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PROBLEMET "BERTIL MÅLARE I STOCKHOLM" 

Av R u n e Norberg 

Den konstnärliga livaktighet på de mest skilda områden som 
rådde i Stockholm under senmedeltiden — särskilt under den 
långa tiden av fred under Sten Sture den äldres regim — avspeg
las i de bevarade stadsböckernas inånga namn på målare, snic
kare, guldsmeder, pärlstickare o. s. v. Tyvärr är de flesta av dessa 
ännu blott namn, men om dem som hade för vana att signera 
sina verk vet vi en hel del. Mest känd är ju Albertus pictor eller 
Albrekt (ej Albert!) pärlstickare som omväxlande använder båda 
benämningarna. En gång, nämligen i den nu försvunna signa
turen i Kumla kyrkas kalkmålningar av år 14821 har det stått att 
de utförts "de piclore Alberto pärlstickare". Om delta observerats 
tidigare kunde det ha besparat den konsthistoriska forskningen 
en del tvivel på identiteten mellan målaren och pärlstickaren. 
Albrekt hade förmodligen kommit från Arboga. En Albrekt 
målare tog burskap där 14652 och hans tidigaste målningar (Sala 
landskyrka, Dingluna) finns i Västmanland. Albertus pictor be
höver inte närmare presenteras här. Mindre känd är Jordan 
målare, som år 1475 signerat altarskåpet i Sollentuna, Uppland, 
och som verkade i Stockholm åtminstone från slutet av 1460-talet 
till början av 1480-talet men som sedan troligen flyttade till 
Arboga och tog burskap där 1483.3 I övrigt är det endast den i 

1 L. F . Kiblman, Beskrifning öfver Kumla socken, 1828, s. 170, citerar 
protokollet från Johannes Rudebeckius visitation 4.11.1630. Att målaren och 
pärlstickaren var samme man har först påvisats av Andreas Lindblom, 
Albert målare och pärlstickare, Svenska Dagbladet 14/1 1923. —• Nedan redo
visade resultat framlades i sammandrag vid mitt föredrag: "Nytt om Notke, 
Stenrat och andra 1400-lalskonstnärcr" i Svenska arkeologiska samfundet 
16/11 1956. 

* Den 11/2. Arboga stads tankebok 1451—1568, utg. av E. Noreen och 
T. Wennström, Uppsala 1935—37, I, s. 207. 

s Den 3/12. S. Ljung, Arboga stads historia intill 1551, Arboga 1949, s. 260. 
Om Jordan målare förbereder förf. en monografi. 
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Stockholm länge verksamme geniale konstnären Bernt Notke från 
Lubeck och hans krets av medhjälpare av olika slag som blivit 
mera gripbara genom kombinationer av dokumentariska fakla 
och stilanalyser, en verksamhet som ännu inte kan anses slut
giltigt klarlagd. Ytterligare två i Mälarlandskapen representerade 
konstnärer har signerat altarskåp, nämligen Lars Germundsson 
(Lena, Uppland, 1491)4 och Johannes sculplor (östra Ryd, Upp
land, 1489) ,5 men av dessa hörde Lars Germundsson hemma i 
Enköping0 och Johannes sculplor är troligen identisk med Hans 
snickare, som flera gånger var borgmästare i Uppsala." Lars 
snickare slutligen som 1514 signerade S:t Olovsskåpet i Värmdö 
kyrka, Uppland, verkade sedan 1490-talet i Arboga men måste 
efter social karriär i staden, där han med Svante Stures hjälp 
blivit borgmästare, fly från Arboga år 1507, anklagad för dräp.8 

I Stockholm tycks han ha haft framgång och åtskilliga arbeten 
har tillskrivits honom. 

En av de i svensk konsthistoria under senare årtionden mest 
omskrivna av Stockholms senmedeltida konstnärer är Bertil 
målare, som enligt stadens tänkeböcker verkat där från 1476 till 
omkr. 1490. Denne Bertil målare har emellertid inte lämnat något 
signerat verk efter sig, utan det oerhört stora antal altarskåp och 
altarbilder som samlats under hans namn har stiljämförelser som 
bakgrund med utgångspunkt från det ännu bevarade altarskåpet 
i Boglösa kyrka i Uppland (fig. 1 och 3). 

Attributlonen av Boglösaskåpet till Bertil målare gjordes redan 
1924 av Johnny Roosval9 med stöd av uppgifter i en då nyligen 
utgiven del av tänkeböckerna, där en ekonomisk tvist mellan 

• Utställning av äldre kyrklig konst i Uppsala 1918, Katalog nr 75. 
5 Sveriges Kyrkor, (SvK), Konsthistoriskt inventarium, Uppland, 1, s. 312. 
• R. Norberg, i Tidens konsthistoria, III, 1950, s. 166, samt utförligare i 

Uppland, 1953, s. 18. Hemhörigheten i Enköping framgår av Stockholms stads 
tänkeböcker (i del följande citerade STB) 1483—1492 (Stockholms stads 
äldre stadsböcker 2 :2) , s. 206, 283. 

7 Hans snickare är känd i Uppsala från 1457 (5. Ljung, Uppsala stads 
historia II, Uppsala 1954 s. 407). Utbredningen av de verk som med hjälp av 
ö . Rydskåpel kan tillskrivas honom tyder på Uppsala som centrum. 

