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BILDHUGGAREN HANS DANIEL KORTZ 

Av Ake Nisbeth 

Bildhuggaren Hans Daniel Kortz har relativt ofta nämnts i 
konsthistorisk litteratur som behandlat barockskulpturen i 
Sverige. Åtskilliga säkra verk av hans hand är kända och ytter
ligare elt anlal har av olika forskare, på mer eller mindre goda 
grunder, allribuerats till honom. Han hör till den ganska man
starka skara av bildhuggare, verksamma först och främst i Stock
holm, vilkas arbeten i huvudsak präglas av inflytanden från 
italiensk och fransk högbarock. Visserligen kan han icke jäm
föras med denna riktnings främsta och mest namnkunniga före
trädare, Burchard Precht och Caspar Schröder, men en samman
ställning av hans verk liksom av de arkivaliska uppgifter som 
linnes om honom har dock en del av intresse att bjuda för känne
domen om skulpturen i Sverige under 1700-talets första decennier. 

Kortz var född omkring 1(575 i Tyskland, "i Hollslen och 
VVulfenbiiltel" enligt vad som meddelas i Handelskollegii proto
koll år 1702 i samband med hans ansökan om burskap i Stock
holm.1 Han nämns i svenska sammanhang första gången i en av 
Burchard Precht den 1 september 1695 utfärdad passattest.2 

Kortz hade, skriver Precht, "ein zeitlanck in meiner arbeit auf-
gehalten" och var "gesinnet . . . sich in der fremde zu versuchen". 
Tydligen var det sin gesällvandring som Kortz påbörjade. Huru
vida han hela sin gesälltid arbetat hos Precht är ovisst; med tanke 
på att han var född i Tyskland förefaller det troligt att han till
bringat åtminstone några läroår i sitt födelseland. Senast omkring 
sekelskiftet 1700 är Kortz tillbaka i Stockholm och etablerar sig 
som egen mästare. Burskap som borgare vann han jämlikt Han
delskollegii beslut den 13 februari 1702. I kollegiets protokoll 

1 Stockholms stadsarkiv (SSA), Handelskollegii protokoll den 13/2 1702. 
2 Kungliga biblioteket (KB), Eichhorns samling I 15:3. 
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för denna dag läses: "Bilthuggaren Mester Hans Daniel Kurtz 
fod i Hollsten och Wulfenbiittel, inkom och wann äfwenså bur
skap, hans cautionister woro Billhuggaren M~ Caspar Schröder 
och Juhhnakaren Ml Hans Möller, till staden betalte han 10 dir 
Silfmt."3 Enligt 1703 års legohjonslängd hade Korlz då i tjänst 
dels en piga, dels lärodrängen Olof Persson Wessman.4 Från år 
1704 finnes i behåll tre passattester, utfärdade av Kortz för tre 
av hans gesäller, alla av tysk börd, nämligen Krislian Åkerman 
(Ackermann) som skulle resa till Stellin (daterad den 21 juni), 
Jakob Lichtenberg som skulle resa lill Lubeck att "sin liickia 
försökta i främmande land" (daterad den 9 juli) samt Heinrich 
Weidemeljer som skulle resa till Wismar (daterad den 10 okto
ber).5 Ackermann och Weidemeijer hade enligt attesterna arbe
tat hos Kortz "några vickor". Sannolikt hade också Lichtenberg 
varit i Korlz" tjänst endast en kortare lid. Snickaregesällen Gott
frid Lang hör också till Kortz' medarbetare under år 1704.6 Är 
1705, då Korlz bodde på Norrmalm, i kvarlerer Brunkhalsen, 
bette hans lärodräng Erik Johansson.7 Denne arbetar åt Kortz 
också åren 170(5—1707 samt 1709 medan han år 1708 återfinns 
som gesäll hos bildhuggaren Zacharias Reitz, då med tillnamnet 
Bergman.8 Erik Johansson Bergman kom senare att bliva verk
sam främst i Dalarna där han bl. a. utfört altaruppsatsen i Svärd-
sjö år 1717, en parafras på hans läromästares uppsats i Ore kyrka 
från år 1700.° År 1707 hade Kortz i sin tjänst förutom Erik 
Johansson också gesällen Mattias Sträng medan 1708 års lego-
hjonslängd endast upptar en piga.10 Fr. o. m. 1707 bodde Kortz 
som hyresgäst i vicepresidenten Henrik Heerdhielms trähus i 
kvarteret Brunkhuvudct på Norrmalm.11 Legohjonslängden för år 

