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KLAES CHRISTERSON HORNS GRAVVÅRD I 
UPPSALA DOMKYRKA 

AV 

E R I K B O H R N 

I
en uppsats i Konsthistorisk tidskrift 1939 om Arent Passe r ha r 

Sten Kar l ing s. 113 f. visat , att i Sver ige f innes ett ve rk av denne 

betydande konstnär, nämligen monumentet i Nikola ikyrkan i Öre

bro över Mauritz Ivewenhaupt och hans maka Amalia Hatzfeld. I 

föreliggande meddelande avses att påvisa ytterl igare ett verk av denne 

man i Sverige, nämligen monumentet över Klacs Christerson Horn i 

S. Anna-koret i Uppsala domkyrka.1 

Denna relativt enkla gravvård (fig. 1) kan sägas bestå rätt och 

slätt av en gravsten, som lagts upp på ett murat underlag, varigenom 

åstadkommits en anordning, som avser att ge intryck av tumba. F ö r 

att lämpligen kunna p laceras på detta sätt ha r s tenens kant g iv i t s 

kvartcirkelformig profil. 

Det dominerande motivet på stenen utgöres av Klaes Christerson 

Horns och hans makas bilder. De avlidnas huvuden omgivas av 

tvenne på konsoler vilande halvbågar ; ovan dessa makarnas hiivud-

vapen. Nedåt avslutas stenen av en med rullverk omgiven inskrifts-

tavla. Runt om bilderna finnas små sköldar eller skyl tar med bok

stäver: Klaes Chris tersons, hans makas och deras barns initialer. 

Sålunda bär skölden längst upp till vänster bokstäverna K C 

= Klaes Chris terson (Horn) , friherre till Åminne i F in land ; född 

omkring 1518, död 1566. Han var bl. a. befallningsman på Reval 

1561, r iksråd, amiral , i vilken egenskap han vann flera segrar , och 

slutligen »överste fältmarskalk». Han bortrycktes emellertid av pes

ten, innan han hunnit ti l l träda denna befattning. 

1 För alla uppgifter om Arent Passer hänvisas härmed en gång för alla 
lill K a r l i n g s ovannämnda uppsats. För personhistoriska uppgifter hän
visas, där intet annat anges, till G u s t a f E l g e n s t i e r n a , Den introdu
cerade svenska adelns ättartavlor, Stockholm 1925—1936. 

1 - Fornvännen 1942. 



B It I K B I I II Ii v 

^ ^ ^ H M 

>fJ JTJ»V 

VF.N-l)|;JN'M)Kl.r O C H - ' 
iN-Hll-l ll-.RHK Til 

Fig. 1 Gravmonument över riksamiralen Klaes Horn och hans gemål i Uppsala 
domkyrka. 

Abb 1. Grabdenkm.nl fiir den Reichsadmiral Klaes Horn und seine Omnhlin in 
der Domkirche cn Uppsala. 

http://Grabdenkm.nl
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Mg. 2. 
Ståthållaren i Livland och Ingerman-
land Pontus de la Gardie. Detalj från 
gravmonumentet i Tallinns domkyrka. 
Abb. 2. Pontus de la Gardie, Statthalter 
in Livland und Ingermanland. Detail des 
(irabdenkmals in der 1 lomkirchc zu Tallinn. 

Fig. 3. 
Sophia Gyllenhielm, Pontus de la Gar
dies gemål. Detalj från gravmonumentet 

i Tallinns domkyrka. 
Abb. 3. Sophia Gyllenhielm, Gemahlin Pon
tus de la Gardie. Detail des Grabdenkmals 

in der Domkirche zu Tallinn. 

Skölden längst upp till höger bär bokstäverna K I D = Kerstin 
Jakobs Dotter (Krumme), död 1575,- med vilken Klaes Christerson 
ingick äktenskap på Åkerö i Södermanland år 1551. 

Av sköldarna på vänstra sidan bär den översta bokstäverna C K 
_ Christer Klaesson, född 1554, död 1612. Om honom berättas, att 
han, då hertig Karl i dec. 1595 lät fördriva nunnorna från Vad
stena kloster, därstädes med slagruta sökte efter förborgade skatter. 
År 1598 gick han över till Sigismund, dömdes till döden vid 1600 
års riksdag men benådades; dömdes ånyo till döden 1605 men be
nådades även då. Han uppges ha varit en för sin tid lärd man och 
hade ett kostbart bibliotek. 

