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Om stenmästaren Börje Eriksson 
Av Sune Ljungstedt 

Ljungstedt, S. 1980. Om stenmästaren Börje Eriksson. (The Stone Master 
Börje Eriksson). Fornvännen 75. Stockholm. 

A number of mid-17th century gravestones in the Linköping district and a 
couple of churches along Lake Vättern are here ascribed to a stone master 
by the name of Börje Eriksson. A number of the works previously connected 
with this master can now be considered uncertain. His style and artistic 
personality are best evidenced in several works on the island of Visingö. 

Sune Ljungstedt, Vårdsberg, S-585 90 Linköping, Sweden. 

Per Brahe d. y:s första maka, Christina 
Catharina Stenbock, avled 1650. Det gav an
ledning till påbörjandet av ett ståtligt grav
monument i Brahekyrkan på Visingsö. Det 
höggs i kalksten och marmor och omger nu 
nedgången till en gravkammare i kyrkans 
södra sidoskepp (fig. 1). 

I det nämnda gravmonumentet dominerar 
porträttstatyerna av Per Brahe med maka. 
De är placerade högt upp och långt åtskilda. 
Den isolering de fått, över ett brett, horison
talt bjälklag, kommer en att tänka på tak
statyer i samtida byggnadsverk. Statyernas 
postament och mellanliggande partier har 
reliefdekor av blandat slag. Där ser man dels 
renässansartade fruktknippen, dels voluter 
och ansiktsmasker i högbarockens anda. Ett 
speciellt intresse har några änglahuvuden. 
De är i sin livfullhet typiska för upphovs
mannen och är lätta att känna igen i andra 
verk av mästaren. 

Änglahuvudena har utförts i vit marmor. 
Samma material har använts till de stora 
porlrättstatyerna. De är högtidligt stela, men 
genom färgläggning av ansikten m. m. har 
man sökt skapa en viss realism. På grav
monumentets mittparti, som består av kalk
sten, har vapensköldarna färgats vita. Man 
ville på det sättet efterlikna mamor. Vi fin
ner här alltså dels äkta, dels imiterad marmor 
i samma konstverk. Färgläggning av sten

skulptur var vanligt i äldre tid. Blandning av 
olika stenarter som t. ex. marmor och kalk
sten förekom i mera påkostade verk. Mästa
ren till Brahemonumentet använde med för
kärlek denna materialkombination. Det kom
mer att framgå av några exempel längre 
fram. Men först något om vem han var. 

Ett grundläggande arbete om konstnärlig 
verksamhet under Per Brahes tid på Visingsö 
kom ut år 1931. Författaren, Wilhelm Nisser, 
hade då på stilanalytisk väg försökt klargöra 
vem som var mästare till gravmonumentet i 
Brahekyrkan. Han lyckades ej då avslöja 
upphovsmannens namn men kunde peka på 
andra verk av samme mästare, t. ex. Brahe
kyrkans västra portal, vilken bär årtalet 1653. 
Det bör framhållas, att portalens material är 
vit marmor i kolonnbaserna och för övrigt 
ljusröd kalksten. 

I en notis i Fornvännen (Nisser 1939, s. 
362) meddelar Nisser om Brahebyggena på 
Visingsö: "handlingar i Per Brahe d. y:s kor
respondens och räkningar visa , att ar
betet under åren 1652 och 1653 utförts av en 
lokal mästare vid namn Börje stehuggare". 
Därmed var ett mästarenamn funnet, som 
sedan accepterats av bl. a. Göran Axel-Nils
son och Erik Lundberg. Den sistnämnde har 
(Lundberg 1948 del II Pl. 187) gjort ett 
förslag till gravmonumentets utformning i ett 
rikare arrangemang med användande av be-
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Fig. 1. Gravmonument över 
Per Brahe d. y. Brahekyr
kan, Visingsö. Foto ATA. 
— Monument to Per Brahe 
the Younger. The Brahe 
Church, Visingsö. 

Fig. 2. Gravsten över Ju
lius Kemmerer Lanzenfelt, 
död 1659, och hans maka 
Dorotea Akerstaf, död 1672. 
Fiskebäcks kapell, Väster
götland. Foto S. Ljung
stedt. — Gravestone in 
memory of Julius Kemme
rer Lanzenfelt, i" 1659, and 
his wife Dorotea Akerstaf, 
t 1672. 
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varade träsniderier. Lundberg tänker sig, att 
skisser av den i Sverige verksamme Christian 
Julius Döteber skulle varit vägledande för 
mäster Börje. Det finns ett stilmässigt fränd
skap mellan Dötebers och mäster Börjes 
konst. Det kan dock ej tagas som bevis för 
någon kontakt eller påverkan mellan dem. 
Likheter finns, som Lundberg framhållit, 
mellan Visingsöarbetena och ett gravmonu
ment i Doberan i Mecklenburg från 1634 av 
en annan Döteber, fadern till Christian Julius. 