5 SSA, Handelskollegii protokoll för denna dag. 
4 SSA, Slädens verifikationer 1703 fol. 9043. 
5 KB, Kichhorus samling I 15:3 . 
6 KB, Kichhorns samling I 15:3 (elt intyg daterat den 24/7 atl Korlz inne-

hållil en del av hans lön). 
' SSA, Stadens verifikationer, legohjonskontribulionen, fol. 51. 
8 SSA, Slädens verifikationer 1706 fol. 39, 1707 fol. 42, 1708 fol. 42 och 1709 

fol. 49. . 
* Sveriges Kyrkor, Dalarna band I s. 247. 

, u SSA, Slädens verifikationer 1707 fol. 42 och 1708 fol. 41. 
11 SSA, legohjous- och mantalslängder, 
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Fig. 1. Storkyrkan, Stockholm. "Försiktigheten" och "Hoppet", tod kalkstens
skulpturer vid kyrkogårdens östra ingång, färdiga år 1702. Foto Marianne 
Bratt, —• Storkyrkan, Stockholm. "Prudence" and 'Hope", two limestone 

figures at the east gate of the churchyard, completed in 1702. 
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1709 upptar förutom en piga och gesällen Erik Johansson lärpoj
karna Petter Kijlman och Lars Odemark.12 Den sistnämnde 
namnes också år 171013 medan en mantalslängd för år 1711 endast 
upptar en piga.14 För de återstående åren intill Korlz död i början 
av år 1714 saknas uppgifter om hans gesäller och lärpojkar. 
Givetvis har han haft åtskilligt liera medhjälpare än de ovan 
angivna, men i likhet med de i passattesterna från år 1704 upp
tagna gesällerna lorde åtskilliga ha arbetat i hans verkstad endast 
kortare lider, kanske bara några veckor eller månader. 

Kortz dog i januari månad år 1714 — enligt bouppteckningen 
den 30 januari — efterlämnande änkan Sara Kortz och fyra barn 
i åldern 2V2—12 år.15 Bouppteckningen ger en antydan om ett 
ganska enkelt hem; av silver fanns således endasl en bägare och 
en tumlare av förgyllt silver samt fyra oförgyllda skedar. Ett 
ruin var kliilt med tryckta tapeter, värderade till 40 dir kmt. De 
möbler som upplagils är fyra karmstolar, tre kullstolar (d. v. s. 
taburetter), sju "Contraifaitz" (d. v. s. porträtt), en liten spegel 
med förgylld ram, ett brunt köksskåp, en slagbänk samt en 
paulun (säng) av kassian. En enda skuld upptages, 125 dir till 
förgyllaren Schirmer. 

Någon längre verksamhetstid — i runt tal endast femton år — 
beskärdes Daniel Korlz således icke. Som redan nämnts har 
emellertid ett flertal dokumentariskt belagda verk av hans hand 
bevarats till våra dagar och elt urval av dessa skall presenteras 
i det följande. 

Ett av Kortz' första uppdrag sedan han etablerat sig som 
självständig mästare var att skulptera två anträd — tyvärr sedan 
länge försvunna — till generaladjutanten, friherre Knut Leijon-

12 SSA, Stadens verifikationer 1709 fol. 49. 
13 SSA, Stadens verifikationer 1710 fol. 50. 
14 SSA, Maulalslängd 1711 för Norrmalms västra och övre del s. 9. 
15 SSA, Bouppteckningar 1714/2 s. 1260 ff. Bouppteckningens uppgift om 