2 Dödsåret hämtat ur Vapen och dräkter från äldre vasatiden tillägnade 
Rudolf Cederström på hans femtioårsdag den 3 september 1926, Stockholm 
1926, pl. 24 och i illustrationsförteckningen. 
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Vänstra nedre skölden bär bokstäverna I K = Jakob Klaesson, död 
ogift i Polen, dit han flydde efter Sigismund, för vilken han tagit 
parti. 

övre skölden på högra sidan bär bokstäverna A K D = Anna Klaes 
Dotter, död 1617 eller 1618, gift 1581 i Stockholm med riksrådet greve 
Mauritz Sture; begraven i Mörkö kyrka. 

Nedre skölden på vänstra sidan slutligen bär bokstäverna N K 
= Nils Klaesson, död ung. 

Vi övergå nu till stilistiska jämförelser med andra säkra verk 
av Arent Passer. De som i detta sammanhang kunna komma i fråga 
äro blott de, som äro tillgängliga i tillfredsställande avbildningar, 
nämligen monumentet över Pontus de la Gardie och hans gemål 
Sophia Gyllenhielm i Tallinns domkyrka, utfört 1589—93; monumen
tet över Karl Henriksson Horn och dennes gemål sammastädes, san
nolikt förfärdigat 1601 eller kort därefter, samt det ovan nämnda 
monumentet i Örebro Nikolaikyrka, färdigt 1610. 

Vad stenens komposition beträffar, visar sig en jämförelse med 
monumentet över Karl Henriksson Horn och hans maka mest givan
de (fig. 4): vi finna där de på konsolartade bildningar vilande halv
bågarna kring bildernas huvuden samt under deras fötter den av
långa inskriftstavlan, omgiven av rullverk, som på bägge stenarna 
synes vara av samma slag. Motivet med halvbågar kring bildernas 
huvuden återfinnes icke på någon annan sten i Sverige från denna 
tid. Däremot är det vanligt i Danmark. 

Även vad beträffar detaljerna kunna talrika överensstämmelser 
påvisas. Vi börja uppifrån. 

Sköldformen överensstämmer nästan helt med den, som återfinnes 
på Örebro-monumentet (fig. 6). Identiska sköldar finnas på monu
mentet över Karl Henriksson Horn. Bladverket kring sköldarna, 
skulpturalt uppfattat men hårt och precist i linjerna är av exakt 
samma art som på Örebro-monumentet. 

Figurerna förefalla vid första påseendet att stå, vilken verkan konst
nären emellertid icke avsett. Detta framgår t. ex. av att kjolen synes 
bakom och under den kvinnliga figurens fötter. Detta motiv liksom 
också den i en båge svängda nedre framkanten av kjolen återvänder 
med övertygande likhet på bilden av Karl Henriksson Horns gemål 
samt också, ehuru klumpigare utfört, på Örebro-monumentet (fig 5). 
Även den manliga figurens fotställning återvänder på de två nämnda 
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Fig. 4. 
Gravmonument över Karl Horn och hans gemål 1 Tallinns domkyrka. 
Abb. 4. Grabdenkmal fiir Karl Horn nnd seine Gemahlin in der Domkirche 

zu Tallinn. 

monumenten. Armarnas och händernas ställning äro alldeles lika på 
de anförda verken. Särskilt övertygande verkar en jämförelse med 
händerna på monumentet över Pontus de la Gardie (fig. 2 och 3). 

En karakteristisk detalj i ansiktena äro de ovanligt högt välvda, 
nästan ornamentalt formade ögonbrynsbågarna, som mötas i en skarp 
näsrygg. Samma drag återfinnas både på Pontus de la Gardies mo
nument och Karl Henriksson Horns; särskilt slående är likheten 
med detta parti i Sophia Gyllenhielms ansikte, som även i övrigt 
med sina fylliga kinder och breda, rundade panna är av alldeles 
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Fig. 5. 
Mauritz Lewenhaupt och hans gemål. Detalj frän grav

monumentet i Nikolaikyrkan i Örebro. 
Abb. 5. Mauritz Lewenhaupt und seine Gcraahlin. Detail des 

Grabdenkraals in der Nikolaikirche zu Örebro. 

samma typ som Kerstin Jakobsdotter Krummes. Överensstämmelsen 
i utformningen av ögonbrynsbågarna måste anses vara ett karak
teristiskt drag av stor betydelse. 

