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HENRIK DAMER 

EN BILDHUGGARE FRÄN 1600-TALETS TIDIGARE HÄLFT 

AV 

G Ö R A N A X E L - N I L S S O N 

». . . Så sades migh then Jungfru til 
och bleff medh migh gifwen samman 
migh til Stoor trösst, frögd och gamman 
I hwilcke wij nu månge Åhr 
Tillhopa lefwat: Och på Bahr 
samjit uthi Gratf medh henne nidh 
Önskar läggias när så är Tijd.» 

O
vanstående vackra versrader stå att läsa i den självbio
grafi — »Nosce te ipsum» — vilken Karl Karlsson Gyl-
lenhielm nedskrev på äldre dagar och vari den gamle riks
amiralen låter huvuddragen av sitt långa och händelse

rika liv passera revy. Född 1574 hade han levat under fem svenska 
regenter, Johan III, Sigismund, Karl IX, Gustaf II Adolf och Kri
stina, när han den 17 mars 1650 avled på sitt slott Karlberg vid 
hunna 76 års ålder. Den önskan att få vila i samma grav som sin 
hustru, som han i sin dikt uttalar, skulle också förverkligas. Själv 
var han initiativtagaren till att tanken realiserades .och det på ett 
till och med för den tidens förhållanden storslaget sätt. lledan tjugo 
år före sin död, således på 1630-talet, föranstaltade han om utföran
det av sitt sista vilorum. Resultatet känna vi. Få herregravar under 
1600-talet kunna i omfång och prakt mäta sig med den gyllenhielmska 
i Strängnäs domkyrka. Själva gravmonumentet, försett med stora fri
skulpturer av riksamiralen och hans maka, står uppställt i ett grav
kor, vars tak och väggar dekorerats med den mest slösande utsmyck
ning i stuck. Att Gyllenhielm själv före sin död låtit uppföra och in
reda detta anspråksfulla gravrum, vänligt Gustav II Adolfs halvbror 
och en av rikets förnämsta ädlingar, har man sedan länge haft på 
känn. Däremot har mästaren till verket hittills ej varit bekant. Carl 
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R. af Ugglas inrangerar i sin uppsats om svensk 1600-talsskulptur1 

den gyllenhielmska graven bland de monument, som ännu vänta sin 
närmare behandling. Dess antagliga tillblivelsetid förlägger han till 
1630-talet. 

Vid forskningar rörande det tidigare 1600-talets stenskulptur i Sve
rige, har det under en genomgång av Gyllenhielms i Riksarkivet för
varade räkenskaper lyckats mig att konstatera, vem denne okände 
mästare var. Han hette H e n r i k D a m e r och var troligen av tysk 
eller möjligen av nederländsk härstamning. 

Det är här icke första gången Damers namn namnes i svensk konst
historia. Redan 1897 förekommer han i den förteckning över konst
utövare under 1600-talet, som O. Bergström publicerat i Svenska 
Autografsällskapets tidskrift. Senare har Sten Karling i sin avhand
ling om svensk trädgårdskonst samt i en uppsats i Samf. Sankt Eriks 
årsbok berört hans insats vid Karlberg och Makalös2. Samman
ställda med dessa uppgifter kunna följande rader bidraga att vidga 
kännedomen om denne intressante bildhuggares verksamhet. Vi 
tå lära känna honom som en konstnär av en under det sjuttonde sek
let säkerligen mycket vanlig typ, sysselsatt med såväl enklare som 
mera krävande arbeten och ledare för en stenluiggarverkstad. Hu
vudparten av sina krafter synes han emellertid ha ägnat Karl Karls
son Gyllenhielm, för vars räkning han var verksam i nära nog oav
bruten följd under ett helt årtionde. Med ledning av för närvarande 
till buds stående uppgifter och material skall jag härnedan söka ge 
en översikt av vad han huvudsakligen uträttat. 

Man vet ej med säkerhet, när Damer inkommit till Sverige. Intet 
utesluter, att han inflyttat redan under tidigare delen av 1620-talet. 
Han namnes emellertid ej bland de av Kasper Panten från Nederlän
derna 1624 inkallade ^118(11^3™^. Han kan också ha blivit in
kallad av Karl Karlsson enkom för gravens förfärdigande. Härmed 
vare hur som helst, första gången han omtalas i de gyllenhielmska 
räkenskaperna är år 1629. Ungefär vid denna tidpunkt måste vi även 

1 Se R o m d a h l o. R o o s v a l : Svensk konsthistoria, Upps. 1913, 
sid. 298. 

2 So Sten K a r l i n g : Trädgårdskonstens historia i Sverige intill 
Le Notrestilens genombrott. Sthlm 1931. sid. 175, samt s a m m e : När 
Makalös byggdes, Samt. Sankt Eriks årsbok 1931, sid. 95. 104, 108, 109. 

3 Se T o r d 0:son N o r d b e r g : Gustav II Adolf som byggherre, 
Fornvännen 1931, sid. 110. 
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Fig. 1. 
Gyllenhielmska gravkoret i Strängnäs domkyrka. 

antaga, att han trätt i riksamiralens tjänst. Det första arbete, han då 
får sig förelagt, är just utarbetandet av graven i Strängnäs. 

Gravmonumentet består av en kvadratisk tumba, vars något ut
skjutande lock uppbäres av allegoriska figurer. Dessutom upptagas 
tumbans sidor av ovala inskriptionstavlor med bibelspråk, lämpade 
för en dylik plats. På tumban knäböja Karl Karlsson och hans 
hustru, fru Kristina Ribbing, båda iförda tidens dräkt. Gyllenhielm 
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är själv iklädd harnesk, vid hans sida ligga, enligt vedertaget bruk, 
hjälm och stridshandskar. Över det högförnäma paret höjer sig, lyft 
på 6 smäckra joniska kolonner med glattslipade skaft, en baldakin-
artad överbyggnad, bestående av en arkitrav med däröver spända 
ribbor. Arkitravens gavelstycken i norr och söder smyckas av en 
rund vapensköld. I arkitravens hörn och som krönfigur stå allego
riska gestalter och Kristus. De kvinnliga hörnfigurerna utgöras en
ligt arkitravens inskriptioner av Lyckan (Fortuna fallit), Hoppet 
(Spes alit), Tålamodet (Patientia vincit) och Ståndaktigheten (Con-
stantia triumphat). Som krönfigur Kristus med segerfana. Materialet 
är marmor och sandsten. Gravkorets väggar upptagas av tvenne ko
lossala stucktavlor. östväggens visar ett fältslag med ett myller av 
ryttarfigurer och fotfolk. På den västra väggen synes en flotta, 
blockerande en stad. Enligt Fehr* avses härmed Karl Karlssons 
blockad av staden Danzig 1626. Geografiska namn samt de större 
fartygens namn äro särskilt angivna. Slutligen välver sig över det 
hela gravkorets fyrdelade ribbvalv med rik utsmyckning i stuck, del
vis bemålad och förgylld. Bland rosetter, blommor och änglahuvuden 
äro här inkomponerade scener ur Nya Testamentet. Så framställes 
här Kristi begravning, uppståndelse, himmelsfärd m. m. Gravkoret 
avstänges från kyrkans skepp genom ett utomordentligt vackert järn
galler i konstrikt smitt arbete5. 