dödsdagen är dock sannolikt felaktig. Kvittot för div. avgifter till kyrkan i 
samband med Kortz' begravning pä Klara kyrkogård är daterat den 24/1 1714 
(SSA Klara H a : 2:35) . Jfr också vissa av Gerda Boéthius i Dalarnas hem
bygdsförbunds tidskrift 1922 (i uppsatsen Två berömda Stockholms-bild
huggares verksamhet i Dalarna) publicerade uppgifter frän början av år 
1714. 
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Fig. 2. Ore kyrka. Altaruppsats från år 1706. Foto Karl G. Svensson, Falun. 
Ore church. Bctable of 1706. 
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hufvuds begravning i Biddarhohnskyrkan den 31 december 1701. 
För de "2 anornas förfärdigande efter öfwerlämnad ritning, af 
trä och väl förgyllte med sine färger saml väl stofferat" fick 
Kortz 20 dir smt.16 Själva huvudbaneret liksom flera andra 
föremål lill begravningen utfördes av Burchard Precht. Att härav 
draga den slutsatsen alt Kortz fortfarande var beroende av sin 
tidigare mästare är knappast nödvändigt; det kan ha varit tidsnöd 
eller andra praktiska skäl som tvingade beställarna att fördela 
uppdragen på två skilda mästare. Förstörda är också det begrav
ningsvapen med tillhörande två anträd som Kortz levererade till 
kammarherren, friherre Lars Sparres begravning år 1704 och 
som uppsattes i Växjö domkyrka.17 Priset för vapnen var i detta 
fall 700 dir kmt. Säkerligen har Kortz också under de följande 
åren av sin verksamhet tillverkat åtskilliga andra begravnings
vapen, och man kan hoppas att ytterligare arkivuppgifter härom 
förutom de ovan citerade skall kunna påträffas. Kortz' huvud
baner och anträd har säkerligen i sin utformning helt anslutit sig 
till gängse typer och knappast uppvisat några speciella drag annat 
än i de fall detta kan ha varit beställarnas önskemål. Av ett visst 
intresse i detta sammanhang är uppgiften att Kortz tydligen ut
fört anträden till Leijonhufvuds begravning efter ritning, lämnad 
av beställaren, d. v. s. i detta fall konungen. Beklagligtvis angives 
icke vem som utfört ritningen men det förefaller icke vara alltför 
djärvt alt gissa på Nic. Tessin d. y.18 

Är 1701 fick Korlz i uppdrag att förfärdiga två skulpturer 
— ännu bevarade — till den östra porten vid Storkyrkans i Stock
holm kyrkogård. Materialet är i detta fall gotländsk kalkslen. 
Såvitt vi nu vet är del den enda gången som han utförde några 
större arbeten i sten. Skulpturerna (fig. 1) står ännu kvar på 
sina ursprungliga platser och är i allt väsentligt ganska väl be-

16 Sveriges Kyrkor, Stockholm band II s. 471. 
17 M. Liljegren, .Stormakistidens gravkor, Sthlm 1947, s. 26 ff. Kontraktet 

ingår i Sävstaholmssamlingen (i Riksarkivet (RA) vol. 139. 
18 Uppgiften att Kortz tillverkat anträden efter överlämnad ritning kan 

också tolkas så atl Korlz fält visa upp ett eget skissförslag innan han fick 
uppdraget. Jfr dock Karl XI :s och Nic. Tessin d. y:s insatser vid presidenten 
Robert Lichtpnes begravning år 1692 (se Sveriges Kyrkor, Stockholm band III 
s. 98 ff). 
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Fig. 3. Ore kyrka. Den ena au altaruppsatsens 
två profilörer. Foto Karl G. Svensson, Falun. 
— Ore church. One of the two flanking 

figures of ängels on the retable. 

varade, även om väder och vind skadal ytan och utplånat en del 
detaljer. I sin överenskommelse med en av församlingens kyrk
värdar den 29 augusti 1701 om leveransen av skulpturerna skriver 
Korlz bl. a. alt de Ivå bilderna skulle huggas av "hel och icke 
söndrig gotlandssten, vilken jag med min egen omkostnad har an
skaffat".1 ' De skulle utföras efter två tidigare uppvisade modeller 
"efter milt bästa förstånd och vetskap". Den första delen av det 
betingade arvodel utkvitterades av Kortz den 31 oktober samma 
år; följande år — 1702 — den 29 augusti gjordes den sista ut-

19 SSA, Nicolai d a l : 66, spccialräkenskapcr jämlc verifikationer för år 1702. 
Se ocksä Sverige* Kyrkor, Stockholm band 1 s. 225 ff där kontraktet återges. 
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betalningen. För de två skulpturerna samt för reparation av fyra 
kalkstensfigurer av äldre datum, som redan fanns uppställda vid 
kyrkan, och för vissa andra smärre arbeten fick Kortz samman
lagt 81(5 daler. Som diskretion "i anseende till den omkostnad han 
över betingningen på dem [d. v. s. skulpturerna] använt" utbe
talades den 31 december 1702 ytterligare 30 daler.20 Den södra 
av de två skulpturerna föreställer Försiktigheten, en kvinna som 
håller en orm i sin högra och en spegel i sin vänstra hand, medan 
den norra symboliserar Hoppet, också i delta fall en kvinnofigur, 
som stöder sig med sin vänstra hand mot attributet, ett ankare. 
Även om de två statyerna knappast kan betraktas som större 
konstverk utan snarare är ganska schablonmässiga i sitt ut
förande, är de dock av icke ringa intresse såsom några av de 
ytterst få exemplen på friskulptur av mera monumentalt format 
från högbarockens Sverige. Den stelhet som i vissa avseenden 
trots de livfulla rörelsemoliven och de fladdrande draperierna 
präglar figurerna kan möjligen till någon del förklaras av skulp
törens bristande erfarenhet och träning, när det gällde arbeten i 
sten. Liksom det stora flertalet av sina samtida yrkesbröder torde 
Kortz ha fått ytterst få tillfällen att använda annat material än 
trä för sina skulpturer. 

