 
Karl IX (1550-1611), konung av Sverige. 23, 27 
Karl X Gustav (1622- 1660), konung av Sveri- 

ge. 30, 46, 52, 62, 64, 65, 83, 140, 156, 157, 
171, 176 

Karl X1 (1655- 1697), konung av Sverige. 31,34, 
141, 157, 158, 160, 168, 171, 176 

Karl X11 (1682- 1718), konung av Sverige. 175, 
176, 181 

Karl X111 (1748-1818), konung av Sverige. 185 
Karl Filip (1601 -1622), hertig. 23 
Karlberg, slntt, L?pp!und. 34, 1111, 1511, 160, 171, 

178 
Katarina Hansdotter. 23 
Katarina Karlsdotter (1584-1638), pfalzgrevinna, 

gift 1615 med pfalzgreven Johan Kasimir. 166 
Katarina Stenbock (1535-1621), drottning av Sve- 

rige. 27 
Kegel, gods, Estland. 33 
Keichell, Gottfrid, laborant, 1644. 50 
Kexholm, lan, Finland. 33 
Kida, gods, Estland. 31, 33 
Kinne, härad, Västergötland. 33 
Kirstenius, Johan Petter, ingenjör, 1658- 

1667. 157, 163, 165 
Kirstin. 235 
Knutsson, Måns. 272 
Kohl, Henrik, mässingsslagare. 273 
Kolck, gods, Estland. 31 
Koniecpolski, Stanislaw (1591 -1646), faltmar- 

skalk. 44, 49 
Kopparbergs lan. 33 
Kornlein, Katharina, gift 1588 med Hans 

Kristler. 84 
Kraus, Hans Georg, trädgårdsmästare. 46 
Kriessen, Hans, bild- och stenhuggare, 

1635-1637, 1647. 88, 111, 112, 113, 115 
Kristina (1626- 1689), drottning av Sverige. 17, 

18, 19, 27, 30, 31, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 62, 
70, 83, 141, 155, 156, 159, 166 
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Kristina av Holstein-Gottorp (1573-1625), drott- 
ning av Sverige. 27, 83 

Kristler, Hans, trädgårdsmästare. 84 
- Hans Jakob (1590- 1645), arkitekt, byggmästa- 

re, 1630-1643. 36,43,46, 48,49,79, 81, 83, 
84,85, 86,92,93,94,95,96,98, 100, 102, 106, 
107, 111, 114, 122, 135, 138, 211, 212 

- Iwan Jakovlev. 85 
- Jagan, se Kristler, Hans Jakob 
Kronoby, socken, Finland. 33 
Krook, Lars Andersson. 270 
Krus, Jesper Mattsson (1577- 1622), riksskattmäs- 

tare, riksråd. 43 
Kulman, Ewert, kopparslagare, 1640- 1642. 89, 

98, 99, 120, 164 
Kuneman, Thomas, urmakare. 270 
Kyringe, Björksta socken, västmanland. 33 
Kålland, härad, Västergötland. 33 
Kägleholm, slott, Narke. 34, 157, 160 
Källby gäll, Västergötland. 33 
Königsmarck, Beata Elisabeth, von (1637- 1723), 

gift 1655 med Pontus Fredrik De la Gar- 
die. 30, 157 

Kcpke, J~ba:: (d. !687), bild- och s t enh~g~zre ,  
1642. 88, 100, 130 

Körtinge, gods, Viby socken, Narke. 33 

Lappo, socken, Finland. 31, 33 
Lars, klensmed. 89 
Lars, präst, 1637. 39 
Lars, salsknekt, 1637. 39 
Larsson, E., proviantskrivare, 1637. 39 
Larsson, Erik, tjänare, 1631 - 1635. 39 
Leipziger, Carl, sigillgravör, 1643. 50 
Lejonhuvud, Brita Stensdotter (1567-1611), gift 

med Magnus Brahe i hans första gifte. 27 
Lewenhaupt, Gustav Adolf (1619-1656), faltmar- 

skalk, riksråd. 30, 35, 64 
Lidköping. 34, 64, i58 
Lillie, Axel (1603-1662), general, riksråd. 75, 

76, 77, 83, 99 
Livland. 24, 31,33, 35, 55, 57, 83, 84, 130, 156, 

157 
Lorentz, bild- och stenhuggargesall, 1638, 88, 

115 
Lorich, snickare, 1635. 89 
Ludvig X111 (1601 - 1643), konung av Frank- 

rike. 50 
Ludvig XIV (1638- 1715), konung av Frank- 

rike. 50 
Ludvika. 46 
Lyckås, Småland. 31, 33 

Långsjö, Karbennings socken, västmanland. 33 
Läckö, grevskap, Västergötland. 23, 31, 32, 33, 

