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Georg Baselaque — Magnus Gabriel 
De la Gardies bildhuggare på Läckö 
Av Ingrid Rosell 

Rosell, I., 1980. Georg Baselaque — Magnus Gabriel De la Gardies bild
huggare på Läckö. (Georg Baselaque — sculptor to Count Magnus Gabriel 
De la Gardie.) Fornvännen 75. Stockholm. 

The sculptor Georg Baselaque ( t post 1680), probably of Flemish origin, 
was one of the most important of the artists employed by Count Magnus 
Gabriel De la Gardie, a famous statesman, builder and collector of the 
mid-17th century. From 1665 Baselaque created sculptures for De la Gardie's 
many castles and chapels as well as several parish churches. Attributions 
were previously based solely on stylistic considerations. Research into Basel-
aque's correspondence with De la Gardie however has now encited reliable 
information on many of his works. 

Ingrid Rosell, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-114 84 Stockholm, Sweden. 

Magnus Gabriel De la Gardies kulturfräm
jande gärning omfattade de mest skilda om
råden. Han var byggherren, konstsamlaren, 
boksamlaren, universitetskanslern och initia
tivtagaren till Antikvitetskollegiets instiftande. 
(En orienterande information ges i katalogen 
Magnus Gabriel De la Gardie. Läckö slott 
1980.) Till den omfattande byggenskapen 
vid sina egendomar tog han framstående arki
tekter och konstnärer i olika grenar i sin 
tjänst. Skickliga inkallade konstnärer arbeta
de jämsides med inhemska, vilka ofta fick 
sin utbildning i de verkstäder, som växte upp 
kring de förra. Vid den Hebelska skulptur
verkstaden vid Ekholmens slott i Uppland 
undervisades i såväl stenhuggarkonst, snickar-
konst som "bdätesnidande" (Rosell 1972 s. 
16). Mycket av den konstnärliga verksam
heten dirigerades av De la Gardie. Ofta 
skönjer man hans livfulla, fantasifulla önske
mål vid verkens planering och bildprogram. 
Detta gällde också verken av den bildhuggare, 
som trädde in som ersättare för den 1664 av
lidne Markus Hebel — Georg Baselaque. En
ligt kontrakt, daterat i Hamburg, anställdes 
han 1665 i De la Gardies tjänst (RA, E 1522, 

15.3 1665). Kontraktet innebar, att han skul
le arbeta åt greven fem dagar i veckan. Den 
återstående arbetsdagen skulle han använda 
"till egen nytta". 

Av namnet och Basdaques behandling av 
tyska språket att döma var han sannolikt av 
flamländsk härkomst. Bland arbetsfolket på 
Jakobsdal upptas bildhuggaren 1665—69 
(RA, E 1693). De närmast följande åren 
hade han sin fasta verkstad på Läckö, vari
från han levererade arbeten till åtskilliga 
kyrkor. I De la Gardies tjänst stannade han 
ända till 1683, då han säges vara en gammal 
man, som skall njuta sina dagar (RA, E 1297, 
7.2 1683). På samma sätt som Baselaque hade 
andra konstnärer sina verkstäder vid aktuella 
byggnadsplatser. Bildhuggaren Henrik Lich
tenberg flyttade sålunda 1671 till det nyin
köpta Karlberg och hade här sin verkstad och 
bostad till sin död 1680 (Nordberg 1945 s. 55, 
60). 

Vi har ingen kunskap om vad Baselaque 
utförde under åren på Jakobsdal. O m verk
samheten på Läckö berättar han emellertid 
själv i brev och förteckningar över arbeten 
(RA, E 1522; Gref- och friherreskap). De 
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förvaras i De la Gardieska samlingen i Riks
arkivet. Mångfalden av föremål är impone
rande. Genom att vi i breven får följa verkens 
tillblivelse, blir vi också förtrogna med mäs
taren bakom dem. Vi anar i breven även 
uppdragsgivarens betydelse vid verkens ut
formning. De la Gardies korrespondens med 
konstnärer, arkitekter, byggmästare och be
fallningsmän på godsen, vilka hade uppsikt 
över byggenskapen, är omfattande. Särskilt 
när det gäller västgötagodsen, tog han per
sonligen del i arbetet och framträder här med 
varmare och mänskligare drag än vid repre
sentationsgodsen invid huvudstaden. 