Den ledande kraften vid gravbygget var Henrik Damer. Enligt av
tal med Gyllenhielm skulle han som lön härför uppbära 1,000 daler 
förutom sin ordinarie årslön. Naturligtvis hade han flera medhjäl
pare, såsom »Hans Dritzel murmestare»6, »Jören stenhuggare», »Mic
kel snickare» m. fl. Kalksten till golv, trappstenar m. m. levererades 
från ett stenbrott på norra Öland, där bl. a. stenhuggarna Nils och 
Petter voro sysselsatta. Sandstenen hämtades från Gotland. Lönen be
talades huvudsakligen in natura. Av bevarade arkivuppgifter att 

4 Se I. F e h r : Vägledning för besökande i Strängnäs domkyrka, 
Strängnäs 1911, sid. 27. 

5 Dylika galler uppsattes ofta kring herregravarna. Så är t. ox. fallet 
vid Karl IX:s vård i Strängnäs, vid Soops i Skara m. fl. Likt gyllen
hielmska gravens galler är det vid Adler Salvius grav i Stockholms Stor
kyrka. Det dekorativa järnsmidet under 1600-talet vore väl värt en sär
skild undersökning. 

6 Han användes i Gyllenhielms tjänst på inånga olika ställen. Omnämnes 
ofta i räkenskaperna. 
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döma, befann sig även Damer själv tidvis på Öland och i Kalmar för 
att ombesörja materialets översändande sjövägen till Uppsverige. Ge
nom kyrkoherden i Persnäs på Öland, Hans Simonsson Falck, skedde 
delvis löneutbetalningarna till Damer och hans stenhuggardrängar. 
Omkring 1633 synes graven i stort sett ha stått färdig. 

Innan vi gå vidare, kasta vi en blick på några av de bevarade do
kumenten för erhållande av vissa detaljupplysningar. 

Ar 1629 den 29 sept. utbetalar Hans Simonsson Falck 600 daler 
till mäster Hindrich Dammert7 enligt kvittens. Denna relativt stora 
post gäller säkerligen förarbeten till graven. Är 1630 omnäm
nes Damer såsom verksam på Karl Karlssons gods Sundbyholm i 
Södermanland8. Hans arbete där kan ej ha varit alltför omfattande, 
ty nu behövs all hans kraft till monumentet i Strängnäs. År 1631 an
skaffas sågade bräder och järn i stor myckenhet till gravbygget. Da
mer och murmästaren Hans äro där i full gång med arbetet. Från 
d. å. äga vi också en »Generalquittense på allt, som M: Hendrik Da-
merdt, Bild och Stenhugger, hafuer opburit på Hans N:s Herr Carl 
Carllsons Riksamiralens vägner». Damer intygar här, att han emot-
tagit av Hans Falck i Persnäs »efter denne kontrakt, som Hans Nåde 
Rijksamiralen Herr Carl Carlsson Gyllenhielm medh vällärdhe Herr 
Hans till min avlöning beställt hade, så att jag förste året 1629 till 
S: Mickaelis uppbära moste 600 dir, efter jag till försto begynnelsen 
mycket folk för groft arbete skull holla mötte, sädan andre året 
1630 bekom strax uti begynnelsen 260 dir. Till tredje året uti dess 
begynnelse störste parten, dock till min avfärd vad resterade, så ock 
summan, jag då bekom, var 240 dir. Att summan belöper sig uti allt, 
jag opburit hafuer, uti rede penninger och goda varor efter mitt nöje, 
Tusends och Hundrade daler etc.» Handlingen är bevittnad av »Elias 
F. Ungius comminister in Peersnääs» och Olof östensson samt un
dertecknad av Damer själv och försedd med hans eget sigill: »Dies 
bekenn ich mit mein egen Hand underschrieben und meine egen ge-
wanlge Pidtschaft. Hindrich Damer bild und Stenhouwer.»9 

7 Skrivsättet varierar i handlingarna mellan Damer, Dämmer o. Dam
mert. Själv skriver sig mästaren alltid Damer. 

8 Se vidare sid. (14). 
9 Om Persnäs, se bl. a. A b r a h a m A h l q v i s t : »Ölands Historia 

och Beskrifning», Kalmar 1825, del. 2, band. I, sid. 102 ff. Vid Persnäs 
omtalas ej något stenbrott, men däremot vid Föra, alldeles i närheten. 
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Under år 1632 utgår vid olika tillfällen order från Karl Karlsson 
om diverse materialförsändelser till Strängnäs. Så heter det bl. a.: 
»Detta efterskrefne skall sändas åt Strengnäs till den grafven, som 
skall beredas der i Domkyrkian.» Så följa en mängd detaljerade upp
gifter. Till murmästarens och stenhuggarens arbeten köpes grovt 
stångjärn, vidare »grant stångjärn till Gallrar for Coren». Även 
leveranser av bly omtalas. Kistor förfärdigas och erhålla beslag av 
»grant järn». Murmästaren Hans skall efter ackord ha för sitt arbete 
80 daler och snickaren, mäster Mickel, som »skall göra Coren för 
Grafven», får efter överenskommelse 100 daler. Vi få således förut
sätta, att ett intimt samarbete existerat mellan dessa tre. Att Damer 
likväl innehade ledarposten och i sin egenskap av bildhuggare intog 
den förnämsta rangplatsen framgår överallt med tydlighet. Det är 
möjligt, att skulpturarbetet eller delar därav först gjordes färdigt på 
annan plats än i Strängnäs, möjligen vid någon Damers verkstad i 
Stockholm eller annorstädes. Tänkbart är också att sådant arbete ut
förts vid stenbrotten, varefter färdiga figurer o. dyl. förts till Sträng
näs för att där uppsättas. Vissa uppgifter i det föregående tyckas 
antyda ett dylikt tillvägagångssätt. 

Under en tid av 2 ä 3 år höll man sålunda på med gravens iord
ningställande. Karl Karlsson övervakade själv med största intresse 
arbetets fortgång. År 1634 inlämnar slutligen Damer en specifikation 
på sitt utförda arbete. Detta viktiga dokument, som är betitlat: »Hein
rich Damer Bildhauer Rechnung 1634», innehåller flera för oss vär
defulla meddelanden. Det begynner som följer: »Kundttrakt wegen 
meines Gnadigen Herrn Carll Carlson, was Euger gnaden midt mir 
fordungen och ackurderdt hadt wegen etlichger gehouwen arbedt fon 
dato 1629 bis dato 1634 wie folgedt etc.» Det framgår, att Damer först 
och främst skulle ha en fast lön på 100 daler kopparmynt. Vidare 
följande uppgifter: » . . . meines gnadigen Herrn begrabunge gemacht 
for 1,000 dl. — Wi ich das begrebung zu Strengenis wffgesedtz 
ncbenst der keller lucke och trapen midt allés Zubehöre, habe ich 
dabei forzerdt midt meine 3 personen im 18 Wuchgen per Wuchge 
6 dl kopermiintze 108 dl.» Inalles hade Damer att fordra 2,488 
daler. 

Men så hade också riksamiralen alla skäl att vara mäkta belåten. 
I jämförelse med många andra liknande arbeten från denna grav
korens gyllene tid intager Karl Karlssons grav en obestridd rang-
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plats, tillfredsställande de högsta an

språk på ståt och pompa.10 Det är 

även ett gott kvalitetsarbete som helhet 

betraktat. Själva monumentet med sina 

många olika figurer blev naturligtvis 

kä rnan i Damers verk. Det är också 

här , som man framförallt kan bilda sig 

en uppfattning om hans ganska goda 

konstnärl iga prestationsförmåga. Det 

vilar visserligen icke den ädla förfi

ning över hans skulpturarbete, som 

Framträder hos en Ar is Claeszon eller 

en Heinrich Wilhelm. Fas tmer synes 

Damer uppskatta en robust storvulen

het hos sina figurer, vari nian möjli

gen också kan spåra en riktig inställ

ning till materialets art, sandstenen. 

Något skulpturverk av Damer i ädlare 

sten, som vid de förras arbeten ofta 

kom till användning, känner jag ej. 

Inga detaljerade utarbetningar, men 

svepande linjer och kraftig plastisk 

formgivning med starkt markerad 

skuggverkan äro för Damer utmär

kande. 