Brahemonumentet på Visingsö är till sina 
väsentliga delar ett verk av Börje stenhug
gare. En detalj bör framhållas eftersom den 
är signerad och har vållat bryderi. Det är 
mittpartiets krön med en bild av den kors
fäste, utfört i kalksten och målat i olika grå 
toner. Signaturen — ett bomärke och initia
lerna T B — har först på senare tid fått sin 
förklaring. Nils Fredrik Beerståhl har i en 
avhandling (Beerståhl 1969) lagt fram bevis 
för att signaturen avser stenhuggaren Tomas 
Pramacher, vilken också var i tjänst hos Per 
Brahe på Visingsö. Mäster Tomas har tyd
ligen medverkat vid färdigställandet av 
Brahemonumentet. Hans hittills kända ar
beten — krucifixet på Brahemonumentet 
och en gravsten i Hovs kyrka i Västergöt
land — visar att han var underlägsen 
mäster Börje i konstnärligt avseende. I det 
braheska gravmonumentet på Visingsö fin
ner vi alltså två mästare. Huvudmästaren, 
Börje, har ej lämnat efter sig någon signa
tur men däremot hans medhjälpare eller 
efterträdare. Denne Tomas Pramacher kan 
tänkas vara mästare till de arbeten, vilka 
tidigare tillskrivits "stensnidaren" Peder Inge-
wallson. Man kan starkt betvivla, att Peder 
Ingewallson var stenhuggare. Titeln sten
snidare kan innebära, att han var ett slags 
juvelerare. I Linköping fanns vid denna tid 
en rådman, Peter Remer, vilken omväxlande 
kallas stensnidare eller demantesnidare. (Betr. 
Peter Remers gravsten i Linköping se nedan.) 

Beerståhl har attribuerat ytterligare ett 
verk till Brahemonumentets huvudmästare 
(Beerståhl 1969 fig. 132). Det är en stor 
porträttgravsten i Norra Fågelås kyrka i Väs
tergötland. De, som där avbildas, är Karl 
Hård, död 1653, och Beata Kyle, död 1672. 

Hustrun avbildas inte i sorgdräkt. Gravste
nen skulle alltså ha huggits medan mannen 
ännu var i livet, d .v . s . före 1653. De av
bildade står inom en rundbåge och har vid 
sin sida Tron, en beslöjad kvinnogestalt med 
ett kors i handen, samt Hoppet, en kvinna 
åtföljd av en fågel. Broskornament med 
änglahuvuden avgränsar gravstenen åt si
dorna. Upptill syns en kartusch med allians
vapen samt en fris med mindre vapensköldar. 
Verket är otvivelaktigt, som Beerståhl före
slagit, av Brahemonumentets mästare d. v. s. 
Börje stenhuggare. 

Bland Västergötlands porträttgravstenar 
har jag funnit ytterligare en i Börje sten
huggares stil. Den förvaras vid Fiskebäcks 
kapell (fig. 2) och avbildar Julius Kemmerer 
Lantzenfelt, död 1659, och hans maka Doro
tea Akerstaf, död 1672. Hustrun avbildas i 
sorgdräkt, vilket ger gravstenen en datering 
efter 1659. Möjligen är denna datering för 
sen. Gravstenen är av traditionell typ med 
hörnrundlar prydda av änglahuvuden. De 
båda nedre änglahuvudena är av sämre kva
litet och utförda av någon medhjälpare. 
Utom i hörnrundlarna finns ytterligare tre 
änglahuvuden på gravstenens övre del. De är 
karakteristiska för Börje stenhuggare. 

Gravstenen i Fiskebäck kompletteras av en 
minnestavla i samma material, kalksten. Där 
återges i relief den scen, då krigsknektarna 
spikar fast Kristus vid korset, som ligger på 
marken diagonalt i bildfältet. I kanten av 
stenen avbildas bl. a. ett timglas med våg
stativ, till vilket motiv jag återkommer längre 
fram. Antagligen är även denna sten huggen 
av mäster Börje. 

