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Ligger Albertus Pictor bakom Hedemora 
kyrkas överkalkade målningar? 

Av Jonas Monié Nordin 

Monié Nordin, J. 2005. Ligger Albertus Piclor bakom Hedemora kyrkas över
kalkade målningar? (Did Albertus Pictor painl lhe murals in Hedemora chur
ch?) Fornvännen 100, Slockholm. 

In lhe late 191b century, Late Medieval murals were found in the brick and gra
nite church of Hedemora, southern Dalecarlia, middle Sweden. Before lhe walls 
were re-painted, lhe murals, which appear to have been in a very poor condi
tion, were drawn by museum draughlsman Olof Sörling. His drawings are kepl 
in the Antiquarian Topographical Archives in Stockholm, and show motifs from 
the printed Biblia Pauperum. 

Certain scenes had in fact been copied 0111 ol ihe Biblia Pauperum, such as 
Gideon and the fleece. The Hedemora murals have never been attributed lo any 
particular artist or workshop and the drawings have never received any scholar
ly attention. Because of obvious similarities between Ihe Hedemora murals and 
ihose signed by or attributed to a late medieval painter, known as Albert the 
Pearlslitcher or Albertus Pictor, churches such as Härnevi in Uppland, 1 argue 
that he was the one who decorated Hedemora church as well. This work pro
bably took place around the same time as Albertus painted the churches of Sala, 
Dingtuna and Västerås in the diocese of Västerås. 

Jonas Monk Nordin, Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, 
SE-tod iji Slockholm 
jonas.m.nordin@ark.su.se 

Albertus Pictor eller Albert måla re -den kanske medeltid och nyare tid. Den torde emellertid 
störste av de framträdande kyrkomålare som är vara uppförd under 1300-talet då flera skrilili-
kända från senmedeltidens Sverige - har gjort ga källor nämner socknen. En dopfunt och en 
sig odödlig genom arbeten i Härkeberga, Här- trädörr som påträffats inne i kyrkan är från 
nevi och Täby kyrkor. Sammanlagt är ett trettio- 1400-talet (Karlsson 1988 II, s, 198 ff). Kyrkan 
tal kyrkor med målningar av Albert kända. är tillbyggd i omgångar. Stjärnvalven är datera-
Överkalkningar från 1600-och 1700-talen in- de till tiden 147,0—1490 och tornet till 1500-ta-
nebär alt andra målningar kan ha funnits, läst- lets första hälft. Aven sidoskeppen är tillkomna 
än de inte är kända för den antikvariska vari- under 1500-talet (Boéthius 1921,8. i5o;jfrKarls-
den. I denna artikel hävdar jag att en hittills son ig86, s. 4g f). 
okänd Albertsvil kan finnas dolt! bakom de vi- Dalarnas medeltida kyrkor torde i allinän-
ta väggarna i Hedemora kyrka. het vara sent tillkomna. Flertalet är tämligen 

Hedemora kyrka i Västerås stift i södra Da- anspråkslösa, men de karaktäriseras av valvgub-
larna är en treskeppig gråstenskyrka med gav- bar och skulpturala blinderingar som i Tor-
laroch valv av tegel. Kyrkan är inte närmare un- sångs och Stora Tuna kyrkor (t.ex. Karlsson 
dersökt och den är svårdaterad på grund av 1986, s. 25 ff). De flesta är uppförda i gråsten 
omfattande om- och tillbyggnader under sen- och tegel, även om det finns tegelkyrkor som 
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Fig. i. Gideon och fallen i Biblia Pauperum, utsnitt 
(Knud Banting, Billedbibden fra Middelalderen. 
Khvn iggi. 
— Gideon and the fleece in lhe Biblia Pauperum. 

Stora Kopparbergs kyrka. Det finns även rika 
kalkmålningar från medeltidens sista decen
nier, som till exempel 1500-talsmåliiiiigarna i 
Vika och Stora Skedvi kyrkor. De har jämförts 
med målningarna i Valö i Uppland (Cornell & 
Wallin 196a). I Vika och i Hedemora liksom 
också på andra håll kalkströks valven under 
ifioti-och 1700-talen. Efter framtagningen på 
1880-talet blev Hedemora kyrka till skillnad 

från kyrkan i Vika återigen vitkalkad, och idag 
är endast ett konsekrationskors samt några växt
motiv och ornament synliga. 