Gravmonumentets huvudfigurer, Kar l Kar lsson och hans gemål, 

äro som bildhuggarn i-beten kanske de minst intressanta. De äro ut

mejslade i full överensstämmelse med andra dåtida gravstatyer — 

relativt schablonmässigt. Varken behandlingen av figur eller dräkt 

höjer sig över medelmåttan, ansiktena ut t rycka som vanligt föga liv, 

trots att maka rna äro framställda som levande med knäppta händer i 

fromt knäböjande ställning. Men porträttl ikhet ha r tydligen åsyftats 

och, ytligt sett, även uppnåtts. Man jämföre r iksamiralens ansikte 

med J. H. Elbfas porträtt på Karlberg. 

Mycket imponerande är själva den uppställning gravmonumentet 

lig. 2. 
Porträttfigur av Karl Karlsson 

Gyllenhielm å strängnäs-
nionumentet. 
Foto Nord. Mus. 

10 Graven iir en av de lä, som avbildats i Suecian. På Jean Le Pautres 
stick av 1669 ha likväl själva gravfigurerna ej kommit mod. De synas ej 
heller på E. Dahlbergs tvenne skisser i Kungl. Biblioteket. 
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erhållit. Då solljuset strömmar in från det åt söder vettande kor-
fönstret, framstå gravtumba och figurer i skarp silhuett, vilket åstad
kommer en god monumental verkan. Medvetet eller omedvetet arbeta 
de flesta av våra barockskulptörer med dylika ljuseffekter, men säl
lan har resultatet blivit så omedelbart fängslande och stämningsfullt 
som här. Anordningen med de avlidnas bilder i kroppsstorlek på 
tumbans lock förekommer ofta under 15- och 1600-talen i utlandet. 
En tendens att städse använda ett dylikt komponeringsschema för 
gravar spåras särskilt i Frankrike. I allmänhet äro figurerna fram
ställda knäböjande med symmetrisk uppställning, om det rör sig om 
äkta makar. Här må blott erinras om Ludvig XII:s och Frans 1:8 
gravmonument. Stundom kombineras denna gravtyp efter medeltida 
recept med en underbyggnad, vari sarkofagen med de dödas gestalter 
i liggande ställning är placerad. Porträttskulpturer som de gyllen
hielmska utmärkas stundom av en stark realism. Så är t. ex. fallet 
med bilderna av hertig Friedrich Adolph och hans gemål i Doberans 
domkyrka. Graven, daterad 1634, alltså från ungefär samma tidpunkt 
som den gyllenhielmska, är utförd av Franz Julius Döteber, fader 
till vår bekante Christian Julius Döteber.11 Här äro figurerna skurna 
i trä och försedda med huvuden av alabaster. Rik polykromering för
länar de stående gestalterna förvillande likhet med levande varelser. 
Om bomalning förekommit å strängnäsgravens figurer kan numera 
ej avgöras. Inga spår äro i varje fall skönjbara. Det realistiska in
slaget är däremot fullt påtagligt och behöver ej närmare kommen
teras. 

Som herregrav med som levande framställda figurer är den gyllen
hielmska i vårt land otvivelaktigt den förnämsta. Till den fria, nästan 
impressionistiskt uppfattade behandling av gravfigurer, ofta fram
ställda i livlig aktion och med individuell karaktärsskildring, som 
kännetecknar utlandets, kanske främst Frankrikes och Italiens se
nare 1600-talskonst, hunno våra mästare i Sverige aldrig. Ej heller 
gjordes några försök i dylik riktning. Damer utgör härifrån intet 
undantag. Hans statyer av Karl Karlsson och Kristina Ribbing ha 
övervägande kulturhistoriskt intresse. 

För att erhålla full förståelse för vad Damer likväl kunde åstad
komma, när han var som bäst, måste vi emellertid lämna de tvenne 

11 Se I. S i m o n s s o n: Christian Julius Döteber, Konsthistoriska 
sällskapets publikation 1918, sid. 15 ff. 
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stora porträttskulpturerna, för att i stället ägna uppmärksamhet åt 
de kring tumbans nedre del sig fylkande mindre figurerna. Tyvärr 
bidraga onöjaktiga ljusförhållanden och en alltför låg placering till 
att försvåra ett rätt uppskattande av dem. 

Schemat är följande. Som hörnfigurer posera de fyra evangelis-
terna. Mellan dem på varje sida tvenne putti och slutligen på norra 
och södra gavelsidorna två bärande gestalter av samma storlek som 
evangelisterna. Vad först puttofigurerna angår, så må de utan vidare 
inräknas bland den talrika skara av gelikar, som vi överallt möta 
under denna tid och som envist uppträda med så stora likheter i typ, 
att större skiljaktigheter endast sällan kunna angivas. Dock äro 
vissa av den gyllenhielmska gravens småttingar av en särskilt inta
gande älsklighet. En av dem, i sydsidans västra hörn, äger t. o. m. en 
finhet i uttryck och hållning, som frestar till användande av epitetet 
klassisk. Evangelisterna äro typiska exempel på Damers stil. Kraf
tiga, satta gestalter med dräkt och mantlar fallande i tunga veck. 
Hos varje figur framträder konstnärens strävan att låta själva bloc
ket komma till sin rätt. Kompositionen är i ständigt beroende av 
detta: lemmarna lösa sig knappast fritt från kroppens massa. De 
evangelisterna beledsagande symbolerna lejon, ängel, örn och oxe, 
ha ganska finurligt hopkomponerats med respektive huvudfigurer. 
Över några av evangelisternas ansikten ligger ett vekt och dröm
mande uttryck. Särskilt gäller detta de å södra gavelsidan, t. ex. den 
vackra Lukasgestalten. Det »himlande» uttryck, som Damers figurer 
ofta äga, är typiskt för tiden. Det härstammar direkt från den senti
mentalt fromma, uppåtblickande ansiktstyp, som under manierismen 
utvecklat sig till mode och som kanske mest pregnant framträder hos 
mästare inom måleriet såsom Guido Reni m. fl. Alla evangelisterna 
äro bra och schwungfullt modellerade. En god karaktärsstudie er
bjuder Matteusgestaltens hår- och skäggomsvallade gubbhuvud. 

Återstå de tvenne bärande ynglingafigurerna, placerade i nord- och 
sydgavelns mittaxel. I överensstämmelse med tidens förkärlek för 
personifierade allegoriska begrepp föreställa de Tiden med timglas 
och Döden med foten på en dödskalle. Utan dessa attribut skulle man 
dock svårligen kunna definierat dem. De kunna nämligen närmast 
karaktäriseras såsom ett slags slavgestalter. Möjligen ana vi omedel
bart de höga förebilderna. Det är otvivelaktigt Michelangelos slavar 
i Louvre, som föresvävat Damer. Då den store ouppnåddes mäster-
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verk voro spridda genom en mång
fald gravyrer, icke minst inom neder
ländskt område, och efterbildade i 
hundratals arbeten inom måleri och 
skulptur under 15- och 1600-talen, är 
del föga ägnal att förvåna, om de även 
för vår mästare s t ;i 11 som det högsta 
idealet. Att förebilderna undergått 
stark förvandling, för att icke säga 
förvanskning, på vägen mot norr, är 
ju förklarligt. Naturligtvis var Damer 
på förhand dömd att misslyckas i sin 
strävan. Hans figurers blygsamma 
plats och mått rättfärdiga ej heller, all 
man i dem ser något allvarligare för
sök till efterbildning, ehuru typen tyd
ligt nog förråder tankar och önskning
ar i dylik riktning. Men när Damer 
hos sina slavgestalter låter dräktens 
skylande draperier falla, blottas för
såtligt hans svaghet i behandlingen av 
en naken kropp. Med illa proportione
rade lemmar och en alltför överdriven 
kontrapost kommer varje strävan efter 

plastik i högre mening ohjälpligt till kortad-
Gravkorets övriga utsmyckning är synnerligen påkostad. Väggar

na upptagas, som nämnts, av två stora stucktavlor med militära 
framställningar av Gyllenhielms krigiska bravader till lands och vat
ten. De i låg relief framträdande fartygen och krigarna äro ganska 
skickligt, ehuru schablonmässigt, utförda. De senare påminna nästan 
om stora, i gipsmassan Intryckta tennsoldater. Valvets dekorering 
utgöres av framställningar i halv relief. Valvkapporna äro i övrigt 
behandlade som öppen himmel, ur vars kompakta molnmassa ving
ade små änglahuvuden titta fram. Valvribborna orneras med stora, i 
spetsarna lätt uppvikta blad. Ribborna mötas i en stor fantasiblomma 
med en i mitten nedhängande druvklase. 

