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TVÅ MÄRKLIGA BAROCKSKULPTURER 

I EKERÖ KYRKA 

Av Armin Tuulse 

l samband med inventeringsarbetet för verket Sveriges Kyrkor1 

fästes min uppmärksamhet på två försilvrade träskulpturer, upp
ställda som altarprofilörer i Ekerö kyrka, Uppland (fig. 1). 
Skulpturernas höga kvalitet och deras förhållande till altaranord-
ningen i dess helhet syntes motivera en närmare undersökning. 
Bedan från början stod det klart, att profitörerna och altartavlan 
ej höra ihop: medan skulpturerna på grund av sina utpräglat 
högbarocka former måste dateras till 1600-talets slutskede, visar 
tavlan tydliga drag från 1700-talets andra hälft. Dessutom fin
nas på figurerna spår av ändringar, vilka även de antyda, att 
profitörerna måste ha lösryckts ur sitt ursprungliga sammanhang 
och från början kanske rentav tillhört någon annan kyrka. 

En undersökning bekräftade också dessa förmodanden. På en 
teckning av Nikodemus Tessin d. y. (fig. 2) , enligt underskrift 
föreställande »Mausolce uprättad för Hans Kongl. Höghet Plints 
Ulrich» (Karl XI:s son, död 1685)2, finnas profilörcr, som starkt 
påminna om Ekeröfigurerna. Förefintliga olikheter kunna för
klaras antingen därigenom, att skulptören ej exakt har följt tes
sinska förlagan, eller också att — såsom ovan antytts — vissa 
ändringar senare gjorts. Sålunda har bildhuggaren företagit änd
ringar framför allt vad beträffar den gråtande kvinnofigurens 
händer och benställning (fig. 3—4). Medan på teckningen benen 
äro något oklart placerade, har den motsvarande figuren i verk-

1 Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventar ium, på uppdrag av K. Vitt. Hist. 
o. Ant. Akad. utgivet av Sigurd Curman och Johnny Roosval. Kyrkorna 1 Fä
rentuna härad ingå i Uppland, bd VI (under utgivning) . 

- Ritningen är tidigare publicerad i M. Olsson, Riddarholmskyrkan. Konst
historiska studier, Sthlm 1918, fig. 50 samt R. Josephson, Tessin I, Sthlm 
1930, fig. 141. 
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Fig. 1. Altaranordningen i Ekerö kyrka. Foto Sveriges Kyrkor 1950. — 
Altaraufstel lung in der Kirche von Ekerö. 

ligheten det vänstra benet lagt över det högra. Att detta bl. a. 
hade cn orsak av praktisk natur, framgår av puttons placering. 
På ritningen står putton på huvudfigurens högra sida och håller 
i sin vänstra hand en kedja, som vilar på kvinnofigurens knä. 
I sin högra hand har han en liten femuddig stjärna. Studerar 
man putton vid den motsvarande Ekeröfiguren, framgår det tyd
ligt, alt den nuvarande placeringen är sekundär och att putton 
även här ursprungligen har stått på kvinnans högra sida. Puttons 
rörelser äro desamma som på ritningen: dess vänstra hand är 
formad som för att gripa om kedjan och i dess högra hand finns 
stjärnan ännu kvar. På grund av detta förstår man även, varför 
skulptören ändrat kvinnofigurens benställning; härigenom möj
liggjordes nämligen en bättre sammankoppling av huvudfiguren 
och putton med kedjan. Om puttons omplacering vittna även 
igensatta tapphål och lagningar. 

Ändringar kunna konstateras även på den andra profilören 
(fig. 5—6). Här överensstämmer dock huvudfigurens hållning 
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nästan helt med teckningen; putton har emellertid varit vänd inåt 
och har i den nu tomma framsträckta vänstra handen haft en 
duva. Också här vittna tapphål om ändringar. Dessutom synas på 
bägge kvinnofigurernas huvuden tydliga spår av de kronor, som 
äro avbildade på teckningen. Troligen voro kronorna jämte de 
vin- eller eklöv, som funnits på vänstra profilörens huvud ej ut
förda av trä, utan möjligen av metall. Till sist bör uppmärksam
heten riktas på bänkar med volutfötter, på vilka huvudfigurerna 
sitta. Dessa finnas hade på ritningen och i verkligheten. 

