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In 1960 Armin Tuulse in Fornvännen attributed some memorial tablets to lhe-
Stockholm sculptor Caspar Schröder, who died in Stockholm in 1710. In Linkö
ping Cathédral there is another memorial tablet, which can be attributed to him; 
it was set up in memory of General Jacob Burensköld (1655-1738). Ii may have 
been executed in 1710 or somewhat earlier. It has been overlooked because of its 
mutilated state. Its finest details, two mourning pnlli, were removed, badly da
maged, already in 1812. They have now been rediscovered and show great similarity 
to other works by Caspar Schröder, e.g. a memorial tablet in Karlshamn Church, 
in memory of the artisfs father, and a marble busi of King Charles XI of Sweden. 

Sune Ljungstedt, Vårdsbergs Kyrkby 3, S-585 92 Linköping, Sweden. 

Pä södra väggen i koret i Linköpings domkyrka 
är uppsatt ett epitafium eiver Jacob Buren
sköld. Materialet är ljusgrå sandsten med vissa 
partier rödfärgade och vissa detaljer förgyllda. 
Det är ett diskret monument eich därför föga 
uppmärksammat. Ursprungligen var det pla
nerat med rikare skulptural utsmyckning, vil
ket kommer att framgå i det följande. 

Jacob Burensköld, född 1655 och död 1738, 
köpte gravplatsen i domkyrkans södra korom-
gäng redan 1708. Han stod dä pä höjden av 
sin levnadsbana. År 1706 hade han avancerat 
till friherre, generalmajor och landshövding i 
Östergötland (Elgenstierna). Strax efter köpet 
av gravplatsen vidtog arbetet med murandet av
en gravkammare under golvet. Vilket är det 
gjordes är inte känt. I »Gamla domkyrkobo
ken», frän 1600-talet, finns ett senare tillägg, 
som lyder: »ett litet altare ifrån Påvetiden bort
togs, då greve Burenskölds grav murades.» En
ligt gravbrevet, daterat 24 april 1708, betalade 
Jacob Burensköld fiir gravstället 150 daler sil
vermynt, »som är meer än then wahnliga Tax
an förelägger» (Vadstena landsarkiv, leverans 
58/90). 

Ganska snart därefter, eller samtidigt, be

ställdes ett epitafium fiir en plats på väggen in
till gravplatsen. Det var vanligt att högt uppsat
ta personer i god tid ombesörjde och bekostade 
ett sådant minnesmärke (iver sig själva. Att epi
tafiet tillkommit långt fiire Jacob Burenskölds 
död framgår av dess utseende. Det hör i stil 
och komposition nära samman med nägra an
dra epitafier, som förfärdigades av bildhuggare 
i Stockholm vid tiden omkring är 1700. De var 
sammanställda efter följande schema: ett övre 
parti med en oval tavla fäst på en obelisk, ett 
mellanparti med tvä sittande allegoriska gestal
ter, ett undre parti med en inskriftstavla omgi
ven av voluter samt allra nederst en mussla 
omgiven av växtornament. 

Man lägger omedelbart märke till några bris
ter hos epitafiet i Linköping (fig. 1). Trofégrup
perna i det övre partiet är särade sä att omoti
verade mellanrum har uppstått. Om man flyt
tar upp dem i nivå med och intill den ovala in-
ski iftstavlan lär man en bättre komposition. Dä 
fär nian också utrymme fcir ett par sittande al
legoriska gestalter. Sä var det tänkt frän början. 

I Linköpings domkyrkas handlingar (Syss-
lomansarkivet, vol. 8) finner man en förteck
ning frän januari 1813 över inventarier, som 
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Fig. 1. Epitafium över Jacob Burensköld i Linkö
pings domkyrka, sannolikt av Caspar Schröder. 
Teckning förf. - Memorial tablet to Jacob Buren
sköld in Linköping Cathédral, probably by Casper 
Schröder. 

tagits ned frän väggarna vid en omfattande res
taurering året innan. Ett fåtal av dessa tänkte 
man sätta upp igen, men resten skulle säljas. 
Om nr 44 i förteckningen kan man läsa: »1 st 
Bild av ljusgrå Sandsten föreställande Sorgen 
1 '/'-' aln hög och 1 st lika stor Bild av dito, sön
derslagen sä att symbolen ej kan upptäckas. 
Hava suttit pä Burensdiöldske gravChoret Mo
numentet. Förvaras att tillhandahålla familjen, 
för att vid monumentet äter uppsättas, eim så
dant vill bekostas.» 