Fig. 3. 
Tiden, allegorisk tigur å gyllen-
liiclmska gravens södra sida. 

Foto lorl. 193-2. 

12 Observera det för Damers figurer typiska arrangemanget med den 
över ena axeln slängda mantolfliken. 
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Kg. 4. 
Gyllenhielmska gravkorets östra vägg. 

Foto A. T. A. 
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Måhända kan det synas märkligt nog, att vid en så tidig del av år

hundradet möta så r ika s tuckaturer i en privatgrav och det i sådan 

till överlastning gränsande myckenhet. Bröderna Caroves tid var 

ännu 30 å r avlägsen framåt i tiden och Kar l Gustav Wrange l s stuc-

katörer hade ännu ej begynt sitt arbete med Skoklosters prakttak. 

Till någon av dessa senare, en Anthony, en Hauch eller en Nils 

Er iksson är också Carl R. af Ugglas böjd att hänföra gyllenhielmska 

gravens stuckutsirning.1 3 Intet behöver dock tala mot vårt antagande 

av Henrik Damer som s t rängnäskorets mästare, även till vad som 

gäller s tuckaturerna där. Naturligtvis får han dela ä ran med Mickel 

snickare och andra hantverkare, men det rena skulpturarbetet med 

figurer och ornament tillkommer dock honom.14 

Även om Ugglas ' antagande visar sig vara osannolikt på denna 

punkt, kvars tår likväl, att han i detta sammanhang gjort en mycket 

viktig iakttagelse. Han har nämligen fäst uppmärksamheten på den 

bindande linje, som kan uppdragas mellan St rängnäs och Skokloster, 

från Kar l Kar lssons gravkor till Herman Wrange l s i Skoklosters 

kyrka. F ö r en uppmärksam iakt tagare falla l ikheterna snar t i ögo

nen. De mest bestickande erbjuda i skoklostorkoret valvets och väg

ga rnas utsmyckning. Liksom i det gyllenhielmska gravkoret upp

tagas väggarna av stucktavlor, en något s törre med framställning av 

slaget vid Gorzno 1629, samt en något mindre med landskapsmotiv. 

1 valvkapporna sväva änglar med språkband, lagerkransar , basuner 

m. m. De äro utförda i halv friskulptur och visa en ganska utvecklad 

teknisk skicklighet. Beträffande valvribbornas ornering och särskilt 

mittrosettens utseende kunna vi konstatera en näs tan fullständig 

överensstämmelse med dessa detaljers utseende i Strängnäs. Grav

koret i Skokloster, som emellertid tillkommit ungefär 6 å 7 å r senare 

13 Se a. a. sid. 283. 
11 Utan att saken bör tillmätas alltför stor vikt, förtjänar likväl att 

omnämnas, att Stockholms slottskyrka under åren 1612—omkr. 1620 ut
smyckades mod stuckarbeten av en Henrik kalksnidare, som ju mycket 
väl kan ha varit identisk med Damer. Är 1626 omtalas ävenledes vid slotts-
arbetena en Henrik stenhuggare, som också kan beteckna samma man 
som den tidigare nämnde kalksnidaren. De från utlandet inkallade mästarna 
fingo nog vara kunniga i både stenskulptur och kalksnideri samtidigt. 
Se f. ö. rörande ovannämnda uppgifter T o r d 0 : s o n N o r d b e r g : a. a., 
sid. 98 och 122. — Om en särskild stuckatör eller någon av de ovan nämnda 
varit anställd vid korets utsmyckning, skulle detta med största säkerhet i så 
fall anförts i räkenskaperna. 
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Fig. 5. 
Wrangelska gravkoret i Skoklosters kyrka. 

Foto Skoklnstcrsamlin^rn. 

15 — Fornvännen 1934. 
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än strängnäsgraven, måste likväl som konstnärlig skapelse anses den 
senare vida underlägsen. I 1630-talets begynnelse stod Damer i sin 
fulla skaparkraft. Hans gravmonument över Gyllenhielm blev hans 
bästa arbete, ett ungdomsverk, fullt av liv och must. Skoklostergra
ven visar honom som en fulländad tekniker med säker hand, men lus
ten för storverk finns ej mer, Michelangelodrömmar äro fåvitska, 
allt blir korrekt, preciserat och tråkigt. Det är den så ofta upp
repade utvecklingsgången från livfull och oberäknelig skapartalang 
till gammelmans gedigna men resignerat torra konstutövning. Ehuru 
vi sakna uppgift om Damers födelseår kunna vi antaga, att han 
omkr. 1630 varit ungefär 40 ä 45 år gammal. 

En hastig rekapitulering av det wrangelska gravkorets utseende 
i övrigt kan vara på sin plats. Det utgöres av en mångkantig tegel
byggnad, ansluten till kyrkans södra sida vid östgaveln. Upptill av
slutas koret med en lanternin. Genom en ståtlig portal beredes ini
från kyrkans högkor tillträde till gravrummet. Till denna portal får 
jag senare tillfälle att återkomma. Till gravkorets under jorden be
lägna del för en nedgång från kyrkans södra skepp. Ett stort antal 
medlemmar av släkten Wrangel ha här sin sista vilostad. 

Mitt på golvet i gravkoret dominerar gravtumban av röd kalksten. 
Dess liv smyckas av joniska kolonner. Dessa äro av svensk marmor. 
Tumban prydes f. ö. av smala, förgyllda bårder. På kolonnerna 
ävenledes vid kapital och baser utsmyckning med röda och förgyllda 
lister. De rektangulära fälten mellan de 14 kolonnerna utfyllas av 
sandstensplattor med bilder av apostlarna i låg relief. De äro ganska 
medelmåttigt utförda och ha troligen i samband med gravens restau
rering genom A. Bellio 1892 blivit kraftigt övergångna och avsli
pade. Vid detta tillfälle har säkerligen också allt stuckarbete, såsom 
mången gång förut, grundligt överkritats. På tumbans utkragade 
överdel vilar fältmarskalken Herman Wrangel i full rustning. Ställ
ningen är ledig och otvungen och anger ett vilande eller sovande 
tillstånd. Huvudet stödes i högra handen och vilar dessutom mot en 
kuddställning av en typ, som bl. a. förekommer ganska ofta hos Cor-
nelis Floris, så t. ex. på graven över greve Enno Cirksena i Emdens 
storkyrka från 1548 och på Fredrik I:s gravmonument i Schleswigs 
domkyrka. Vid huvudets sida hjälm och handskar. Omedelbart till 
vänster om ingången, på gravkorets norra vägg, är uppställd en ryt
tarstaty av Wrangel i nästan full kroppsstorlek. Såväl den liggande 
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Fig. 6. 
Herman Wrangel till häst. Wrangelska gravkoret i Skoklosters kyrka. 