I en notis från 1700-talet nämns förreforma-
toriska målningar från Hedemora kyrka (Ugla 
•734/1943> s- ' tg)- På i88ti-talet reparerades 
delar av kyrkan och målningarna koin åter i da
gen. Vitterhetsakademien informerades, och mål
ningarna, som förefaller ha varit i dåligt skick, av
bildades av tecknaren Olof Sörling. Resultatet av 
Sörlings arbete består av fem okommenterade 
teckningar från två väggpartier som föreställer 
några dekorerade valvribbor, några lösryckta 
motiv och ett sammanhållet målningsfält från 
en svickel. Teckningarna är daterade 1884. Det 
går inte att bestämt avgöra var i kyrkorummet 
målningarna var belägna annat än att de troli
gen satt i kore t 

Stirlings avritningar förvaras i antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA) i Stockholm. Trots 
att målningarna var fragmentariska när de av
bildades 1884 kan man säga i vilken tradition 
de uppförts och vem som låg bakom målning
arna. Jag kommer nedan att föreslå Afbert som 
upphovsman. Målningarna har vare sig behand
lats vetenskapligt eller kommenterats, och de 
finns endast återgivna i Karl Trotzigs ( ig44) 
stadshistorik för Hedemora. 

På teckningarna kan Marie bebådelse, Sim
sons betvingande av lejonet. Simson och Delila 
samt Gideon med fållen urskiljas. Berättelsen 
om Gideon och fallen finns i Domarboken 
6:37—40. Scenen är uppenbarligen kopierad 
ur Biblia Pauperum (BP), där Gideon förekom
mer som prototyp för bebådelsen (fig. 1). Gi
deon i Hedemora (fig. 2) är avbildad som en 
bedjande krigare i full rustning med svärd i bäl
tet och sköld på ryggen. Han har hjälm med vi
sir, hakskydd och knopp. Ett oläsligt språkband 
omgärdar Gideons överkropp och i bakgrun
den syns ett backigt landskap ined enstaka pinje-
liknande träd. På Gideons vänstra sida är bebå-
delseframställiniigen med den pekande ängeln 
och Maria med gloria. I den tryckta BP före
kommer Eva och ormen som en andra proto
typ till bebådelsen men på den vänstra sidan; 
som ofta i kyrkorna har konstnären valt att inte 
kopiera hela framställningar utan nöjt sig med 
enstaka delar (Henry ^ 8 7 , 8 . 4 8 ) . 

Fornvännen too (2005) 



Ligger Alberus Pictor bakom Hedemora kyrkas överkalkade målningar? 275 

Fig. 2. Den bedjande Gideon i Hedemora kyrka, 
Dalarna. Teckning av Olof Sörling i ATA. 
— Gideon at his devotions in Hedemora church, 
Dalecarlia. 

Av Simson och Delila (fig. 3) återstod en
dast Simsons huvud med det långa håret och 
Delilas överkropp och huvud med hätta och 
hårkringlor. Av Simson och lejonet kan kontu
rerna urskiljas tydligt medan detaljerna är vaga. 
De andra motiven omfattar en biskop, änglar, 
pastorala landskap och en himlakör. Dessa har 
jag inte kunnat tolka närmare. 

Det är av flera skäl troligt att Albert är upp
hovsman till målningarna i Hedemora. Henrik 
Cornell och Sigurd Wallin har tydligt visat på 
den tryckta BP:s betydelse för motiwalet i svenskt 
1400-talsmåleri, i synnerhet för Albertus Pictor 
och hans verkstad (Comell & Wallin ig72). 

Många versioner av BP gavs ut, men gemen
sam för alla är blandningen av scener ur Gamla 
Testamentet som kommentarer och ftirebådd-
ser till det Nya Testamentet Avtrycken kan tyd
ligt följas i det senmedeltida kalkmåleriet. De 
gammaltestamentliga prototyperna flankerar 
de nytestamentliga huvudmotiven. På konti
nenten märks inflytandet från omkring 1460, 
vilket är samma tid då vi först känner Albertus 
Pictor. Han nämns första gången år 1465 (Svan-

Fig. 3. Simson och Delila i Hedemora kyrka. 
Teckning av Olof Sörling i ATA. 
— Samson and Ddilah in Hedemora church. 

berg m.fl. igg2, s. 8). Enskilda motiv som Sim
son och nedrivandet av Gazas portar kopiera
des från de tryckta böckerna till glasmålningar 
och skulpturer. Spridningen av motiven är in
timt kopplad till förekomsten av tryckta böcker 
(Henry ig87, s. 35 fj. 