Fig. 2. Figurer av sandsten Iran Jacob Burenskölds 
epitafium i Linköpings domkyrka. Foto förf. - Sand
stone figures from the memorial tablet to Jacob 
Burensköld in Linköping Cathédral. 

De nägot skadade sandstensfigurerna (fig. 2 
och 3), som nämns 1813, blev ej åter uppsatta, 
men sparades. De kom senare att deponeras i 
Linköpings museum och förvaras nu i dess ma
gasin. De är med i en inventarieförteckning 
upprättad av Gösta Selling, 1934[?], men utan 
att man kände till deras härkomst. Det är tvä 

Fig. 3. Detalj av en figurerna. Foto förf. 
one of the figures. 

Detail of 
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Fig. 4. Förslag till rekonstruktion av epitafiet. Teck
ning förf - Attempted reconstruction of the memorial 
tablet. 

lemlästade barnfigurer, s. k. putti. Av den vän
stra återstår bålen med ena armen samt huvu
det, som är löst. Den högra putton har en duk 
över huvudet och med en flik av den torkar 
han sina tårar. Han håller en kort stav i sin 

vänstra hand. De bevarade, men stympade, fi
gurerna gör det möjligt att med en skiss (fig. 4) 
visa hur epitafiet var tänkt från början. 

Man frågar sig varför figurskulpturerna var 
sä skadade redan 1813 att de avlägsnats frän 
sin plats. Problemet kan ha samband med tid
punkten för epitafiets uppsättande. Av skiil, 
som strax skall redovisas, höggs epitafiet i 
Stockholm omkring år 1710. Kanske dess delar 
blev liggande där en tid och sedan ytterligare 
en tid i Linköping. När det sedan, sent omsi
der, skulle monteras upp på sin avsedda plats, 
kan det ha uppstått svårigheter. Bildhuggaren 
var förmodligen död och de hantverkare, som 
anlitades, var kanske ovana vid uppgifter av 
detta slag. Elt problem var fönstret rakt ovan
för, som begränsade utrymmet i höjdled. San
nolikt fick man tillgripa nödlösningar exh det 
är osäkert om figurskulpttnei na verkligen fick 
den placering, som var tänkt. 

Några uppgifter om när epitafiet sattes upp 
har ej galt att finna. Frän dödsåret 1738 nämns 
i domkyrkosysslomannens räkenskaper (vol. 
21) om bräder till ställningar vid Burensköld-
ska graven, »när huvudbaneret uppsattes». Det 
gällde begravningsvapnet av skulpterat och 
målat trä, som ses intill epitafiet Tvä söner till 
Jacob Burensköld har också begravningsvapen 
uppsatta i domkyrkan, nämligen Nils, 1696-
1721, och Fåle, 1697-1733. Båda dog utom
lands. 

Den Burensköldska gravplatsen i Linköpings 
domkyrka övergick genom släktförbindelser lill 
ätten von Schwerin. Platsen omgavs av ett 
skrank i järnsmide. Vid domkyrkans restaure
ring 1812 togs alla sådana skrank bort. Just det 
skrank, som tillhörde elen Burensköld-Schwe-
rinska gravplatsen tycks ha bevarats, nämligen i 
parken till Husby säteri i Mogata. Det är upp
satt, dock med viss komplettering, framför ett 
gravkapell, där två medlemmar av Schwerinska 
ätten vilar, K. F. C. Schwerin och hans maka, 
döda 1828 resp. 1843 (Widegren 1828). 

Som tidigare nämnts har det Burensköldska 
epitafiet ett par nära motsvarigheter. De har 
presenterats i cn artikel av Armin Tuulse i 
Fornvännen 1960. Det ena över borgmästaren 
Christopher Schröder, död 1699, finns i Karls
hamns kyrka, det andra, över Knut Leijonhuf
vud, död 1700, är uppsatt i Rieldarholmskyr-
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Fig. 5. Fpitafium av trä i Karlshamns kyrka över 
borgmästaren Christopher Schröder, död 1699, ut-
liirl av sonen Caspar Schröder. Foto ALA. - Wooden 
Memorial tablet to Burgomaster Christopher Schrö
der, died 1699, in Karlhamn Church, executed by 
his son Caspar Schröder, 

kan i Stockholm. Båda epitafierna tillskrivs 
bildhuggaren Caspar Schröder, död i Stock
holm 1710. I lan var son till borgmästare 
Schröder i Karlshamn. 