8 S. Ljung, Arboga stads historia, s. 259. 
• Svenskt biografiskt lexikon IV, 1924, s. 24 f. 
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bönder och kyrka i Borglösa å ena sidan och Bertil målare å den 
andra vid flera tillfällen förekom och där det talas om ett altar
skåp som Bertil gjort. Enligt Roosvals tolkning var det just detta 
altarskåp som bevarats i Boglösa, och dessutom menade han, att 
en i sammanhanget förekommande Renholt var identisk med den 
kände Reinholt Leehnsen som var kyrkvärd i Storkyrkan. Där
med ansågs styrkt, att Boglösaskåpet kommit frän Storkyrkan, 
diir det skulle ha blivit oanvändbart genom 1470-talets ombygg
nader. Med hänsyn till att skåpet bl. a. som andra huvudbild 
innehåller en framställning av Jesu begråtande skulle skåpet ha 
utförts för Helga Lekamens kor. Av dessa anledningar medtogs 
altarskåpet bland Storkyrkans inventarier i Sveriges Kyrkor.10 

Sedan Roosval upptäckt, alt också Storkyrkans berömda hög-
altarskåp, utfört i Lubeck år 1468, vad skulpturen beträffar stod 
Roglösaskåpet nära, ansåg han alt Bertil varit en tysk mästare, 
som ursprungligen varit verksam i Lubeck men vid mitten av 
1470-talet flyttat över lill Stockholm.11 Under liibecktiden skulle 
han ha ulfört altarskåpet i Liitjenburg, Holstein, daterat 1467, 
samt ytterligare åtta altarskåp i Schleswig-Holstein och ett i Dan
mark. 

I Sverige skulle Bertil målare utom de ovan nämnda altar
skåpen ha ulfört altarskåp i Litslena,12 Värmdö,11 Tensta,14 össe-

10 J. Roosval, i SvK. Stockholm I, Storkyrkan, s. 406, 407. Framställningen 
diir är bestickande men som nedan visas tillåter det dokumentariska under
laget ej eu sådan tolkning. 

11 / . Roosval, Bertil Målare aus Liibeck und seine Stockholmer Werkstatt , 
i Nordelbingen 1936, s. 105 ff. / / . Wentzel, Der Liitjenburger Altar von 1467, 
Hamburg 1951, anser en del av skulpturerna i Liitjenburgallarskäpet vara ut
förda av samma man som ulfört cn del av skulpturerna i Storkyrkoskåpef men 
avböjer attribulionen av den övriga nordtyska gruppen lill Bertil. 

12 J. Roosvnl. i Nordelbingen 1936, s. 112 f. R. Norberg, De medeltida trä
skulpturerna i Sigtuna Mariakyrka II, i Silune Dei 1944, s. 21—43. H. Busch, 
Meister des Nordens, 1940, s. 74. 

" J. Boosval, i Nordelbingen 1936. SvK. Uppland I, s. 429. Stockholm som 
medellida konstcentrum. Statens historiska museums utställning 1953, Kalalog 
nr 5. 

14 Stockholm som medeltida konstcentrum, Kalalog nr 3—4 och där anförd 
litteratur. 
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Fig. 1. Mittpartiet au altarskåpet i Boglösa kyrka, Uppland. Lubeckarbetc 
omkr. H78. Foto ATA. — Mittelteil des Altarschrdnes der Kircbe uon Bog

lösa. Uppland. Lubecker Arbeit um H78. 

bygarn,15 Möja (urspr. Värmdö),16 Kårsta,17 Faringe,18 Orkesta19 

och Åkerby samt delar av högaltarskåpet i Mariakyrkan i Siglu-
15 Stockholm som medeltida konstcentrum, Kalalog nr 7. Detla skåp tillhör 

en äldre riktning i Lubeck och bör utskiljas frän "Bertils" verk. SvK; 
Uppland V, s. 19: Sfockholmsarbele, 1470-talet. 

'• A. Nisbeth, Tvenne altarskåp i Statens historiska museum identifierade, 
Fornvännen 1960, s. 335 f. i l . Busch, a. a., s. 74. SvK, Uppland 1, s. 715. 

17 SvK, Uppland, III, s. 205, där det anses tillkommet i Lubeck omkr. 1500. 
18 SvK, Uppland, I I L s . 362 f. 
10 SvK, Uppland, IV, s. 322 f. Monica Rydbeck. Sankt Sigfrid, Växjö 1957, 

s. 21. Akerbyfragmentcf avbildat av A. Nisbeth i Åkerby kyrka, Upplands 
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Fly. 2. Mittparti au altarskåpet i Vists kyrka, Östergötland, uppbrunnet 1961. 
Ur samma uerkstad som föregående. Foto Nlckes foto, ATA. — Mittelteil des 
Allarschreines der Kirche von Vist, Östergötland, durch Brand zerstört 1961. 