102, 155 
- slott. 32, 85, 156, 158 
- Kungssalen. 49, 144, 178 
Lärjeholm, gods, Västergötland, 27 
Lövstad, slott, Östergötland. 83 

Macklin, Johan, källarmästare. 270 
Main. 80 
Makalös, namnet. 69, 70 
Marcker, Johan (d. 1708), rådman. 253, 270 
Marcus Curtius. 125, 139 
Maria Eleonora (1599- 1655), drottning av Sveri- 

ge. 49, 55, 56, 57, 155, 157 
Maria Euphrosyne av Pfalz-Zweibrucken (1625- 

1687), gift 1647 med Magnus Gabriel De la 
Gardie. 30, 52, 53, 54, 57, 64, 133, 141, 155, 
160, 166, 170, 171 

Mariedal, slott, Västergötland. 34, 158 
Marina, 1644. 101, 138 
Markus, se Hebel, Markus 
Mars. 20, 106, 108 
Martin, Elias (1733- ldib), målare. i78 
Matts, skaffare, 1637. 39 
Matts, sågare. 89 
Matts Finne, timmerman, 1640. 89 
Mattsson, Jakob, bokhållare, 1637-1640. 39, 

149, 218 
Mattsson, Matts. 88, 120 
Mazalet, Fermin, kronoarrendator, industriidkare, 

1635. 45 
Mazarin, Jules (1602-1661), kardinal, mi- 

nister 50 
Mecklenburg. 81 
Meissen. 88, 110 
Melchior (Melcher), urmakare, 1646. 53 
Mercurius. 169 
Meriing, jonas Hansson (ci. 169/j, rådman. 253, 

2 70 
Messenius, Johannes, d.ä. (omkr. 1579- 1636), hi- 

storiker. 94 
Meyer, Caspar, glasmästare, 1640- 1641. 89, 98 
Meylandt, Lukas (d. 1689), finsnickare, 1633- 

1650. 53, 57, 89, 98, 100, 130 
Michel, kock. 39 
Mickelson, Anders, målare, 1650. 62 
Mikael, svärdfejare, 1650. 62 
Mikael Romanov, (1596- 1645), tsar. 85 
Mitter, Petter, kopparslagare, 1632- 1641. 89, 

96, 98, 120 
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Moritz av Oranien (1567- 1625), härförare, stats- 
man. 23, 24 

Moskva. 23, 50, 85 
Musculus., Valentin preceptor, 1649. 56 
Mutius. 110 
Myloniiis, Matthiar (1607-1671)j adlad Rjiirnklo, 

preceptor, 1634-1647. 41, 44, 45 
Myrman, Henrik, gulddragare, 1650. 62 
Måns, smed, 1635. 89 
Månsson, Håkan. 76 
Mårten, bildsnidare, 1635. 45 
Mårten, bild- och stenhuggargesall, 1640. 88 
Mårten, guldsmed, 1646. 53 
Mälaren. 79 
Marta, jungfru, 1647-1648. 39, 42, 235 
Mörner, Hjalmar (1794- 1837), målare. 184 

Natt och Dag, Ake Axelsson (1594-1655), 
riksråd. 36 

Nederländerna. 23, 149 
Neptunus. 20, 107, 108 
Nicephorus, Joh., uppvaktare, 1638. 39 
Nicodemi, Johannes (1597- 1657), adlad Lil- 

iiestrom, ambetsman. 35 
Nils, lakej, 1640. 39 
Nilsson, Erik, snickare, 1635-1642. 89, 99 
Nilsson, Herman, murare, 1640. 89 
Non such, slott, England. 69 
Norrbarke, socken, Dalarna. 33 
Norrköping. 50 
Novgorod. 23, 25, 169 
Nykarleby, socken, Finland. 31 
Nyköping. 44 
Närke. 33, 34 
Nöteborg, län, Finland. 33 

Ogier, Charles (1595 - 1654), legationssekrete- 
rare. 44 

Olaus, se även Olof 
Oldenburg. 110 
Olivet, Jacques, kornrnisssarie. 269 
Olof (Olaus), kammardrang, 1643 - 1645. 49, 51 
Olof, målare. 51 
Olofsson, Bengt (- 1631 - 1666-), guldsmed, 

