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CASPAR SCHRÖDERS EPITAFIUM 
ÖVER SIN FADER 

Av A r m i n Tuulse 

I Karlshamns Karl-Gustavskyrka hänger på korets södra vägg 
ett epitafium av snidat, målat och förgyllt trä över borgmästaren 
Christopher Schröder, död 1699 (fig. 1—4).1 Epitafiets nedre del 
utgöres av ett svartmålat fält med en tydligen av Schröder själv 
författad inskrift, där det bl. a. står att läsa, hur han »som en re-
delig domare låtit Hiobs lära wara sin lära — efter all möielighet 
att bewakal» Inskriftsfältet flankeras av festonbehängda voluter 
samt har som understycke en dödskalle på en mussla, omramad 
av akantus. En profilerad arkivolt täcker fältet, och över denna 
höjer sig en profilerad sockel, uppbärande ett sarkofagartat över
stycke, täckt av tvenne voluter. Detta parti flankeras av två sör
jande änglabarn, det ena med timglas, det andra med ryktets 
basun och fridens lagerkvist (fig. 3—4). Mitt emellan dem en 
kartusch med inskrift: Recte faciendo neminem timeas ( = Om 
du gör det rätta, må du frukta för ingen). Framför kartuschen 
hänger rättvisans våg, under densamma ligger lagens bok och 
straffande svärd. På voluterna ymnighetshorn med frukter och 
sädesax. På denna mittgrupp reser sig en obelisk på kulfötter, 
bärande på framsidan en palmbladsomgiven medaljong med 
Christopher Schröders porträttrelief i grått mot svart botten, krönt 
av en krona med stjärnor på flikarna (fig. 2). Det hela avslutas 
av en stor eldurna, behängd med guirlander. Epitafiets höjd är 
ca 3,5 meter. — Enligt äldre inventarieförteckningar har monu-

1 Med detta epitafium fick förf. närmare kontakt i samband med under
sökning av Karlshamns kyrka för inventeringsvcrket Sveriges Kyrkor som
maren 1958. Beskrivningen av Karlshamns kyrka ingår i Sveriges Kyrkor, 
Blekinge IV, Sthlm 1960. 
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Fig. 1. Christopher Schröders epitafium i Karlshamns 
kgrka. Fo to : N. Lagergren 1958. — Christopher Schrö

ders Epitaph in der Kirche zu Karlshamn. 
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mentet alltid haft sin plats på korets södra vägg. Ända till 1830 
fanns bredvid epitafiet en gammal med sorgflor överdragen värja, 
som säges ha tillhört borgmästaren Schröder. 

Den på medaljongen avbildade mannen med sin prydliga al-
longeperuk och sina energiska anletsdrag har spelat en mycket 
stor roll i Karlshamns historia under stadens första decennier. 
Han föddes 1628 i Hamburg som son av en köpman och hade i 
sin ungdom lärt sig fältskärsyrket; han antogs 1650 till regements-
barberare vid Håkan Nilsson Skyttes regemente och blev sedan 
fältskär vid Erik Drakes regemente i Kronobergs läns infanteri. 
För sin tjänst erhöll han 1652 kronohemmanet Tveta i Furuby 
socken, Kronobergs län.2 År 1661 knöts Christopher Schröder till 
Bodekulls 1659 upprättade skeppsvarv, avancerade i den nyan
lagda staden Karlshamn till tullinspektör, blev sedan rådman och 
var 1678—99 borgmästare därsammastädes. Hans förtjänster var 
stora i stadens kommunala och kyrkliga liv. Christopher Schröder 
tycks ha varit en nitisk och företagsam man, som emellertid tycks 
ha haft det felet att han »welat öfwa sin myndighet alfwarsamare 
än det kunde tåla».3 Det sistnämnda förhållandet blev i synnerhet 
påtagligt på grund av att den tyskfödde borgmästaren hade ett 
stridigt borgerskap att göra med, ett samhälle som icke ännu hade 
hunnit konsolidera sig efter stadens tillkomst. Detta märks bl. a. 
i de strider som uppstod i samband med grundläggning av Karl-
Gustavskyrkan, en byggnad som tillkom på Schröders initiativ 
och där han som en av de första 1699 fick sitt vilorum framför 
högaltaret — tre år före kyrkans invigning. Hans gravsten finns 
ännu kvar, 1950 åter placerad på sin ursprungliga plats. Inskriften 
på stenen ger uppgifter endast om borgmästaren själv. Genom 
Cronholm vet vi emellertid, att Christopher Schröder varit gift 
fyra gånger och haft sammanlagt 20 barn. Endast två är hittills 
kända till namnet: Caspar — sedermera hovbildhuggare, och 
Niclas — häradshövding i Roslagen. 