Talrika överensstämmelser i rustnings- och dräktdetaljer kunna 
påvisas. Jag vill inskränka mig till att framhålla, att längs kläd-
ningens framvåd både på bilden av Sophia Gyllenhielm och Karl 
Henriksson Horns gemål löper ända ned till nedre kanten en lång 
kedja, som åtminstone i det senare fallet avslutas med en päron-
formig berlock. Exakt samma motiv iakttages på bilden av Kerstin 
Jakobsdotter Krumme. 
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Fig. 6. 
Gravmonument över Mauritz Lewenhaupt och hans gemål i Nikolaikyrkan 

1 Örebro. Väggtavlans mit tpart i . 
Abb. G. Grabdenkmal fur Mauritz Lewenhaupt und seine Gemahlin in der Nikolai

kirche zu Örebro. Mittelteil des Wandstucks. 

Slutligen kan framhållas, att utformningen av hjälmen med det i 
en skarp spets utdragna ansiklsskyddet återvänder på Karl Hen
riksson Horns monument och att den hårda, starkt skulpturala ut
formningen av plymerna är densamma på Örebro-monumentet. 

På grundval av det ovan sagda synes det vara motiverat att en
bart av stilistiska skäl tillskriva Uppsala-monumentet Arent Passer. 
Var inom dennes produktion bör detta inpassas? 

Arent Passers första kända verk, monumentet över Pontus de la 
Gardie, utmärkes bland annat av en mjuk och rik ornamentik, som 
strävar att utfylla alla till buds stående ytor. Trots alla ovan påvi
sade likheter visar Uppsala-monumentet något helt annat: hårda, 
knivskarpa, starkt skulpturala former. De närmaste motsvarighe
terna härtill finner man på Örebro-monumentet, färdigt 1610.3 Den 
närmaste motsvarigheten vad beträffar kompositionen är som nämnts 
monumentet över Karl Henriksson Horn från 1600-talets första år. 

3 För detta påpekande står jag i tacksamhetsskuld till antikvarien Erik 
Lundberg. 
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Med hänsyn härtill torde det vara rimligt att datera Uppsala-monu
mentet till 1600-talets första årtionde. 

Men hur stämmer denna på stilistisk väg vunna datering med 
historiska fakta? Klaes Christerson Horn dog ju 1566 och hans 
maka 1575. 

En attribuering av Uppsala-monumentet till Arent Passer synes 
av stilistiska skäl vara ofrånkomlig. Men första gången vi höra talas 
av Passer är år 1589. Gravvården kan sålunda ha tillkommit varken 
i samband med Klaes Christersons frånfälle år 1566 eller hans 
makas 1575. Emellertid finnes en uppgift, som ger en antydan om 
tidpunkten härför. Det uppges nämligen, att Kerstin Jakobsdotter 
begrovs i Uppsala domkyrka först den 10 mars 1611. Det torde få an
ses vara ytterst sannolikt, att gravvården tillkommit i samband 
därmed. 

Men hur har man för utförandet av monumentet kommit att välja 
den i Estland verksamme Arent Passer? 

Härpå kan svaras, dels att det i Sverige vid den ifrågavarande tid
punkten knappast fanns någon konstnär, som var kapabel att utföra 
ett monument av högre konstnärlig kvalitet,4 dels kunna förkla
ringar av personhistorisk art givas. 

De personer, på vilka ansvaret för utförandet av ett monument 
över Klaes Christerson Horn och hans maka föll, voro otvivelaktigt 
deras barn och bland dem närmast Christer Klaesson och Anna 
Klaesdotter. Dessa voro kusinbarn till Karl Henriksson Horn, vars 
monument av Arent Passer tillkom under 1600-talets första år. Det 
är mycket möjligt, att Karl Henrikssons efterlevande maka, som 
väl snarast ombesörjt sin mans monument, rekommenderat Passer 
till sina släktingar, då dessa ställdes inför en liknande uppgift. 