Simson och betvingandet av lejonet, Sim
son och Delila samt bebådelsen är alla vanliga 
motiv. Gideon och fallen tillhör däremot de me
ra ovanliga scenerna, även om den bland annat 
påträffas i Härnevi, Härkeberga, Spånga och 
Västeråkers kyrkor i Uppland. De två först
nämnda är utförda av Albertus Pictor; målning-
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Fig. 4. Gideon och Bebådelsen i Västeråkers kyrka, Uppland. (Foto L. »Karlsson.) 
— Gideon and the Annunciation in Västeråker church, Uppland. 

Fig. 5. Gideons och Maries och Elisabeths möte i Härnevi kyrka, Uppland. (Foto L Karlsson. 
— Gideon and lhe Visitation in Härnevi church, Uppland. 
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Fig. (i. Simson och Delila i Härnevi kyrka, Uppland. (Foto L. Karlsson.) 
— Samson and Delilah in Härnevi (lunch, Uppland. 

arna i Spånga av Johannes Iwans medhjälpare 
Andreas Eriksson, troligen under 1460-talet 
(Lindgren igg6,s . 3g5). Den typiska skira växt-
dekoren i Spånga liknar emellertid inte de tre
dimensionella och grövre girlangema i He
demora (jfrTuulse & Lindqvist 1959, s. 121 ffj. 
Västeråkers kyrka målades av den så kallade 
Roslagsmästaren under 1470-talet (Smedberg 
ig7g; Nilsén ig8ö, s. 2g4; Lindgren iggö, s. 
3g7). Gideon i Hedemora är mycket lik Här
nevi- och Västeråkersmålningarna. Små detal
je r som hjaltet, svärdsspetsen och hjälmens vi
sir visar på direkt kopiering från BP (fig. 4) . 

Gideon i Västeråkers kyrka är en åt vänster 
knäböjande riddare i full rustning och ined svärd 
vid sidan. Händerna är lyfta, inte så mycket i 
bön som för att motta något från den ängel som 
sträcker sig ned mot krigaren. Ansiktet har en 
nästan spefull och humoristisk min. Hjälmen 
på huvudet är av en närmast romersk typ med 
kindskydd och knopp. Bakgrunden utgörs av 

en mängd stiliserade sexuddiga stjärnor. Mål
ningarna i Västeråker restaurerades tämligen 
okänsligt under 1870-talet och det kan vara 
svårt att avgöra vad som är original och vad som 
är tillagt i sen tid (Smedberg 1980, s. 9), Bil
dens högra del tas upp av en bebåddsefram-
ställning och ängelns vingar markerar gränsen 
mellan de två partierna. 

Gideon i Härnevi (fig. 5) knäböjer åt höger 
och vänder sina bedjande händer mot en hand 
i skyn. Han förfaller att vara klädd i rustning på 
delar av överkroppen och på huvudet har han 
en hjälm med visir och hakskydd. Över skuld
rorna hänger en paradsköld. Han har inte rust
ning på underkroppen utan hosor, och ett 
svärd hänger vid hans vänstra sida. I bakgrun
den är ett backigt trädbeklätt pastoralt land
skap och framtill i bilden ligger fållen som var 
det religiösa undrets mit tpunkt 

Framställningarna av Gideon i Hedemora, 
Västeråker och Härnevi uppvisar stora likheter 

Fontviinnt-n 100 (2005) 



278 Jonas Monié Nordin 

och det är tydligt att motiven är direkt kopie
rade ur BP. Skölden, hjälmen och kroppsfor
men är mycket lika mellan Hedemora och 
Härnevi, medan svärdet och figurens riktning 
och sammanhang för samman Hedemora med 
Västeråker. För att närmare avgöra huruvida 
det kan ha varit Albert som målade i Hedemora 
bör andra motiv granskas. 

Simson med lejonet och Delila med saxen är 
vanligt förekommande i Albert målares produk
tion. Likheterna mellan Ösmo, Torshälla, Ding-
tuna, Flöda, Härnevi, Härkeberga, Täby och He
demora är slående. Vissa olikheter finns dock. 
Riktningen på lejonet och Simsons kropps-
hållning varierar mellan de olika kyrkorna och 
det är tydligt att konstnären ändrade sig för var 
gång. Inom det gemensamma temat växlar rikt
ning på lejonet och Simsons kroppshållning. 
Lejonen i Hedemora, Härnevi och Härkeberga 
liknar varandra genom den smäckra rörlighet 
som präglar djurens bakkroppar (Cornell & 
Wallin ig72, s. 72 ffj. 