En av de första gångerna vi påträffar Daniel Kortz som leve
rantör av kyrkliga inredningsföremål är i Ore i Dalarna år 1706. 
Kyrkan fick detta år en ny altaruppsats, för vilken Kortz enligt 
räkenskaperna erhöll sammanlagt (550 dir kmt.21 Uppsatsen 
(fig. 2—3) finns ännu i behåll ehuru något förändrad i samband 
med uppsättandet i den nuvarande kyrkan från 1870-talet. Altar
uppsatsen består av ett sockelparti från vilket reser sig två pilast
rar, som uppbär en profilerad rundbåge. Mitt på sockeln har place
rats ett ovalt inskriftsfält vars text, "Se Guds lamm som borttager 
världens synder", dock icke är ursprunglig. Enligt en beskrivning 
från år 1830 stod där tidigare två bibelcitat, dels "Så älskade Gud 
världen att Han utgav sin enfödde son", dels "Kommen till mig 

20 SSA, Nicolai LIaI:66. 
21 Ore kyrkoarkiv, Ore Llal, räkenskaper för år 1706. Av kyrkans medel 

utbetalades 450 dir, återstående 200 dir var en donation. Se också Gerda 
Boéthius a. a. 
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Fig. 4. Offerdals kgrka. Epitafium från år 1709. Foto Lars Hassbring. 
— Offerdal church. Memorial tablet of 1709. 
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i alle som arbeten och aren betungade".2- Sockelpartiet avslutas åt 
sidorna med två skulpterade voluter. Mellan pilastrarna, avteck
nande sig mot ljuset från kyrkans östfönster (det nuvarande 
arrangementet överensstämmer på denna punkt i allt väsentligt 
med det ursprungliga), finns en medaljong med en relief före
ställande Ecce Homo, omgiven av ett rikt skulpterat ramverk, 
sammansatt bl. a. av palmkvistar och akantusblad. Detta parti av 
uppsatsen har något förändrats i samband med uppsättandet i 
den nuvarande kyrkan. Det tunna och spinkiga kors som nu 
kröner medaljongens ramverk är således från 1800-talet men 
ersätter, att döma av den tidigare citerade beskrivningen från år 
1830, ett ursprungligt, som säkerligen haft andra proportioner. 
Ovanför pilastrarnas kapital har placerats två små änglabildci. 
Uppsatsen krönes av ett Agnus Dei. Två änglahuvuden, som nu 
iir placerade på bågen, har ursprungligen haft en annan place 
ring: det ena i anslutning lill Ecce Homo-medaljongen, det andra 
i bågens hjässa. Två rikt skulpterade "vingar" avslutar uppsatsens 
mittparti åt sidorna. Utanför själva uppsatsen, placerade på 
särskilda socklar, står två änglabilder i helfigur. De pekar på 
altaruppsatsens centrala framställning, Ecce Homo. 

De förändringar som förelagits på altaruppsatsen sedan dess 
tillkomst har visserligen delvis förvanskat de ursprungliga pro
portionerna men lämnat de skulpterade delarna i stort sett orörda; 
mestadels har man nöjt sig med en fullständig ommålning. 
Siirskilt de två flankerande änglafigurerna men också de rent 
ornamentala partierna såsom vingarna i anslutning till pilast
rarna visar att Kortz var en skicklig hantverkare, icke hell utan 
konstnärliga ambitioner. Någon mera personlig stil präglar emel
lertid knappast Ore-altarel; likheterna med t. ex. vissa av Caspar 
Schröders skulpturer är ganska iögonenfallande, en likhet som 
kanske kan förklaras av all Schröder och Kortz nyttjat samma 
förlagor. 