Aus der gleichen Werkstatt wie der vorheryehende. 

na.20 Samtliga dessa kyrkor är belägna i Uppland. Från Sörmland 
har bevarats ett slort altarskåp i Huddinge21 samt skulpturer ur 
elt altarskåp i Eskilstuna-Fors kyrka,22 från Dalarna en rad altar-
kyrkor IV, s. 285. Nisbeth sammanställer Åkerby med Huddingeskåpet och 

anser båda utförda av cn nordtysk mästare ur Notkes krets. 
20 R. Norberg, i Silune Dei 1944, s. 21 ff. 
21 R. Norberg, i Stockholms stift i ord och bild, 1946, s. 244. H. Alm, i Sörm

ländska kyrkor nr 37, s. 11. 
22 R. Norberg, i Strängnäs stifl i ord och bild, 1948, s. 256. B. Waldén, i 

Sörmländska kyrkor nr 41, s. 19. 
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skåpsbilder i Grangärde23 och från Östergötland altarskåpen i 
Vist (fig. 2) och Rystad.24 Bland enstaka helgonbilder må här 
endast nämnas en ståtlig apostlabild i Lovö kyrka.25 Även altar
skåpen i Ekerö, Hammarby, Täby och V. Ryd samt det slora hel
gonskåpet med Thomas Beckets bild från Skepptuna kyrka, samt
liga i Uppland samt altarskåpet i Sorunda i Sörmland har vid 
olika tillfällen satts i samband med Bertil målare eller åtminstone 
med Storkyrkoskåpets skulpturer. Ett otvetydigt samband existe
rar men det måste bero på gemensamma impulser, troligen från 
Bernt Notkes tidigaste verksamhet i Lubeck under 1460-talet. 

Det är inte lätt alt överblicka detla stora och till kvaliteten 
växlande material. Situationen kompliceras av att elt medeltida 
altarskåp ofta utförts av flera krafter, inle bara inom verkstaden, 
utan ofta också av mera fristående, färdigutbildade medarbetare. 
Stundom kunde arbetet utföras i helt olika städer, som t. ex. del 
stora Birgittaaltarskåpet i Vadstena klosterkyrka, utfört i Lubeck 
och Rostock 1457—59.20 

Vad Boglösaskåpet beträffar är det tydligt, att en mästare ut
fört dörrarnas utvändiga målningar och en annan de skulpturala 
delarna, vilket åstadkommit en del förvirring. Till en början an
sågs Boglösaskåpet utfört av en enda man. En konsthistoriker har 
emellertid identifierat målaren i Boglösaskåpet med Bertil och 
därigenom kunnat tillskriva honom ett ganska begränsat antal 
verk.27 De flesta har funnit rimligare alt betrakta altarskåpets 
skulpturer och deras förgyllning och bemålning som Bertils verk 
och därmed kommit till ovan nämnda väldiga produktion. Det är 
också alldeles klart, att verkstadsledaren varit den som under cn 
lång följd av år stått för del skulpturala men att han beträffande 

25 Monica Rydbeck, a. a. s. 20. E. F'nrssmnn, Medellida träskulptur i Dalarna, 
Dalarnas hembygdsbok 1961, s. 116—117. Bland de bevarade altarskåpsbilder
na märks S:t Torkel, Närkes speciella helgon, felaktigt rekonstruerad och tol
kad som Petrus. En föregiven bild av S:l David, Västmanlands apostel, är cn 
okänd biskop som fått mitran avslagen upptill så att den liknar en abbots-
mössa. 

24 Monica Rydbeck, a. a. s. 16—17. Vistskåpet var fastsatt vid kyrkans vägg, 
varför det ej kunnat undersökas om målningar fanns kvar på dörrarna. 

25 SvK, Uppland VI, s. 462. 
29 //. Busch, i Konsthistorisk tidskrift IX, 1940, s. 17 ff. 
27 / / . Busch, Meister des Nordens, s. 74. 
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Fig. 3. Detalj uv korsnedliignini/en, mål
ning på utsidan nv altarskåpet i Boglösa, 
fig. 1. Foto ATA. — Detail von einer 
Kreiizabnahinc. Malerei auf der Aussen
seite des Altarschreines von Boglösa, Fig. 1. 

dörrarnas målningar samarbetat med en rad andra mästare eller 
gesäller med olika utbildning och av olika kvalitet. Det gemen
samma hos dessa målare är kontinuerlig anknytning till måleriets 
utveckling i Lubeck. 

I Storkyrkoskåpet av år 1468 med i stort sett enhetlig figur-
skulptur har t. ex. den då unge Herman Rode utfört målning
arna.28 I Boglösaskåpet omkr. 1478 är målningarna (fig. 3) ut
förda av en av Notkes medarbetare, som deltagit i arbetet på 
Notkes altarskåp i Århus 1479 och i Reval 1483.29 Altarskåpet i 

28 Andreas Lindblom, Nordtysk skulptur och måleri i Sverige, 1916, s. 1 ff. 
29 Stockholm som medeltida konstcentrum, Katalog nr 2. W. Paatz, Bernt 

Notke und sein Kreis, Berlin 1939, s. 214—219. 

295 



R U N E N O R B E R G 

Tensta, troligen från 1480-talet, kan uppvisa målningar av två 
olika av Notkes medarbetare, av vilka den ene utfört ytterdörrar
nas utsidor (nu i Västeråkers kyrka) .30 Altarskåpet i Litslena från 
omkr. 1490 har enhetlig skulpturstil med långa, smala figurer 
men i övrigt med verkstadens vanliga kännetecken.31 Måleriet är 
enklare än i de tidigare nämnda fallen och uppvisar i tämligen 
lika delar inflytande från Notke och Rode. Detsamma gäller mål
ningarna på Huddingeskåpet. En detalj, nämligen att det knä
böjande förnäma donatorsparets vapensköldar alltjämt står 
tomma och sålunda varit avsedda att fyllas i pä platsen, tyder på 
att de inte utförts i Stockholm. 