Foto .1. Söderberg 1931, 

figuren som ryttarbilden äro utförda i stuck. Slutligen finnes vid öst
väggen uppsatt Wrangels förgyllda rustning, stående på en kraftig 
väggkonsol. De stora gipsskulpturerna framstå som rätt enkla arbe
ten. Vid rustningsdetaljer o. dyl. har fästs stort avseende. Blickar 
man däremot från kyrkan in gonom gravkorsportalen, framträder 
tumban med den vilande krigaren med en monumental verkan, som 
ytterligare stegras av gravkorets spartanskt enkla arkitektur, vit-
rappade tak och väggar samt de väldiga, höga fönstren. 

Otvivelaktigt bör det wrangelska gravkoret, åtminstone vad all 
inre utsmyckning, tumba, skulpturer och takdekor, angår, tillskrivas 
Damer. Några arkivaliska belägg härför har emellertid ej påträf-
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fats.15 Kvalitativt kan skoklostergraven, som förut påpekats, ej mäta 
sig med strängnäsgraven. För svensk konsthistoria har den emel
lertid ett särskilt intresse på grund av sin ryttarstaty. 

Där Herman Wrangel med fältherrestaven i sin hand i full galopp 
spränger fram på sin stridshäst, representerar han landets första 
monumentala ryttarframställning i nyare tid. Visserligen äro häst 
och ryttare ej fullt fristående utan i stället ganska knepigt med 
ena sidan anslutna till väggen. Djärvheten att framställa en ga
lopperande häst förklaras av den underlättande placeringen in
till väggen. Arbetet är så till vida märkligt, att Sverige med 
undantag av S:t Göran i Stockholms Storkyrka och andra me
deltida S:t Görans- och S:t Martinsframställningar med Larche-
véque's Gustav II Adolfsstaty skulle få sin första verkliga ryttarbild. 
Denna avtäcktes 1795. De projekt angående ryttarfigurer på torg 
och monumentalplatser, som enligt franskt mönster (Henrik IV:s sta
ty på Pont Neuf och Girardons Ludvig XIV på Vendomeplatsen) 
framkastades i Sverige över det karolinska tidevarvets stora ko
nungar, runno ut i sanden. Det hela resulterade i utkast och smärre 
modeller.16 Såsom större ryttarframställning i Sverige under 1600-

15 Förf. vore tacksam för varje upplysning i detta avseende. 
16 Se härom bl. a. J o h n B o t t i g e r : Studier rörande Stockholms 

slott 1—2, Sthlm 1916—18. — A n d r e a s L i n d b l o m : Fransk barock-
och rokokoskulptur i Sverige, Upps. 1923, sid. 13 ff, 17 ff, 29. — T o r d 
0 : s o n N o r d b e r g : Stockholms gamla slott, Rig 1924, sid. 115 ff. — 
R a g n a r J o s e p h s o n : Tessins slottsomgivning, Sthlm 1925, sid. 57 t, 
68 ff; samt s a m m e : Tessln I, Sthlm 1930, fig. 18. — G. M a s c o l l 
S i l f v e r s t o l p e : Riddarhusets byggnadshistoria (i Sveriges Riddar
hus), Sthlm 1926, sid. 102, 174 ff. — H j a 1 m a r F r i i s : Rytterstatuens 
Historie i Europa, Kbhvn 1933, sid. 411 ff. — Intet av dessa olika förslag 
till ryttarstatyer kom under 1600-talet till utförande. Dock restes vid 
två olika tillfällen ryttarstatyer av mera tillfällig art och utförda i mycket 
förgängligt material, nämligen trä. Den ena var den för drottning Kristi
nas kröning 1650 mellan slottet och Axel Oxenstiernas hus uppsatta 
ryttarstatyn av Gustav II Adolf, som tillskrivits Jean de la Vallée (se 
N o r d b e r g ovan a. a.). Den nedtogs redan följande år. Den andra ryttar
statyn restes också vid slottet 1677 med anledning av Karl XI:s lyckliga 
återkomst frän danska kriget. Uppdragsgivare var Stockholms stad och 
man får antaga, att Nicodemus Tessin d. ä. hade gjort utkastet till statyn 
liksom till den vid samma tillfälle resta triumfporten, som återfinnes på 
ott blad i Suecian. Själva bildhuggeriarbctet utfördes emellertid av skulp
tören Petter Schultz (död 1689), hos vilken cn dylik staty av sex och en 
fjärdedels alnars höjd beställdes för 800 daler kopparmynt 1677. Ryttar-
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talet är Damers arbete i Sko fullständigt unikt. Någon särskild ut
ländsk förebild har han säkerligen ej begagnat sig av. I stället har 
han helt enkelt omsatt i naturlig storlek en ryttarfigur av den art, 
som så ofta förekommer i miniatyrutförande i ädel metall på dåtida 
pokaler, dryckeskärl och kuriosaföremål.17 Resultatet har också bli
vit betänkligt hantverksmässigt och i avsaknad av varje som helst 
försök till individuell konstnärlig utformning. Kanske hade det hela 
gestaltat sig betydligt annorlunda, om Damer vid yngre år fått sig en 
sådan uppgift förelagd. 

Bruket att med en ryttarbild av den döde pryda hans grav har 
gamla anor. I Sverige påminna vi oss Notkes S:t Göran, som enligt 
Roosvals forskningar dels är ett politiskt monument över danskarnas 
nederlag vid slaget vid Brunkeberg och dels ett direkt gravmonument 
över Sten Sture d. y., symboliserande dennes ridderliga mannakraft. 
Även den trähäst i full mundering, bärande Karl IX:s förgyllda rust
ning, som är uppställd på konungens gravtumba i Strängnäs, kan 
tjäna som ett, ehuru ej fullt adekvat, exempel. Vad utlandet beträf
far, vill jag endast peka på några av de mest kända ryttarmonumen-
ten av sepulkral karaktär: ryttarfiguren i domen i Bamberg, Scaliger-
statyerna i Verona, Barnabö Visconti i Milano, Jean Goujons mo
nument över Louis de Brézés i Rouen m. fl.18 

Bortsett från de ofrånkomliga stilistiska likheterna med gyllen
hielmska graven, stämma även de kronologiska förhållandena ut
märkt med en attribuering av skoklostergraven till den förras mäs
tare. Herman Wrangels gravkor, som Ugglas på ett ställe varit be
nägen att hänföra till ett så tidigt skede som 1620-talet19, har av allt 
att döma uppförts först någon gång efter 1635, således efter det gyl-

statyn nedtogs 1679. Den stod upjiställd i närheten av triumfporten och 
bestod förutom själva ryttaren och hästen av »fyra gamble Statuer av 
trä», troligen av samma art som de på Tessin cl. y:s senare förslag till 
ryttarstaty över Karl XI. De fyra nämnda figurerna hade inköpts av då
varande borgmästaren Jean de la Vallée. — Uppgiften påträffad av fram
lidne arkivaricn I v a r S i m o n s s o n . 

17 Några utmärkta exempel på dylika av tysk extraktion funnos att se 
på Gustav Adolfsutställningen i Stockholm 1932. En ritning till ett dy
likt dryckeskärl, publicerad av Ako Stavenow, kan tjäna till att belysa 
min ovan uttalade förmodan. Se Ake S t a v e n o w : Gustav II Adolf 
till häst, Nationalmusei årsbok 1932, sid. 31 ff, lig. 17. 