Basdaques första uppgift efter ankomsten 
till Läckö gällde slottskyrkans inredning. Re
dan 1654 hade De la Gardie anlitat en svensk 
konsthantverkare — Johan Werner — för 
kyrkans snidade utsmyckning. Denne hade 
emellertid knappt hunnit påbörja sitt arbete, 
då han avled 1656 (Karling 1932 s. 111, not 
1 och s. 118). Fullbordandet av inredningen 
återupptogs först i mitten av 1660-talet. Det 
anförtroddes åt den nyanlände bildhugga
ren från Jakobsdal. Det gällde säväl de sexton 
stora nischfigurerna i kyrkorummet som ut
smyckningen av altaruppsatsen och predik
stolen. En förteckning av Baselaque 1669 
upptar förutom dessa arbeten även utsmyck
ning av den grcvliga läktaren och förfärdi
gandet av en Kristusfigur ovanför kyrkdör
ren (RA, Gref- och friherreskap). Den ele
gant utformade orgelfasadens figurer står 
även nära arbeten av Baselaque. 

I slottsgemaken på Läckö kompletterade 
Baselaque enligt ett odaterat memorial dess
utom Werners oavslutade arbeten, bl. a. i 
Riddarsalen med dess svävande änglar. Han 
fullbordade också sju "planeter" och jätten 
Atlas, som Werner åtagit sig att utföra till en 
trädgårdsbyggnad på Läckö (RA, E 1522; 
Karling 1932 s. 124 L) . 

För sina egendomar i Västergötland upp
gjorde De la Gardie i slutet av 1660-talet 
planer för bebyggelsen på åtskilliga gårdar. 
Nya byggnader uppfördes och gamla flyttades 
enligt förslag till symmetriska gårdsanlägg
ningar (Lindahl 1968 s. 64 f.). Samtidigt 
blev sockenkyrkorna i gårdarnas närhet före
mål fiir hans omsorger. Kyrkorna hade sedan 

reformationen lämnats att förfalla eller blott 
nödtorftigt underhållits. I Läckö grannskap 
på Kållandsö låg flera kyrkor i ruiner (Rosell 
1972 s. 104 ff.). Efter upprustning eller om
byggnad försågs de enligt ovannämnda för
teckning och memorial med inredningsföre
mål i många fall av Baselaque. Läckö socken
kyrka — Otterstads kyrka — förlängdes vid 
mitten av 1660-talet och fick ett nytt tresidigt 
kor samt altaruppsats med fem skulpturer, 
blindflyglar och snidad utsmyckning av Base
laque. Inte långt från Otterstads kyrka (om
byggd 1854) ligger den naturskönt belägna 
Senäte ödekyrkogård. Kyrkan inrymde en 
altaruppsats med blindflyglar av Baselaque 
(en Johannesfigur i behåll). Vid inloppet till 
Ullersund låg på 1660-talet den medeltida 
stenkyrkan i Sunnerby i ruiner. Här lät De 
la Gardie inreda hospital med skola i en enkel 
träbyggnad, som fogades till stenkyrkan en
ligt förslag 1669 (Lindahl 1968 s. 68 f.). 
Kyrkorummet smyckades med en liten altar
uppsats av Baselaque. Hospitalet benämndes 
Synnerby hospital eller S. Katarina kapell. 
Såväl gårdar som kapell fick ofta namn efter 
De la Gardies gemål, Maria Euphrosyne, 
eller något av hans elva barn, av vilka blott 
tre överlevde föräldrarna. I detta fall syftade 
sannolikt namnet på Catharina Charlotta, 
död 1697. 