Högaltarskåpet i Sigtuna har besläktade målningar, men där 
är blott en av skulpturerna från samma tid, medan de övriga till 
stor del härrör från 1300-talet.32 Det lilla altarskåpet från Möja, 
ursprungligen sidoallarskåp i Värmdö, har enhetliga skulpturer 
i verkstadens vanliga stil, men målningarna (fig. 4) ha en kylig 
färgskala och detaljer som förråda påverkan från den som utfört 
målningarna på Henning von der Heides berömda altarskåp av 
år 1496 från Burgkirche i Liibeck.33 

Högaltarskåpet i Värmdö från 1490-talet har satts i samband 
med Bertil målare. Dess skulptör har medverkat i det något äldre 
Tenstaskåpet, och de inånga figurrika relieferna anknyter till 
Huddingeskåpet och Åkerbyfragmentet. Dess målningar34 har till
skrivits en av Notkes gesäller, nämligen den som målat Elisabet-
legenden på altarskåpet i Reval 1483. 

övriga altarskåp har förlorat sina målningar — hur det förhöll 
sig med Vistaltarskåpel får vi aldrig vela eftersom det brann upp 
våren 1961 •— men det som bevarats räcker för att inge oss all
varligt tvivel om att verken tillkommit i Stockholm. Inte minst 
gäller detta de enklare målningar (Litslena, Huddinge etc.) där 

30 W. Paatz, a. a. s. 200—212. A. Stange, Die deutsche Malerei der Gotik VI, 
1954, s. 114—115. 

31 J. Roosval, i Nordelbingen 1936, s. 113. //. Busch, Meister des Nordens, 
s. 74. R. Norberg, i Silune Dei 1944, s. 339. 

52 R. Norberg, i Situne Dei, 1944, s. 21 ff., särskilt s. 34 f. 
33 W. Paatz, a. a. s. 215 och Katalog nr 59. 
34 J. Roosval, Bernt Notkes oldgesäll, i Rig. 1936, s. 113 ff. W. Paatz, a. a. 

s. 215. 
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Fig. •';. Detalj av ängeln Gabriel ur bebådelsen på altarskåpet från Möja (ur-
sprungl. Värmdö) kyrka, Uppl. Lubeck, U90-talet. SHM inv. nr 20073: 1. 
Foto SvK, ATA. —. Detail vom Flngel Gabriel aus der Verkiindigung auf dem 
Altarschrein der Kirche von Möja (urspriinglich Värmda), Uppland. Lubeck 

U90er Jahre . 

de ledande liibeckarnas landvinningar ifråga om perspektiv, kom
position etc. tillvaratagils om också på ett litet tafatt sätt. Denna 
livliga kontakt med liibecksmåleriets utveckling och med så 
många olika målare är svår att förklara, om icke verkstaden varit 
förlagd lill Lubeck. 

En verkstad med så stor rörelse som det här är frågan om för
utsätter stor tillgång på kapital. Guldet var dyrt och de äkta 
färgerna minst lika dyra. Många medhjälpare fordrades. Bestäl
larna fick visserligen lämna förskott, men alt döma av de exem
pel vi känner till uppgick detta till högst hälften av totalkostna
den. Hur var det med Bertil målare i ekonomiskt avseende? 
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Fig. 5. Detalj au triumfkrucifixet i Ed» kyrka. 
Uppland. Läbeckarbete, 1460-taletf Törnekro
nan kompletterad framtill. Foto S. Curman 191S, 
ATA. —• Detail vom Triitmphkruzifix in der 
Kirche von Ed, Uppland. Lubecker Arbeit. 1'ililler 
Jahre . Dnrnenkrone vorne im Jahre 1918 ver-

vollständlgt. 

Enligt tankeböckerna hade Bertil målare notoriskt dålig eko
nomi. Sladsböckernas korta notiser ger oss följande bild av 
Bertils verksamhet i Stockholm. Han nämns första gången 1476, 
då som gäst, och det talas om gästagods,35 vilket innebär att han 
sysslade med affärer och ännu ej var borgare i staden. De första 
åren tycks han ha haft gott medborgerligt förtroende. Han npp-

35 STB 1474—1483, s. 65 (1476) 123 (1477). 
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Fig, Ii. Detalj au krucifixet i högaltarskåpet från 
Storkgrkan (S:t Nicolai) i Stockholm, utfört l 
Lubeck U68. SHM inu. nr 3753. Foto R. Norberg 
1943, ATA. — Detail vom Kruzifix im Hochaltar-
sebrein der Storkyrka (St. Nicolai) in Stockholm, 

ausgefuhrt in Liibeck 1468. 

träder flera gånger som edgärdsman, i regel tillsammans med 
svenska borgare.38 Bl. a. medverkar han en gång vid en döds
dom. Han handlar med järn37 och säljer en gång en rustning.38 