Men även en annan förbindelseväg kan påvisas. Anna Klaesdotter 
var gift med Mauritz Sture. Denne var kusin till Mauritz Lewenhaupt, 
vars monument i Örebro Nikolaikyrka ju är av Arent Passer. Den 
som närmast haft ansvaret för dettas tillkomst bör ha varit den 
efterlevande makan, Amalia Hatzfeld. Att denna vänt sig till Passer, 
är helt naturligt, eftersom Mauritz Lewenhaupt sedan 1601 varit 
ståthållare i P^stland, varest han och hans maka kunna ha kommit 
i kontakt med Passer. Lika naturligt är det, att Anna Klaesdotter 

4 Jämför K a r l i n g , anförda uppsatsen, s. 97. 
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vänt sig till den konstnär, som vid samma tidpunkt förfärdigat mo

numentet över hennes mans kusin. 

Det synes sålunda av stilistiska och historiska skäl vara mycket 

troligt, för att inte säga säkert, att upphovsmannen till monumentet 

över Klaes Christerson Horn och dennes maka i Uppsala domkyrka 

är Arent Passer och att tillkomsttiden bör vara något av de sista 

åren under 1600-talets första decennium. Den sista länken i bevis

kedjan skulle erhållas, om det kunde visas, att stenen i monumentet 

vore av estländskt ursprung. Detta har emellertid icke varit möjligt 

att direkt bevisa, men intet talar emot att så kan vara fallet. Mate

rialet är kalksten. »Den tätare utbildningen» tyder på att det snarast 

icke är gotlandskalk. Det är icke alldeles uteslutet, att stenen kan 

härröra från brott i en kalkförekomst i Narva-trakten.5 

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

E R I K BOHRN: Bas Grabdenkmal fiir Klaes Christer son Horn in 

der Domkirche in Uppsala. 

Sten Karling hat fruhor naehgewiesen, dass das Grabmonument fiir Mau
ritz Lewenhaupt und Amalia Hatzfeld in der Nikolaikirche in Örebro eine 
Arbeit des in Estland tätig gewesenen Bildhauers Arent Passer ist (Abb. 5 
und 6). Verf. vorliegenden Aufsatzes hebt hervor, dass auch das Grahdenk
mal in der Domkirche in Uppsala fiir den Reicbsadmiral Klaes Horn und 
seine Gemahlin Kerstin Krumme dem gleichen Kiinstler zuzuschreiben ist. 

Ein Vergleich zwischen dem Grabdenkmal in Uppsala und gesicherten 
Werken von Passer (Abb. 2—6) ergibt augenscheinliche stilistische Ueber-
einstimmungen. Passers friihere Werke zeichnen sich durch eine reiche, 
weiche, die ganzen Flachen deckende Ornamentik aus, während seine späte
ren harte scharfe Formen und ein sparsameres Dekor aufweisen. Das Grab
denkmal in Uppsala lässt sich in der Entwicklungsfolgc am natiirlichsten 
zwischen dasjenige in der Domkirche in Tallinn fiir Karl Horn und seine 
Gemahlin aus den ersten Jahren des 17. Jh. und das Grabdenkmal in Örebro 
von 1610 einordnen. Eine Datierung in das erste Jahrzehnt des 17. Jahr
hunderts scheint am wahrscheinlichsten. Aber Klaes Horn starb bereits 1566 
und seine Gemahlin 1577. Es ist gänzlich ausgoschlossen, dass der Grabstein 
schon damals gehauen sein sollte. Ziemlich sicher ist er in Zusammenhang 
mit Kerstin Krumraes Beisetzung in dor Domkirche in Uppsala, die erst am 
10. März 1611 erfolgte, hergostellt. 

Dass man sich bei der Bestellung an den in Estland tätigen Passer gewandt 
hat, mag auf dem Mangel an geeigneten Kraften in Schweden zur damaligon 
Zeit beruht haben. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Material des Grabdenkmals est-
ländischer Kalkstein. 

5 Uttalandena om stenarten ha gjorts av professorn vid Uppsala universi
tet H. G. Backlund och docenten sammastädes T. II. Krokström, till vilka 
jag ber att få framföra milt vördsamma tack. 


