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STENBOCKSKA EPITAFIET 
I STORKYRKAN 

Några bidrag till historien om dess tillblivelse 

Av Gurli Grundström 

Riksrådet och riksmarskalken greve Johan Gabriel Stenbock 
(f. 28 aug. 1640, d. 15 aug. 1705) var en av den karolinska tidens 
mest framstående män. Han var guvernör för Hedvig Eleonoras 
livgeding och blev en av deputerade för Karl XI:s reduktionsverk 
samt satt främst inom den avdelning av rådet, som utgjorde 
högsta domstolen under Karl XII:s regering. Enligt Biographiskt 
lexicon var han »under nära 40 år en av de inflytelserikaste 
männen i råd och hov» och beskrives av Tessin sålunda: »II 
étoit quant ä sa personne grand, bien fait et d'une physionomie 
revenante et le meilleur homme de cheval et d'armes de son 
temps.» Han stod högt i gunst hos såväl Hedvig Eleonora som 
hos Karl XI och Karl XII. Dessutom var han en av sin tids 
rikaste svenskar. Utom palatset på Riddarholmen (nuvarande 
Riksarkivet) hade han i sin ägo cn mängd gods och gårdar — 
enbart i Upland 25 säterier under längre eller kortare tid, bl. a. 
Karlberg, Åkcshof, Penningby, Sjö och Stora Ängby. Han ägde 
ett betydande bibliotek och en mycket stor silversamling, och 
landets förnämsta svenska och utländska konstnärer och konst
hantverkare arbetade för hans räkning. 

Under sitt sista levnadsår vidtog Stenbock förberedelser för 
utförandet av sitt epitafium, vilket framgår av följande brev, 
daterat 9. 1. 1705, från dåvarande hovmarskalken Nikodemus 
Tessin d. y. till kanslipresidenten Carl Piper:' 

»Emedan Hans Excellence H. öfwerst Marshalcken een tijd bort 
åth warit temblig siuklig och dag ifrån dag synes blifwa mehr och 
mehra baufällig, så har han resolverat nu föruth att låta förferdiga 

1 Detta och de två följande breven finnas i Riksarkivet (Kansll t jänste-
inäns koncept. Vol. 105). Delar av det första brevet är förut publicerade av 
R. Josephson i hans studie över Bernard Foucquet i Tidskrift för konst
vetenskap. Ärg. 11/12 (1927/28). 
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sig ett Epitaphe, och dett här i S:tae Catherinee Kyrckja [upp
sät ta] , hwarest den ticnligaste placer till slijk suject finnes. Des-
seinen där uppå har jag gifwit honom, och lär det lända Kyrckjan 
till een stor prydnadh, emedan därtill wijdh pass 6000 Rdhl äro 
destinerade. Menn som man däruthifrån wijdh desse tijder intet 
medh någon säkerhet något kan låta införa (och bättre är dett 
penningarne employeras här i Landet) föruthom det att här 
hemma dee ordinairc Ouvriers intet äro habile nog, ty har han 
bedt mig skrifwa Eders Höggrefl: Excell :sc till, om icke Hans 
Kongl. Maj :tts Nådigaste permission kunde erhållas, att Bildl-
huggaren S:r Foucquet, Gjutaren Aubry och Formaren Henrion 
där till fingo employeras; jag finner det så mycket lättare som 
jag widh desse tijder heller skulle employera dee anslagna 
slottsbygningsmedlen till steenhuggerijet och inurarbetet därest 
sculpturen nu intet så stort presserar, ja och man dessföruthan 
är förlägen om metallens tillskaffande: Men som slijka Ouvriers 
intet altijd finnas, ty har man i detta fallet warit nödgat att 
fournera dem arbete, som nu kunde soulageras, igennom det, att 
H: öfwerst Marshalckcn sielf underhöll desse Ouvriers i den 
tijd arbetet påstodh, eller och fournerade bekostnaden af alt det 
som till bem:te Epitaphe förfcrdigande månde requiereras, så 
wähl i Materialier som handtlangare, allenast sielfwa gjuteriet 
och där till feck employeras, hwaruppå Eder Höggrefl: Excell:ces 
benägne swar medh det första åstundas.» Tillståndet gavs i ett 
kungligt brev, daterat Bavitz 30 mars 1705.2 