Redan år 1478 kan han, som vi skall se närmare nedan sid. 301, 

39 STB 1474—1483, s. 73 m. fl. 
" STB 1474—1483, s. 76. 
38 STB 1483—1492, s. 151. 
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icke betala cn skuld till Boglösa utan måste lämna pant, som han 
sedan förskingrar; detta ärende försvinner först efter åtta år och 
efter upprepade betalningsanmaningar ur rådslurättens protokoll. 
Han förekommer också flera gånger i stämningslistorna. Ar 1483 
får han anställning som klockare vid Storkyrkan,39 vilket ej heller 
tyder på att han skulle vara tyngd av guld eller ha någon om
fattande verksamhet i sitt yrke. Det framgår också att Bertil var 
en bohemnalur. Ett år efter utnämningen till klockare blev han 
kallad inför rådhusrätten och hotad med avsättning, om han inte 
slutade med sitt "nattaboller".40 Sista gången han framträder är 
i en dråplig krogscen från en marknad i Strängnäs.41 Bertil målare 
lade oombedd ut åtta öringar för en bekant, som blivit beskylld 
för att ha stulit en tydligen mycket stor ål från den ampra krö-
gerskan. Bertil måste gå till rätten för att få igen sitt utlägg; rätt
visans maskineri sattes igång både i Stockholm och i Strängnäs 
med utförliga vittnesförhör, vilket medfört att denna bagatell 
blivit en av de mest levande episoderna i tänkeböckcrnas eljest 
alltför lakoniska glimtar ur stadens liv. Av Bertil målares orda
grant återgivna repliker framgår, att han var svensk (eller fin
ländare) och ej tysk som stundom föreslagits. 

Att Bertils tillnamn "målare" inle enbart var elt namn — så
dant är ej ovanligt under medeltiden — framgår av notisen år 
1481 om "Tafflan som Bertil målare gjorde" och som otvivelak
tigt syftar på elt altarskåp. Han måste sålunda ha haft ut
bildning som målare, men av ovanstående torde ha framgått, att 
Bertil målare är otänkbar som ledare för den stora verkstad som 
i de senaste trettiofem årens konstforskning fått bära hans namn. 

För att lösa problemet måste vi granska tänkeböckernas upp
gifter om Bertils mellanhavanden med Boglösa kyrka. 

Det börjar den 4 mars 1478.42 Under rubriken "Tafflan" står 
följande: "Eodem die wordo borgomcstarena och raadet swa ens 
alhe bönderne, som köpto tafflane aff ö ryan Wynman til Buglösa 

39 STB 1483—1492, s. 35. 
40 STB 1483—1492, s. 81. 
41 STB 1483—1492, s. 344, 412, 414, 416 f. 
42 STB 1474—1483, s. 148. 
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kirko, sknlo föra henne hem til Buglösa och effter pascha 
skullo the koma ok sökia therres rätt medh Bertil Målare". Av 
detta framgår klart, att det altarskåp som bönderna enligt rättens 
beslut skulle föra hem var köpt av Örjan vinman, en känd gros
sist i öl och vin, som tydligen också förmedlade köp av altarskåp. 
Det framgår också, att Bertil målare var skyldig bönderna pengar, 
kanske förskott för något som aldrig levererats. Först den 19 mars 
1481 alliså tre år senare,43 förekommer Bertil målares skuld åter 
i tankeboken. Då får vi veta beloppet, hela 40 mark, "som Bertil 
målare hade opburet aff forscripna Buglösa kirkia". Vi får också 
veta, att Bertil måst lämna pant, nämligen "tafflan som Bertil 
maalare gjorde". Denna tavla, d. v. s. ett altarskåp, hade befunnit 
sig i kvarstad i Svartbrödraklostret, men en viss Renholt hade 
tillåtit, att altarskåpet fördes bort från staden, och Renholt blev 
därför av Boglösaborna krävd på det nyssnämnda beloppet. 

Den 28 mars 1481 hade situationen blivit ytterligare tillkrång
lad.44 Altarskåpet hade tydligen kommit tillrätta; det skulle nu 
säljas och av inkomsten skulle Renholt ta ut sin fordran; bön
derna skulle ta emot Boglösa kyrkas pengar "swa longt the 
räcker" och det som fattades skulle Bertil målare fylla ut. Ännu 
efter ytterligare fem år var skulden oreglerad, ty den 4 mars 1486 
beslöts, att Bertil måste förnöja Boglösa kyrka med pant eller 
pengar inom fjorton dagar.45 Redan den 11 mars var målet åter 
före, och beslutet blev nu strängare; det utsattes ett vite av 3 
mark, om ej betalning eller fullvärdig pant lämnades inom fjor
ton dagar. Efter detta torde Bertil efter åtta års krångel ha betalt 
sin skuld eller också Boglösaborna tröttnat i sina krav, ty senare 
förekommer ärendet ej mera i tänkeböckerna. 

Trots en viss oklarhet i fråga om förhållandet mellan Boglösa 
kyrka och bönderna i socknen — man kunde tänka sig, att det var 
frågan om två olika altarskåp — kan innebörden av tänkeböckcr-
nas uppgifter ifråga om det fiir oss väsentliga blott tolkas på ett 
sätt. Det till Boglösa kyrka år 1478 komna altarskåpet har köpts 
genom en agent, som i andra affärer har förbindelser i Lubeck. 

43 STB 1474—1483, s. 284. 
44 STB 1474—1483, s. 286. 
45 STB 1483—1492, s. 129, 130. 
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Skulle det ha utförts i Stockholm, vore ju en mellanhand mellan 
de båda parterna onödig. Lika klart är, att vi inte vet var "Taff
lan som Bertil maalare gjorde" till slut hamnade; ett är dock 
säkert, nämligen att den icke kom lill Boglösa, eftersom Bertils 
skuld kvarstod ännu 1486. 