En altaruppsats i Låssa kyrka i Uppland, tillkommen år 1706, 
har tillskrivits Korlz, en atlribulion som dock får anses som 

22 Antikvariskt-topografiska arkivet (ATA), invcnleringsinslrument, daterat 
23/10 1830. 
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ganska osäker.23 Figurskulpturerna i Låssa är betydligt enklare, 
klumpigare och grövre i sin utformning och proportionering än 
i Ore. Troligare är atl denna uppsats har bildhuggaren Zacharias 
Jeiling till upphovsman. 

Till Daniel Kortz har också attribuerats24 altaruppsatsen i 
Dandcryds kyrka, en gåva från år 1707. Huvudmotivet är här 
liksom i Ore Ecce Homo. Uppsatsens mittparti upptages således 
av en oval medaljong med detta motiv, omgiven av frodigt löv
verk, i vilket inplacerats små änglafigurer, ett bevingat ängla
huvud m. m. Den sockel på vilken denna relief med sina till
hörande ornament vilar är i detta fall i det närmaste kvadratisk 
och prydes av en relief föreställande Kristi födelse. På ömse sidor 
om uppsatsen, på särskilda plintar, står två änglafigurer, som 
pekar dels på Ecce Homo, dels på framställningen av Kristi 
födelse. Attribueringen till Kortz synes i detta fall rimlig, särskilt 
som likheterna mellan de flankerande änglafigurerna i Ore och 
Danderyd liksom mellan Ecce Homo-framställningarna i de båda 
kyrkorna är påfallande. 

Altaruppsatsen i Frösö kyrka i Jämtland från år 1708 är i allt 
väsentligt identisk med den i Danderyd, och någon tvekan om att 
den utgått ur samma verkstad behöver knappast råda. Bäken-
skapsuppgifter eller andra samtida källor som klart anger upp
satsen som ett verk av Korlz finnes emellertid icke. Däremot har 
Korlz bevisligen varit verksam vid ungefär samma tid i två andra 
jämtländska kyrkor, då tillhörande samma pastorat som Frösö, 
nämligen Offerdal och Alsen. I den förstnämnda kyrkan upp
satte prosten Abraham Burman år 1709 ett epitafium (fig. 4) 
över sig själv, sin hustru och sina svärföräldrar, levererat av 
Daniel Kortz. Inom epitafiets rektangulära mittparti har placerats 
ett ovalt inskriftsfält med en lång inskrift på latin. Svicklarna 
kring inskriftsfältet pryds av akantusornamentik. Mittpartiet 
vilar på en profilerad sockel, nedtill avslutad med akantuslöv-
verk och dessutom prydd med ett skulpterat "täcke" på vilket 
placerats en dödskalle och några benknotor. Ät sidorna flankeras 

25 Sveriges Kyrkor, Uppland band VII s. 68. 
24 Sveriges Kyrkor, Uppland band I s. 27 ff. Den alternativt nämnde Gotllob 

Rosenberg är helt utesluten, dä han vid tidpunkten för altaruppsatsens till
komst knappast hade hunnit upp i tonåren. 
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Fig. 5. Bälinge kgrka. Södermanland. Skulpterad fyllning från ur 1710 
på biklarbarriären. Foto C.-F. Mannerstrålc. — Bälinge church, Söder

manland. Sculptured decoration of 1710 on the gallery railing. 

epitafiet av rikt skulpterade vingar, medan krönet består av en 
volutformad gavel, mot vilken placerats ell bevingat änglahuvud. 
Gaveln slutligen krönes av eu plint, som uppbär ett bevingat tim
glas och flankeras av två pulti och två vapensköldar med borger
liga vapen (fiir familjerna 1'latilin och Burman). På ett särskilt, 
skulpterat inskriftsband, placerat omedelbart under epitafiet, 
läser vi: "Epitaphium hoc erectum in Offerdahl die 10 Martii Ao 
1709 sumptibus Abrab: Burmans ab ipso Sculptore M: Dan. 
Kortz." I detla fall har Kortz således — i strid mot vad som 
annars är det normala — signerat sitt arbete.25 Till Offerdal lik
som lill annexkyrkan Alscn levererade Kortz enligt vad som 
framgår av kyrkoräkenskapcrna ramar till två av A. Hedengrans 
kalligrafiska tavlor från 1700-talets början.26 Några av dessa 