Det ovan sagda visar, att Ekeröprofilörerna med största san
nolikhet utförts efter Tessins teckning, och att figurerna från 
början ingått i det castrum doloris, som enligt teckningens på
skrift skulle ha förfärdigats till prins Ulriks begravning. 

Detta castrum doloris är ett typiskt exempel på den dystra 
begravningsprakt, som utvecklades under Karl XI :s och Tessin 
d .y : s tid, då begravningsceremoniens tyngdpunkt överflyttades 
från processionen till akten i kyrkan." Därstädes uppbyggdes ett 
mausoleum eller castrum doloris, där kistan hade sin plats under 
akten. Högbarockens böjelse för teatraliska effekter tog sig lika 
drastiska uttryck i dylika anordningar som i glädjefesternas 
arrangemanger. I förevarande fall har man upptagit hela registret 
av gängse rekvisita — med en flygande dödsfigur i mitten, grav
kammaren i bakgrunden och dödslroféer på postamentcn, där 
den makabra symboliken slår över till det groteska. 

Om hela arrangemanget finns en samtida beskrivning*, som 
lyder på följande sätt: »Lik-kistan war släld likasom i et sorge 
läger, där man såg en sönderslagen Grafsten, med dessa ord 
öfwersatte: Så ha' de också måste från späda åldern ila. / I men
löshetens Skrud. / När Deras Kroppar här inunder stenen hwila. 
/ Se Deras Själar GUD. — öfwer Stenen syntes döden utbryta sig 
ur en mörk Grift och sönderkrossa Järngalrorna, som skulle 
hindra honom, öfwer kistan flög en Skydds-Ängel, med cn gyl
lene ring i ena handen, och Prinsens Beläte i Profil, som en Me
daille i den andra, med en öfwerskrift: CAROLUS GUSTAVVS 
PR. HAER. SV. På andra sidan war Ewigheten förestäld i en 

3 8. Wallin, Kyrkoinredning för herremän, Sthlm 1948, s. 98. 
* S. Loenbom, Handlingar Til Konung Carl XI :tcs Historia VI, Sthlm 1766, 

s. 98. 
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Fig. 2. Teckning av Nikodemus Tessin d. y., enl. underskrift föreställande 
»Mausolée upprät tad för Hans Kongl. Höghet Pr in tz Ulrieh». National
museum. — Zeichnung von Nikodemus Tessin d. J., nach der Unterschrift : 
»Mausoleum errichtet fiir S. Kgl. Hoheit Pr inz Ulrich». Nat ionalmuseum, 

Stockholm. 
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Qwinnohamn med en Ring af Stjernor och dessa förswenskade 
ord: Här har jag stackot lif, där får jag ewigt blifwa/' Ned under 
låg Nordiska Lejonet. På hwardera sidan om Griften stod en Pie
destal med en Qwinnobild ofwanpå. Den ena betecknade Kongl. 
Huset, den andra Swea Rike.» 

Beskrivningen är viktig icke endast därför, att den ger nyckeln 
till de symboliska elementens tolkning utan även emedan den 
lämnar svar på frågan, för vilken prins ifrågavarande castrum 
doloris var ritat. Påskriften på teckningen anger som sagt, att 
mausoleet ritats för prins Ulrik. Detta sakförhållande har redan 
Martin Olsson" ifrågasatt på grund av att den å ritningen synliga 
kistan alldeles överensstämmer med prins Karl Gustavs (prins 
Ulriks bror, död den 4 febr. 1687); däremot har den inga likheter 
med prins Ulriks kista. Den citerade beskrivningen bestyrker 
ytterligare, att sorgelägret var avsett för prins Karl Gustavs be
gravning, som ägde rum i april 1687. I en samtida beskrivning 
omtalas inget castrum doloris för prinsarna Ulriks och Gustavs 
begravning 1685, fastän en ritning av Tessin till ett sådant för 
den sistnämnde prinsen finnes bevarad.7 Den på hösten 1685 av
lidne prins Fredrik fick ej heller något sorgeläger, utan »prinsen 
blef i stillhet, och utan ståt begrafwen hos sina Bröder, öfwersten 
Bernhard von Liewen bar honom under sin Sorge-kappa till Graf-
wen.»8 