1648. 55 
Ortman, Henrik (- 1636- 1653 -), guldsmed, 

1641, 1645, 1651. 48, 51, 64, 90 
Ovansjö, socken, Gästrikland. 89 
Oxenstierna, Axel (1583- 1654), rikskansler. 17, 

18, 25, 35, 36, 43, 65, 156 
- Erik (1624-1656) rikskansler. 46 

- Gabriel Gustavsson (1587-1640), riks- 
drots. 35, 43 

- Gustav Gabrielsson (1613- 1648), riks- 
råd. 30, 50, 55, 127 

- Ture (1614-1669), landshövding. 48 

Pahr, Franciscus (d. 1580), arkitekt. 82 
Palm, Måns Mårtensson (1572-1644), rikskam- 

marråd. 36 
Panten, Kasper (d. 1630), arkitekt. 79, 83 
Paris. 44, 49, 50, 51, 54, 72, 74, 80, 81 
- Bois de Boulogne. 51, 81 
- Louvre. 74 
- Madrid. 50, 51, 80, 81 
- Place de France. 74, 176 
- Seine. 74 
Peder, grovsmed, 1635. 89 
Pedersöre, socken, Finland. 31 
Per (Pelle), lakej. 39 
Pernau. 158 
Perret, Jacques, arkitekturteoretiker. 81 
Persson, Urban, snickardrang, 1640. 89 
Petel, Georg. 159 
Peter, mässingssiagare (ankan), 1645. 52 
Petter, bryggare. 76 
Petter Hollender, muraregesall, 1644. 50 
Petzoldt, Martin, oculist, 1642, 1645. 40, 52 
Picolet, Cornelius (1626- 1679), porträttmålare, 

1632. 37, 90 
Pimentel, Antonio, diplomat. 156 
Piper, Fredrik Magnus (1 746- 1824), arki- 

tekt. 178, 182, 183 
Poirier, Hélie, författare. 56 
Polen. 27, 49, 148, 156, 157 
Pommern. 155 
Pompilius. 11 0 
Posse, Görel (Görvel) (1600-1671), gift 1) med 

Karl Eriksson Sparre, 2) med Johan Pontusson 
De la Gardie; hovmästarinna hos Maria Eleo- 
nora 1649. 100 

Prag. 55 
- Belvédere. 83 
Preussen. 24, 35, 45 
Prytz, J . ,  kammardrang. 39 

Quanten, Jost, skattmästare, hovmästare, 1637- 
1641. 39, 40, 87 

Quensel, Conrad Wilhelmsson, hovmästare, 
1640. 39, 46, 87 

Raseborg, lan, Finland. 33 
Raumo, gods, Finland. 33 
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Regensburg. 88, 115 
Reimer, Georg, sekreterare. 39 
Reis, Jurgen (Göran), skräddare, kammartjänare, 

1645-1651. 34, 39, 40, 42, 62, 149, 218, 235 
Renner, Hans, harneskmakare, 1650. 62 
Renner, Tobias, remsnidare. 268 
Reusner (Resner), överste, 1647-1648. 42, 235 
Reval, domkyrka. 31 
- slott. 24 
- stad. 22, 23, 43, 88, 115 
Rhen. 79, 84 
Ribbing, Arvid, (1620-1678), kammardräng. 39 
Richter, Fredrik (1636-1714-), guldsmed. 269 
Riedinger, Georg (1568- 1616), arkitekt. 80 
Riga. 24, 33, 35, 81, 84, 96, 99, 138 
Rijs, Jurgen, se Reis 
Rissenberg, Hans, repslagare, 1635. 89 
Rogier, Jean (Johan), köksmästare, 1632. 39 
Rom. 70, 95, 125 
- Forum. 125 
- Lacus Curtius. 125 
Romulus. 110 
Rosenfeldt, Werner, von (1639- 171 O), sjöofficer, 

ska!d. ? 79 
Rosenstierna, Mårten, d.a. (1582-1638), riksrant- 

mästare. 87, 96 
Roskilde, freden i, 1658. 157 
Rubens, Peter Paul (1577-1640), målare. 159 
Rudbeck, Olof, d.a. (1630- 1702), professor. 70 
Runge, Samuel, hovmästare, 1645-1646. 39, 87 
Runsa, gård, Uppland. 31, 52, 110, 114 
Ruth, preceptor, 1643. 49 
Ryssland. 23, 27, 49, 85, 149 

Salinus, Baltasar (d. 1660), bårdskarare, 1646. 54 
Salo, socken, Finland. 33 
Samuelsson, Karl, murare, 1640. 89 
Sans pareil, slottsnamn. 69 
Sanien, Heere (Heroj, von, vinhandlare. 268 
Sasse, Johan (- 1644- 1652), silversmed, gravör, 