Den nyss nämnda gravstenen över Karl 
Hård med maka i Norra Fågelås har en mot
svarighet i Östergötland. Det är gravstenen i 
Atvids kyrka över Nils Assersson Manner-
sköld, död 1655, och hans maka i andra gif
tet Anna Wrangel (fig 3) . De båda mans
porträtten överensstämmer i detalj. Märk 
särskilt fotställningen, där perspektivverkan 
eftersträvats! Samma fotställning återfinns 
på mansporträttet i Fiskebäck. Kvinnobilder
na i Atvid och Fiskebäck är synnerligen lika 
varandra. Makarna i Atvid står under en 
rundbåge, som bärs upp av smärta kolonner 
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med korintiska kapital. Utanför kolonnerna 
syns broskvingar av samma karaktär som på 
gravvården i Norra Fågelås. Svickelfälten 
upptill på Mannersköldsmonumentet i Atvid 
fylls ut av fyra änglahuvuden. De båda övre 
fattar med vingarna om ovala inskriftstavlor. 
Mellan makarna Mannersköld syns ett ängla
huvud och en vapenkartusch. De båda sist
nämnda är huggna i vit marmor under det 
att monumentet i övrigt har kalksten som 
material. Stilistiskt och materialmässigt pe
kar allt på att Börje stenhuggare är mästare 
till den Mannersköldska gravvården i Atvid. 

En känd guldsmed i Linköping, Wallentin 
Wefwer, död 1671, har för sin gravplats i 
domkyrkan låtit hugga en praktfull sten. 
Den ligger i golvet intill väggen rakt 
norr om högaltaret. Här ses i djup relief 
framställningar av symboler för förgängelse 
och för den kristnes hoppfullhet inför evig
heten. Som huvudmotiv ses två kvinnogestal
ter i dramatiska ställningar i veckrika, fladd

rande klädnader. Den vänstra kvinnan håller 
en fågel i handen och har ett ankare vid sina 
fötter. Kvinnan till höger håller ett kors och 
en bok. Det är alltså Hoppet och Tron, som 
avbildas, jämför N. Fågelås! I rundbågsfäl-
tet upptill finner man änglahuvuden med 
ovala inskriftstavlor (jämför Atvid) samt en 
dödskalle ur vars ögonhålor sädesax spirar 
fram. Två änglar är placerade i svicklarna 
över rundbågen. Den ena håller en vissnad 
blomma och en släckt fackla, den andra har 
en frisk blomma och en brinnande fackla. 
Av stenens övriga utsmyckning kan nämnas 
broskverksvoluter av delfinliknande typ. De 
talrika änglahuvudena är antingen breda och 
fylliga eller smala och långsträckta. De av
bildas dels framifrån, dels i profil. Trots 
variationerna tycks de vara huggna av samme 
mästare. Man finner hos gravstenens figurer 
en tydlig ojämnhet. Mästaren har lyckats 
bäst med de stående kvinnogestalterna, Tron 
och Hoppet. Bevis för att stenen huggits av 

Fig. 3. Gravsten över Nils 
Asscrsson Mannersköld, död 
1655, och hans maka i 
andra giftet Anna Wrangel. 
Atvids kyrka, Östergötland. 
Foto ATA. — Gravestone 
in memory of Nils Asscrs
son Mannersköld, t 1655, 
and his si-cond wife Anna 
Wrangel. Atvid Church, 
Östergötland. 
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Fig. 4. Gravsten över Erik 
Rosenstråle, död 1643, och 
Anna Ribbing. Kullerstads 
kyrka, Östergötland. Teck
ning av S. Ljungstedt. — 
Gravestone in memory of 
Erik Rosenstråle, f 1643, 
and Anna Ribbing. Kuller
stad Church, Östergötland. 

Börje stenhuggare får man vid jämförelser 
med de nämnda gravstenarna i Norra Fågelås 
och Atvid. Det är särskilt änglahuvudenas 
likhet som iir avgörande. 

Linköpingsgravstenen över Wallcntin Wef-
wer är enligt min uppfattning en höjdpunkt 
inom mäster Börjes produktion. Konstnären 
Strävar här efter att vara med sin tid. Grav
stenens tillkomsttid bör vara något efter år 
1646, då Wallcntin Wcfwers första hustru 

avled. Hennes och makens initialer återges 
inom en kartusch på stenens nedre del. 