25 Korlz' arbete på epitafiet omtalas också i kyrkans arkivalier (enligt 
excerpler i Sveriges Kyrkors arkiv). 

29 Excerpler ur kyrkoräkeuskaper i Sveriges Kyrkors arkiv. 
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Fig. li. Bälinge kyrka, Södermanland. Detalj av predikstol från år 1709. 
Foto C.-F. Manncrstrålc. — Bälinge church, Södermanland. Detail of 

pulpit of 1709. 

ramar har bevarats till våra dagar. De är av för sin tid gängse typ, 
skickligt skurna men knappast präglade av någon större origi
nalitet.27 

Från samma år som Offerdal-epitafiet — 1709 — är en predik
stol (fig. 6) i Bälinge kyrka i Södermanland. Kyrkoräkenskaperna 

27 Om den betydelse Korlz' Frösö-allare fick som förebild för senare bygde-
konslnärer se Sveriges Kyrkor, Härjedalen band 1 s. 26 ff (altaruppsats i 
Svega kyrka) . 

157 



Å K E N I S B E T H 

meddelar, alt den 24 februari detta år utbetalats något över 
400 dir kmt för "den Nya Predijkslohlens inlösande Effter Mäster 
Cbortz Egenhändiga attest".28 Predikstolen, som fortfarande gör 
tjänst i kyrkan, består av korg med trappa samt baldakin. Korgen 
är fyrsidig med skulpterade voluter mellan de fyra sidorna. På 
volutema har placerats små änglabilder. Var och en av korgens 
sidor upplages av en fyllning med akanlus- och bandornamentik. 
Likartade fyllningar förekommer också på trappans räcke liksom 
på en nu icke längre använd dörr. Baldakinen, av samma grund
plan som korgen, krönes av ett Agnus Dei och är i övrigt prydd 
med olika skulpterade och förgyllda ornamentdetaljer. På balda
kinens undersida har placerats en strålande sol från vars centrum 
en duva hänger ned. På väggpartiet mellan baldakinen och korgen 
finns ytterligare en strålande sol samt två änglar och ett inskrifts
band på vilket läses "Ära vare Gud i höjden". Ett timglas på 
predikstolen, prytt med bl. a. akantusblad och musslor, är också 
det skulpterat av Kortz år 1709. Det kostade enligt räkenskaperna 
15 dir kmt. 

Ett år senare — 1710 — arbetade Korlz ånyo för Bälinge 
kyrka. Detla år levererade han ett antal skulpterade fyllningar 
(fig. 5) lill väslläktarens barriär, uppsatt fjorton år tidigare.29 

Dessa fyllningar överensstämmer i allt väsentligt med dem på 
predikstolen. 

År 1710 fick Kortz i uppdrag av generalguvernören, riksrådet 
m. m. greve Nils Bielke alt utföra utsmyckningen av korparliet i 
slottskapellet i Salsta. I detta fall har Kortz' förslagsritning (fig. 7) 
bevarats.30 Bitningen visar ett korparti av förhållandevis ålder
domlig typ, tidigare använd bl. a. i Eriksbergs slottskapell, där 
altartavlan flankeras av en predikstol och en orgel av likartad 

28 Landsarkivet, Uppsala (ULA), Bälinge Cl, räkenskaper 1709. Se också 
B. Norberg, Rälinge kyrka (Sörmländska kyrkor 1), Nyköping 1940, s. 10. 

29 ULA, Bälinge Cl, räkenskaper 1696 resp. 1710. 
* KB, Lichliorns samling 1 15:3 . Ritningen och kontraktet har publicerats 

av W. Nisser i uppsatsen Salsta slottskapell och Riclkeska gravkoret i Lena 
(Uppland 1954, s. 78 ff). 

Fig. 7. Ritning från år 1710 med förslag till utsmyckning av Salsta slottskapell. 
Kungl. biblioteket, Stockholm. — Drawing of 1710 with proposals for 

adorning the cha/iel at Salsta Castle. 
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Fig. 8. Salsta, slottskapellet. Korpartiet med altartavla, predikstol, orgel och 
al tarbarr iär uppsatta dr 1711. Foto Nordiska Museet, Stockholm. — The 
chapel at Salsta Cattle. The sanctuarg with altarpiece, pulpit, organ and 

altar-rail, erected in 1711. 

uppbyggnad. Huruvida Kortz själv svarat för kompositionen, ut
gått från någon äldre ritning eller beställaren lämnat detaljerade 
anvisningar, är oklart. Enligt kontraktet mellan Bielke och Kortz, 
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Pig. 9. Krislina kgrka, Sala. Två profitörer frän dr 1713. Foto förf. 
church. Sala. Two flnnklng figures of ängels of 1713. 

