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Korta meddelanden 

Denna rubrik innebär nypremiär på en form av bi
drag som tidigare fanns i Fornvännen — "Smärre 
meddelanden" — och som togs bort i början av 1970-
talet. Under rubriken Korta meddeknden vill vi snabbt 
kunna förmedla information om enstaka nyfynd av 

betydelse, meddelanden om planerade undersök
ningar och projekt, göra tillägg till redan publicerade 
material och publicera intressanta analysresultat och 
dateringar. Bidragen bör i omfång inte överskrida 
två trycksidor, eventuella illustrationer inkluderade. 

Redaktionen 

En glömd altaruppsats i Maria Magdalena kyrka i Stockholm 

1695 fick Maria kyrka och församling en storar
tad gåva. I oktober samma år öppnades testa
mentet efter den rike köpmannen Heere von 
Santen och hans hustru Catharina Elisabeth 
Palmstruch. Dokumentet hade två månader 
före von Santens bortgång uppvisats och blivit 
protokollfört i Stockholms rådhus. Då hade an
tecknats följande: 

Handelsmannen Sr Hero von Santen lät upwijsa ett 
af sig och sin hustru Catharina Elisabeth Palmstruch 
upprättat Testamente afd. 21 Septemb. 1694, förme
delst hwilket de förordna hwad de efter deras döde
liga afgång som om deras begrafning som efterläm
nade Egendom willja skall hållit warda nembl. 

1. Förähra de till S. Mariae Magdalenae Kyrckia 
85.000 d.kmt till upbyggande af en ny altartafla. 

Testamentet innehåller ytterligare fyra punk
ter, avseende von Santens förmögenhet (civil
protokoll 1695, 28 augusti fol. 703-704). 

Anledningen till att makarna von Santen 
skrev testamente i september 1694 var främst 
att deras ende son, Johannes, femton år gam
mal, avlidit den 10 juli det året. 

I kyrkoräkenskaperna (Maria församling 
1694:192) antecknades: 

Hafwer H. Hero von Santen låtitt begrafwa sin Sohn 
uthi Kiörckan i sin graf under altaret, och niutitt 
Klåckor medh klädningh, så mycket som Kiörckan 
äger, fritt, i anseende till den nya kåstdiga altartafla 
han har låfwatt willia förähra till Kiörckan; detta 
med KiörckeRådens willia. 

Härav framgår tydligt att seriösa samtal ägt 

rum mellan de ansvariga för kyrkans utsmyck
ning och von Santen; kanske hade konstverket 
redan beställts. 

Vid denna tid leddes ombyggnads- och res
taureringsarbetena i kyrkan av Nikodemus 
Tessin d. y. Den gamla altaruppsatsen motsva
rade tydligen inte hans ambitioner för kyrkans 
försköning. Men församlingens kassa var skral 
och man såg sig om efter en donator. Denne 
blev Heere von Santen. 

Det är möjligt att Tessin redan före 1694 visat 
en modell för von Santen och att kostnaden dis
kuterats. Det förefaller egendomligt att von 
Santen på egen hand kommit fram till beloppet 
— 85 000 Daler kopparmynt. I kyrkoräkenska
perna och även i testamentet skrivs altartavb, 
men i betraktande av beloppets storlek torde 
det vara fråga om en altaruppsats. I testamentet 
står till uppbyggande vilket tyder på att man har 
menat ett konstverk med fristående skulpturer, 
kolonner och skulpterade ornament. 

Kyrkans äldre altaruppsats — från 1600-
talets första hälft — såldes till Piteå stadskyrka, 
där den fortfarande finns kvar. I Piteå stadsför
samlings specialräkenskapsbok för år 1700 
finns noterat en uppgift på 128 daler som utgör 
hälften av betalningen. Däremot saknas proto
koll från S:ta Maria från den aktuella tiden, be
roende på att notarien Johan Lindzell, proto
kollförare under kyrkoherde Arnells ämbetstid 
(1681-1706) trots församlingsledningens an
strängningar aldrig avlämnade sina protokoll 
(Munthe 1959, s. 170). Därför finns inte bland 
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kyrkans arkivhandlingar några uppgifter om 
tillkomsten av den nya altaruppsatsen. 