Ytterligare tre gravstenar i Linköpings 
domkyrka kan tillskrivas mäster Börje. De 
följer i sin komposition mönster från tidig 
renässans men livas upp av mästarens typiska 
änglahuvuden och av den säregna bland
ningen av beslags- och broskverksornamentik. 
Den vackraste kompositionen har kanske 
gravstenen över sten- och demantesnidaren 
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Peter Remer, död 1674. Den torde ha hug
gits redan på 1650-talet. Kompositionen visar 
en pilasterställning, där socklarnas reliefut
smyckning är densamma som på Brahekyr
kans portal på Visingsö. Mellan de blomster
prydda pilastrarna återges inom en blad
krans ett mindre vanligt motiv: Fortuna. 
Lyckans gudinna är avbildad naken och ba
lanserande på ett litet klot. Hon omges av 
ett draperi och håller över sig ett tygstycke 
med fladdrande band. Stenhuggaren torde 
ha kopierat motivet efter någon förebild men 
har lyckats återge det med en viss behagfull
het. 

Peter Remers gravsten ligger i domkyrkans 
södra koromgång. Ej långt därifrån, närmare 
södra väggen, finner man en något mindre 
sten, som Lucia Hansdotter Grönevald låtit 
hugga för sig och för några av sina anhöriga. 
Stenen är svår att datera, man kan gissa på 
1640- eller -50-talet. Den har hörnmedal
jonger med bl. a. änglahuvuden i mäster 
Börjes stil. Nedtill på stenen avbildas en lig
gande kvinnogestalt. Hon är rikt draperad. 
Ansiktsform, hårlockar m. m. vittnar om att 
det är mäster Börje, som huggit stenen. I 
reliefens bottnar, där polering och nötning 
ej kommit åt att verka, kan man studera 
huggningstekniken. Där har mästaren med 
fintandade mejslar åstadkommit ett romb-
rutemönster. Samma bottenmönstring finner 
man på Wallcntin Wefwers gravsten och på 
andra verk av mästaren. 

En fjärde gravsten i Linköpings domkyrka 
kan sättas i samband med Börje stenhuggare. 
Den är mycket nött. Av texten framgår att 
den lagts över Elin Eriksdotter, död 1645, 
och hennes tre män: Simon Andersson, död 
1637, Daniel lonae Kylander, död 1641, och 
Samuel Petri Brasck. De båda sistnämnda 
var lektorer vid gymnasiet i Linköping. Grav
stenen har nedtill ett sockelparti med text 
flankerad av två kvinnohuvuden. Texten på 
stenens mittparti omges av pilastrar och 
ytterst barockvoluter kombinerade med be
slagsornament. Upptill på stenen är en fris 
med följande bildframställning: I mitten en 
medaljong med ormen i kunskapens träd. 
Medaljongen omges av två änglar i halvlig
gande ställning. Den ena ängeln håller ett 

krus i ena handen och stöder armbågen mot 
ett hjul. Det är en symbol för lyckans kort
varighet. Samma innebörd har Fortunamoti-
vet på Peter Remers gravsten. Den andra 
ängeln på Simon Anderssons m. fl. gravsten 
är försedd med ett timglas och en dödskalle, 
en erinran om livets förgänglighet. Figurerna 
ytterst i frisen avbildas i dansposition men är 
nästan helt bortnötta. Möjligen avbildar de 
Adam och Eva. Gravstenen kan föras till 
mäster Börjes produktion av följande skäl: 
ornamentikens egenart, figurernas anatomi 
samt huggningstekniken. Den varierar motiv, 
som ofta framställts på gravstenar i dom
kyrkan. Närmaste förebild är en sten från 
1618 av en produktiv men konstnärligt un
derlägsen mästare (Johan Werner d. ä .?) . 

I centrum av Östergötland kan man finna 
ännu några gravstenar i Börje stenhuggares 
stil. I Kullerstads kyrka ligger en sten över 
Erik Rosenstråle, död 1643, och Anna Rib
bing (fig 4) . Kompositionen domineras av 
makarnas vapensköldar och rundade pilast
rar, som har korintinska kapital och hölster 
med köttiga bladformer. Figurmotiven hålls 
tillbaka. De utgörs av timglas, dödskalle och 
tre kerubhuvuden, som är fast infogade i den 
arkitektoniska ramen. 