I ett senare brev till Piper, daterat 16.8. samma år skildrar 
Tessin Stenbocks sjukdom och sista stunder: 

»Hans Höggrefl: Excellence lär utur inneslutna brev lill 
Hans Kongl. Maj:tt förnimma Hans Excell:ces fordom H. 
öfwerst Marshalkens dödliga afgång. Den swåra accident 
som han hadde förleden lögardagh för 14 dagar sedan lär 
twijfels uthan medh alla omständigheter redan wara be-
kandt, och som jagh detsamma då uppå min Hemresa 
ifrån Medevig utij Norköping försporde, reste jag hela natten 
igenom, så att jag andra dagen om middagen hunte hijt till 
staden, och där fandt honom emoth allas förmodan utij ett 
så gott tillståndh, så att alla toge det för ett miracle; och som 
detsamma sig dag ifrån dag förbättrade, ja så att där wore 
hwar afton gäster budne, så tänkte han och som i går om 
morgon att begifwa sig till hof vet, då han begynte att [oläsligt 
ord] sådan svaghet utij armen, att han nödgades leggia sig till 
sängs och låta öpna ådern; menn som han då försporde straxt 
dödzens sänningsbud, åstundade han medh särdeles längtan att 

• Slottsbokcn 1705, fol. 454. 
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Fig. 1. Johan Gabriel Stenbock 16i0—1705. Oljemålning uv D. K. Ehrenstrahl 
1690. (Gripsholm 863.) — Johan Gabriel Stenbock. Peinture å Ihuile de 

D. K. Ehrenstrahl 1690. 
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undfå sina sahlighetsmeddel, som och straxt skedde igennom 
H: Mag: Nordling, hwilken han sielf några gånger badh hasta 
sig. Fru Gr: Stina Lillie och fröken Greta Wrangel kommo då 
straxt tijt, och kort däreffter min hustru, då han intet högre 
önskade, änn att Wår Herre wille förläna honom den Nådhen, 
att utij ett paar tijmar allenast kunna giöra någon Disposition, 
menn samma tijd blev förkortat, att han allenast utij några 
wittnens närwaro förklarade Fru Gr: Stina Lillie för sin rätta 
arwinge, och därhos förordnade tiugu tusend Rdhl, för fr: Greta 
Wrangel sedan hinte han allenast att betenckja sina Domes-
tiquer, då straxt Convulsioner så starkt begynte, att alla sinnen 
uppå enn gång blefwo betagna, så att ingen mehra kändes. 
Hennes Kongl: Maij:tt Rikzenkje Drottningen kom sedan dijt, 
då han intet långt däreffter i Herranom sahl: af somnade. Eme
dan jag nu uppå sådant sätt seer mig af min Förman beröfwad, 
af hwilken jag nu uppå 30 Åhrs tijd kan uppå min Siäls Salighet 
betyga, mig aldrig haft ett förtretligt Ord, så är det mig så 
mycket mehra sensiblet, utij Hans Kongl: Maij:tts frånwaro att 
sakna den af hwilkens disposition min tienstz förrättande de-
penderade, och som Hoff Förtäringen intet tåhl det ringaste 
drögzmål, ty beer jag ödmiukt dett Eders HögGrefl: Excell :ce 
täcktes ju förr ju heller, att låta mig undfå Hans Kongl: Maj:ttz 
nådigaste Ordres, huruwijda jag mig wercket antaga bör eller 
eij, på det utij min Conduite intet förseende lända må . . .» 

Därpå följer ett brev daterat 23. 8: »Förleden Torsdags affton 
skedde bij sättningen och begraf ningen uppå een gång utij 
Reddarholms Kyrckjan, wharifrån lijket sedan skall transpor
teras utij Storkyrkjan därest grafwestellet jempte Norre porten 
för een tijd sedan föruth war uthsedt, menn ännu intet aldeles 
färdigtmurat, och hwarest ett Epitafe tillkommande sommar 
lär komma att uprättas, som lär blifwa mycket ansehnligit, af 
ijdel bronz och marmor, ungefehr 15 al:r högdt, och wijd pass 
komma att kosta 7 å 8000 Rdhl, hwilcken bekostnadh ändå kan 
wara mediocre anseende af qwarlåtenskapen, som skall bestiga 
sig till mehra tunnor gull, änn jag understår mig att nembna.» 