Det torde således vara sannolikt, att det castrum doloris, som 
här behandlas, har utförts för prins Karl Gustav och att det kom
mit till år 1687, mellan prinsens död den 4 februari och begrav
ning i Riddarholmskyrkan den 8 april. Inskriften på ritningen 
med uppgiften, att mausoleet upprättats för prins Ulrik, är av 
en annan hand än Tessins namnteckning och torde ha 'illkom-
mit något senare. Därvid har felet smugit sig in, vilket för övrigt 
är lätt förklarligt genom de många dödsfallen bland prinsarna 
under denna tid. I sistnämnda tragiska förhållande torde man 
även ha att söka förklaringen till, att Karl Gustavs sorgeliiger 

5 Om prins Karl Gustavs kista se närmare Sveriges Kyrkor, Stockholms 
kyrkor, Biddarl iolmskyrkan II av M. Olsson, Sthlm 1937, s. 443. 

6 M. Olsson, Studier, s. 146, not 1. 
7 Avbildad i fl. Josephson, a. a., fig. 140. 
8 S. Loenbom. a. a., s. 91. 
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blev så drastiskt i sin dödssymbolik. Prinsens födelse väntades 
med stor glädje och spänning; händelsen ansågs vara sA bety
delsefull, att drottning Ulrika Eleonora d. ä. i en egenhändig 
skrivelse bad »samtelige Ständerna till Faddrar i den händelsen 
Gud behagade låta Henne lyckeligen blifwa förlöst»." Det blev 
också en prins och dopet ägde rum med ståndsmässig pompa. Så 
mycket större blev sorgen, när Karl Gustav avled — endast »jn 
veckor gammal. Detta blev kulmen på alla förluster, som drab
bat kungahuset under de två senaste åren. Dessutom stod det 
klart, att »den aldrahögste syntes icke wilja lämna Deras Maje-
stäter mera än en Son, som skulle gälla för många andra. Prins 
Carl (Karl XII) war utsedd at wara utan Bröder, som Han seder
mera warit utan likar».10 Att man vid prins Karl Gustavs sorge
läger tänkte även på de tre tidigare bortgångna småprinsarna, 
visar bl. a. inskriften i gravkammaren, där det talas om »Deras 
Kroppar» och »Deras Själar». 

För att nu återkomma till sorgelägrcts profilörcr, skall främst 
deras symboliska tolkning närmare behandlas. Enligt den citera
de beskrivningen personifierade figurerna kungahuset och Svea 
rike, vilket även förklarar, att bägge figurerna bära kronor. 
Vilken av de sörjande kvinnorna som är den ena och vilken som 
är den andra, kan ej med absolut säkerhet avgöras, men om man 
utgår från deras känslouttryck, skulle den gråtande kvinnan 
(fig. 3—4) symbolisera den personliga bittra förlusten och såle
des representera kungahuset. Utom huvudfigurens dramatiska 
gester talar även änglabarnet vid hennes sida direkt om det in
träffade dödsfallet. Såsom nämnt hade putton i vänstra han
den en kedja och i den högra en femuddig stjärna. Båda dessa 
föremål ingå i Tessins bildspråk, vilket bäst belyses av en 
beskrivning av änglafigurerna på Karl XI:s castrum doloris, 
»som i hop föreställde den sujecten huruledes igenom bemälte 
Gloire själen hade blivit befriat ifrån sin verldsliga tyngd, som 
exprimerades igenom en lysande stjärna som fladdrade löst ovan 
för den översta ängelns hand, vilken ännu uti vänstra handen 
höit kcdion, som nederföll, ifrån vilken tyngd stjärnan var 
befriat».11 

" S. Loenbom, a. a., s. 95. " S. Wullin, a. a., s. 101 f. 
10 S. Loenbom, a. a., s. 99. 
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Fig, 3. Den vänstra ulturprofilören i Ekerö kyrka. Foto Sueriges Kyrkor 
1950. — Die linke Alturfigur in der Kirche uon Ekerö. 

Figuren med knäppta händer och upplyftat huvud skulle i så 
fall personifiera Sverige (fig. 5—6). Hennes blick är riktad mot 
kistan under baldakinen, men i uttrycket finns dock hoppets 
gnista, vilket ytterligare understrykes av putton vid hennes 
knän: det lilla friska barnet räcker henne en duva — en symbol 
som förekommer tillsammans med Hoppets döttrar Visdomen 
och Måttligheten. 