Både Lundmark (1934) och Munthe (1959) 
nämner altaruppsatsen, utan närmare källhän
visning, och det är tack vare att von Santen gick 
till rådhuset och lät protokollföra sitt testamen
te 1695 — som en försiktighetsåtgärd två måna
der före sin död — och anteckningen i kyrko
räkenskaperna som donationen uppdagats. 
Uppgifterna om donationen är viktiga, då de 
kan kasta visst ljus över Mariakyrkans inred
ning före den stora branden 1759, då kyrkans 
innandöme totalförstördes. 

1687 reste Tessin utomlands tillsammans 
med bildhuggaren Burchard Precht, en resa 
som varade i över ett år. Kan det vara Precht 
som på rekommendation av Tessin fick uppdra
get att utföra altaruppsatsen för Maria kyrka? 
1684 hade Precht skulpterat kungsstolarna till 
Storkyrkan efter ritningar av Tessin, 1698 ska
pade han predikstolen där. 1695 invigdes en 
predikstol i Katarina kyrka, utförd av Precht. 
1675 hade Precht skulpterat predikstolen till 
Uppsala domkyrka. Det finns fler exempel — 
Precht var vid denna tid den mest anlitade för 
de större uppdragen. 

Utförde han altaruppsatsen för Maria kyr
ka? Detta ansåg Georg Nordensvan, som skri
vit om Prechts liv och beställningsarbeten 
(1915): "Af dessa arbeten böra i första rummet 
nämnas de ur stilsynpunkt särdeles intressanta 
båda kungsstolarna samt predikstolen i Stor
kyrkan (efter ritning av Tessin), altarprydnad 
och predikstol i Maria kyrka. . ." Som källa 
uppger Nordensvan bl. a. Johnny Roosval. 
Men denne, som utförligt behandlat Prechts 
verk och konstnärskap, har inte med någon 
altaruppsats för Maria kyrka i förteckningen 
över Prechts verk (Roosval 1905). 

Precht avled 1738. Vid jordfästningen i Tys
ka kyrkan sade Andreas Murray bl. a. följande 
i sin likpredikan: 

Wir könnten zwar sonst noch vieler herrlichen Wer-
cke und kiinstlichen Zierrathen gedencken, welche 
der Seelig Verstorbene in den hiesigen Kirchen 
ruhmlichst verfertiget, als in der St. Nicolai-Kirche, 
zu St. Marien, zu St. Catharinen, wiewohl die, in 
dieser letzten Kirche verfertigte, Stiicke durch den 
Brand gäntzlich ruiniret worden, imgleichen in der 
Ritter-Holms-Kirche, worin noch ein schönes Werck 

aus Marmor, so von seiner Hand verfertiget worden, 
anzutreffen ist. . . 

Det förefaller osannolikt att Murray skulle ha 
varit felunderrättad, och det är alltså troligt att 
det var Precht som utförde arbetet i Mariakyr
kan. 

Det återstår att jämföra von Santens precise
rade belopp — 85 000 Daler k.m. — med vad 
Precht fick betalt för de verk han bevisligen ut
förde. 

Storkyrkans predikstol. 6000 Daler k.m. donera
de av fru Elisabeth Funck; kyrkan tillsköt 4000 
Daler k.m. 

Katarinas predikstol. Precht betalades med 
4600 Daler k.m. I priset ingick inte förgyll
ningskostnaderna. 

Arboga predikstol. Precht begärde 12 000 Daler 
k.m. Slutsumma efter prutning 6 000 Daler 
k.m. 