1648-1649. 56, 62 
Schef, Johan (1740-1797), operamaskinist. 185 
Schleswig-Holstein. 81, 82 
Schmeltzer, Christian, 1632. 87, 96 
Schmidt, Hans, handelsman. 269 
Schoch, Hans (1550- 1631), arkitekt. 80 
Schuttehielm, Jochim. 243 
Schweiger, Hans, harneskmakare, 1643. 50 
Schönberg, Jonas (1645-1695), lagman. 253, 

258, 270 
Schönfeldt, Anna (1 645 - 1693), gift med Greger 

Schönfeldt. 268 

Scipio. 110 
Segulskvarn, se Svanå bruk 
Sehnig (?), Henrik. 235 
Seigwald. 33 
Semler, Adam, målare, 1638, 1642. 89, 100 
Sifversen, Erik, bokhållare, 1633. 39 
Sigismund III (1566-1632), konung av Po- 

len. 49 
Signac, Pierre, emaljmålare. 57 
Simon, skeppare. 40 
Simonsson, Simon (d. 1689), adlad Rosenberg, 

kamrer, 1640. 39 
Skiller, Anders, kladesskrivare, bokhållare, 1637- 

1640. 39, 149, 222 
Skinnskatteberg, socken, västmanland. 33 
Skokloster, slott, Uppland. 49, 80, 136, 168 
Skottland. 149 
Skyllderblom, Andreas, sekreterare, 1645. 39 
Skytte, Johan (1577- 1645), riksråd. 79, 122 
Skarstad, socken, Småland. 33 
Skärvikens bruk, Skinnskattebergs socken, Vast- 

manland. 33 
Småland. 33 
sllGilSky, Cdr! (1841 - 1503), 1 si 
Solna, socken,,, Uppland. 34 
Sonnenburg, Osel. 31, 33 
Soop, Mattias (1585-1653), riksråd. 45 
Sparre, Ebba (1626- 1662), gift 1653 med Jakob 

Kasimir De la Gardie. 30, 64, 155, 156 
- Lars Eriksson (1590- 1644), riksråd. 155 
- Peder Larsson (1628 - 1692), rikstygmastare. 

30, 157 
- Per Eriksson (1592-1647), riksråd. 45 
Stade, Hannover. 30, 157 
Staffansson, Christopher, bild- och stenhugare- 

gesäll, 1642. 88, 115 
Staffansson, Mats, murare, 1640. 89 
Staffansson, Per, bild- och stenhuggaregesall, 

1642. 115 
Stalhoff, Gerhard, läkare. 157 
Starkad, se Starkodder 
Starkodder. 110 
Starkotter, se Starkodder. 
Stech, Christopher, bild- och stenhuggare, 

1641. 88, 98 
Steiner, oculist, 1642. 40, 48 
Stella, Paolo, arkitekt. 83 
Stenbock, Gustav Ot to  (16 14- 1685), riksamiral, 

fältmarskalk. 30, 157 
Stiernflycht, Nils Nilsson (1600-1658), as- 

sessor. 234 
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Stiernhielm, Georg (1598- 1672), skald. 51, 56, 
62, 64, 171 

Stockholm 

Gat07 GC!J gathtts 
Arsenalsgatan 69, 151, 182 
Götgatan 34, 124, 155, 157 
Köpmangataii 36 
Köpmangatan 7 36 
Prästgatan 1 36 
Regeringsgatan 62, 76 
Skeppsbron 64 
Storkyrkobrinken 2 35 
Stortorget 3 36 
Västra Slottsplan 35 

Hus och gårdar, agda av 
Bengt guldsmeds hus 76 
Fältherrens hus, se Makalös 
Grillska huset 36 
Hans Brehmers hus 36 
Håkan Månssons hus 76 
Jakob De la Gardies hus vid Stortorget 34, 36, 
37, 64 

stora salen 37 
grevens kabinett 37 
grevens kammare 37 
grevinnans kammare 37 

Jakob De la Gardies malmgård vid Regeringsga- 
tan 34, 62 
Johan Wijnblads hus 76 
Magnus Gabriel De la Gardies malmgård vid 
Packartorget 268 
Nils Nilsson Tungels hus 76 
Petter bryggares hus 76 
Robert Douglas hus 76 
Thomas Johanssons hus 76 