Det må vara, att profitörerna på Karl Gustavs sorgeläger 
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Fig. i . Den högra profilören på Tessins teckning fig. 2. — Die rechte Seiten-
figtir auf der Zeichnung Tessins. Vgl. Abb. 2. 

representera kungahuset och Svea rike. Deras systrar i den sam
lida sepulkralplastikcn brukade vanligen personifiera de vikti
gaste andliga komponenterna i en begravning — sorg och tröst 
— oavsett om figurerna äro klädda som Caritas, Temperantia, 
Justitia eller andra dygder. En sådan sammanställning gav 
särskilt för barockkonstnärer stora möjligheter att omvandla 
stämningseffekter till dekorativa rörelser. Dylika konstnärliga 
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Fig, 5. Den högru ullarprofilören i Ekerö kyrka. Foto Sueriges Kyrkor 1950. 
—• Die rechte Altarfigur in der Kircbe von Ekerö. 

problem hade Tessin d. y. studerat under sina utlandsresor, från 
vilka han bl. a. hemförde en rad egenhändiga teckningar efter 
samtida berömda konstverk. Såsom känt var Giovanni Lorenzo 
Bernini hans främsta konstnärliga inspirationskälla och under 
sin Bom-vistelse 1673—78 ritade Tessin flitigt av Berninis skulp
turer.12 Bland dessa tycks särskilt ett gravmonument i Sta Maria 
Sopra Minerva över kardinal Pimentcl (fig. 7) ha inspirerat den 

13 fl. Josephson, a. a., s. 51. 
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Figi. 6. Den vänstra profilören på Tessins teckning fig. 2. — Die linke 
Seitenfigur auf der Zeichnung Tessins. Vgl. Abb. 2. 

svenske konstnären vid utformningen av prins Karl Gustavs 
sorgeläger. Sålunda är den gråtande kvinnofiguren på detta 
nästan direkt kopierad efter en liknande figur på kardinal 
Pimentels gravmonument. Även den andra profilören har tyd
ligen kommit till under intryck av det omnämnda kardinal-
monumentet; dock kan man ifråga om denna tala endast om en 
allmän inspiration. Att den flygande Döden med sitt timglas 
mycket nära överensstämmer med en liknande komposition av 
Bernini på påven Alexander VH:s monument i Peterskyrkan, 
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är påpekat redan av Martin Olsson." Den pyramidala komposi
tionen är också berninisk, sedermera av Tessin använd även 
vid utformningen av Ulrika Eleonora d. ä.:s och Karl XI:s sorge
läger.11 

Återstår så frågan, vilken bildhuggare som utfört profilörerna 
efter Tessins ritningar. Arkivundersökningen har här ej lämnat 
något direkt svar. Av räkenskaperna framgår endast, att Tessin 
av konungen den 8 mars och 16 april 1687 sammanlagt fick 1876 
daler silvermynt »till Handtwärkarnes betahlning som hafwa 
arbetat opå wår Sahl. Herr Sohns Prins Carl Gustafs Lijk-
Kijsta medh mehra».15 Formuleringen tyder närmast på att i 
detta höga belopp skulle inräknas även priset för profilörerna, 
vilka jämte likkistan voro de enda inventionerna av varaktigare 
material — allt annat torde ha varit tillverkat av tyg, vax, gips 
och målade bräder. Några verifikationer från de bildhuggare och 
hantverkare, som utfört arbetet, ha ej påträffats. Frågan om 
vem som utfört profilörerna kan därför ännu så länge besvaras 
endast med hjälp av stilkritisk analys. 