De dödas initialer på Kullerstadsgravste-
nen är placerade inom rektangulära kar
tuscher med egenartade utskott. Liknande 
kartuscher möter på en gravsten i Askeby 
över kyrkoherde Nils Svensson, död 1673, och 
hans maka Anna Isaksdotter, död 1648. Grav
stenen i Askeby kan av stilistiska skäl fogas 
in bland Börje stenhuggares verk. Den har 
låg relief men är rikt dekorerad med växt-
och volutornament. Stenens mittparti upp
tages av tre arkadbågar. I de yttre bågarna 
står blomsterurnor och i mittbågen uppen
barar sig Gud Fader i ett moln. En något 
äldre gravsten i Linköpings domkyrka har en 
liknande komposition och kan tänkas vara 
förebild för Askebystenen. Gravstenen i dom
kyrkan — över borgmästaren Jacob Henriks
son — är i konstnärligt avseende underlägsen 
Askebystenen. 

I samband med Askebygravstenen kan 
nämnas en gravsten i Vikingstad över kyrko
herden Knut Kylander, död 1667. Den sist-
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Fig. 5. Gravsten över kyrkoherden Nils Svensson, 
död 1673, och hans maka Anna Isaksdotter, död 
1648. Askeby kyrka, Östergötland. Teckning av S. 
Ljungstedt. — Gravestone in memory of Vicar 
Nils Svensson, f 1673, and his wife Anna Isaks
dotter, t 1648. Askeby Church, Östergötland. 

Fig. 6. Gravsten över kyrkoherden Nils Svenoni, 
död 1646, Grebo kyrko, Östergötland. Teckning av 
S. Ljungstedt. — Gravstone in memory of Vicar 
Nils Svenoni, f 1646. Grebo Church, Östergöt
land. 

nämnda gravstenen har tre änglahuvuden, 
som kan vara egenhändigt huggna av Börje 
stenhuggare. För övrigt finner man förenk
lade dekorationsmotiv från andra av samme 
mästares gravstenar. Pilastrarnas blomster
urnor t. ex. är besläktade med Askebystenens. 

Vikingstacisstenen är, med undantag för 
kerubhuvudena, ett ganska slätstruket verk. 
Ett större intresse har en gravsten över kyrko
herde Nils Svenoni, död 1646, som ligger i 
koret i Grebo kyrka (fig 6) . Den är nu 
mycket sliten och texten är svår att tyda. 

Reliefdekoren visar flera välbekanta motiv. 
Överst syns ett änglahuvud inom en tresidig 
gavel. Till vänster därom är en dödskalle 
med benknotor och till höger ett bevingat 
timglas, som är försett med ett vågstativ. 
Denna kombination av timglas och vågstativ 
synes på en av de nämnda stenarna i Fiske
bäck, men är annars ej så vanlig. Den före
kommer dock bl. a. på Gustav II Adolfs kista 
i Riddarholmskyrkan och på ett par grav
stenar från tiden omkring 1650 i Mariakyr
kan i Helsingborg. Grebostenen har i mitt-
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fältet en stor kartusch, vars ramverk är det
samma som på Rosenstrålestenen i Kuller
stad men utökat med fyra voluter. Under 
kartuschen på Grebostenen syns en bladkrans 
med de dödas initialer samt prästgravstenar
nas obligatoriska attribut: en kalk med oblat 
samt en bok. Kransen hålls upp av två äng
lar i livfulla ställningar. Den ena av dem 
håller en nedåtvänd, den andra en uppåt
vänd blomma. Motivet finns också på Wal
lcntin Wefwers gravsten i Linköping, som 
tidigare nämnts. Gravstenen i Grebo blandar 
motiv från olika håll, motiv som ingår i 
mäster Börjes repertoar. Kompositionen är 
också helt i hans anda, ett föråldrat renäs
sansschema. 

I Grebo kyrka hänger ett epitafium i skulp
terat och målat trä över samme kyrkoherde 
Nils Svenoni, vars gravsten beskrivits (Nis
beth 1963 fig. 229). Epitafiet har en målning 
med motivet Kristi förklaring, vilket omges 
av joniska kolonner samt bjälklag och posta
ment med tandsnittsdekor. Denna renässans
uppställning omges i sin tur av krön, under
stycke och sidovingar i barockstil. Barock
dekoren visar uttänjda broskformer. Sido
vingarna, som slutar i änglahuvuden, är i sin 
helhet identiska med dem som skulpterats i 
sten på de tidigare nämnda gravmonumenten 
i Norra Fågelås och Atvid. Epitafiets brosk-
verksdekor är nära besläktad med dekoren på 
Wallcntin Wefwers gravsten i Linköping. 
Många skäl talar för Börje stenhuggares med
verkan i epitafiet i Grebo. Man kan tillskriva 
honom de mera barockmässiga partierna. Vi 
har flera bevis på att 1600-talets bildhuggare 
arbetade i såväl sten som trä. 