Det Leijoiihufvudska epitafiet i Stockholm 

Fig. 6. Karl XI. Porträtt i man a\ (aspar Schrö
der, 1695; Uppsala universitet Foto förf - Marble 
busl of King Charles XI of Sweden, executed by Cas
par Schröder in 1695. 

och det Schröderska i Karlshamn har reliefpor
trätt av den döde inom en oval ram. På motsva
rande plats i Linköping saknas ett sådant por
trätt. I stället finner man där en latinsk sentens: 
»In Magnis Et Voluisse Sat. Est» (när det gäller 
stora ting, är det nog att ha velat). 

Epitafiet i Karlshamn (fig. 5) är skulpterat i 
trä. Dess båda sörjande putti är direkta motsva
righeter till dem i Linköping. Deras frisyrer, i 
Karlshamn mera utslätade, i Linköping mera 
livfullt loe kiga, är variationer, som nian finner i 
andra verk av Caspar Schröder. Den högra 
putton håller i Karlshamn ett timglas, i Linkö
ping är attributet en kent stav, sannolikt syftan
de pä Jacob Burenskölds höga militära rang. 

Likheterna mellan puttoligurerna i Karls
hamn och Linköping visar att de sannolikt har 
samma upphovsman, nämligen bildhuggaren 
Caspar Schröder. Dessa nu liisa barnfigurer 
frän det Burensköldska epitafiet är konstnärligt 
och hantverksmässig av hög klass. Som jämfö
relse med säkert kända stenarbeten av Schrö
der kan man välja marmorbysten av Karl XI 
(fig. 6), som finns i Uppsala. Den är signerad 
»Caspar Schröder ledt Stockholm A° 1695». 
Dess ytbehandling kännetecknas av en avslu
tande polering. I peruken framträder emeller
tid mejselspåren tydligt. Lockarnas spiraler 
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Fig. 7. Detalj av fragmentarisk träskulptur frän Bern
hard Lievens (1651-1703) kista, Linköpings domkyr
ka. Teckning förf efter foto. - Detail of fragmentary 
wooden sculpture from Bernhard von Lievens 
(1651-1703) collin. Linköping Cathédral. 

följs av parallella mejselspår, vilka visar att 
verktyget har haft refflad egg. Därigenom har 
konstnären uppnätt en stoffverkan av här. I 
lockspiralens centrum är ett hål av en blyerts
pennas tjocklek. Här har drillborr använts. 
Denna briljanta huggteknik möter ocksä i de 
smä barnhuvudena från det Burensköldska 
epitafiet, bl. a. användningen av drillborr. Ef
fekten blir naturligtvis nägot olika på grund av 
stenmaterialets struktur, i ena fallet marmor, i 
andra fallet sandsten. 

Nägra arbeten i sandsten av Caspar Schrö
der kan man se i Stockholm. Aren 1706-10 
högg han lejonmasker till Stockholms slotts 
borggärdsarkader. De är väl nägot förbisedda 
pä grund av sin traditionella typ. Ser man när
mare på dem finner man att de är imponeran

de och uttrycksfulla skulpturer. Samtidigt med 
lejonmaskerna började Schröder med hermer 
för slottets västfasad. De skulle huggas i »got
landssten» och efter Nicodemus Tessins rit
ningar men blev inte fullbordade. Med got
landssten menas här sannolikt sandsten (Jo
sephson 1940 s. 123 o. 133). 

Flera samverkande faktorer, som komposi
tion, form och huggteknik, gör det alltså möj
ligt att räkna in det Burensköldska epitafiet i 
Linköping bland verk, som kan tillskrivas bild
huggaren Caspar Schröder. I sä fall bör det ha 
tillkommit före november 1710, då han avled. 
Epitafiet visade sig svårt att placera i kyrkan. 
Det var säkert tänkt att sitta högre upp på väg
gen för att komma riktigt till sin rätt. Kanske 
har dessa delar huggits innan själva gravplat
sen var bestämd. Utom inskrifterna och den 
friherrliga kronan saknas direkta anspelningar 
på Jacob Burensköld. De krigiska symbolerna 
har ganska allmän karaktär. Man frågar sig då 
om epitafiet beställts redan omkring är 1700 
och för en helt annan person. Här är ett date
ringsproblem, som inte är löst. 