Skulpturernas höga konstnärliga kvalitet tillåter endast ett 
svar: det måste ha varit Rurchardt Precht, som med kongenial 
skicklighet förverkligade sin förman Tessins berniniska idéer. 
Såsom ovan framhållits, har bildhuggaren blott i stora drag 
låtit sig bestämmas av arkitektens ritning; utom vissa ändringar 
i händernas och fötternas placering märker man även i modcl-
leringen en individuell omformning, som i viss mån karakteri
serar bägge konstnärerna. Precht hade då ännu icke haft till
fälle att i original studera Derninis verk. Hans kontakt med 
denna konstnär var således indirekt, genom Tessins ritning. I 
stället för de av Tessin tecknade tunga berniniska dräktmas
sorna snidar han smala skarpa veck och små fladdrande draperi-
flikar, som föga överensstämma med förlagans romerska patos. 
Även känslorna uttryckas genom ytliga ornamentala rörelser: 
lägg märke till hur starkt och övertygande den djupa och bittra 
gråten kommer till uttryck hos den bernini-inspirerade kvinnan 
på Tessins teckning (fig 4 ) ; den skulpterade kvinnofiguren 

" M. Olsson, Studier, s. 147. 
14 S. Wallin, a. a., s. 98 ff. 
15 Slottsarkivet, Hovstatsräk. 1687, s. 333. 
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Fig. 7. Tessins teckning av Berninis gravmonument över kardinal Pimentel 
i Sia Marin Sopra Minerna, Rom. Xat ionalmuseum. — Tessins Zeichnung 
von Berninis Grabmonnment des Kardinals Pimentel in Sta. Maria Sopra 
Minerna, Rom. Nat ionalmuseum, Stockholm. 
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däremot (fig. 3) döljer ansiktet med händerna i en konventionell 
sorgegest, som knappast låter ana någon djupare känsla. Fing
rarna bilda ett sirligt och elegant masverk utan uttryckskraft. 
Den nordiska traditionen dominerar och man känner igen bild
huggaren från Hamburg med gotiska reminiscenser och infly
telser från nederländsk manerism. Det som är typiskt för Precht 
är friskheten i figurmodellcringen, särskilt framträdande i barn-
figurerna. Dessa rörliga, robusta och realistiska smågrabbar ha 
sina tidigaste motsvarigheter på änkedrottningens alkov i Drott
ningholm, med »en fet och frisk verklighet över sig» (Roosval).1* 
Även det i stora spiraler upprullade håret är typiskt för Prechts 
putton, liksom också de små elegant konstruerade vingarna. Den 
ende av de vid denna tid för hovet arbetande bildhuggarna, som 
var kapabel att skapa så högklassig konst, var Burchardt Precht. 
Han var sedan 1682 hovbildhuggare och stod just på höjden av 
sin skicklighet som träskulptör, innan han efter italienska resan 
övergick till att imitera finare material. Hans samarbete med 
Tessin d. y. är känt; det bästa resultatet av delta från den pre-
italienska perioden äro kungsstolarna i Storkyrkan, utförda 
1684. Det finns även där i figur- och draperistilen mycket, som 
påminner om Ekerö-profilörerna. I Prechts levnadsbeskrivning 
av Gahm säges det bl. a., att han »war wan wid, att tillreda 
Grannlåt till Swenska Kongl. Begrafningar».17 Ovan har anförts 
ett flertal skäl av olika art, som synas tala för antagandet, att 
Ekerö-profilörerna utförts av Burchardt Precht. Längre än så 
kan man ej komma i denna fråga, såvida icke framtida arkiv-
fynd ge ett slutgiltigt svar. 

Efter prins Karl Gustavs begravning hade man ej längre bruk 
för de två figurerna, vilka ju dessutom voro förknippade med 
så sorgliga minnen. Så tillkom försäljningen till Ekerö kyrka. 
Förmedlare var greve Erik Lindschöld på Stafsund, Ekerö, stats
sekreterare 1677, hovkansler 1685. Han hade bl. a. i egenskap 
av lantmarskalk stått fadder vid prins Karl Gustavs dop och var 
god vän till Tessin. På hans initiativ och delvis även på hans 
bekostnad utfördes under 1680-talet en omfattande renovering 