Det måste också framhållas alt teorien om Boglösa-altarskåpets 
ursprungliga hemort i Storkyrkan är en ren konstruktion. Den 
Renholt som var inblandad i kvarstadsbråket och som tydligen 
också hade fordringar på Bertil målare är knappast identisk med 
Reinholt Leehusen, som alllid får sitt tillnamn ordentligt utsålt.40 

Det fanns flera med detta förnamn i Stockholm. Ej heller finns 
det något i skåpets bildmotiv som talar för teorien att det skulle 
vara avsett för Helga Lekamens altare, ty den bild av Kristi be
gråtande som åberopats och som finns i nedre registret av Bog-
lösaskåpels mittparti (fig. 1), upptill motsvarad av Marie kröning, 
är ett vanligt motiv i altarskåp. Det praktfullaste exemplet är 
högaltarskåpet från omkr. 1500 i S:t Lars i Söderköping, där det 
uppfyller hela mittpartiet.47 För övrigt hade det uppbrunna altar
skåpet i Vist (fig. 2) exakt samma motivgnippcring i mittpartiet 
som Boglösaskåpet. Det är helt enkelt frågan om elt Mariaskåp 
med Marias sorg och Marias förhärligande som huvudmotiv. Vad 
Helga Lekamens gille i Stockholm skulle ha haft för motiv på 
sin altarpryduad framgår av deras magnifika sigillstamp från 
1450-talet.48 Det är den genom mässoffret lill Kristi kött förvand
lade oblaten i sin av änglar burna monstrans (fig. 7), som fram
ställer Helga Lekamen, ett motiv som för övrigt ofta förekommer 
i kalkmåleriet ulan atl dess rätta innebörd observerats. 

Som ovan visats finns det tyvärr icke någon möjlighet att med 
tänkeböckernas hjälp anknyta Bertil målares namn till något be
varat altarskåp. En svag glimt av hopp kunde ha legat i det faktum 

4" Utgivaren av denna del av STB, Emil Hildebrand. betraktar också Ren
holt som en annan person än Reinholt Leehusen vilket framgår av registret. 

47 J. Roosval, i Sankt Ragnhilds gilles årsbok 1941, s. 3 ff. avbildat s. 4. 
48 SHM inv. nr 5477: 1. 7 Collijn, Handlingar rörande Helga Lekamens gille 

i Stockholm, I, 1921, försättspl. Stilistiskt tillhör den 1450-talet, varför det 
inte finns anledning betvivla det pä stampen inristade årtalet 1454. Jämför 
även Collijn a. a. V—VIII, 1930, försättspl. med gillets emblem liksom gillets 
primklocka i Storkyrkan i båda fallen en kalk med oblat. 
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Fig. 7. Sigillstamp för Helga Lekamens gille i Stock
holm. Troligen från år 1454. Efter autryck. SHM 
inv. nr 5477: 1. Foto ATA. — Siegel der „Gemeinschaft 
vom Heiligen Leichnam" in Stockholm. Vermutlich aus 

dem Jahre 1454. Nach Abdruek. 

alt Bertil år 1489 hade en fordran på sockenmännen i Korpo, Fin
land.49 Tyvärr är det ju efter vad som ovan framgått beträffande 
Bertils verksamhet ovisst, om affärerna med Korpo rört konst
verk eller varor, t. ex. järn. Av de bevarade senmedeltida träskulp
turerna i Korpo är det flera som skulle kunna vara utförda i 
Stockholm, men Bertil var ju redan utbildad, när han kom till 
Stockholm som gäst, och vi vel alltså intet om hans ursprungliga 
stilmiljö. 

Bertil målare måste alltså tyvärr räknas till de endast arkiva-
liskt kända Stockholmskonstnärerna från 1400-talels senare del 
liksom t. ex. den ekonomiskt framgångsrike Johan målare, vilkens 
unga änka Albertus pictor "konserverade" 1472, eller Gert målare 
som ofta förekommer i tänkeböckerna eller den troligen från 

49 STB 1483—1492, s. 358. 
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Antwerpen bördige pärlstickaren Gödert van der Elst, som skapa
de sig en förmögenhet och uppträdde som donator och alltså 
måste ha haft en omfattande rörelse. 

Det är naturligtvis inte uteslutet, att några av de Bertil målare 
tillskrivna verken tillkommit i Stockholm i en tillfälligt arbetande 
verkstad. Så hade Bernt Notke organiserat sin verksamhet vid 
flera tillfällen. Men det mesta måste ha ulförts i Lubeck. På Stor
kyrkoskåpet av 1468 står det ju uttryckligen i inskriften: "Desse 
tafele wart rede ghe maket to lubek". Verkstaden har uppenbar
ligen varit i full verksamhet redan 1468, och de senaste verken 
hiir ha tillkommit vid 1490-talets milt eller något senare. Även i 
Lubeck finns det trots de arkivaliska källornas mångfald åtskil
liga konstnärsnamn som ännu är blotta namn. Att försöka identi
fiera upphovsmannen till den här behandlade gruppen med någon 
av dessa är frestande, även om man inte ulan hjälp av nya fynd 
kan komina till någon bindande bevisning. Om min attribulion50 

av det utomordentligt sköna triumfkrucifixet i Ed (fig. 5) lill 
denne mästare är riktig — i varje fall är Edkrucifixet eller en re
plik av delta den direkta förutsättningen för Storkyrkoskåpets 
krucifix (fig. 6) — har han varit mäktig slörre konstnärliga pre
stationer än i huvudparten av de övriga, mera rutinmässiga 
verken. 