18 Se härom bl. a. H j a l m a r F r i i s ; a. a. 
19 A. a., sid. 298. 
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lenhielmska. Efter att till omkr. 1635 ha varit mera fast anställd i 
Gyllenhielms tjänst, synes Damer efter detta år arbetat även åt 
andra för att mera sporadiskt stå till Karl Karlssons förfogande. 
Härpå tyder bl. a. ett i Riksarkivet förvarat brev från Damer till 
Gyllenhielm, daterat i januari 1635. Detta intressanta aktstycke in
nehåller huvudsakligen klagomål från bildhuggaren över att hans 
räkningar till riksamiralen mötts av en motfordran från dennes rä
kenskapsförare på åtskilliga penningsummor, spannmål m. m. Damer 
skriver bl. a.: » . . . habe vor zu erfahren dass ich schuldig binn bis 
700 dir. Weiss mich nicht wor sodann schulde nerkommen känn . . . 
Först änder haben mir Eingefuhredt der 24 tune korn, da der got-
land sten forgekofft warde zu der begrabenis, de ich zu strengenis 
wffgesthedt habe, welge begrabe ich midt grossen schaden och an
kosten habe forferdiget, welge godt mir Zuge ist. Först 3 haben mir 
eingefuhredt de forZerounge och ankosten, de am den begrafft 
forZehrdt ist. Dass doch kein gebruckt ist, der Mister sodan an-
kostungen zu bezahlen.» Damer påstår sig i stället ha förlorat över 
600 daler på egna utgifter för graven. Sedan han med berättigad 
självkänsla påpekat, att han utfört sitt arbete så väl, att Gyllenhielm 
ej med det första torde kunna få en sådan mästare, avslutar han sitt 
brev med den förhoppningen, »bidte des Euer Gnaden wuld t . . . da 
beneben mir kunftich wider zu arbedte och densdte kone gebruch-
gen.» Ar 1637 finna vi honom verksam vid Makalös. Troligen strax 
därefter har han utfört Herman Wrangels grav. 

Sandstensportalen till wrangelska gravkoret är daterad 1639, vil
ket jag anser beteckna arbetets avslutningsår.20 Över portalen, som 
är ornerad med kraftig ohrinuscheldekor. änglahuvuden etc, finnes 
en uppsats med Wrangels stamträd i låg relief. Dylika antavlor 
över Wrangels tvenne första gemåler finnas på högkorets väggar å 
ömse sidor om portalon. De äro utförda i sandsten och utmärkta med 
det årtal, då Wrangel äktade respektive hustru: Margareta Grip 
1620 och Katarina Gyllenstierna 1634.21 En tredje tavla i stuck upp
visar Herman Wrangels eget anträd och är försedd med årtalet 1643. 

20 Inskriften på portalen är avfattad i distika och lyder: Hermannus 
Wrangell Regis Regniquc Senator / Marschallus Campi. Vir Generalis. 
Equcs. / Quod Sibi Mortale Est Vult Hac Sub Condere Porta / Porta Haee 
Parta Sibi, In Morte Parata Suis / Anno 1639 Die 27 May. 

21 Hans tredje gemål, Amalia Magdalena av Nassau. överlevde honom 
länge, ingick nytt äktenskap efter hans död och avled först 1669. 
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hans dödsår. Lämna vi denna tavla därhän2 2 , håller jag för föga an

tagligt, att Damer själv utfört dessa heraldiska reliefer. Detta på föl

jande grund. I ky rkans södra sidoskepp s trax till vänster om huvud

ingången stå nämligen resta mot väggen en del fragmentariska sand

stensdetaljer från någon portal. Förutom en del mindre stycken med 

diamantrustik, finnes hä r ett s törre stycke med en kartusch, begrän

sad av kraftiga voluter och innehållande ett alliansvapen, vari det 

wrangelska ingår, samt ett överstycke. Det senare är behandlat som 

ett s lags gaveluppsats med brutna smågavlar, maska ron och frodig 

broskornering. Dessa omtalade fragment synas ha varit avsedda för 

någon aldrig fullbordad portal. Intet ta lar emellertid för, att denna 

portal skulle haft något samband med graven eller att Damer skulle 

vara dess upphovsman. Däremot finnes bland fragmenten även ett 

anträd med små vapensköldar i låg relief. Att observera är, att denna 

senare släkttavla f u l l s t ä n d i g t överensstämmer med den, som sit

ter över gravkorsportalen. Det ligger därför nä r a till hands att tänka 

sig förloppet sålunda. År 1639 voro gravkor och portal färdiga, por

talen dock med undantag av sin översta del. Denna var emellertid 

näs tan färdighuggen, ehuru ej uppsatt. P å grund av okänt hinder, 

mästarens sjukdom eller död23, blev det ej honom förunnat att utföra 

arbetet till slut. En annan fick taga vid och resultatet blev den be

tydligt enklare uppsats, som nu kröner portalen. H ä r är nämligen 

stilen helt skild från Damers . Betrakta t. ex. det mycket primitivt 

gjorda änglahuvud, som befinner sig i överstycket, och jämför det 

med själva portalens änglar . Att Ka ta r ina Gyllenst iernas stamtavla, 

till höger om portalen, måste vara av samma enkla hand som över

stycket framgår vid första blick därpå. Däremot kan Damers med

verkan vid Margareta Grips tavla till vänster om portalen mycket väl 

antagas . Denna tavla visar h u r u de övriga arbetena voro ämnade att 

taga sig ut.24 

22 Den måste nämligen ha tillkommit efter Damers 1640 inträffade död, 
se sid. (25). 

23 Se sid. (25). 
54 Rörande Skokloster skulle jag, om än mod tvekan, vilja peka på 

ytterligare tvenne saker, som eventuellt kunna sättas i förbindelse med 
Damers konstnärsskap. Dot gäller först portalon till det gamla slottet, 
numera förvaltarbostad, mon ursprungligen on byggnad, som uppförts för 
klostrets räkning. Herman Wrangel ombyggde och förändrade kraftigt 
detla hus innan sonens storslagna nyanläggning kom till stånd. En mera 
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Förutom dessa större uppgifter, Kar l Kar lsson Gyllenhielms och 

Herman Wrange l s gravar , ägnade sig Damer också och kanske allra-

mest åt sådana stenhuggeriarbeten, som så att säga tillhörde 1600-

talsbildhuggarens vardagliga värv, nämligen stenskulptural utsmyck

ning av byggnader, såsom portaler, gavlar, fönsteromfattningar, spi

sar m. m. Naturligtvis får man tänka sig, att dessa tidens alla bild

huggare vanligtvis uppträdde såsom arbetsledare för ett lag stenhug-

ga rd rängar och endast vid finare detaljarbeten själva lade handen vid 

verket. Detta förutsatt, att de voro av någon större betydenhet, alltså 

mästare. Då det gällde stenhuggeriarbeten å byggnader, arbetade 

dessa mästare ej alltid efter eget recept, utan stundom efter byggmäs

tarens intentioner. Henr ik Damer var tydligen en dylik all-round 

man, som åtog sig alla olika inom facket förekommande uppdrag. 

Vi veta sålunda, att Kar l Kar lsson Gyllenhielm, som naturligtvis 

uppskattade honom mycket, flitigt använde sig av hans konst vid sina 

byggnadsföretag. Närmast rör det sig om Sundbyholm, Karlberg 

och r iksamiralens privathus i Stockholm. 

allmän likhet med gravkorsportalens och denna senare portals komposi
tionsschema kan konstateras. Båda ha varandra liknande sidopilastrar 
med volut-vingar. Upptill ett rundbågigt överstycke med sidoänglar och 
maskaron som mittpunkt. Änglarna i synnerhet förete, särskilt vad ögo
nens behandling angår, vissa närbesläktade drag. 