I Linköpings domkyrka finns rester av ännu 
ett verk i Caspar Schröders stil. Materialet är 
trä, som murknat och fallit sönder. Vid grav-
undersökningar 1960-61 hade jag tillfälle att se 
det och en detalj blev fotograferad. Det var en 
kvinnogestalt (fig. 7) iförd rustning, som halv
låg pä locket till Bernhard von Lievens kista i 
det Bielkeska gravvalvet. General Bernhard 
von Lieven, död 1703 vid 52 års ålder, hade i 
slaget vid Thorn vid konung Carl XILs sida 
träffats av en kanonkula, som tog bort det hög
ra benet (Elgenstierna). Han hedrades efter sin 
död bl. a. med denna, nu förfallna, kistdekora-
tion. Figuren, som symboliserar kriget, kan 
jämföras med den högra gestalten på Knut Lei-
jonhufvuds epitafium i Riddarholmskyrkan. 
Begravningsceremonin fiir Bernhard von Lie
ven ägde rum i Stockheilm, varefter kistan med 
dess utstyrsel fördes till Linköping. 

Man kan beklaga tillståndet tör de nämnda 
skulpturverken med anknytning till Linkö
pings domkyrka. De har drabbats av skador pä 
olika sätt. Men trots detta berikar de vår kun
skap om den svenska bildhuggarkonsten under 
1700-talets första årtionde och ger oss en tydli
gare bild av en av dess främsta företrädare. 
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Epitafiets latinska inskription 

HICJACET 
JACOBUS BURENSKJÖLD 

BARO 
Oriundus Illustri 

Bureorum Stemmate 
Qvem d a r u m Armis 

Acrem Ingenio 
Spectatum Domi Forisq Rebus Cestis 

/Eqvior Farna Praedicat 
Foris 

Dux fuit Agminis Equcstris 
Hodierno Titulo Generalis Dictus 
Ex Varsaviensi Sat Notus Victoria 

Domi 
Primum Gothiss Orientalis Satrapes 

Dein Scania? Gubernator 
Utrobie| 

Vigil El Justina? Tenax 
Consulendi Providcndiq Solertia 

Neniini Secundus 
Teste Jam Holmia 

Qvam Pcste Turbatam Et Consilii Inopcm 
Vocatus 

Ad Ejus Obcundam Supremam Pra-tin am 
Deo Favente 

Divina Felicitate Praesenti Eripuit Ruina? 
Semper In 1'atriam 
Semper In Regem 

Etiam Suo Cum Interim Fielus 
lit Qva?ris Qvid 

Ex Tot Reportaverit Rerum Discriminibusq? 
In Terra Nihil 

Jam Magni Nominis 
Qvam Parva Historia 

Natus Denatus 
25 Decembr 1655 12 Mart Ao 1738 

HAR VILAR 
JAKOB BURENSK|ÖLD 

BARON 
Född av den illustra 

släkten Bureus 
Vilken ett sannfärdigt Rykte förkunnar 

var en frejdad stridsman 
med skarpt intellekl. 

Aktad hemma (xli utomlands 
genom sina bedrifter. 

Utomlands var han befälhavare fcir ryttarannén 
med en modern titel »general». 

väl känd genom segern vid Warszawa. 
I Sverige först landshövding över Östergötland 

Därefter Guvernör över Skäne 
I båda fallen 

Rättvisans uthållige övervakare 
Hade ingen överman 

när det gällde rådslag exh klipskhet att förutse. 
Vittne är även Stcxkholm, en gäng rädlöst exh härjat 

av pesten 
I lil kallades han 

att ta sig an stadens högsta ledning 
exh med Cuds hjälp 

och en gudomlig tur räddade han staden frän den 
rådande förödelsen. 

Han var alltid fäderneslandet 
och konungen treigen 

även in i döden. 
Du frågar måhända 

vad han vann genom sä mänga händelser och läror. 
Pä jorden är 

ett förut stort namn 
inget annat än en lilen historia 
Född Död 
25 dec 1655 12 mars 1738 

JUXTA VIDES 
Ossa 

Elisa? APPELGREN 
Qvae 

BARONIS 
BURENSKIÖLD1I 

Kiela 
Thalami Et Tumuli 

Soe i.i 

Omnibus 
Enituit 

Sexus Sui Ornamentis 
Sed Et Haec 

Ut Humana Omnia 
Transiere 

Breve Datur 
Singulis Spalium 

Immensum Post Fata Ha?c Superest 
Nata Denata 
1 0 | a n l 6 6 5 D 2 Aug: 

A o l 7 4 1 : 

BREDVID SER DU 
Elisabeth APPELGRENS 

ben. 
Hon var BARON BURENSKIÖLDS 

trogna maka exh 
följeslagare i döden. 

Hon glänste med alla sitt köns prydnader 
Men även detta 

liksom allt mänskligt 
har förgåtts. 

Åt var exh en ges en kort tidrymd 
men en omätlig efter döden. Detta återstår 

Född Död 
10 januari 1665 D 2 augusti är 1741 

Översättning av Harald Nilsson 
och Johan Flemberg 
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