Sonen Caspar föddes omkring 1652 på den ovannämnda gården 
Tveta, där modern Karin Schröder kvarbodde ända till 1661, då 

2 Riksarkivet, Biographica 1:19, Christopher Schröder till Kungl. Maj:t 
angående skattefrihet. 

3 C. /.. Cronholm, Beskrifning om Blekinge frän omkring 1750. Manuskr. i 
Kungl. Bibi., s. 279 f. 
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Fig. 2. I bristopher Schröders porträttrelief pd epitafiet fig. 1. Foto : Foto-
Service Karlshamn 1958. — Porträtrelief Christopher Schröders von dessen 

Epitaph (Abb. 1). 

hon antagligen flyttade till mannen i Bodekull. Där växte Caspar 
upp och fick möjligen sina första kontakter med bildhuggar-
konsten hos någon av de träsnidare som voro anställda vid varvet. 
Dessutom verkade i Karlshamn en av Blekinges skickligaste trä
snidare Ake Truedsson, vars altaruppsatser och predikstolar till
hör de konstrikaste kyrkoinventarierna i detta landskap under 
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1600-talets andra hälft.4 Något närmare om dessa tidiga ungdoms
år vet man emellertid icke, ej heller finns några exakta uppgifter 
om hans eventuella korta studier hos någon av Stockholms bild
huggare före 1672.5 Däremot kastar ett av Bengt Medin publicerat 
brev av Christopher Schröder nytt ljus över Caspar Schröders liv.6 

Brevet i fråga är daterat den 15 december 1684, och i detta vänder 
sig Karlshamns borgmästare i allra ödmjukaste ordalag till gene
ralguvernören Hans Wachtmeister för att denne skulle låta re
kommendera hans son Caspar, »som nu nyligen uthur Franck-
rijke kommen ähr, och på sin bilthuggare konst i 12 åhr uthom 
landz reest, och nu omsijder så vijda der uthi sigh förkofrat, at 
han troor sigh till sinom Allernådigste Konungh och Fädernelan-
det med sitt arbethe at tiena . . . » 

Ar 1684 var Caspar Schröder sålunda en färdigutbildad skulp
tör, med 12 års studier på kontinenten bakom sig. Han dog 1710 
och fick sålunda över ett kvartsekel arbeta i sitt hemland. Ar 1686 
blir han Stockholms stadsbildhuggare, avancerar sedan till kungl. 
hovbildhuggare. Om hans produktion under decenniet efter hans 
hemkomst är emellertid relativt litet känt. Första gången namnes 
han 1689 i Mariefred i samband med en ny altaruppsats, en för
enklad upplaga av den stora altaruppsatsen i Riddarholmskyrkan. 
Ar 1692 tillverkar han tavelramar i Ulriksdal, 1693 och åren där
efter är han sysselsatt med musslor för Herkulesbrunnen m. m. 
i Drottningholm; sedan utför han fasadskulpturer för Storkyrkans 
orgel och skulpterar lejonmasker på Stockholms slotts gårdsfasad. 
Idel hantverkssysslor således för en porträttskulptör med fransk 
utbildning. Men mitt bland allt detta överraskar han 1695 med 
den kända marmorbysten av Karl XI, numera i Uppsala universi
tet, som med rätta har kallats för den svenska barockens yppersta 
verk i sin art. Märkligt nog följer inga sådana arbeten därefter, 
utan Schröders produktion består oss veterligen uteslutande av 
kyrkoinredningar skulpterade i trä. Förutom den ovan nämnda 
altaruppsatsen i Mariefred har han levererat predikstolen till 

4 Sveriges Kyrkor, Blekinge I av W. Anderson, Sthlm 1932, s. 169, 258, 353. 
5 G. Axel-Nilsson, Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil, Lund 1950, 

s. 418. 
6 B. Medin, Något om Caspar Schröders härstamning och ungdomsår. 