Delila- och Simsonframställningarna från 
Härnevi och Dingtuna (fig. 6) överensstämmer 
med paret i Hedemora kyrka även om Delilas 
sax är något kantigare i Dingtuna. Hennes hår
uppsättning och draperade kläder pekar även 
på likheter både i förlagor och konstnärligt 
handlag (Cornell & Wallin ig72, s. 76). 

Dekoren på valvribbor och i sektionsindd-
ningen i svickeln på teckningarna från Hede
mora är även lika Härnevi och Härkeberga. 
Även intensiteten i blicken hos de fragmenta
riska personerna kan indikera Albert som upp
hovsman. Bakom Gideonframställningen och 
ett oidentifierat motiv i Hedemora har konst
nären avbildat ett backigt pinjeklätt pastoralt 
landskap som har stora likheter med bakgrun
den i Härnevi men som inte kan spåras i t.ex. 
Västeråker. Vid en översiktlig undersökning av 
Albertus Pictors val av bakgrund framgår det 
att han föredrog kuperade idylliska, närmast 
toscanska landskapstyper, vilket går igen i många 
målningssviter. 

Ett ytterligare, om än svagare argument för 
Albert som upphovsman till målningarna i He
demora är målarens koppling till Sten Sture 
den äldre och de hyllningar som riksförestån
daren fick genom Alberts målningar, i synner

het i »Kalmar kyrka i Uppland (Cornell & Wallin 
ig72, s. 62 ff). Sten Sture d.ä. hade stora in
tressen i Bergslagen och kan personligen ha 
önskat målningar till sin ära i någon av regio
nens kyrkor (t.ex. Palme 1 gso, s. 13g; Boéthius 
igÖ5, s. 17g ff; Nordin Monié 2005). 

Att föreslå Albertus Pictor som upphovs
man till de fragmentariska kalkmålningarna i 
Hedemora kan förefalla vågat. Några belägg 
för att Albert satt sin fot i Dalabergslagen finns 
inte, men det faktum att Albert målat i Ding
tuna, Västerås domkyrka, Kumla och Sala - alla 
i Västerås stift - visar att han inte var främman
de i området. Avståndet mellan Sala och He
demora är inte heller så stort att arbetstillfällen 
vid Dalälven torde ha avskräckt en målarverk-
stad stationerad i Arboga eller Stockholm (Svan
berg m.fl igg2, s. 2; jfr även Hall m.fl. 2003). 
Under slutet av 1400-talet präglades Dalabergs
lagen av ekonomisk tillväxt som bland annat 
kom till uttryck i kraftiga ombyggnader av kyr
korna. Stora Tuna kyrka fick ett mångkantigt 
kor med koromgång och Gudsberga kloster 
uppfördes i Husby socken. Donationer lill 
andra kyrkliga institutioner och byggandet av 
sätesgårdar som Stora Ornäs i Torsång är andra 
exempel på detsamma (Boéthius 193a, s. 341, 
352; Winroth ig87) . Södra Dalarna blev också 
del av ett allmäneuropeisk! och feodalt sam
hällssystem, baserat på ömsesidiga beroende
förhållande mellan patroner och klienter med 
grund i uppbärandet av räntan från den agra
ra och protoindustriella produktionen i bergs
bruket I denna miljö var säkerligen endast de 
bästa målarverkstäderna i Mälardalen goda 
nog. 

Referenser 
Boéthius, B., ig65. Kopparbergslagen fram lill ijyo-la-

kts genombrott: uppkomst, medeltid, lidig vasatid 
Skrifter utgivna av Stora Kopparbergs bergslags 
aktiebolag. Uppsala. 

Boéthius, G., 1921. De legehrneradegråstenskyrhrma i 
norra Sveakind. Ell bidrag lill kännedom om stil-
slrömningamå under den yngre medeltiden Stock
holm. 

- 1932. Kyrkor i Falu domsagas södra tingslag: konsl-
hisloriskl inventarium. Sveriges kyrkor 37. Dalarne 
1:3. Stockholm. 

Comcll, H. 8c Wallin, S., 19(12. Dalarnas medeltida 

Fornvännen 100 (2005) 



Ligger Abberus Pictor bakom Hedemora kyrkas överkalkade målningar? 27g 

kyrkomålningar. Dahma. Dalamas hembygdspir-
bunds årsskrift Falun. 

- ig?2. Albertus Pictor. Sten Stures ochfacob Ulvssons 
mälare. Stockholm. 

Hall, T; Melin P. et al., 2003. Albertus Ymmenhusen 
alias Allbertus Pictor. Fornvännen 98. 

Henry, A., 1987. Biblia Pauperum. A fäcsimik and edi
tion. Aldershot. 