18 J . Roosval, Hofbildbuggaren Burchardt Precht, Sthlm 1905, s. 25. 
17 Uppsala Universitetsbibliotek, X 220, S. L. Gabms Biograpbiska Sam

lingar XV, Konstnärer, vol. 2, s. 381. 
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Fig. 8. Förslag till a l la ruppsats i Ekerö kyrka av Olof Pettersson 1829. 
Ekerö kyrkoarkiu. — Entwurf zum Altaraufsatz in der Kirche von Ekerö 
uon Olof Pettersson. 1829. Archiv der Kirche von Ekerö. 
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av Ekerö kyrka, varvid tornet försågs med en ny vacker spira 
och till långhuset byggdes två korsarmar — den södra av dessa 
inrättad som gravkor för ätten Lindschöld. Med stor sannolikhet 
levererade Tessin d. y. ritningen till tornspiran och möjligen 
även till korsarmarna. Byggnadsarbetena voro i stort sett av
slutade år 1687.18 Mot bakgrunden av dessa fakta bör man se 
en uppgift i greve Lindschölds brev den 24 mars 1687 till 
grevinnan Aurora Wrangel,10 att han förut genom Tessin beställt 
en altartavla för 200 riksdaler, vilken nu är färdig. Samma år 
på våren betalades båtsmannen »när Altare taf flau bars up ifrån 
Siön eller bryggan». Av räkenskaperna framgår vidare, att altar
tavlan var så stor, att cn del av korskranket måste rivas ned, 
för att tavlan skulle gå in. Att det emellertid icke endast var en 
altartavla, resp. uppsats, som kyrkan fick, visar en inventarie
förteckning från 1690, varest »En ny Altare Tafla med kostelige 
försilvrade bilder», finnes upptagen samt en notis i en inven
tarieförteckning från 1737: »Altare Tafla med försilfrade billder 
tillkommen wid åhr 1687 igenom fordom Kongl. Rådets Grefwe 
Eric Lindschölds sorgfällighet och kostar 200 Riksdahir.». 

Tydligen hade man först beställt en altartavla eller altarupp-
sats och när denna var färdig, inköptes även profilörerna, och 
hela anordningen forslades till Ekerö någon gång i april eller 
maj 1687. Detta skulle passa även med prins Karl Gustavs 
begravningsdatum (den 8 april) och med Tessins och Prechts 
utlandsresa, som började i maj samma år. I samband med 
figurernas flyttning till Ekerö företogos även de ovan omtalade 
ändringarna i syfte att ge figurerna en neutralare karaktär. 
Kronorna avlägsnades, barnfigurernas placering ändrades så
tillvida, att de vändes mot församlingen. Kedjan och duvan, som 
ej passade i det nya sammanhanget, avlägsnades; endast den 
lilla stjärnan fick sitla kvar. Figurerna förlorade naturligtvis 
även sina ursprungliga benämningar — i köpehandlingarna och 
under 1700-talet förekomma inga namn alls. Först i inventarie
förteckning från 1846 har man kommit med ett tolkningsförsök: 
den gråtande kvinnan kallas för »Bättringen» och kvinnan med 

18 Denna fråga kommer att närmare behandlas i Sveriges Kgrkor, Uppland 
VI, Färentuna härad (under utgivning) . 

" Uppsala Landsarkiv, Ekerö kyrka, D :1 (Brevbok m. m. 1682—1766). 
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upplyft ansikte för »Tron». Dessa benämningar ha sedan även i 
viss mån fått hävd i socknen. Man anade icke, att de försilvrade 
kvinnofigurerna med sina dramatiska gester från början hade 
till uppgift att personifiera kungahusets och Svea rikes sorg. 

Hur anordningen i sin helhet från början såg ut, vet man ej 
med säkerhet. Såsom ovan framhållits, har den nuvarande tavlan 
en tydlig 1700-talsprägel. Detta kan dock bero på en grundlig 
övermålning, som utfördes 1789 då altartavlan restaurerades av 
professor Hallblad;20 eller också har den ursprungliga tavlan bytts 
ut mot en ny. 

Är 1829 utfördes av stockholmsbildhuggaren Olof Pettersson 
på församlingens anmodan ett förslag till en ny altaruppsats 
(fig. 8) och en ny predikstol, vilka dock ej realiserades. I sina 
ritningar ansluter sig bildhuggaren Pettersson direkt till sen
barocka förebilder. Vad predikstolen beträffar, så vet man med 
stor säkerhet, att hans förslag var alldeles oberoende av den 
befintliga predikstolen, ett arbete från 1650-talet (numera i 
Statens Historiska Museum). Däremot kan det tänkas, att vissa 
delar av en äldre altaruppsats inarbetades i det nya förslaget. Så 
till exempel tyckas de två plintarna på ömse sidor om altarupp
satsen vara identiska med de nuvarande, vilka synas ha följt 
figurerna från 1687. I stället för profilörerna har Pettersson 
föreslagit kandelabrar enligt tidens smak (motsvarigheter finnas 
från år 1802 i Adelsö kyrka) . Däremot äro kolonner, bärande 
en bruten fronton jämte strålgloria med keruber typiskt tes
sinska.21 Även om dylika stildrag kunna tänkas ha levt kvar mer 
än hundra år efter Tessin, är det dock mest troligt, att en del 
av detta ramverk härstammade från 1687 och utnyttjades som 
underlag av bildhuggaren Pettersson. 