Konsthistorisk tidskrift 1952 (XXI), s. 25 f. 

104 



C A S P A R S C H R Ö D E R S E P I T A F I U M Ö V E R S I N F A D E R 

Fig. 3—4. Änglabarn på epitafiet fig. 1. Foto : Foto-Service Karlshamn 1958. 
— Engeln vom Epitaph Abb. 1. 

samma kyrka (1701), altaruppsatser till Piteå landsförsamlings 
kyrka, Hammarby i Uppland (1704) samt Rättvik i Dalarne 
(1705). Dessutom tillverkade han skulpturer till altaruppsatsen i 
Kalmar domkyrka (1709), vilken dock avslutades först efter hans 
död. Bland hans sista arbeten märkes även altaruppsatsen och 
predikstolen till österlövsta kyrka i Uppland (1710), totalför
störda vid en brand 1719.7 Det märkligaste i hans produktion är 
dopaltaret i Kungsholms kyrka i Stockholm, uppsatt 1707.8 

Allt detta torde dock vara endast en bråkdel av Schröders 
konstalstring, och det gäller för framtida forskning att fylla ut 
bilden av denne hittills tämligen åsidosatta bildhuggare från stor
maktstidens sista skede. Ett litet bidrag härtill utgör epitafiet över 
Christopher Schröder i Karlshamns kyrka, enligt Cronholm till
verkat av sonen Caspar Schröder.9 Såsom omtalat, dog borgmäs-

7 A. Nisbeth, Österlövsta kyrka. Upplands kyrkor 82, Uppsala 1956, s. 206. 
—• Förf. har även att tacka antikvarien Ä. Nisbeth för givande tankeutbyte 
om stormaktstidens kyrkoinredningar. 

8 Sveriges Kyrkor, Stockholm III, Kungsholms kyrka av M. Olsson, Sthlm 
1915, s. 64 f. 

9 Cronholm, a. a., s. 297. 
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låren Schröder 1699, kyrkan invigdes 1702 och var då långt ifrån 
fullbordad. Epitafiet kan sålunda knappast ha blivit uppsatt före 
invigningen, utan dess tillkomst kan sättas till tiden omkr. 1702 
eller t. o. m. något senare. Sonens minnesmärke över fadern blev 
sålunda den nyinvigda kyrkans första prydnad av rang, och det 
dröjde över tio år, innan den ryktbara orgeln och västläktaren 
med sin flödande dekor av Karlshamnsmästaren Caspar Ellen-
burg uppsattes. Detta av Helgo Zettervall 1880 kasserade konst
verk påminde för sin del om de gamla snideritraditionerna i 
varvstaden Karlshamn, där Caspar Schröder växte upp. 

Epitafiets komposition och detaljer bekräftar, att det är ett 
verk av en framstående mästare. Hur de olika delarna är samman
kopplade, hur det hela behärskas av plastisk känsla, allt detta är 
typiskt för tidens bästa bildhuggartraditioncr. Framför allt vitt
nar medaljongen om Caspar Schröders talang som porträttist 
(fig. 2). Ansiktets modellering präglas trots summarisk behand
ling av stram formkänsla, allongeperuken med sina energiska 
voluter och snirklar är direkt framvuxen ur den franska hovsti
lens »Grande-et-Noble», som under denna tid blev i lika hög grad 
normgivande inom porlrätlkonsten som Versaille inom arkitektu
ren. De sörjande änglabarnen är subtilt modellerade och kan 
räknas lill de bästa skapelserna inom denna genre i Sveriges ba-
rockskulptur (fig. 3—4). Som karakteristiska drag kan framhä
vas de känsliga munnarna samt det nedåtkammade håret som 
ligger silkestunt intill de höga pannorna. Detta för tankarna på 
den stora barnafamilj som under 1600-talet växte fram nr Fran-
cois Duquesnoys konstkrets. Genom Schröders övriga verk vet vi 
emellertid, att hans barntyp kunde ha olika variationer. De orna
mentala detaljerna på epitafiet är schablonmässiga, dock utförda 
med en säker elegans. Epitafiet är hållet i grått-svart-guld, och 
denna spartanska färgskala bidrager i sin mån till att ge det hela 
en kylig monumentalitet. Konstverket kunde lika väl ha varit 
betydligt större till formatet än det i verkligheten är. 