Institutioner m.m. 
Antikvitetskollegum 158 
Bild- och stenhuggareämbetet 125 
Collegium illustre 158 
Dramatiska teatern 182- 187 
Kammarkollegium 156 
Krigsakademien 176 
Krigskollegium 24, 83 
Kungsholms glasbruk 127 
Livrustkammaren 175 
Svea hovrätt 160 
Tyska församlingen 85 
Överintendentsämbetet 184 

Kvarter 
Cepheus l ,  21 36 
Neptunus 3, 4 36 
Neptunus mindre 2 36 

K w b n r  
- - J '  

Jakobs kyrka 72, 75, 76, 77, 151, 157 
S:ta Gertruds (Tyska) kyrkan 85 
Riddarholmskyrkan 44, 160 
Storkyrkan (St. Nikolaus) 25, 27, 35,44, 46, 
57, 62, 65, 158, 175 

Makalös 
Exteriörer 102 ff 

Altangallerier 11 5, 164 
Arkadgallerier 98, 99, 105, 108, 111, 115, 119, 
165 
Fasader 102 ff, 105 
Huvudfrisen 108, 109, 111, 115, 117, 118, 119, 
163, 164 
Hörntorn 109, 115 
Lanterniner 106, 109, 120, 121 
Lusthus Y9, 104, 105, 106, 110, IL0 
Portaler 105, 106, 107, 108, 109, 114, 116, 117, 
118, 119 
Romaner 109, 110, 115, 119 
Skorstenar 121 
Spiror 104, 109, 120, 121 
Taket 120 
Takrännor 104, 109, 120, 165 
Vapensköldar 109, 115, 164 
Vaderflöjlar 104, 107, 109, 120 
Ytterdekoration 102 ff, 108, 165 

Interiörer 122 ff, 126 ff 

Blå kabinettet 133, 168, 169, 170 
Priveter 124 
Trappor 98, 99, 104, 106, 131, 163 
Öppna spisar 124, 125 

Våningsplaner 122 ff 
Källare 98, 126, 127 

Bottenvåningen (1) 122, 123, 128-136 
1649 Matsalen (1:l) 123, 130, 166, 167, 168 
1649 Fältherrens egen kammare (I:2) 130, 167 
1656 Magnus Gabriel D e  la Gardies au- 

dienskammare (I:2) 49, 131, 166, 167, 168 
1649 Förmaket framför Fältherrens egen kam- 

mare (I:3) 131, 132 
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1656 Magnus Gabraiel De  la Gardies sängkam- 
mare (I:3) 131, 166, 167 

1649 Grevinnans sängkammare (I:4) 132, 167 
1656 Förmaket (Biblioteksförmaket) (I:4) 
132, 167 
1671 Sekreta audienrsal~n (I:4) 132 
1649 Konstkammaren (15) 123, 132, 133, 170 
1656 Biblioteket (15) 133 
1649 Grevinnans förmak (I:6), senare Maria 

Euphrosynes sängkammare 133, 167 
1649 Grevinnans lilla kök (I:7) 123, 133, 167 
1656 Greve Gustavs kammare (I:7) 133, 167 
1649 Greve Axels kammare (153) 123, 134 
1649 Silverkammaren (I:9) 123, 134 
1649 Hovmästarens kammare (1:lO) 123, 134, 

135 
1649 Sekreterarens kammarvalv (1:ll) 123, 

135 
1649 Konfektkammarvalvet (I:12) 123, 135 
1649 Konduktörskammaren (I:13) 123, 135, 

136 
1649 Kamrerarens kammare (I:14) 123, 135 
1649 Vinskankskammaren (I:15) 123, 136 
1649 Långa gången (I:16) 123, 129, 130 
1649 Nedersta förstugan (I:17) 113, 129, 166, 

167 
1649 Vindfånget (I:18) 128, 129 

Andra våningen (II) 123, 137-142 
1649 Stora gipssalen (1I:l) 56, 99, 100, 123, 
125, 138, 139, 166, 167 
1649 Greve Magnus studerkammare (II:2) 98, 

123, 139, 142, 166 
1649 Greve Magnus sängkammare (II:3) 123, 

139, 166 
1649 Greve Magnus förmak (II:4) 98, 123, 

139, 166 
1649 Altanskammaren (115) 123, 139, 140 
1649 Salen emot gipssalen (II:6) 123, 125, 140 
1656 Dagliga matsalen (II:6), senare Maria 