På västra delen av Kållandsö hade De la 
Gardie förvärvat Tranebergs gård, där han 
1668 planerade att uppsätta ett jakthus, som 
senare flyttades till Lidköpings nya stad och 
där tjänade som rådhus. Hela gården skall 
rödfärgas, lusthus uppsättas på yttersta ber
get och alléerna läggas som en stjärna säges 
i ett byggnadsmemorial 1668 (GLA, Läckö-
saml.). I närheten av gården låg ruinerna av 
en medeltida kyrka, som De la Gardie lät 
uppbygga och nyttja som gårdskapdl. Den 
lilla kyrkan, benämnd S. Marie kapell, står 
ännu kvar och rymmer ett enkelt altare med 
snidade änglahuvuden och Magnus Gabriel 
De la Gardies och Maria Euphrosyncs vapen 
(SvK, Västergötland 1913 s. 36 ff.). Den är 
ett verk av bildhuggaren Baselaque. 

En central ställning i De la Gardies gods-
innehav i Västergötland hade Höjentorp, som 
tillhörde drottning Kristinas tidigaste för-
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Fig. 1. S:t Marie kapells 
altaruppsats, Tranebergs 
gård, Västergötland — ett 
enkelt arbete av Baselaque. 
Utfört 1678. — The rere
dos of St. Mary's Chapel, 
Traneberg Manor, Väster
götland. One of Baselaque's 
less elaborate piéces. 

itfra im to »Ut K nb littn raln hlui un 
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läningar till grevefamiljen. Höjentorps kungs
gård och Värnhems kloster ingick i donatio
nerna 1647 (Revera 1975 s. 89) . En nybygg
nad av gården skedde i nära samarbete med 
den betydelsefulla restaurering De la Gardie 
genomförde av Värnhems klosterkyrka. Pla
ner för båda byggnaderna uppgjordes redan 
1654 men genomfördes först efter ett avbrott 
i byggenskapen i slutet av 1660-talet (Rosell 
1972 s. 75 ff., 108 ff.). Det blev Georg Base
laque, som fick svara för den skulpturala ut
smyckningen av såväl Höjentorps gårdskapell 
som klosterkyrkan. Kapellet inreddes i östra 
flygeln till slottet. Allt blev lågornas rov vid 
en brand 1722 men vi äger detaljerad kun
skap om Höjentorps utformning tack vare en 
inventarieförteckning, upprättad vid Maria 
Euphrosyne De la Gardies död 1687 (RA, 
Slott och gårdar, vol. 15). Ett livfullt med 

skulpturer och målningar rikt smyckat kyrko
rum träder oss här till mötes. Altaruppsatsen 
hade framställningar av Maria och Kristi 
korsfästelse. Enligt Basdaques förteckning 
1669 hade den fem figurer, blindflyglar, kapi
tal (till kolonner) och vapen. Predikstolen 
hade nio figurer och bänkinredningen synes 
ha varit prydd med pilastrar, till vilka Base
laque hade snidat 54 kapital. Grevens och 
hans gemåls bänkar i koret var dessutom 
ornerade med snidade vapen. Några år sena
re — i februari 1673 — planerade bildhugga
ren att bege sig till Höjentorp tillsammans 
med gesällen Johan och en lärpojke för att 
sätta upp skulpturverket till orgelfasaden i 
kapellet (RA, E 1522, 11.2 1673). Den hade 
förgyllda och försilvrade ornament samt var 
marmorerad i likhet med övrig inredning. 

Det var också i verkstaden på Läckö som 
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Fig. 2. Altaruppsatsen i 
Husaby kyrka, Västergöt
land, tillhör Baselaques 
mest representativa arbeten. 
— The reredos of Husaby 
Church in Västergötland is 
one of Baselaque's master-
pieces. 