Det är ingen tillfällighet, att två förmo
dade verk av mäster Börje bevarats i Grebo. 
Grebo är nämligen grannsocken till Vist, där 
det finns viktiga vittnesbörd om honom. En 
inventarieförteckning från 1727 i Vist be
rättar således, att kyrkans predikstol och dop
funt, båda från år 1650, huggits av "mäster 
Berge Eriksson i Bäck". Stenhuggaren, vars 
fullständiga namn vi här får, var bosatt i 
Vist. Att Berge Eriksson i Bäck är samme 
Börje stenhuggare, som arbetat åt Per Brahe 
d. y. på Visingsö, kan slås fast. Det framgår, 
då man jämför Visingsöarbetena med de verk 
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Fig. 7. Predikstol av Börje Eriksson, förstörd i 
brand 1961. Vist kyrka, Östergötland. Foto Erik 
Lundberg, ATA. — Pulpit by Börje Eriksson, 
destroyed in a fire 1961. Vist Church, Östergöt
land. 

han utförde för kyrkan i Vist. Tyvärr är 
dessa jämförelser inte längre så lätta att göra, 
då kyrkan i Vist år 1961 härjades av en för
ödande eldsvåda. 

Vid eldsvådan i Vist undgick dopfunten 
större skador och den kan efter en repara
tion ännu användas. Den består av fem delar, 
överst är en bred och grund åttakantig 
cuppa av brun kalksten, därunder ett kapital-
parti av vit marmor. Sedan ett smalt skaft 
av brun kalksten, en bas av vit marmor och 
en fyrkantig plint av grå kalksten. Renässans
karaktären framträder tydligast i cuppan, 
som efterbildar en dopfunt i Vadstena från 
1584. 

Av Vist kyrkas gamla predikstol (fig. 7) 
återstår efter branden fragment förvarade på 
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vinden och i kyrkstalld. Predikstolskorgen 
var huggen i kalksten. Utsidan hade i hörnen 
kolonner med baser och kapital i vit marmor. 
I nischer mellan kolonnerna såg man mar
morfigurer: Kristus, Johannes, Paulus m. fl. 
Den bevarade Johannesfiguren utstrålar mild
het och harmoni. Aposteln avbildas i tradi
tionell kontrapostställning. En flik av man
teln är lagd upp över vänstra låret och det 
ger en viss rörlighet åt framställningen. 
Kristus och Paulus var återgivna i mera dra
matiska ställningar. En tämligen exakt kopia 
i trä av Paulusfiguren kan man se i Grebo 
kyrka bland resterna av en äldre predikstol. 
Den förstörda predikstolen i Vist dekorerades 
av änglahuvuden, druvklasar och ristade 
ornament. De sistnämnda var dels graciösa 
renässansrankor, dels barockvoluter med 
broskkaraktär. Predikstolens baldakin var ut
förd i trä av snickaren Olof i Dalshult. Möj
ligen har han haft hjälp med ansiktsmaskerna 
i hörnen av Börje Eriksson. Snickaren Olof 
och bildhuggaren Börje kan tänkas ha sam
arbetat även i det ovannämnda epitafiet i 
Grebo. 

Predikstolskorgen och dopfunten i Vist av 
Börje Eriksson visar så många överensstäm
melser med Visingsöarbeten av Börje sten
huggare att vi kan vara säkra på att det är 
samma person, som arbetat på de båda stäl
lena. Man kan jämföra änglahuvuden och 
ornamentik för att få visshet. Samma sten-
arter — kalksten och vit marmor — har an
vänts i en typisk kombination. Predikstolen 
i Vist hade bekostats av Christina Sofia Sten
bock på Bjärka Säby. Hon var änka sedan 
1634 efter Per Nilsson Natt och Dag. Det 
kan tilläggas att Per Brahes maka Christi
na Catharina Stenbock var kusindotter till 
härskarinnan på Bjärka Säby. 