Euphrosynes audienssal 123, 125, 140, 166, 
167 

1649 Greve Axels kammare (II:7) 123, 140, 
141, 167 

1671 Kungligt gästrum (II:7) 123, 140, 141, 
166, 167 

1649 Greve Axels förmak (II:8) 123, 141, 142, 
167 

1671 Kungligt gästrum (1123) 123, 141, 166, 
167 

1649 Greve Pontus förmak (II:9) 123, 141 
1649 Greve Pontus kammare (1I:lO) 123, 141, 

142 

1649 Greve Jakobs förmak (1I:ll) 124, 141, 
142 

1656 Maria Euphrosynes förmak (1I:ll) 124, 
142 

1649 Förstugan i andra våningen (II:12) 137, 
1% 

Tredje våningen (III) 124, 143- 145 
1649 Stora salen (danssalen) med spelmansban- 

ken (1II:l) 50, 124, 144, i45, 167 
1649 Sydöstra tornkammaren (III:2) 124, 145 
1649 Kammare (III:3-4) 124, 145 
1649 Nordöstra tornkammaren (1115) 124, 

145 
1649 Sydvästra tornkammaren (III:6) 124, 145 
1649 Kammare (III:7-8) 124, 145 
1649 Nordvästra tornkammaren (1119) 124, 

145 
1649 Förstugan i tredje våningen (1II:lO) 143, 

144 
1649 Brädekammaren under trätrappan (1II:lO) 
143 

Fjärde våningen (IV) 124, 146, 147 
1649 Tygsalen (1V:l) 124, 146, 147 
1656 Husgerådssalen (1V:l) 124, 146, 169 
1656 Skraddarekammaren intill Tygsalen 
(1V:l) 124, 147 
1649 Vastra kammaren i fjarde våningen 
(IV:2) 124, 147 
1649 Förstugan i fjarde våningen (IV:3) 146 

Femte våningen (V) 124, 148, 149 
1649 Rustkammaren (V:l) 124, 148, 149, 169 
1649 Klädkammaren (V:2) 124, 149 
1649 Förstugan i femte våningen (V:3) 148 

Takaltanen 99, 104, 105, 110, 120, 124, 150 
Lusthuset 83, 99, 104, 105, 106, 110, 120, 124, 

150 
Ekonomibyggnader 151, 152, 164 

Bagarstugan 151 
Bodarna 152, 252 
Brygghuset 152, 252 
Brädskjulet 152, 252 
Fårstallarna 152 
Gatumuren 15 1 
Gåshuset 152, 252 
Hamnboden 152 
Hönshuset 152, 252 
Höskullen 152 
Kammaren 151 
Klipparestallet 152 
Källaren 152, 252 
Kökshuset 151 
Kökskammaren 151 
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Kölnan 152 
Malthuset 152, 252 
Portarna 100, 151, 252 
Sjögrindarna 152, 252 
Sjöporten 152, 252 
Skraddarstugan 151 
Slaktarhuset 152, 252 
Smedjan 152 
Spannm5lsboden 152 
Spiskammaren 152, 252 
Stallbyggnader 151, 252 
Stora köket 151 
Stora stallet 98, 151 
Stugan 152, 252 
Träplanket 151, 252 
Tvättstugan 151 
Vagnshuset 101, 151, 152 
Vedboden 152 
Vedgården 152, 252 

Trädgården 152, 163 
Brunnarna 152, 252 
Portarna 152 
Tradgårdsbyggningen 152 
Iradgirdsgången i 52 
Tradgårdskvarteren 2 52 

Palats, ägda a v  
Brahe, Ebba 124, 152, 155, 156, 166 
Brahe, Per d.y. 178 
de Geer, Louis 155 
De la Gardie, Jakob Pontusson, se Makalös 
De la Gardie, Magnus Gabriel, se Makalös 
Horn, Gustav 76 
Lillie, Axel 75, 76, 77, 106 
Oxenstierna, Axel 35 
Torstensson, Lennart 76 
Wrangel, Karl Gustav 72 
Ankedrottningen (Maria Eleonora), se Ma- 

kalös 
Slottet 19, 27, 29, 30, 54, 55, 62, 64, 69, 71, 72, 

78, 175 
Lejonbacken 176 
Trumpetargången 78, 81 

Stadsdelar 
Blasieholmen 72 
Helgeandsholmen 178 
Kungsholmen 19 
Ladugårdslandet 19 
Norrmalm (norra förstaden) 19,34, 71, 76,93, 

114, 151 
Riddarholmen 72 

Skeppsholmen 72, 75, 77, 93 
Södermalm 34, 152, 166 
Varkön 56 

Statyer över 
Karl X11 104 
Karl X111 185 

Tomter, tillhöriga 
Gustav Horn 76 
Riddarhuset 85 

Torg och platser 
Gustav Adolfs torg 83, 99, 151 
Karl XI1:s torg 77 
Malmtorget 71, 72, 76, 77 
Norrmalmstorg 57, 83, 99, 106, 151, 175 
Packartorget 268 
Stortorget 24, 34, 36, 64 