Vidare finnes i ett av det nya slottets gemak, kallat Turin, on praktfull 
spiselomfattning i sandsten, som ej är ursprunglig på denna plats, utan 
överflyttats från den äldre byggnaden. Modellcringen av samtliga deko
rativa element, hermer, änglahuvuden, fruktknippen m. m., är känsligt 
och skickligt gjord. Det hela präglas av en stor elegans, ej just utmär
kande för Damers arbeten, men med tanke på stuckskärningsteknikon, som 
han otvivelaktigt uppövat med åren och vari han nått goda resultat i 
gravkoren, är dot ej så omöjligt, att han utfört även denna spis. Tekniken 
minner nämligen om skärning i gips. Utan att man direkt kan påvisa något 
drag, som kunde ange, att Damer bestämt vore mästaren, bidraga dock 
vissa detaljer att leda tanken ditåt. Fullständigt likadana fruktknippen 
som de å spisens övorstycke befintliga förekomma nämligen på omramnin-
gen till gravkorots stora relieftavla med slsget vid Gorzno. Särskilt roliga 
äro de morotsliknande växtdelar, som förekomma här, på båda ställena, 
ott särskilt inom den nederländska kretsen odlat motiv. Även änglarna 
på spisen påminna om Damer. Spisen har efter omsättningen förlorat 
vissa till dess övre del hörande partier. Att Damer varit van att hugga 
spisar bestyrkes bl. a. av räkenskaperna rörande hans arbete för Gyllen
hielms hus i Stockholm, se sid. (14). Emellertid måste båda dessa tillsvidare 
ej tillräckligt styrkta attributioner lämnas därhän. 
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Vad Damers verksamhet på Sundbyholm beträffar, så känna vi 
föga mera än att han var verksam där år 1630. Om arten av hans 
arbete behöver man ej tvivla. Med all säkerhet rör det sig om mera 
enkla uppgifter. Sueciasticket av Sundbyholm, som visar slottets ut
seende efter Karl Karlssons ombyggnad under 1630-talet, återger 
tvenne ståtliga trappgavelsbyggnader, var och en med en synlig por
tal. Möjligen har Damer medverkat vid dessas tillhuggande. 

Betydligt bättre äro vi underrättade rörande hans verksamhet vid 
de andra byggena. 

Under 1620-talets slut lät riksamiralen åt sig uppföra ett hus i nu
varande kvarteret Venus 1 (Svartraangatan 24) i Stockholm. Huset 
kvarstår ännu, ehuru naturligtvis i starkt förändrat skick.25. Tord 
0:son Nordberg har visat, hurusom Gyllenhielm vid husets sten-
skulpturala smyckande med största sannolikhet använt sig av Aris 
Claeszon, till vilken bl. a. en bevarad vapensten samt ett överstycke 
till en portal från år 1627 skulle återgå. Några absoluta bevis här
för föreligga dock ej. Till Damer torde dessa arbeten i varje fall ej 
kunna föras. 

Sedan Damer tjänat sina sporrar i Gyllenhielms tjänst i och med 
utarbetandet av graven i Strängnäs, erhöll han vid husbygget i Stock
holm en ledande ställning. Att döma av en bevarad räkning på vad 
han där gjorde, torde största delen av stenhuggeriarbetet ha varit 
honom anförtrodd. Tack vare den noggrant specificerade räkningen26, 
kunna vi nära nog i detalj överblicka arbetet. Bl. a. uppsatte han 
således »einen grossen Giebell», levererade omfattningar till 16 st. 
fönster, lade tröskelstenar till åtskilliga gemak samt belade »den 
grossen Sale» och »den Forsall» med golvsten, s. k. »Fllssen». Vidare 
läsa vi om, huru han »in denige mure for dass gewelbe wff den 
pladts geliberdt midt einen eintridt 22 Ellen gehouwen olandssten.» 
Slutligen spisomfattningar: »In der gnedigen fruwen Schlafkammer 
einen wffgehowen schorsten geliberdt och wffgestehdt... In de 2 
grosse Salen 2 grosse ausgehouwen Schorsten ferdtig gemacht und 
aufgestehdt.» Allt som allt belöper sig räkningen till 256 daler och 4 

25 Se härom J o s e p h s o n : Borgarhus i Gamla Stockholm, Sthlm 1916, 
sid. 119. — T o r d 0:son N o r d b e r g : Stadsplaneregleringon i Staden 
inom broarna (Samf. S:t Eriks årsbok 1929, sid. 193 ff.) m. fl. arbeten. 

28 »Rechgenunge was ich fon Dato 1634 fon meinon Gnedigen Herrn 
Herr Carl Carlsson Guldenhelin hir zu Stockholm wff Hus gearbedt habe. 
wi folgedt: . . . etc.» 
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skilling. Betalningen utgick som förut, dels i penningar, dels in na-
tura: råg, oxar, fläsk, fisk (Heringk, Berger fisch), vitkål, ärter m. m. 
Materialleveranserna, mestadels kalksten från Öland, ombesörjdes av 
skeppare från Kalmar och Stettin. 

De bevarade resterna av dessa Damers arbeten inskränka sig till 
några få spispostfragment i Nordiska Museets samlingar, släthuggna 
och med enkel profilering. En av dessa poster är dock skulpterad 
som en herm och dekorerad med fruktknippe och mussla. Ehuru pos
ten är illa skadad, kan man dock konstatera, att den äger vissa likhe
ter med skoklosterspisen27. Kanske är även en vapentavla, inmurad 
som de förut omtalade i husets förstuga, en produkt av Damers mej
sel. Dess synnerligen långt utvecklade och nästan i upplösning stadda 
knorpelornamentik överensstämmer ganska bra t. ex. med solnapor
talens28. Damers arbeten vid huset i Stockholm måste ha pågått nå
gon gång under tiden 1627—1634. 

Damers förhoppning om att åter få arbeta i Gyllenhielms tjänst, 
som han giver uttryck åt i brevet från 1635, gick några år senare i 
uppfyllelse. Aren omkring 1637—1639 deltager han nämligen i ar
betet på »Carlebergs steenhuus».29 Enligt Gyllenhielms räkenskaps
journal för 1639 omtalas att Damer på Karlberg utfört 3 stora gavlar 
av gotlandssten och 2 små. Vidare hugger han en portal, 48 st. 
fönsteromfattningar, spisomfattningar, samt lägger golvsten och 
trappor. Hans biträden heta Sten och Göran stenhuggaredrängar. 
Ett Sueciastick visar det utseende Karlberg erhöll under Gyllenhielms 
tid. Intet spår av Damers arbeten här är kvar, med undantag av 
portalen. Från Karlbergs gamla slott härstammar nämligen den 
ståtliga portal, som numera smyckar Solna kyrkas västingång.30 Av 
en i kyrkan uppsatt minnestavla över Karl Karlsson framgår, att 
portalen flyttats till Solna från sin gamla plats på Karlbergs slott 
av Magnus Gabriel de la Gardie vid dennes ombyggnad av det äldre 
slottet efter 1650. Portalen består av en rundbågig öppning, som 
flankeras av tvenne på postament stående släta kolonner av dorisk 
ordning. Ett horisontellt lagt fält med rektangulära upphöjda speg-

27 Om denna se sid. (19) not. 24. 
28 Se det följande. 
29 So härom även S. K a r l i n g : Den svenska trädgårdskonstens histo

ria, sid. 175. 
30 Om Solna kyrka so bl. a. Nord. F a m i l j e b o k och S. B r a n d e l : 

Sveriges kyrkor, Solna, Uppland, bd. I, häfte 2, Sthlm 1928, sid. 184, 203 ff. 
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Fig. 7. 
Solna kyrkas västportal, daterad 1637. Ursprungligen från Karlbergs slott. 

Foto A. T. A. 

lar och en mittkartusch med årtalet 1637 förmedlar övergången till 

den kraftiga arki traven. Denna uppbär en av svällande knorpel-

dekor omgiven kar tusch med gyllenhielmska och r ibbingska vapnen. 