Det skulle dröja ända till 1724 innan gravmonumentet blev 
uppsatt och omkostnaderna kom att belöpa sig till nära 16000 
d. smt. 

Epitafiet finnes som förut nämnts i Storkyrkan i Stockholm 
och betecknas i Sveriges kyrkor, Stockholm, Bd 1, 1928 som 
Herregrav nr 6 och beskrives sålunda: 

»På en manshög sockel av röd och gråspräcklig marmor vilar 
en sarkofag av grå och ljusröd marmor. Därå skulpturer i delvis 
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Fig. 2. Fört lag av N. Tessin d. g. till epitufium öuer J. G. Stenbock 1705. 
(Nationalmuseum, Stockholm. THC 4806.) — Projet de N. Tessin le jeum-

de 1'épitnphe de J. G. Stenbock 1705. 
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förgylld brons, två sittande kvinnogestalter. Tron och Hoppet. 
Mellan dem en bronsurna med ett sorgetåg i relief. Väggen 
ovanför beklädes med en inskrifttavla i marmor, ur vars brutna 
fronton cn bronsmcdaljong med riksmarskalkens profil höjer sig 
omgiven av två putti. Själva graven befinner sig omedelbart 
nedanför den beskrivna uppbyggnaden och är hägnad av ett 
enkelt smitt järngaller. Arbetet är signerat på den vänstra 
kvinnofigurens bok Bernhard Fouquct.» (Bör vara: Foucquel 
fecit.) 

.1. Bottiger uppger i Studier rörande Stockholms slott, [1] , 
1916, s. 15, att medaljongen »enligt en f. ö. trolig uppgift blivit 
utförd efter en av den skicklige Jean Cavalier snidad elfen-
bensrelicf». Jag har i Myntkabinettet jämfört medaljongen med 
de två minnespenningar över Stenbock, vilka finnas där, den 
ena efter J. Cavaliers elfenbensmedalj och den andra av A. Karl
sten, och funnit atl det måste vara den senare som utgjort 
lörebilden. 

Med hjälp av Stenbocks synnerligen omsorgsfullt förda räken
skaper för år 1705 och Sparre-Lillies kassaböcker för åren 
1706—24 samt diverse handlingar rörande epitafiet, vilket allt 
nu förvaras i det s. k. Bergshammararkivct på Riksarkivet, kan 
inan nästan i detalj rekonstruera händelseförloppet vid epitafiels 
tillkomst. 

Arbetet sätts igång redan våren 1705. I ett kontrakt med 
gjutaren Aubry och formaren Henrion redogöres utförligt för 
material- och arbetskostnader. Dessa omfatta dock enbart de 
skulpturala delarna av gravmonumentet, övriga utgifter framgå 
av kassaböckerna. För år 1705 finnes bl. a. upptaget en utbe
talning till kyrkoföreståndaren vid Storkyrkan på 553 d. smt 
lör gravplatsen och 73 d. smt för »omkåslnad på Sahl. Kyrckio-
herden Benzelij graf som blef flyttat». 

För utförandet av trämodeller till epitafiet anlitas slotts
snickaren Simon Bauman, som härför i maj 1705 utkvitterar 
106% d. smt. Den 15 maj samma år erhåller Burchard Precht 
40 d. smt som respengar till Holland, där han fått i uppdrag atl 
beställa stenhuggeriarbetena för epitafiet. Där stannar han i tre 
månader enl. räkenskap dalerad 20 dec. 1705. I juli samma år 
uppsatts ett kontrakt mellan Precht och Sleven Vennekool i 
Amsterdam, som åtager sig att leverera »een Tombe Volgens 
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Fig. 3. J. G. Stenbocks epitafium i Storkyrkan. Stockholm. I .épilnphe de 
J. G. Stenbock dans Storkyrkan, Stockholm. 
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een Houte Model Daar Van Zijndc en Naar de maaten int Cleijn 
en int groot Daar Nevens Staande». Vennekool betecknas i 
Thicme-Becker som den ledande arkitekten under den efter-
klassicistiska perioden i Holland. 

I Stockholm fortgår arbetet med skulpturerna även efter Sten
bocks död. Aubry och Henrion utkvittera sina kvartalslöner och 
i september 1705 erhåller > gipsmakar en Foucquet 400 d. smt 
för modellernes och formernas pousserande till metall». Ytterligare 
utbetalningar till honom i september gälla »20 Alnar Lärft till 
Modellernes förfärdigande» samt lön till två hantlangare under 
93 dagar. I början av december avlönas de två hantlangarna för 
73 dagar, från den 1 september till november månads utgång. 
Slutligen utbetalas den 6 december till »Bildthuggaren Foucquet, 
som nu lychtat dess arbete, resten av hans gage» 200 d. smt. 