Epitafiets komposition ansluter sig till den typ av figurala grav
monument som har sitt ursprung i Italien och sedan via Frankrike 
och Nederländerna spred sig norrut. Man tänker på det rika ne
derländska beståndet av pompa funebris i svartvit t , som fr. o. m. 
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Fig, •>. Knut Leijonhufuuds epitafium i Riddarholmskyrkan, Foto: Sveriges 
Kyrkor. — Knut Leijonhufuuds Epitaph in der Riddarholmskirche, Stockholm. 
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1670-talet i Sverige hade sin första förespråkare i Nicolaes Mil
lich.10 Hans monument över riksskattmästaren Gustaf Bonde i 
Spänga kyrka står Karlshamnsepitafiet mycket nära. Ännu när
mare står emellertid ett epitafium av svart och vit marmor över 
generaladjutanten Knut Leijonhufvud i Riddarholmskyrkan (fig. 
5). Han stupade 1700 i slaget vid Narva; epitafiet bekostades av 
konungen. Kompositionen är densamma som i Karlshamn; de 
olika delarnas sammankoppling är emellertid tyngre och bear
betningen mera bunden — allt tydligen förorsakat av material-
skillnaden — i Riddarholmskyrkan marmor, i Karlshamn trä. 
Leljonhufvuds epitafium är tillskrivet Bernard Foucquet.11 De 
franska dragen är påfallande, men det är troligt, att släktskapen 
beror på gemensamma förlagor. Porträttreliefen överst är hållen 
i samma stil som den i Karlshamn, och skulle lika väl kunna vara 
Schröders verk. I ett annat liknande fall har man t. o. m. kastat 
fram tanken att Schröder skulle vara upphovsmannen, nämligen 
i fråga om porlrättreliefen på Ehrenstrahls epitafium från 1690-
talet, även detta dock tillskrivet Foucquet.12 

Ännu så länge är Karlshamnsepitafiet det enda säkra verket av 
Caspar Schröder inom sepulkralkonstens område. Epitafiet har 
sålunda en viss betydelse för kännedomen av Schröders konst 
och lockar till försök att bland det rikhaltiga beståndet av epita
fier i svenska kyrkor urskilja några sådana som eventuellt kunde 
ha tillverkats av Schröder eller hans verkstad. På grund av kom
positionen och skulpturstilen stannar man främst vid brukspatron 
Lars Pedersens epitafium i Västerås domkyrka, uppsatt 1686 
(fig. 6). Epitafiet har av August Hahr tillskrivits Burchardt 
Precht, möjligen förfärdigat efter en ritning av Nicodemus Tessin 
d. y.13 Bertil Waldén har påvisat monumentets kompilatoriska ka
raktär, typisk för sin tid: den av änglar flankerade medaljongen 
med Ecce homo återfinnes på ett stick av Lépautre,14 liemannen-

10 B. Waldén, Nicolaes Millich och hans krets, Sthlm 1942. 
11 Sveriges Kyrkor, Stockholm II, Riddarholmskyrka av M. Olsson, Sthlm 

1937, s. 472. 
12 R. Josephson, Bernard Foucquet, Sthlm 1928, s. 29. 
13 A. Hahr, De karolinska epitafierna i Västerås domkyrka. Från Johannes 

Rudbeckius stift, Uppsala 1923, s. 225 f. 
14 B. Waldén, a. a., s. 226. — Samma motiv efter Lebrun förekommer ofta 