Baselaque utförde sina skulpturer för Värn
hems klosterkyrka. De la Gardie var en av 
dem, som starkast stödde fornforskningen 
under 1600-talets andra hälft och upprättan
det av den förfallna klosterkyrkan var för 
honom en riksangelägenhet. Till hans insats 
hörde även kyrkans barockinredning med 
altaruppsats, predikstol och orgelfasad av 
Baselaque. I april 1673 anlände denne till 
klosterkyrkan för att sätta upp altaruppsatsen 
med dess figurer framställande bl. a. Moses, 
Johannes döparen, Kristus och änglar med 
Kristi pinoredskap (RA, E 1722, byggnads-
räk.). Samma bildprogram hade cn altarupp
sats i Ormsö kyrka i De la Gardies besitt
ningar i Balticum. Med stor säkerhet kan den 
tillskrivas Baselaque. 

Samtidigt som med altaruppsatsen arbe
tade bildhuggaren med kyrkans predikstol, 

som enligt grevens önskemål skulle utföras i 
likhet med den dåvarande predikstolen i den 
nyuppförda Katarina kyrka i Stockholm (RA, 
E 1522, 5.7 1672). Enligt Baselaques förslag 
skulle inte mindre än trettiotre skulpturer 
utföras till predikstolen. Den slutliga utform
ningen skedde emellertid efter ett modifierat 
förslag. I februari 1673 står arbetet inför 
sin fullbordan. De la Gardie har då begärt, 
att bildhuggaren skall bege sig till Stockholm, 
under det att gesällen Johan stannar kvar på 
Läckö och avslutar arbetet. Baselaque skall 
göra en liten trämodell till predikstolen, efter 
vilken han har att arbeta. 

Till Baselaques arbeten i början av 1670-
talet hörde också en altaruppsats till Kristine 
kyrka i Göteborg, som härjats av brand 1669. 
Han uppgjorde 1672 förslag till denna altar
uppsats (RA, E 1522, 25.5 och 5.7 1672). 
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Fig. 3. Kung David med sin harpa från orgel
fasaden i Värnhems klosterkyrka, Västergötland. 
Även för orgelfasaderna i Läckö slottskyrka och 
Ödeby kyrka valde De la Gardie samma motiv. — 
King David with his harp on the organ of Värn
hem Abbey, Västergötland; executed 1672—73. 
De la Gardie chose the same motive for the organs 
of Läckö Chapel and Ödeby Church. 

Baselaque gav sålunda förslag till före
målens utformning. Bildprogrammet — vilka 
figurer, som skulle framställas — dikterades 
emellertid av greven. De la Gardie beställde 
sålunda för ödeby kyrka vid Kägleholm en 
sittande kung David, som spelar på sin harpa, 
och änglar till orgelfasaden (endast fragment 

kvar). Figurframställningen på orgelfasaden 
i Värnhems klosterkyrka (efter brand ersatt 
av en kopia) följer samma schema. Även till 
ett annat av Baselaques mest representativa 
verk — altaruppsatsen i Husaby kyrka — 
skedde uppgörandet av bildprogrammet i 
samarbete med De la Gardie. Baselaque sän
de 1679 ett förslag till greven hur arbetet 
skulle utföras (RA, E 1522, 17.3 1679). 

I samband med upprustningen av kyrkorna 
donerade De la Gardie barockinredning till 
ett stort antal kyrkor inte minst i Västergöt
land. Intressant är att han även lät restaurera 
och komplettera medeltida föremål. I Öde
by kyrka kompletterades 1679—80 den ännu 
bevarade medeltida altaruppsatsen med 
skulpturer av Baselaque, som dessutom ut
förde ett krucifix till altaret, även i behåll. 
Predikstolens ljudtak smyckas av skulpturer 
av Maria med Jesus och Johannes samt sex 
dygder, skurna av Baselaque och hans gesäll 
Bengt Jönsson bildhuggare (SvK, Närke 1969 
s. 649 ff.). I Ase härad invid Hunneberg i 
Västergötland, där De la Gardie innehade 
egendomen Magnusberg, ligger Särestads 
kyrka. Baselaque utförde en altaruppsats 
även för denna kyrka (RA, E 1522, 15.4 
1679). De la Gardie beslöt emellertid i stället 
behålla kyrkans medeltida altaruppsats, som 
han lät restaurera (nu i Statens historiska 
museum; Medieval Wooden Sculpture in 
Sweden, I, s. 16 och t i tdplansch). 