Fig. 4. Detalj av Stenbocktka epitafiet i Storkyrkan. Stockholm. — Detail de 
1'épitiipbe de 1. G. Stenbock duns Storkyrkan, Stockholm. 
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Fig. 5. Minnespenning öuer J. G. 
Stenbock nu A. Karlsten 1692. 
< Kungl. mgntkabinettet, Stockholm ) 
5/6. — Medaille commémorative 
ile J. G. Stenbock par A. Karlsten 

1692. 

Fig. 6. Minnespenning över J. G. 
Stenbock efter tlfenbentmedaljong 
uv J. Cavalier i Nationalmuseum. 
Stockholm. 1690-talet. (Kungl. mynt
kabinettet, Stockholm.) 1/2. — Me
daille commémorntiue de J. G. Sten
bock (Tnprés un médaillon d'iuoire 

de J. Cavalier, XVI l e siécle. 

Även under åren 1706—1708 äro Aubry och Henrion anställda. 
Ölandssten köpes både 1705 och 1706 och stenhuggare Jonas 
Silfwerling står för murningsarbetet i kyrkan. I april 1707 be
talas klockaren och dödgrävaren i Riddarholmskyrkan »för 
deras möda då sal. Hans Excell:ns lijk uthtogs» samt klockaren 
och dödgrävaren i Storkyrkan för likets »jordsättning». 

Bland arkivalierna finnes ytterligare ett kontrakt mellan 
Precht och Vcnnckool av nästan exakt samma ordalydelse som 
det förut nämnda. Detta andra kontrakt är dock daterat Amster
dam 26 juni 1708. Förklaringen härtill gives i en tyvärr oav
slutad, odaterad och ej undertecknad skrivelse till föreståndarna 
och kyrkovärdarna i Storkyrkan, vari omtalas att det beställda 
epitafiet »för andra gången uti Hålland måst beställas, sedan 
det första på siön förgiecks». Ett utkast till denna skrivelse är 
dock daterat Sundby 11 juli 1722 och undertecknat E. S., vilket 
måste vara signaturen för Erik Sparre, maken till Christina 
Beata Lillie, Stenbocks systerdotter och arv-lagerska, som över
tagit arbetet med monumentets fullföljande. Av handlingarna 
framgår även att Vennekool förutom vid förhandsuppgörelsen 
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med Precht fick betalt tvenne gånger, dels 1707 och dels 1711. 
Dessutom förekommer en uppgift att nya modeller, denna gång 
utförda av snickaren Metten, sänts med skeppet Ulrica d. 30 
sept. 1708 till Amsterdam. 

Den enda utbetalning som sker under åren 1709—1719 är 
Vennekools slutlikvid 10 okt. 1711. Först 1720 sätter man på 
allvar i gäng med att få hem epitafiet. I ett brev daterat Stock
holm 1 aug. 1720 meddelar Precht att »die architectur fon 
marmor welche der Sehligc Steffen Vennekohl . . . hat verver-
tigen lassen durch den Steinhauer [Anlhonie] Turck . . . wirt 
bei den Steinhauer anzutreffen sein». En räkning daterad 17 
sept. samma år upptager betalning för packning och sändning 
av epitafiet från Amsterdam samt för 11 års packhushyra och 
konvojliccns. Samma höst kommer gravmonumentet äntligen till 
Sverige. Den 4 oktober 1720 betalas nämligen för »epitaficts 
upplagande från skeppet på Skeppsholmen samt transport till 
Slottsbacken och sedan till Storkyrkan, därest det är insatt, be
stående af 17 foutraler uti kistor». 