I beskrivningar över Bjärka Säby slott upp
ges det, att Börje Eriksson är mästare till en 
portal och en öppen spis där. Båda är ut
förda i kalksten. Portalen bär årtalet 1632 
och är försedd med Christina Sofia Sten
bocks och hennes makes vapensköldar. Till 
portalen hörde tidigare fristående kolonner. 
De avlägsnades vid mitten av 1800-talet. 
Kanske blev vapensköldarna omflyttade vid 
denna ombyggnad. Nu sitter Natt och Dag

vapnet till höger från åskådaren sett, vilket 
strider mot de heraldiska reglerna. Portalen 
har en allmän renässanskaraktär med flitigt 
använda beslagsornament. 

Spisomfattningen i Bjärka Säby (fig. 8 ) , 
som flyttats över till det nya slottet, har, jäm
fört med portalen, mera personlig utform
ning. Här möter oss stenmästaren Börje Eriks
son i en tidig fas av sin utveckling. Lister och 
beslagsornament är formade med stor skärpa 
och säkerhet. De allegoriska gestalterna — 
Justitia, Caritas m. fl. — är däremot an
märkningsvärt stela och delvis osköna. Mest 
förtjänstfulla är huvudena med sin fylliga 
ansiktsform och sina spänstigt ringlande hår
lockar. Spisen dateras till 1630-talet. I över
stycket ser man Christina Sofia Stenbocks 
vapen men ej hennes makes. Därmed har 
man makens dödsår, 1634, som en gräns 
bakåt i tiden. 

Börje Eriksson har varit bosatt i Vist. Går
den Bäck, som nämns i samband med hans 
namn, är nu försvunnen. Den låg i närheten 
av Hovetorp "vid den östligaste kröken av 
en forntida bäck mellan Rangen och Stång
ån, där nu Kinda kanal går". Gården till
hörde Bjärka Säby och var en av dem, som 
tilldelades godsets personal. Ar 1661 var den 
upplåten åt "drängfogden". Vid ett tillfälle 
finner vi mäster Börje bosatt på en annan 
avlöningsgård vid godset, nämligen Fallemo. 
I Vist sockens dödslängd för år 1644 omtalas 
bland de avlidna i socknen en son till "Berie 
Stenhuggare i Fallemo". Är 1662 anges Falle
mo vara upplåten åt "murmästaren". 

Uppgifterna om Börje Erikssons vistelseor
ter är sparsamma. På Visingsö och i trakten 
däromkring finner vi honom tidvis. Ar 1646 
fick han betalt för en öppen spis till Brahe
hus vid Gränna. Vid 1650-talets början har 
han stora arbeten igång på Visingsö. Till kyr
kan i Gränna utfördes år 1656 en predikstol 
av Johan Werner d. y:s mästargesäll och 
Börje stenhuggare. Predikstolen förstördes vid 
en eldsvåda 1889. Fotografier av den visar 
ett arbete i Johan Werner d. y:s stil. Figu
rerna i predikstolens nischer kan ha utförts 
av Börje stenhuggare. Uppgiften om hans 
medverkan är viktig eftersom det är sista 
gången vi möter hans namn i bevarande 
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dokument. Trots hans flerfaldiga arbetspe
rioder i Gränna-Visingsöområdd får man 
anse Vist och Linköpingstrakten som hans 
mest stadigvarande vistelseort. 

Bland arbeten, som tillskrivits Börje Eriks
son, kan nämnas Ulfsparremonumentet i Lin
köpings domkyrka. Till en del är denna 
attribuering motiverad. Det gäller kvinno
porträttet av kalksten överst på tumban. Den 
avbildade, Beata Oxenstierna, avled 1652. 

Porträttet, i änkedräkt, är mycket likt de 
opersonliga kvinnogestalterna i Fiskebäck och 
Atvid, vilka tillskrivits Börje stenhuggare. 
Porträttet i Linköping av Beata Oxenstiernas 
make, Erik Ulfsparre, död 1632, är utfört i 
sandsten och av en annan mästare. Tumban 
för övrigt är av kalksten och dekoreras av 8 
allegoriska kvinnogestalter. De är ganska 
osköna med klumpiga draperier och karika
tyrmässiga ansikten. Möjligen kan man tänka 