För Lidköping hade De la Gardie om
fattande planer och planerade Nya staden 
på västra sidan om Lidans mynning i Vänern. 
En ombyggnad av Lidköpings kyrka påbör
jades 1667. Till inredningen hörde en altar
uppsats av Baselaque, som 1679 uppger, att 
man "Gud vare lov" har förfärdigat altar
uppsatsen och att gesällen Bengt Jönsson 
endast har några detaljer kvar att utföra 
(RA, E 1522, 3.2 1679; Hahr 1905 s. 117). 
Delar av altaruppsatsen är bevarade efter en 
brand vid 1800-talets mitt. På ramverket av 
Baselaque är vissa detaljer ersatta av nya 
(B. Jesperson 1979). 

Flera verk har på stilistiska grunder till
skrivits Georg Baselaque (Rabén 1934 s. 218 
ff.) Genom hans bevarade brev får vi emel
lertid säker kunskap om ett stort antal verk. 
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Fig. 4. Hoppet. Skulptur 
från predikstolskorgen i 
Värnhems klosterkyrka. Fo
to Rolf Hintze 1978. — 
Detail of the pulpit of 
Värnhem Abbey executed 
1672—73, representing the 
virtue of Hope. 

Då många är förlorade, är uppgifterna i 
handlingarna vår enda kännedom om dem. 
Bildhuggarens mest representativa, bevarade 
verk är skulpturerna i Värnhem, Husaby, 
Läckö och Ödeby. Till verk, som med stor 
säkerhet kan tillskrivas Baselaque, hör altar
uppsatsen i Äs kyrka i Västergötland, vid 
Nossans mynning i sydligaste Vänern (S. A. 
Hallbäck). Evangdister från Long kyrka på 
Varaslätten i samma landskap hör enligt 
Rabén till bildhuggarens bäst bevarade arbe
ten. Han upptar även predikstolen i Almby i 
Närke (1681) bland verk av Baselaque (Ra
bén 1934 s. 222 f.). 

Baselaques brev ger oss även inblick i De 
la Gardies personliga uppfattning om före
målens bildprogram. Mer än i representa
tionsporträtten träder vi här nära människan 
Magnus Gabriel De la Gardie. Vi känner 
förkärlek för vissa figurer, som återges i 

kyrka efter kyrka. Hit hör framställningar av 
olika dygder, apostlar och kung David, som 
spelar på sin harpa. Dygder smyckar predik
stolarna i såväl Värnhem, Läckö som Ödeby. 
De åskådliggör i bild de målade inskrifter 
med uppbyggliga citat ur bibeln, som återges 
i grevens personligt inredda kapell. Med 
höga, dygderika mål för ögonen skall vi 
vandra på vår jord till livets slut. Till De la 
Gardies sista begäran av den åldrige bild
huggaren hör figurerna till nischerna i hans 
eget gravkor i Värnhems klosterkyrka (RA, 
E 1721, memorial 1680). De kom inte till 
utförande men motiven berättar om upp
dragsgivaren och vilka egenskaper han ansåg 
väsentliga och värda att eftersträva. Figurer
na skulle framställa Tapperheten — Klok
heten — Rättfärdigheten — Gudsfruktan — 
Tron — Tålamodet. 
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Fig. 5. Baselaques förteckning över arbeten 1669. 
Riksarkivet. — Baselaque's list of works executed 
in 1669. 

H ö j e n t o r p 

kapellet : altaruppsats, predikstol, 54 kapital till 
bänkinredningen. (Kapellet förstört vid brand.) 