även på målningarna (Sveriges Kyrkor, Uppland I, Sthlm 1950, s. 366). 
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Fig. 6. Lars Pedersens epitafium i Västerås domkyrka. Fo to : B. Waldén. 
— Lars Pedersens Epltaph im Dom zu Västerås. 
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Kronos som konsolfigur på ett annat grafiskt verk, och änglarna 
torde ha sina anor i Berninis konst. Allt detta — liksom de makabra 
detaljerna i mitten — kan ha tillkommit genom Tessins förmed
ling, men det finns en teoretisk möjlighet, atl den franskt skolade 
Schröder har varit kontaktman. I själva verket finns också i Pe
dersens epitafium åtskilligt som påminner om Schröders konst. 
Kompositionen slår nära Karlshamnsepitafiet: änglarna som flan
kerar Krislusreliefen är betydligt kraftigare byggda än Prechts 
änglar. Veckstilen är icke så detaljrik och linear som hos Precht, 
utan i de återhållsamma, breda, i de flesta fall konkavt snidade 
vecken anar man en bildhuggare som från början har lärt sig att 
hantera hårdare material. På Schröders altaruppsatser finner man 
liknande figurer i Piteå landsförsamlings kyrka, vars altaruppsats 
dock tillhör elt betydligt senare skede i hans produktion. Men 
gemensamma drag finns — i hållningen, i proportionerna och 
framför allt i de något breda sinnliga ansiktena med rundade pan
nor, kraftiga kindpartier och halvöppna munnar med fylliga läp
par. Kronosfiguren i epitafiets nedre del är välmodellerad; del 
skäggiga ansiktet har mästaren gestaltat till ett litet mästerstycke, 
påminnande om Gud Fader i Rättviksuppsatsens krönparti. Man 
tänker också på de praktfulla ansikten som Schröder skapade 
för evangelisterna i Kungsholms kyrkas dopaltare. 

Lars Pedersens monument är icke ensamt i sitt slag. Ett epita
fium i Kungsholms kyrka över drottningens köksmästare Zacha
rias Halling (t 1709) står ännu närmare Karlshamnsepitafiet än 
det ovan beskrivna (fig. 7). Änglabarnen med upprullat hår har 
sina släktingar pä dopaltaret i samma kyrka, i medaljongen överst 
samma Ecce homo som på Pedersens epitafium. Kompositionen 
har blivit fastare än i Västerås; det hela är ett vackert exempel 
på stormaktstidens funeralplastik i trä. Typen lever sedan länge 
kvar, särskilt i Dalarne, med vilket landskap ju Schröder också 
hade konlakt i samband med altaruppsatsen i Rättvik. Möjligen 
är även epitafiet över fru Anna Dahlborg m. fl. i Faluns Kristine-
kyrka hans verk, uppsatt först efter mästarens död omkr. 1711.15 

När Schröder dog 1710 vid femtioåtta års ålder stod han tydli
gen mitt i livlig verksamhet. Ehuru hans konstnärsbana är endast 

15 Sveriges Kyrkor, Dalarne II: 1 av G. Boéthius, Sthlm 1941, s. 150. 
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Fig. 7. Zacharias Hattings epitafium i Kungsholms kgrka. Foto : Sveriges 
Kgrkor. — Zacharias Hatting» Epltaph in der Kungsholmskirche, Stockholm. 
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sporadiskt känd, får man dock en viss föreställning om hans 
utveckling under det kvartsekel han var verksam i sitt hemland. 
Han blev tydligen utbildad som marmorbildhuggare i någon av 
de inånga verkstäderna i Paris och dess omgivningar under Lud
vig XIV:s tid. Dock är det icke uteslutet, att hans väg dit förde 
över faderns forna hemstad Hamburg samt över Nederländerna 
och att han under någon tid utnyttjade de färdigheter i träsnidar-
konsten, som han hade förvärvat i Karlshamn. Återkommen till 
Sverige startade han säkerligen med stora förhoppningar som 
porträttskulptör, vilket det ovan omtalade brevet av hans fader 
år 1684 bestyrker. Av detta brev till Hans Wachtmeister framgår 
bl. a., att man samtidigt översände ett prov på Schröders konst, 
tydligen ett porträtt av generalguvernören själv. Den omtänk
samme fadern ber ödmjukast om överseende »om han icke det i 
allt sä nätt träffet, efter som han intet lijkare Moduil kunnat få, 
eij heller som hans högste beklagan ähr, har han kunnat få något 
bättre, elliest skulle han det bättre hafwa giordt, ty nähr han seer 
et menniskos ansichte så kan han det mycket wähl treffa, som 
han här der af proff giordt hafwer».16 