Triumfbåge för Kristina 57 

Vattendrag 
Norrström 71, 72, 76, 77, 94, 95, 102, 104 
Näckströmmen 72, 76, 77, 104 
Riddarfjärden 72 

Övriga byggnader m m .  
Arsenalen 69, 75, 77, 110, 175-181, 182, 183 
Beridarehuset 72 
Bollhuset 183 
Börsen 175 
Hovstallet el.kung1. stallet 56, 72, 75, 77, 175 
Kastenhof 72, 270 
Myntet i75 
Norra Kämnärsrättens hus 71, 76 
Operahuset 104, 183 
Riddarhuset 19, 85 
Rådhuset 175 
Rännarbanan 64 
Rörstrands tegelbruk 96 
Stenhuggarehuset 76 
Stora huset vid Jakobs kyrka, se Makalös 

Stola, gård, Västergötland. 65, 155 
Stolbova, freden i, 1617. 24 
Stora Kopparberget. 120 
Stralsund. 100 
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Strassburg vid Rhen. 79, 80, 81, 84, 92 
Rådhuset, nuv. Hôtel Commerce. 80 
S:t Thomas församling. 84 

Sueb, Hans, murare, 1632. 89 
Sundholmen, gods, Västergötland. 34, 85 
Sundvall, Carl Frederik (1 754- 1831), arkitekt. 

182, 185 
Svanå, gods, Harakers socken, västmanland. 33 

bruk, se aven Harakers hamrar och Seguls- 
kvarn. 

Svartsjö slott, Uppland. 78, 81 
Svensson, Abraham, murare, 1640. 89 
Safvenbom, Johan (1721 - 1784), målare. 176, 

178 
Söderberg, John, ingenjör 291-298 
Södermanland. 24, 33, 34, 79, 83 

Tallsatra, Uppland. 52 
Tarquinius. 1 10 
Tarwast, slott, Livland 31, 33 
Tawast, Henrik, 1645 40, 225 
Tessin, Nikodemus, d.y. (1654- 1728), arki- 

tekt. 75, 77, 175, 176, 177 
- blikedern~s, d.;. (1615-16811, arkitekt. 82, 

122, 129, 131, 133, 134, 136, 156, 157, 162, 
163, 164 

Thegman, kassör. 275 
Thesmar, Kristoffer (1636-1709), rådman. 270, 

274, 275 
Thomas, skeppare. 40 
Tibble, by i Näs socken, Uppland. 33 
Tidö, slott, västmanland. 52 
Tillaeus, Petrus. 179 
Tomasson, Anders, murare, 1640. 89 
Tomisson, Knut, målare. 89 
Torgelow. 31, 33 
Torstensson, Anders, (omkr. 1600-1674), stads- 

ingenjör. 74, 75, 76 
T 1 oiateilsson, -- Lennart (l 603- 165i), faltmar- 

skalk. 64, 76, 83 
Tott, Klas, (1630- 1674), riksråd. 156 
Travani, Gioacchino Francesco, medaljgra- 

vör. 70 
Treiden. 33 
Tullgarn, slott, Södermanland. 34, 157 
Tungel, Nils Nilsson (1592-1665), hov- 

kansler. 76 
Tyskland. 149 
Tönningen, slott, Schleswig-Holstein. 81, 82 

Uddevalla, slaget vid, 1677. 160 
Udenkull. 31, 33 

Ulrik (d. 1685), svensk prins. 158 
Ulriksdal, slott, Uppland, se även Jakobsdal. 34, 

158 
Ulvsunda, slott, Uppland. 83 
Uppland. 24, 25, 31, 33, 34, 36, 78, 155, 161 
Uppsala. 54, 156 

slott. 85 
universitet. 45, 46, 156, 160 

Wachtmeister, Hans (1609- 1652), riksråd. 64 
Vallari, Nicolas (d. efter 1673), målare, 1654. 

167, 168 
Walther, Christian (d. 1656), bårdskarare, 1648. 