Synne rby 

S. Katarina kapell : altaruppsats (förlorad) 

1 6 7 2 — 7 3 

V ä r n h e m 

altaruppsats, predikstol, orgelfasad (efter brand 
ersatt av en kopia, änglafigurer bevarade, foto 
ATA) 

G ö t e b o r g 

Kristine kyrka : altaruppsats (förlorad) 

H ö j e n t o r p 

kapellet : orgelfasad (förlorad) 

7678 

T r a n e b e r g 

S. Marie kapell : altaruppsats 

7679 

Lidköping 
S. Nicolai kyrka : altaruppsats till större delen 

bevarad efter brand) 

Husaby 
altaruppsats 

D a t a u r G e o r g Base laques s k u l p t u r v e r k s a m 

he t 

1 6 6 8 — 6 9 

L ä c k ö 

slottskyrkan : skulpturutsmyckning till altaruppsats, 
predikstol och orgelfasad (tillskr.) fullbordande 
av kyrkorummets 16 apostlafigurer, påbörjade av 
Johan Werner. Utsmyckning av greveläktaren. 
Kristusfigur ovanför kyrkdörren 

slottsgemaken : komplettering av Johan Werners 
arbeten i Riddarsalen, skulpturdetaljer i furstin
nans sängkammare och andra slottsgemak 

trädgårdsbyggnad : fullbordande av Johan Werners 
skulpturer av "7 planeter" och jätten Atlas 

O t t e r s t a d 

altaruppsats (fragment kvar) 

Senäte 
altaruppsats (1 figur kvar) 

1679—80 
ödeby 
Kägleholm 
ekskulpturer av Herkules, Mars, Pallas (förlorade) 

Mellby 
altaruppsats (förlorad) 

7687 
Almby 
predikstol (tillskr.) 

O d a t e r a d e verk 

Ås 

altaruppsats (tillskr.) 

L o n g 

evangelister från altaruppsats (tillskr., foto ATA, 
nuvarande förvaring okänd) 
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Refe renser 

Riksarkivet (RA) De la Gardieska saml. M. G. De 
la Gardie inkomna brev, från enskilda, G. Base
laque (E 1522); från befallningsmän på godsen i 
Västergötland, J. Pedersson, Höjentorp (E 1640); 
koncept (E 1297); godshandl. Västergötland (E 
1721), Läckö (E 1703), Värnhem (E 1722), 
Jakobsdal (E 1693). — Gref- och friherreskap, 
Läckö räkenskaper. — Slott och gårdar, Höjentorp. 
Landsarkivet i Göteborg (GLA), Läckösaml. 
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Georg Baselaque — sculptor to Count Magnus Gabriel De la Gardie 

Count Magnus Gabriel Le la Gardie (1622— 

1686) was one of the most influential men in 

Sweden in the middle of the 17th century. 

Being in Queen Christina's favour he 

reached very high office, both military and 

civil. He also owned vas"t estates. Being inter 

alia a builder and a colledor of art and 

books, and Chancellor of the Universities he 

was very important for Swedish culture. 

For the decoration of his castles and ma-

nors he employed several artists. Georg Basel

aque (f post 1683) — a sculptor of pre

sumably Flemish origin — was among the 

most important of these. According to a 

cont rad he entered De la Gardie's service 

in 1665 when he worked at the Jakobsdal 

(Ulriksdal) Palace. From 1668—69 until c. 

1680 he had his workshop at Läckö Castle 

in Västergötland, which furnished a number 

of churches with sculptures. Several piéces 

have been attributed to Baselaque on stylistic 

grounds. His correspondence with De la Gar

die, however, has provided reliable informa

tion on many of his works. The reredos of 

Husaby Church (Fig. 1), the reredos, pulpit 

(Fig. 2) and various sculptures in Läckö 

Chapel and ödeby Church are among the 

most outstanding works to have survived. 
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