Sina första porträtt efter hemkomsten skulpterade Caspar 
Schröder sålunda i Karlshamns borgmästarhem, och troligen till
hörde modellerna de förmögna köpmän som då bildade stadens 
överklass. Därom är emellertid intet närmare känt, lika litet som 
om hans arbeten överhuvudtaget från tiden före 1695 då han por
trätterade Karl XI. Mellan de första proven i Karlshamn och det 
högsta uppdraget en konstnär kunde få i Sverige, måste säkert 
ha funnits mellansteg. De ovan omtalade dekorativa arbetena 
från hans första år i Stockholm kunde knappast varit tillräckliga 
för att förskaffa honom en beställning på en marmorbyst av 
konungen själv. Generalguvernören Wachtmeister var välvilligt 
sinnad mot borgmästaren Schröder, och det torde vara troligt, 
att han på något vis sökt uppfylla önskemålen i borgmästarens 
skrivelse, kanske rent av på det sättet, att han rekommenderat 
Caspar Schröder hos sina ämbetsbröder. 

Därmed dyker åter frågan upp om generalguvernören Jakob 
Johan Hastfers marmorbyst i Västra Vingåkers kyrka (fig. 8). 

10 B. Medin, a. a., s. 26. 
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Fig. 8. Jakob Johan Huslfers hyst i Västra Vingåkers 
kyrka. Foto : I. Schnell. — Marmorbäste Jakob Johan 

Huslfers in der Kirche uon Västra Vingåker. 

Detta förstklassiga konstverk har Waldén vid ett tillfälle attri-
bueral lill Schröder;17 senare har samme författare emellertid 
sökt tillskriva verket Andreas Schliiter.18 Bystens utpräglade 
franska drag och den karaktärsfulla modelleringen av ansiktet 
står mycket nära Karl XI:s byst och porträttreliefen i Karlshamn 
(fig. 2). Med hänsyn till kvaliteten finns intet hinder för en attri-
hiition av även Hastfers byst till Schröder. Det var kanske t. o. m. 
hans första krafttag efter hemkomsten, hans mäslarprov, där han 
med ungdomlig kraft framlade all den yrkesfärdighet som han 
hade lärt sig i Frankrike med Girardon och Coyzevox som höga 
förebilder. Kanske utförde han bysten strax före 1686, då Hastfer 

17 /}. Waldén, Några svenska porträlthyster från 1600-talet. Tidskrift för 
konstvetenskap 1929 (XIII), s. 50. 

18 B. Waldén, Nicolaes Millich, s. 223. — Jfr även E, Behrens, Neue Bei-
träge znr Schliilcr-Forschung. Zeitschrift fiir Ostforschung 111:3, Marburg/ 
Lann 1S64, s. 438 f. 
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blev guvernör i Riga, där han dog som generalguvernör över 
Livland 1695. 

Men en sådan verksamhet lönade sig tydligen icke under Sve
riges dåvarande förhållanden. Den unge konstnären Schröder 
med marmorskulptur som högt ideal måsle böja sig för de be
gränsade möjligheter som mötte honom i hemlandet, där trä var 
det vanligaste materialet, och där först och främst kyrkoinred
ningar och sepulkralkonst gav konstnärerna deras levebröd. Hans 
bana blev trasnidårens; endast i enstaka fall anlitades han som 
stenbildhuggare och då blott för dekorativa detaljer. Han kunde 
tydligen icke hävda sig mot de franska konstnärer som arbetade 
vid Stockholms slott fr. o. ni. 1690-talet. Med Schröders hemkomst 
1684 börjar icke någon ny period i Sveriges skulpturhisloria. Däri 
ligger tydligen hans begränsning, som dock icke kan bero pa bris
tande begåvning, utan på andra orsaker, ännu så länge okända. 