Altaruppsats i Uppsala domkyrka, nu t Gustav läsa 
kyrka, Stockholm. Precht begärde 24000 Daler 
k.m. Därtill kom målning och förgyllning 4 050 
Daler k.m. 

Dessa belopp innebär rimligen att man för 
85 000 Daler k.m. fått en altaruppsats, vars 
make ingen skådat, och som överträffade den 
Precht utförde för Uppsala domkyrka 1725. 
Nordensvan nämner altaruppsats och predik
stol. Man är benägen att tro att pengarna räckte 
även till målningar, ornament, altare och altar
ring. 

I sin Stockholmsskildring uppger Rudling 
(1731) att "imellan åren 1694 och 1697 Altare 
och Predikstol blifwit upbyggda". Arbetet med 
altare och predikstol uppges alltså vara påbör
jat redan före von Santens död 1695, sannolikt 
med anledning av muntliga utfästelser. Den 
höga summan kanske kan förklaras med att den 
skulle täcka både Tessins projektering och 
Prechtverkstadens arbete. 

Även om inga räkenskaper påträffats som be
kräftar att pengarna betalats ut av sterbhuset 
linns ingen anledning att betvivla att så verkli
gen skedde och att Heere von Santen bekostat 
en ovanligt praktfull inredning i Maria Magda
lena kyrka. I den riktningen pekar också upp
giften i kyrkorådets protokoll den 6 december 
1713, där det sägs att Jacob Daurers änka — 
von Santens dotter i första giftet — skulle få 
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uppsatta mannens vapen eller baner i högkoret 
gratis "särdeles som Kiörckan af detta Hus 
upburit hederliga förnöjsamheter". 

Förhoppningsvis finns ytterligare material 

som bättre kan belysa det som här endast kun
nat antydas. 

Marmnne Nyström 
Kaptensgatan 7, S-114 57 Stockholm 

En ovanlig gravvård på Norra begravningsplatsen i Stockholm 

På Norra begravningsplatsen i Stockholm finns 
en gravvård av ovanligt slag. Den är gjord av trä 
och nu tyvärr i ett ganska dåligt skick. Man får 
ta fantasin till hjälp för att få en bild av dess 
svunna skönhet. 

Vården, fig. 1, består av en 34 cm bred och 
4 cm tjock bräda som når 138 cm över marken. 
Den övre delen av brädan, 77 cm, består av en 
namntavla inramad av ett rikt snidat bladverk, 
den undre delen är slät. Vårdens snidade del är 
målad i blått men skiftar i grönt av ålder; un
derdelen är röd. En del av det snidade trät har 
spruckit och fallit bort. Texten på namntavlan 
är i fraktur och lyder: Olbrs-Dankl Landberg 22-9 
1864 21-10 1924 och Jens-Anna Mattsdotter 29-11 
1859 3-91933. Namnen är målade i rött, datum 
liksom korset över texten i svart. 

En mer detaljerad beskrivning av vården ly
der så här: Ur vårdens " l i v " framspringer ett 
par akantsusslingor som med breda blad om
sluter en namntavla formad som en sköld. Vid 
tavlans övre del sluter sig slingorna samman 
och bildar med hjälp av en pärlring en kronlik
nande bladställning. Ur denna krona springer 
dels två stora slingor, en åt vardera sidan, dels 
två slingor som sträcker sig snett uppåt och där
efter böjer av mot mitten så att de avslutande 
lockarna blir antitetiskt ställda. Namntavlan är 
välvd både horisontalt och vertikalt så att dess 
yttre delar ligger ca 3 cm djupare än mittpunk
ten. Vårdens baksida är slät så när som på dess 
allra översta del och ytorna bakom de två stora 
motställda slingorna som är något konkava. 
Resultatet av detta blir en bättre rundskulptur 
samtidigt som bladen kommer närmare vår
dens framsida. 

Det man först ser i vården är harmonin i 
Fig. 1. Snidad trävård på Norra begravningsplatsen 
i Stockholm. 
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