Kristina 

underskrivet på Salsta den 25 april 1710, skulle Kortz leverera 
"Altaret och Bahmen som kommer kringom Altare-Taflan", 
"Predikslohl af BildhuggareArbete, med himmel öfwer och till
hörig Trappa" samt orgeln "som äfwen med BildHuggareArbete 
giord blijr, och dess tillhörige Trappa som svarar emot Predijk-
stohlen". Bildhuggeriema skulle förgyllas, övrigt trä målas med 
"fijn hvvijl Perlferg". Arbetet, för vilket Kortz skulle få samman
lagt 1000 dir kmt, skulle vara färdigt senast vid utgången av 
augusti månad år 1711. Av en påteckning på kontraktet, daterad 
den 8 juni 1711, framgår, att Kortz slutfört sitt arbete, innan den 
stipulerade leveranstiden var utgången. 

Några slörre avvikelser mellan ritningen och det utförda ar-
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betet föreligger icke. Altartavlan (fig. 8) — med en framställ
ning av Kristus på korset — flankeras av två smala pilastrar, som 
uppbär en segmenlgavel. På ömse sidor om pilastrarna finns 
volulformade "vingar", på vilka placerats änglabilder. Änglar har 
placerats också på segmentgaveln liksom ett Agnus Dei. Predik
stolskorgen, de båda trapporna och altarskranket har fyllningar 
med akantus- och bandornamentik; predikstolen har dessutom i 
den sida som vetter mot menigheten en relief föreställande Kristi 
födelse, över såväl predikstolen som orgeln sitter baldakiner, 
uppburna av skulpterade konsoler. Predikstolsbaldakinen under-
stödes dessutom av en skulpterad figur, som träder fram ur ett 
slrälkransomgivet moln. Båda baldakinerna kröns av basun-
blåsande änglar. Anordningen i sin helhet har undergått endast 
obetydliga förändringar sedan sin tillkomst, varför den framstår 
som ett av de mest belysande exemplen på Kortz' kunnande och 
ambitioner. 

Kortz' sista stora arbete synes ha varit en altaruppsats i Kristina 
kyrka i Sala. Uppsatsen, som delvis bekostades av änkedrott
ningen Hedvig Eleonora som lack för den tid under peståret 1710 
som hon och hennes uppvaktning vistats i staden, delvis av drott
ningens livmedicus Kaspar Smit, stod färdig år 1713 men för
stördes till största delen vid en brand år 1736.31 Endast två stora 
änglabilder (fig. 9) lyckades man rädda undan lågorna. Dessa 
skulpturer placerades som profilörer till den nuvarande, två år 
efter branden uppsalta altartavlan på ett sätt som säkerligen väl 
överensstämmer med deras ursprungliga placering. Änglabilderna 
erinrar ganska starkt om dem i t. ex. Ore och visar, att Kortz icke 
alllid lagt sig vinn om att variera sina arbeten i någon större ut
sträckning. 

Givetvis har Kortz utfört åtskilligt flera arbeten än de här 
redovisade. Ett flertal predikstolar finnes som nära överens
stämmer med Bälinge, bl. a. en predikstol i Trosa landsförsam
lings kyrka från år 170(532 liksom en annan i Trosa stads kyrka, 
skänkt jämte en altartavla är 1711 av herren till Geddeholm 

31 .4. Jansson, Kristina kyrka i Sala, Sala 1951, s. 14. Jfr J. Bottiger, Hedvig 
Eleonora! Drottningholm, Sthlm 1897, s. 4. 

32 B. Berthelson, Trosa landsförsamlings kyrka (Sörmländska kyrkor 6), 
Eskilstuna 1942. i. 14. 
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(Tureholm), greve Nils Bielke, Kortz' uppdragsgivare i Salsta.33 