Om man tar i betraktande den tid verkstaden fungerat, finns 
det knappast mer än ett namn att välja på, nämligen Martin Rad-
loff eller Radeleff.51 Denne målare är känd i Lubeck från 1465 
lill 1498, då han dör i god ekonomisk och social ställning. Han 
utför troligen omkr. 1493 ett altarskåp för Mariakyrkan i Lubeck, 
färdigbctalat 1494 och utfört enligt testamentariskt förordnande 
av den redan 1480 döde stockholmsfararen Dietrick Pekkowe, för 
vilkens änka Martin Radloff var förmyndare. Det är en händelse 
som ser ut som en tanke, alt av de båda kyrkvärdar som beställt 
Storkyrkoskåpet och fått sina namn förevigade på detta den ene 
hette Tideman (Tideke) Pekkowe, en av de ledande tyskarna i 

50 R. Norberg, i Stockholm stift i ord och bild, 1946, s. 244. 
51 A. Goldschmidt, Lubecker Malerei und Plastik, Liibeck 1889, s. 85. 

/•'. Bruns, Beiträge zur Liibischen Kunstgeschichte II, Mitteilungen des Vereins 
fiir Liibeckische Geschichte und Allerthumskunde 10, 1901, s. 2 ff. 
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Stockholm. Släktskapen mellan denne kyrkvärd och rådman i 
Stockholm och stockholmsfararen från Lubeck lär dock aldrig 
kunna bevisas. Ett annat förhållande utgör däremot odisputabelt 
ett ytterligare stöd för vårt försök att utbyta namnet Bertil målare 
i Stockholm mot Martin Radloff i Lubeck. 

Under åren 1492—96 upptogs en speciell tull på alla in- och 
utgående varor från Liibeck.52 Den var avsedd att täcka utgifter
na för skydd mot danskt sjöröveri, som bedrevs med särskild in
tensitet dessa år och naturligtvis hindrade exporten av tunga och 
dyrbara ting som altarskåp. Men inemot ett tiotal altartavlor ex
porterades dock till olika östersjöhamnar under dessa fem år; det 
framgår av tullböckerna. Det enda av konst som fördes till Stock
holm utom ett paket målade dukar var tre altarskåp från Martin 
Radloff som i juli 1494 av skepparen Pawel Olsen fraktades till 
Stockholm.53 För dessa 3 "taffelen" betalades en tull av 4 schil
ling, vilket skulle motsvara ett värde av 48 mark.54 Det bör alltså 
ha rört sig om ganska små altarskåp, men exemplet visar, att 
Martin Radloff hade förbindelse med Stockholm trots de på grund 
av sjöröveriet besvärliga kommunikationerna. 

Här är icke platsen att diskutera de invecklade problem som 
möter oss, när det gäller analys av verkstadens stilsammanhang, 
framförallt det till en början nära sambandet med Bernt Notkes 
stil. Det fordrar mycket stort utrymme. 1460-talet var i Lubeck 
en brytningstid mellan gammalt och nytt, där det nya represen
terades av Bernt Notke och Herman Rode, det redan godtagna av 
Johannes Stenrat och det förlegade av den verkstad som felaktigt 
går under Hans Hesses namn, för att nu blott nämna några av 
de ledande. Detta ännu ej uppklarade men fascinerande avsnitt 
av Liibecks konsthistoria berör ju i högsta grad även Sverige och 
kan för övrigt icke klarläggas utan att svenskt material tas med i 
bilden. Här finns ett rikt fält för fortsatt samarbete mellan 
svenska och tyska konsthistoriker. 

52 F. Bruns, a. a. I, 9, 1899—1900, s. 139 ff. 
ss F. Bruns, a. a. I, s. 141. 
M En liibsk mark motsvarade 1493 ca 1,25 svenska mark, enligt benäget 

meddelande av Nils Ludvig Rasmusson. Man får väl också förutsätta alt 
värdet sattes så lågt som möjligt vid förtullningen. 
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Avsikten med dessa rader har endast varit att påpeka, att vi 
måste avföra Bertil målares namn ur vår konsthistoria, till dess 
att någon ny omständighet kan framdragas, som binder hans 
namn vid bevarade verk. "Bertil målare" har varit praktiskt som 
arbetsnamn inom forskningen. Det är inte min avsikt, att detta nu 
skulle ersättas med "Martin Radloff", trots de starka indicier 
som ovan anförts, ulan vi får tyvärr nöja oss med ett mera om
ständligt namn t. ex. "Storkyrkoskåpets verkstad i Lubeck" eller 
liknande och hoppas på att kommande forskning skall ge defini
tiv klarhet. 