Som träbildhuggare hade han bl. a. att hävda sig mot den 
Precht—Tessinska konslkretsen. Att döma av det hittills kända 
materialet tog genombrottet sin tid, och först under de fem sista 
åren före sin död 1710 synes Schröder i större utsträckning ha 
anlitats av kyrkorna. Men för att vinna bifall, var han tvungen 
att kompromissa mellan sin egen och beställarnas smak. Hur gro
teska former detla kunde ta, därom vittnar den välkända historien 
om altaruppsatsen i Rättviks kyrka 1705: när verket var färdigt, 
begärde man »tillökning av flera och större ornamenter», vilket 
man även fick — på bekostnad av uppsatsens konstnärliga vär
de.19 Det är således ingenting att förvånas över, alt Schröders stil 
genomgår påtagliga ändringar under de återstående korta, men 
febrila levnadsåren. Elt intressant studieobjekt ur den synpunkten 
är dopaltaret i Kungsholms kyrka från 1707. Såsom redan sagts 
utgörs dess främsta konstnärliga kvaliteter av evangelisternas 
markanta ansikten. I dräkterna och figurernas hållning har mäs
taren försökt att anpassa sin stil till den »blåsväderbarock» som 
då var allenarådande inom Sveriges träskulptur och vars främsta 
målsman var Burchhardt Precht. Resultatet i Kungsholms kyrka 

" Carl R. af Ugglas, Allaret i Piteå landsförsamlings (öjeby) kyrka — 
verk av ('.aspar Schröder. Norrbotten 1935, s. 37. — Densamme, li l ' 
arbeten af Caspar Schröder. Konst III (1913—14), s. 57 f. 
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har blivit mindre lyckat, och det hela står i skarp kontrast mot 
den franska förebild, som Schröder hade i tankarna vid skapan
det av detta unika konstverk: gravmonumentet över Henri II de 
Condé av Jacques Sarrazin, uppsatt 1663 i Jesuitkyrkan i Paris, 
sedan 1800-talet i nägot förändrad form i Chantilly.20 Ett av 
Schröders sista arbeten — skulpturerna för altaruppsatsen i Kal
mar domkyrka — bestyrker med sina rörliga konturer och sin 
manicristiska hållning ytterligare, åt vilket håll utvecklingen gick. 
Denna provinsiella berninism var tilltalande för landets smak och 
övertogs av flera epigoner och hantverkare. Under årtiondena 
efter 1710 — med rätta kallad för den dödaste perioden i svensk 
skulplurhistoria — hämtar man kanske lika mycket nr Schröders 
kvarlålenskap som ur den Precht—Tessinska kretsen. Detta kan 
också förklara, att det lilla epitafiet i Karlshamns kyrka fått efter
följare mer än ett kvartsekel senare. 

20 G. Macon, Les arts dans la maison de Condé, Paris 1903. s. 58 f. M. Di-
gard. Jacques Sarrazin, son oeuvre, son influence, Paris 1033, s. 82 f. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Armin Tuulse: Caspar Schröders Epitaph fiir seinen Väter. 

Der Verf;;sscr bringt eine Analyse des Kpitaphs fiir den Biirgcrmcisler in 
Karlshamn Christopher Schröder (Abb. 1—4), geboren 1628 in Hamburg, ver-
Storben 1699. Das Epitaph ist von seinem Sohn, dem Hofbildhauer Caspar 
Schröder (f 1710) gearbeitet worden, der seine Ausbildung in Frankreich 
erhielt und 1084 nach Schweden zuriickkehrle. Sein bisher bekanntes bestes 
Werk ist ein;- Marmorbiislc König Karls XI. von 1695. 

Ausgchcnd von Christopher Schröders Epitaph in der Stadtkirche von 
Karlshamn versucht der Verfasser, Caspar Schröder eine Reihe ähnlicher 
Kimslwcrk-,' in schwedischen Kirchen zuzuschreihen (Abb. 6—7). Möglicher
weise ist atish eine Mannorbustc des Generalgouverneurs llastfer in der 
Kirche von Västra Vingåker (Abb. 8), ausgefiihrt um 1686, eine Arbeit von 
Ibm. Anf Grund der begrenzten Möglichkeiten fiir die Marmorplastik in 
Schweden sah sich Caspar Schröder gezwungen, hauplsächlich in Holz zu 
arbeiten. Er hat dabei Kanzeln nnd Altare fiir mehrere schwedische Kirchen 
geliefert, in denen er sich dem Lokalgeschmack anpasst und dem Ideal eines 
provinzicllen Bcrninismus folgt, wie er unter anderem von einem der damals 
in Schweden bedeutendstcn Holzbildhaucr, dem Hamburger Burchardt Precht, 
gepflegt wurde. 
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