Fig. 8. Spisomfattning av Börje 
Eriksson. Bjärka-Säby slott, Öster
götland. Foto ATA. - Firepl.u i-
by Börje Eriksson. Bjärka-Säby 
Castle, Östergötland. 
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sig Johan Werner d. ä. som mästare till dessa 
sockelfigurer och till mansporträttet. Sanno
likt har gravmonumentet påbörjats vid 1630-
talets början, då man också högg de båda 
makarnas porträttstatyer i sandsten. Av nå
gon anledning blev det ursprungliga kvinno
porträttet utbytt mot det nuvarande. Det 
finns vissa omständigheter, som styrker denna 
åsikt. Ett skadat sandstensporträtt av en 
adelsdam från tiden omkring 1630 finns näm
ligen bevarat. Det passar i stil och format 
helt för platsen vid landshövding Ulfsparres 
sida på gravmonumentet i Linköpings dom
kyrka. Denna kasserade gravskulptur låg un
der 1700-talet i en trädgård i Linköping. Ef
ter skiftande öden har den nu hamnat på 
Stenmuscet vid Gråbrödragatan i samma 
stad. Om det nu är Beata Oxenstierna, som 
avbildas i det bevarade sandstensporträttet, 
så ges därmed en datering för påbörjandet 
av Ulfsparremonumentd. Kvinnan i sandsten 
återges ej i änkedräkt, vilket antyder att 
maken var i livet, då porträttet utfördes. 

Börje Eriksson har föreslagits som mästare 
till en Justitiardief i Ekenäs slott öster om 
Linköping. Möjligen är det ett ungdomsverk 
av honom, men något för honom typiskt fin
ner man ej i detta konstverk. 

Av större intresse i detta sammanhang är 
några stenarbeten, som vid 1600-talets mitt 
utfördes för Tuna gård i Rystad, nära Lin
köping. Två kalkstensportaler därifrån har 
bevarats. De har nu sin plats på I 4:s kansli
hus i Linköping. Den ena, daterad 1651, har 
starkt konservativ prägel men med tillsatser 
av barockmässigt slag. Den erinrar ganska 
mycket om Börje Erikssons arbeten. Svickd-
ornamenten över rundbågen är desamma som 

på predikstolen i Vist. Den andra Tuna-
portalen, daterad 1652, har mera enhetlig 
barockkomposition. Den kan ha en Stock
holmsmästare som upphovsman. 

En öppen spis av kalksten i stora byggna
den på Tuna nämns i ett syneprotokoll från 
1680-talet. En kalkstenskonsol, som senare 
hamnat på Staby gård i Rystad, skulle kun
na härröra från denna spis. Konsolen har 
framtill ett kvinnoansikte och prydes på si
dorna av beslagsornament i låg relief. Kon
solen har en påtaglig likhet med en mot
svarande detalj på den av mäster Börje ut
förda spisen i Bjärka Säby. Det kan tänkas, 
att Börje Eriksson var en av de stenhuggare, 
som ägaren till Tuna gård, Carl Mörner, an
litade för sina byggnadsföretag vid 1600-ta-
lets mitt. I samband härmed är det intressant 
att se hur nära några inventarier i Rystads 
kyrka ansluter sig till Börje Erikssons stil. 
Det är predikstolen från 1645 och två krön
stycken i skulpterat trä med vilande gestalter 
och schwungfull broskornamentik. Även dessa 
verk bekostades av Carl Mörner på Tuna. 
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The Stone Master Börje Eriksson 

In the middle of the 17th century a stone 
master by the name of Börje Eriksson was 
employed at Bjärka Säby castle in Vist parish, 
Östergötland, and by Per Brahe Junior on 
the island of Visingsö. His main works known 
so far are principally a portal and a chimncy-
piece in Bjärka Säby, a baptismal font and a 
pulpit from 1650 in Vist Church, and a 
portal and the so-called Brahe Monument 
from the beginning of 1650 in Brahe Church 
on Visingsö. The material in these latter 
four works is limestone combined with 
white marble. This same combination occurs 
in a sepulchral monument of Nils Man-
nerskiöld and his wife from the 1650's in 
Atvid Church, Östergötland. The style of 
this monument agrees entirely similar to a 
memorial in N. Fågelås, Västergötland, which 

is attributed to the same Visingsö master. A 
gravestone in Fiskebäck, Västergötland is 
probably also by Börje Eriksson. Furthermore 
it is possible that he is to be identified with 
the master of four gravestones in Lin
köping Cathédral and of gravestones in the 
churches of Kullerstad, Askeby, Vikingstad 
and Grebo. In Grebo Church, Börje Eriks
son has perhaps also contributed to a se
pulchral tablet in wood for Rev. Nils Svenoni 
( t 1646). 

Börje Eriksson is a provincial artist who 
assimilated some of the verve of Baroque art 
in his drawing of draperies and ornament. 
However he relapses easily into the Renais
sance forms which dominated the artistic 
creativity of his östergötlandic milien. 
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