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

R. Norberg: Das Problem: „Bertil målare in Stockholm". 

Von den vielen Kiinstlern, die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunder ts in 
Stockholm nach schriftlichen Quellen bekannt sind, haben wenige ihre Arbei
ten signicrt und uns dadurch die Mögliehkeit gegeben, sie auch als Kunstler 
kennenzulernen (Beisp. Albertus pictor, Jordan der Maler und I.ars der 
Schnitzcr, wie auch Meister Bernt Notke und seine Stockholmer Werkstat t ) . 
Nach 1924 wurde von Johnny Roosval in mehreren Schriften ein anderer 
Name eingefiihrt: Bertil målare (Maler), der in den Ralsprotokollen Stock
holms von 1476 bis um 1490 vorkommt. Nach Roosval wäre der noch in der 
Kirche von Boglösa crhaltene Schnilzaltar (fig. 1) von Bertil ausgefuhrt 
und durch den Kirchenvorsland Renholt fiir die Fronleichnams-Kapelle 
in S. Nicolai bestcllt, aber durch den Umbau der Kapelle unbrauchbar und 
daher an Boglösa verkaufl worden. Später (Nordelbingen, 19361 hat Roosval 
gezeigt, dass dieser Hertil auch den grossen Stockholmer Hochaltar von 
1468 (mit Malereien Herman Rodes) wie auch den Altar aus Liitjenburg aus 
dem Jahre 1467 ausgefiihrt hat und hat ihm noch eine grosse Reihe von 
weiteren Schnilzaltären und Heiligenbildcrn zugeschrieben. Auch andere 
Forscher haben dazu beigelragen, das Oeuvre von Bertil zu einem der grössten 
eines einzelnen Kansliers in Skandinavien zu maehen. 

Dieser Bertil muss hauplsächlich Schnitzer und Stoffierer gewesen sein und 
hat mit verschiedenen Malern zusammengearbeilet (Herman Rode 1468, vier 
verschiedene Mitarbeifer Bernt Nolkes in den achtzigcr Jahren und zulclzt 
einige bescheidene Maler, die von Notke und Rode beeinflussl sind und ständig 
die Neuigheiten der fiihrenden Lubecker in Perspeklive und Komposition auf-
nehmen). 

Der Verf. meint, die Wirksamkeit Bertils wäre nur in Lubeck selbst denkbar 
gewesen, wie fiir den Hauptallar von 1468 inschriftlich gesichert ist. Ausser
dem hatte so ein Riesenbetrieb wie der Bertils sehr viel Kapital verlangt. 
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Bertil der Maler hal aber immer Schulden gehabt und ist iibrigens meist als 
gewöhnlicher Geschäftsmann (Eisen, Panzer) und von 1483 als Kuster an der 
Nikolaikirche bekannt. Als Boglösa zuerst genannt wird (7. März 1478), wird 
im Ratsprolokoll ausdriicklich gesagl, die Bauern von Boglösa sollten die 
Altartafel, die sie von ör jen Winman, einem bekannten Bier- und Weinhänd-
ler, gekauft haben, nach ihrer Kirche fiihren und dann ihr Recht gegen 
Bertil geltend maehen. Der Altar in Boglösa wurde also 1478 von einem Ge
schäftsmann gekauft, der Verbindungen mit Lubeck halle. Nach drei Jahren 
wird von der von Bertil dem Maler gemachten Tafel gesprochen, weil diese 
Tafel, die als Pfand fiir Bertils Schuld (40 Mark) an Buglösa sequeslriert war, 
durch einen gewissen Renholt ausgeliefert worden war, weshalb nun Renholt 
vcrantworllich fur die Summe sei. Die Tafel wird gefunden und zwangs-
weise verkauft, aber auch danach haben die Bauern in Boglösa eine Forderung 
an Bertil den Maler, die erst im Friihjahr 1486 aus den Ratsprotokollen ver-
schwindet. Diese Tafel Bertils känn also nicht nach Boglösa gekommen sein! 
Und wir wissen also uberhaupt nicht wie er als Maler und Schnitzer arbeitet. 

Die Tätigkeit der um Bertil gruppiertcn Werkstatt ist von um 1465 bis um 
1495 belcgbar. Von den nur archivalisch bekannten Kiinstlern in Lubeck in 
dieser Zeil känn nach dem Verf. nur ein Name in Frage kommen: Martin 
Radloff (Mårten Radeleff), bekannt von 1465 bis zum Todesjahr 1498. Er 
hat nahe Verbindungen mit dem 1480 gestorbenen Stockholmfahrer Dietrich 
Pekkowe gehabt und hat u. a. eine ursprung!, von diesem gestiftete Altartafel 
fiir die Marienkirche in Lubeck gemacht (Bczahlung 1494). Einer der Auf-
Iraggeber des Hauptaltares von 1468 war der deutsche Ralsherr und Kirchen-
vorstand Tidemann Pekkowe, wahrscheinlich ein Verwandter des Dietrich 
Pekkowe. 

Als in den Jahren 1492—1496 die ganze liibische Ausfuhr von Kunster-
zeugnissen durch die Pfundzollbucher genau iiberblickt werden känn, stellt sich 
heraus, dass die einzige Ausfuhr nach Stockholm drei „tafelen" von Martin 
Kadioff im Juli 1494 umfasst. Trolz allem ist es aber noch zu friih, den Namen 
Bertil des Malers mit dem Martin Radloffs auszutauschen. Neue Funde mössen 
erst die Theorie des Verf:s bestäligen und wir miissen uns mit Notnamen wie 
„die Werkstat t des Stockholmer Hauptaltares von 1468 iu Liibeck" oder der-
gleichen behelfen. 
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