En predikstol 1 Njutånger från år 1707 har åtskilliga motiv ge
mensamma med Salsta-predikstolen.34 Flera altartavlor av samma 
typ som de i Danderyd och Frösö finnes också, bl. a. i Vagn-
härad.35 En sida av Kortz" verksamhet har dessutom icke kunnat 
belysas i detta sammanhang, nämligen hans verksamhet som 
leverantör av skulpterade och förgyllda möbler (bord, stolar, 
sängar, speglar, ramar m. m.). Att han tillverkat dylika föremål 
förmodligen i ganska storl antal, framgår bl. a. av notiser publi
cerade av Bottiger och W. Karlsson.36 Avsikten med denna upp
sats har dock varit att presentera i huvudsak endast sådana be
varade verk där klara belägg finnes för att Kortz verkligen är 
mästaren. Att genom jämförelser med dessa hans säkra verk 
ytterligare utöka hans oeuvre är givetvis möjligt, men någon 
klarare bild av hans personlighet vinner vi knappast härigenom. 
Kortz var i likhet med flertalet av sina samtida kolleger mera 
hantverkare än konstnär (i varje fall i vår tids mening) och han 
torde också — som ovan framhållits — endast undantagsvis ha 
strävat efter att skapa helt självständiga konstverk. Att "låna" 
motiv ur mönsterböcker eller från andra samtida konstnärer 
hörde istället till det normala för honom och hans samtida. 
Kortz framstår dock, icke minst tack vare sin rena yrkesskick
lighet, som en skulptör vilken höjer sig över genomsnittet och 
därför är väl värd vår uppmärksamhet. 

" C G . Blomberg, Trosa stads kyrka (Sörmländska kyrkor 13), Eskilstuna 
1943, s. 8. 

34 Ingrid Swartling. Kyrkorna i Njutånger, Nianfors och Iggesund (Hälsing
lands kyrkor 10), Uppsala 1961, s. 10. Enligt en notis i Njutånger C 1 (Lands
arkivet, Härnösand) uppsattes predikslolen år 1707. 

' • B. Berthelson, Vagnhärads kyrka (Sörmländska kyrkor 5), Eskilstuna 
1942, s. 11. Altartavlan skänktes dock till kyrkan först är 1715, d. v. s. efler 
Korlz' död. 

' • Bottiger a. a. s. 59—60, W. Karlsson, Slät och vardag i stormaktstidens 
herrebem. Lund 1945, s. 652. 

S U M M A R Y 

A. Nisbeth: The Sculplor Hans Daniel Kortz. 

The sculplor, Hans Daniel Kortz, who worked in Stockholm from about 
1700 until his death al lhe beginning of 1714, was, according lo a slatement 
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in 1702 (when he gained the franchise as a eitizen of Stockholm), horn "in 
Hollsten and Wulfenbiiltel". Of his lime as an apprentice and journeyman 
we know only Ihat in 1695 he was a journeyman of Burchard Precht, one of 
lhe most oulstanding sculptors of the Swedish Baroque period. Amongst Kortz' 
first works were some funeral escutcheons and two limestone figures rep-
resentiug Prudence and Hope, erected in 1702 al Storkyrkan in Stockholm 
(Fig. 1). These two allegorical sculptures are particularly interesting, as they 
are amongst the extremely few, free-slauding sculptures in stone produced in 
Sweden during the high Baroque period. Four years låter Kortz supplied 
Ore church wilh a retable (Figs. 2-3). Other relables by Kortz are to be found 
at Danderyd (1707), Frösö (1708) and lhe town church at Sala (1713, one 
of his lasl works). Of the latter there remain, however, only two large figures 
of ängels (Fig. 9). A memorial tablel in Offerdal church of 1709 (Fig. 4) is, 
as far as is known, the only work signed by Kortz. A pulpit, together with 
a series of sculptured decorations on a gallery railing in Bälinge church in 
Södermanland (Figs. 5-6), were produced during the years 1709-10. In the 
latter year Kortz begun one of his greatest commissions, the adornment 
of tlie chapel al Salsta Castle (Fig. 8). In Ihis case Korlz' own drawing for 
lhe adornment has been preserved (Fig. 7). From information in the 
archives we know moreover that Kortz produced carved furniture of all kinds, 
such as chairs, lables. beds and picture-frames. 

Korlz was one of a fairly large group of sculptors, many of them of German 
origin, who worked in Stockholm in the lasl few decades of the 17th century 
und lhe beginning of the 18lh cenlury and who all followed more or less 
faithfully lhe stylistic ideals introduced by Nicodemus Tessin the younger. 
Though Korlz' works do not, save in exceplional cases, achieve the same 
quality us those of the leading masters, Burchard Precht and Caspar Schröder, 
they are nevertheless illuminating examptes of the good average quality of 
the less inspired sculplor at lhe beginning of the 18th century. 
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