Emellertid godtogs icke bildhuggarens förslag. Måhända ville 
han ändra tavlans ram, som kanske från början hade akantus-

20 Erik Hallblad, mälare och tavelrcstaurator (1720—1814), elev av O. Are-
nius, övergick alltmer från porträtt måleri till restaurering av målningar. 
I detta fick han stor skicklighet och anlitades även för restaureringsuppdrag 
från utlandet. 

21 Jfr till ex. altaruppsats i Riddarholmskyrkan; kompositionen med profi-
lörcr har bl. a. sin motsvarighet i Kalmar Domkyrka. Närmare om Tessins 
altaruppsatser se fl. Josephson, Tessin II, Sthlm 1931, s. 151 ff. 
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dekoration (fragment av sådan i Prechts stil förvaras löst i 
kyrkan) , möjligen ville församlingen icke avstå från profilörerna. 
Men vid kyrkorestaureringen 1881 visades mindre pietet: altar-
anordningen ombyggdes helt och för att göra det möjligt att åter 
öppna östfönstret, som varit igenmurat sedan 1687, ersattes 
tavlan med ett träkors. Profilörerna bibehöllos dock och bron-
serades. Är 1932 sattes den stympade tavlan tillbaka på öst
väggen och figurernas sekundära bronsering avlägsnades av 
konservator Sven Dalen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

A r m i n T u u l s e : Z w e i b e m e r k e n s w e r t e B a r o c k s k u l p t u r e n i n d e r 

K i r c h e v o n E k e r ö 

Im Zusammeiiliang mit der Beschreibung der kirchlichen Kunstdenkmäler 
fiir »Sveriges Kyrkor» (Schwedische Kirchen) wurde des Verfassers Aufmerk-
samkeit auf zwei versilbcrte Holzskulpturen in der Kirche von Ekerö 
gerichtet (Fig. 1) . Eine nähere Untersuchung hat erwiesen, dass diese 
Skulpturen zu einem sog. castrum doloris fur Prinz Karl Gustav (Sohn 
des König Karl XI., gest. 1687) gehört haben. Die Zeichnung dieses castrum 
doloris ist von dem beriihmten schwedischen Architekten Nikodemus 
Tessin jun . entworfen (Fig. 2) , wobei einige Grabmonumcntc von Bernini als 
Vorlagen zu crkennen sind (Fig. 7) . Die Figuren haben den königlichen Hof 
(Fig. 4) und das Schwedische Reich (Fig. 6) personifiziert. Die Untcrsehrift 
auf Tessins Zeichnung, dass das cas t rum doloris fiir Prinz Ulricb (gest. 1685) 
gedacht war, bat sich als unriebtig erwiesen. 

Die Holzskulpturen sind höclistwahrscheinlicb von dem aus Hamburg 
hcrs tammenden Bildhauer Burchardt Precht ausgefiihrt worden. Nach der 
Beisetzung von Prinz Karl Gustav in der königlichen Begräbniskirche auf 
dem Biddarbolmcn in Stockholm wurden die Skulpturen im Fri ihjahr 1687 
an die Kirche von Ekerö verkauft. Dabei hut man die Krönen entfernt und 
die Stellung der Put t i verändert . Gleichzeitig mit der Erwerbung der Figuren 
erhielt die Kirche von Ekerö auch ein Altargemäldc. Dieses ist jedoch im 
18. Jh . ubcrmalt worden; auch das ursprunglichc Ralunenwerk ist nicht 
erhal ten. Eine Zeichnung aus dem Jahre 1829 (Fig. 8) gibt vielleicht den 
Altaraufsatz aus dem Jabre 1687 mit gewissen Veränderungen wieder. 
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