1721 betalas för gruvöppningen i Storkyrkan, där liket som 
ovan omtalats varit gravsatt ända sedan 1707. Men det dröjer 
ytterligare ett par år innan monumentet blir uppsatt. 1 en 
skrivelse från Storkyrkans föreståndare 8 juni 17223 till »en 
icke namngiven arvinge» [ = Erik Sparre] anmodas denne att 
»foga den gunstiga anstalt att bem:tc Epitaphinm forderligast 
kunde blifwa upsatt, alldenstund de inånga och swåra kistor, utij 
hwilka det nu ligger inneslutit betäcka åtskilliga grafwar och 
äro till stoort hinder när de skola öpnas, hwaröfwer deras ägare 
sig mycket beswära, förutan det att de giöra kyrckian något 
ostadig, och är folckets fria gång till hinder, kyrckian äfwen wähl 
wil wara utan answar, om grafsteenarne igenom samma kistors 
tyngd skulle spricka ell:r gå sönde r . . . » . Svaret härpå är den 
tidigare nämnda skrivelsen från Erik Sparre, vari dröjsmålet 
förklaras: »Vad altså Epitaphii uppsättande angår, så hade del 
längst för detta skola skiedt, om man icke varit nödsakat at 
dröja dermed för en sten skulld, som man vid kistornas öpnande 
befan fchla och därpå straxt bcstälte, men ännu intet kunnat 
få hit, vilket herr borgmästaren Adlcrcranlz, som jag anmodat 
at beställa detta arbete, utförligare kan berätta, och lärcr så 

3 Slorkyrkoförsamlingcns arkiv i Stockholms stadsarkiv K I I I : 17, s. 141. 
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snart han kan bekomma denna stenen med sjelva verkets före
tagande intet längre dröja . . .» 

1723 börjar äntligen arbetet med uppsättningen. Arbetarna 
lägger den stora svarta stenen på bockar för att inskriptionen 
skall kunna huggas. Detta anförtros ål stenhuggare Fristedt, 
som härför kvitterar 116 d. smt den 26 oktober och för polering 
60 d. smt den 26 november. 

Under våren 1724 arbeta fortfarande stenhuggare och murare. 
Den 24 juli betalas bildhuggare Norberg för 6 st. formar till 
gjutning av lövverk och festoner m. m. och gjutaren Kloss för 
sitt arbete därmed. Den 12 okt. får målaren Danckwarl Pasch 
1200 d. kmt för förgyllning och bronsering. Borgmästare Adler-
crantz erhåller den 3 nov. 600 d. kmt »för dess omak och ordi
nation om Epitaphiumcts opsättiande». 

Den sista utbetalningen sker den 18 nov. 1724 för 600 ex. av 
»epitafiets aftrvckande». Med detta sistnämnda åsyftas med all 
sannolikhet etl folioblad med inskriptionen in extenso, varav 
ett ex. finnes bevarat i Kungl. biblioteket. Inskriften är författad 
av C. von Staude. Den är på latin och en del därav lyder i över
sättning: »I Rådkammaren eftertrycklig, i hofvet lysande, i bor
gerliga lifvet rättskaffens; eftertrycklig utan förnämhet, lysande 
utan överflöd, rättskaffens ulan begär att synas så vara. 
Derigenom Konungars kärlek, Rikels prydnad, Medborgares 
exempel.»4 

RESUMÉ 

Gurli Grundström: L'épitaphe de Johan Gabriel Stenbock dans 
Storkyrkan. 

Pendant la dernicre année de sa vie, le grand maréchal du 
royaume Johan Gabriel Stenbock (1640—1705), un des nobles de 
la periode carlovingiennc, laissa faire des préparalifs pour Text-cu-

4 Biographiskl lexicon. Bd 15, 1848 
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lion de son epitaphe. Le croqnis lut fait par Nikodemus Tessin le 
j . , larchitecte le plus eminent de ce temps en Snede. Les travaux 
en bronze furent effcctués par les Francais, Bernard Foucquet, 
Francois Aubry et Claude Henrion, invités pour participer å la 
construction dn chåteau. Les modéles en bois furent exécutés par 
lébtnisfe du chåteau Simon Bauman. Les ouvrages en pierre 
furent commandés par 1'enlremise de lébéniste Burchard Precht 
de Steven Vennekool ä Amsterdam 1705. Une nouvelle commandc 
suivit 1708, car la premiére livraison s'ctait perdue pendant un 
naufrage. Ce n'est qu'en 1720, que 1'épitaphe vint en Suéde, mais 
ne fut mise ä sa place dans Storkyrkan qu'en 1724. Les dépenses, 
calculées au debut ä un prix de 6000 rixdales (riksdaler). sVlaienl 
élevécs jusquå 16.000. 
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