Karlsson, A-M., 1986. Stjärnvalv i det senmedeltida 
Sverige. Stockholm. 

Karlsson, L., 1988. Medieval ironwork in Sweden, vol. II. 
KVHAA. Stockholm. 

Lindgren, M., iggö. Kalkmälningarna. Augustsson, 
J-E. et al. Signums sxtenska konsthistoria. Den gotiska 
konsten. Lund. 

Nilsén, A., 1986. Program och funktion i senmedeltida 
kalkmåleri. Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och 
Finland 1400—1534. KVHAA. Stockholm. 

Nordin Monié, J., 2005. När makten bkv syntig. Sen
medeltid i södra Dahma. Stockholm Studies in Ar
chaeology 39. Stockholm 

Palme, S.U., 1950. Sten Sture den äldre. Stockholm. 
Smedberg, G., 1980. Västeråkers kyrka. Llpplands kyr

kor 77A. Strängnäs. 
Svanberg.J. et al., 1992. En vägvisare till Aherl måla

reskyrkor. Svenska turistföreningen & Stockholms 
medeltidsmuseum. Stockholm. 

Trotzig, K., 1944. Hedemora stads historia. En hem-
Itygdsbok. Hedemora. 

Tuulse, A. 8c Lindqvist, G., 1959. Spånga och Hässellty 
kyrkor i Stockholm. Konsthistoriskt inventarium. Sveri
ges kyrkor, Stockholm band VIII, häfte 2. KVHAA. 
Stockholm. 

Ugla, R, 1734/1943. Näsgärdslän i Dahma. Husby, 
Hedemimi, Garpenherg, Eolkåma, Grytnäs, Avesta, 
By i Forna lider. Från latinet av Hugo Widstrand. 
Sala. 

Winroth, A., 1987. Den världsliga grundvalen för 
Gudsberga kloster: ett senmedeltida klosters eko
nomiska förhållanden. Bebyggelsehistorisk tidskrift 
13. Stockholm. 

Summary 

In this paper I suggest that Albertus Pictor or 
his workshop painted the church in Hede
mora. The suggestion is mainly based on simi
larities between the murals in Hedemora and 
Härnevi, and other churches in Uppland, known 
to have been painted by Albertus. The source 
material for this discussion is a set of late igth 
century drawings depicting damaged murals in 
Hedemora church and kept at the Antiquarian 
Topographical Archives (ATA), in Stockholm. 
The whitewash on the walls and vaults in 
Hedemora was renewed at the end of the 1 gth 
centuiy. 

The drawings made by the artist Olof Sör
ling show well-known biblical motifs such as the 
Annundation, Samson and Delilah, Samson as 
the subjugator of the lion. A less well-known 
motif is Gideon and the fleece from the Book 
ofjudges, seen on the right-hand side ofthe Vir
gin Maiy as a prefiguration of the Annunda
tion. Gideon is depicted as a kneding knight in 
full armour with a helmet furnished wilh a vi
sor, a shield on his back and a sword at the side. 

In the background there is a hilly pastoral land
scape with a tree and stars. 

Gideon has been copied from a printed ver
sion of the Biblia Pauperum. Similar Gideons 
are found in Härnevi and Västeråker churches, 
both in Uppland. Härnevi was painted by Al
bertus and Västeråker by the anonymous so-cal
led Roslagen master (Roslagsmästaren). Even 
though we cannot be sure, the background and 
the face of Gideon in Hedemora show similari-
lies with Härnevi and the work of Albertus. 

Although the paintings of Samson and De
lilah in Hedemora were in a poor condition 
when drawn, they can still compared with olher 
murals. Both Samson and the lion and Delilah 
cutting Samson's hair suggest kinship with the 
work of Albertus from Härkeberga, Härnevi 
and Täby. 

Albertus was working in the diocese of Väs
terås in the beginning of his career and pain
ted e.g. the church of Sala. Even though Al
bertus was one ofthe foremost church painters 
of his time and greatly esteemed by the sleward 
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of the realm, Sten Sture, some people in south- to the development of the mining district 
ern Dalecarlia could apparently also afford the around Hedemora. The church of Stora Tuna 
services of him and his workshop. And perhaps saw a great renewal and expansion and one of 
the stewart! himself, who had interests in the Sweden's last Medieval monasteries was foun-
mining districts of Dalecarlia, encouraged his ded in the region. Many well-to-do laymen sho-
favourite painter to work in the region. wed interest in the church in the common cli-

The province of Dalecarlia experienced a mate of religions devotion of the last decades 
great economic boom in the i 5th century thanks of the Middle Ages. 
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