Överst avslutas portalen med trenne allegoriska kvinnofigurer. Dessas 

robusta och satta typ påminner om s t rängnäsvårdens gestalter, dock 

med avgjort företräde för de senare i kvalitativt avseende, varför man 
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måhända i denna portal huvudsakligen bör se ett arbete av Damers 
mera oskolade medhjälpare. Som den energiske och skicklige bild
huggare Henrik Damer tydligen var, hade han än fler järn i elden. 
Även vid Stockholms på sin tid kanske mest uppmärksammade bygg
nadsverk, Jakob de la Gardies Makalös, var vår mästare sysselsatt. 
Sten Karling har, som ovan anförts, i en intressant uppsats i Samf. 
S:t Eriks årsbok 1931 redogjort för Damers arbeten här. Jag in
skränker mig därför till att omnämna, att Damer högg 6 st. ståtliga 
portaler, rikligt ornerade med framställningar i relief av den art sam
tiden så högt uppskattade. Det var krigstroféer, vapen, hjälmar, rust-
ningsdetaljer m. m. Dessa beställda portaler, varav rester ingå bland 
de från Makalös i Nordiska Museet och Röhsska Konstslöjcl-
museet i Göteborg tillvaratagna detaljerna, blevo enligt Karling fär
diga 1637. Den stora portalen innanför arkaden i nedersta våningen, 
som tydligt synes å Sigismund von Vogels stick av Makalös, erbju
der i kompositionsschemat nästan fullständig överensstämmelse med 
solnaportalen. Att Damer hugnades med ett så pass ansvarsfullt 
uppdrag som makalösportalema vittnar gott om den stora uppskatt
ningen av hans bildhuggarkonst. 

Jag har härovan försökt ge en skildring av en hittills mindre be
aktad bildhuggare från vår storhetstids begynnelseår. Den kända de
len av Damers liv omspänner en period på endast ett decennium, 
1629—39, men vad han under denna tid hunnit med, är av så mång
skiftande art, att han synes vara väl förtjänt av en dylik uppmärk
samhet. Även som fullgod exponent för tidens sten- och bildhuggar
konst i Sverige är han värd intresse. I sina gravmonument har han 
visat en djärv och oförfärad inställning till problem och uppgifter, 
som tvingat honom att uppbjuda all sin förmåga. Försedd med god 
blick för det monumentala och verkningstulla, förenar han härmed 
en teknisk kunnighet, som låter honom helt behärska sitt bildhug
garefack.31 

31 Att Damer tillhörde do mera betydande mästarna i huvudstaden fram
går bl. a. av, att han var en av do mästare, som år 1639 bildade bild- och 
stenhuggarämbetet i Stockholm. Han valdes vid detta tillfälle till bisit-
tare. Tillsammans med sex andra mästare arbetade han på on portal till 
Stockholms tillärnade nya rådhus, varför han slapp att inom ämbetet 
utföra något särskilt mästerstycke. Don i ämbetets protokoll och räken
skaper ofta nämnde Hans Damer (äv. Daner, Daurer, Dauer), som bl. a. 
arbetade åt Christian Julius Döteber vid Makalös och som avlade sin 
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l kronologisk uppställning ter sig hans kända verksamhet så lunda: 

1629—1633 gyllenhielmska graven i Strängnäs. 

1630 arbeten för Gyllenhielm på Sundbyholm. 

omkr. 1634 arbeten på Gyllenhielms hus i Stockholm. 

1637 arbeten på Makalös för Jakob de la Gardie. 

1637—1639 arbeten på Karlberg. 

(1639 troligen Herman Wrange ls gravkor i Skokloster.) 

Sitt sista å r synes Damer ha tillbringat i dålig ekonomisk ställning. 

Av någon anledning hade han satt sig i skuld till Gyllenhielm. Han 

dog 1640. I Kar l Kar lssons huvudbok för åren 1640—41 lyder hans 

eftcrmäle så lunda: 

»M: Hindrich Damertt Stenhuggare. — Skyldig 104:14 — Denne 

rekningen slut, aldenstundh steenhuggaren ähr dödh och effter ho

nom finnes slät intedt, u than mehr Geldh ähn han hade håren upå 

hufvudett.» 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

Göran Axel-Nilsson: Hindrich Damer, ein Bildhauer aus der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
Das stattliche Grabmal im Dom zu Strängnäs iiber den Reichsadmiral 

Karl Karlsson Gyllenhielm (gest. 1650) und seine Gemahlin Kristina Rib
bing ist nach Ausweis noch erhaltener Rechnungen von dem seit 1629 in 
Schweden bekannten deutschen öder niederländischen Bildhauer H i n d 
r i c h D a m e r ausgefuhrt worden. Das Grabmonument (Abb. 1), das aus 
einer Tumbe mit Baldachin besteht, ist reich geschmiickt mit freistehenden 
Skulpturen [Bildern der Verstorbenen in Körpergrösse (Abb. 2), Evange-
listen, allegorischen Gestalten (Abb. 3) usw.] und aufgestellt in einer pracht-
vollen, gleichfalls von Damer ausgefiihrten Grabkapelle mit Wänden und 
Decke in dekorativ behandelter Ausschinuckung in teilweise bemaltem und 
vergoldetem Stuck (Abb. 4). Die Arbeit an dem Grabmal wurde 1629 be
gonnen und um 1633 abgeschlossen. Während der Zeit 1629—40 wirkte 
Damer als einer von Gyllenhielms »Hofkiinstlern» und fiihrte fiir diesen 
mehrere Arbeiten u. a. auf Sundbyholm (1630), am Gyllenhielmschen Palast 
in Stockholm (1634) und am Schloss Karlberg (1637—39) aus. Die Arbeit 
bestand hauptsächlich im Hauen von Fussboden- und Treppensteinen, 
Giebeln, Kaminen, Fenstereinfassungen und Portalen. Auch fiir andere 

borgared 1645, var möjligen Henrik Damers son. Henrik levde ännu den 
14/1 1640. Om Henrik Damer samt bild- och stonhuggarämbetet i Stock
holm se f ö r f a t t a r e n s uppsats: Om bild- och stenhuggarämbetet i Stock
holm under 1600-talet, S:t Eriks årsbok 1934, sid. 119. 
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Grosse jener Zeit war Damer tätig. So z. B. arbeitete er fiir Jakob De 
la Gardie Portale fiir dessen Stockholmer Palast »Makalös» (1637). 
Schliesslich miissen aus stilistischen und chronologischen Grunden die 
Grabkapelle und das Grabdenkmal des Feldherrn Herman Wrangel in der 
Kirche zu Skokloster (1639) Hindrich Damer zugewiesen werden (Abb. 5). 
Von besonderem Interesse ist in Skokloster eine Reiterfigur von Wrangel, 
die die erste Reiterstatue des 17. Jahrhunderts in Schweden darstellt 
(Abb. 6). 

»Hindrich Damer bild und Stenhouwer» gehörte der 1639 gegrtlndelen 
Bild- und Steinhauorzunft in Stockholm an, in welcher er einer der ersten 
Meister war. Als Bildhauer nimmt er in der schwedischen Kunstgeschichte 
des siebzehnten Jahrhunderts einen wichtigen Platz ein, obwohl er in kiinst-
lerischer Hinsicht sich nicht mit den hervorragendsten Bildhauern in 
Schweden zu jener Zeit, wie Aris Claeszon öder Heinrich Wilhelm, zu 
messen vermag. Kraftige plastische Formgebung mit stark markierter 
Schattenwirkung ist fiir Damers Figurenstil kennzeichnend. In den Grab-
denkmälern zeigt er Gefiihl fiir effektvolle Komposition und Neigung zu ver-
schwenderischer Stuckverzierung von Decken und Wänden. Er starb 1640. 