40, 55 
Vansö, på Fogdön, Vansö socken, Söderman- 

land. 33 
Varenne, legationstjansteman. 45 
Varnhem, klosterkyrka, Västergötland, 31, 158, 

160 
Weber, hovmästare (?), 1660. 164, 165 
Veckholm, socken, Uppland. 31 

kyrka. 25, 27, 31, 52, 65, 158 
gravmonument. 48 

lz-:lA.. u- - / < / q 4  CIICI, I l d i i h  ( I O L I  - i656), guldsmed, riksverdie, 
1641-1642, 1645. 48, 51 

Wendelstam, Johan (d. 1669), bild- och stenhug- 
gare, 1640-1641. 46, 110, 125 

Venedig. 94, 95 
C'a d'Oro. 94 

Whitelocke, Bulstrode (1605- 1675), ambas- 
sadör. 95 

Vibe, Peder (d. 1658), resident. 45 
Viby, socken, Närke. 33 
Vibyholm, slott, Södermanland. 79, 83 
Wickhardt, Andreas d. a. (- 1696- 17281, guld- 

smed. 160 
Wiems, Estland. 33 
Wijkman, Johan, urmakare. 275 
Wijnbiad (Winbiaci), johan (1615-1659), kungi. 

sekreterare. 76 
Winecker, Herman. 268, 269 
Winther, Joachim, bild- och stenhuggare, 1630- 

1631. 88, 114 
Wismar. 127 
Witte, Andreas, juvelerare, 1646. 52 
Wittenberg, Arvid (1606-1657), faltmarskalk, 

riksråd. 64 
Vladislav IV (1595-1648), konung av Polen. 49 
Vogel, Sigismund, von (omkr. 1615, d. efter 1654), 

gravör. 19,91,92,96,102, 103, 105, 106,108, 
111, 114, 118, 121, 150 
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Wrangel, Herman (1584-1643), fältmarskalk, 
riksråd. 49 

- Karl Gustav (1613- 1676), riksmarsk, riks- 
råd. 17, 72, 80 

Vrena, socken, Södermanland. 33 
Wu!ff, Hefirik (- 1627-1658 -), si!versmec!, 1646 

53, 90 
Wurmbrandt, Melchior, överste. 33 
Vanngarn, slott, Uppland. 34, 85, 155, 160, 151 

slottskapell. 158 
Västerfarnebo, socken, västmanland. 33 
Väster Silvberg, Norrbärke socken, bergsbruk, 

Dalarna. 33, 45 
Västergötland. 31, 32, 33, 56, 85, 155, 158, 160 
Västerås. 88, 120 
västmanland. 33, 45, 85 

Yxkull, Sebastian, konstsvarvare, 1632- 
1642. 37, 89, 100 

Zacharias, kock, 1637. 39 
Zihlrath, Hans Heinrich (d. 1657), bokbindare, 

1647. 55 
Zimmerman, Moritz (d. 1666), bokbindare, 1647. 

55 

Abo, slott. 23 
stad. 33 

Akerlund, Harald, modellbyggare. 282 
Aminne, by, Finland. 33 
Angermanland. 89 
Arsta, slott: Södermanland. 34 
Ase, härad, Västergötland. 33 

Älvsborgs län. 27 

Öland. 94, 130, 134 
olands norra udde, slaget vid 1564. 69 
Osel. 33 
osterbotten. 33 
Ostergötland. 83 
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När Stockholms stadsmuseum byggdes upp 
var det en naturlig sak att försöka åskådlig- 
göra det fascinerande men sedan så länge 
försvunna stockholmspalatset "Makalös", 
ett hus som alltid starkt fängslat folkfanta- 
sien. Författaren av föreliggande arbete, nu- 
mera förre museichefen fil.dr Göran Axel- 
Nilsson fick 1934 i uppdrag att ingående 
studera palatset inför utförandet av den 
stora modell som 1939 stod färdig. En na- 
turlig önskan var att arbetet skulle följas 
upp med en illustrerad monografi. 

Det skulle emellertid dröja innan arbetet 
med publikationen kunde slutföras. 50 år 
efter modellarbetets återuppstår 

nu det märkligaste byggnadsverket från 
stormaktstiden vid sidan av slottet nu har i 
all sin glans efter mer an tre sekel. Den rikt 
illustrerade boken ger också en bred skild- 
ring av byggherren och hans familj och 
åtskilligt om livet i Stockholm på drottning 
Kristinas tid. 

Det märkliga palatset med sina fyra torn, sin 
slösande dekorativa fasadutformning, sina 
spiror och förgyllda väderflöjlar och sitt hö- 
ga koppartak utgjorde en gång ett slags 
landfast motsvarighet till det nu återupp- 
ståndna regalskeppet "Masa", båda ypperli- 
ga exempel på stormaktstidens praktälskan- 
de konstnärliga uttrycksformer. 
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