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skattat med hänsyn till sin betydelse för motsvarande kultur
form i Finland. I övrigt äro avhandlingens ofullkomligheter 
en direkt följd av tidsförhållandena, som bland annat hindrat 
författaren att genom självsyn skaffa sig en verklig kännedom 
om det skandinaviska stridsyxmaterial, varom diskussionen så 
väsentligt rör sig. Man har också svårt att undertrycka miss
tanken, att de med sådan iver förfäktade teorierna om Central
europas mäktiga inflytande på Finland under båtyxtiden äro 
— för författaren omedvetet — påverkade av senare tiders hän
delser. Om så är, visar det endast, att även arkeologerna äro 
människor, som taga intryck av den tid och av den miljö, vari 
de leva. Dylikt är icke att klandra, men det är att beklaga 
ur den vetenskapliga objektivitetens synpunkt. 

Ett nytt arbete av Albert målare. 

Av 

AXEL L. ROMDAHL. 

>lbert målare är en av de medeltida svenska konst
närer, som för oss äga gripbar gestalt och som 
ej blott är ett namn, en uppkonstruerad märkvär
dighet utan en levande personlighet med duktiga 

och vinnande egenskaper. 
De fyra av Albert signerade kyrkomålningarne Husby-Sju-

tolft, Kumla, Kalmar och Ed äro utförda mellan åren 1482—87. 
Till dessa ansluter sig en grupp osignerade målningar, sam
manställda av Hans Hildebrand1 och O. Sylwan.2 

Bland dessa äro de i Härkeberga kyrka synnerligen väl 
bevarade och ha i goda fotografiska reproduktioner gjorts ti 11-

i K. Vitt. Hist. o. Ant. Akad. Månadsblad Årg. 1. Stockholm 1872 s. 
186—187. Antiqvarisk Tidskrift II s. 406. 

2 Antiqvarisk Tidskrift XIV nr 1. 

11 —Fornvännen 1922. 
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gängliga för det vetenskapliga studiet genom Henrik Cornells 
och Sigurd Wallins publikation Sengotiskt monumentalmåleri 
i Sverige. Härkeberga kyrkas målningar. Upsala 1917. 

Albert, målaren i Mälarlandskapens kyrkor, har av Hilde
brand ' identifierats med en i Stockholms stads äldsta jordebok 
förekommande Albertus perlastrjkare, som år 1473 gifte sig 
med hustru Anna, änka efter Johan målare och som sedan 
återfinnes i uppbördsböckerna från 1501 —1508. Han namnes 
år 1481 såsom målare och 1488 såsom pärlstickare. 

Om nu Albrict maalare och Albricht perlastrjckare är sam
ma person, förefaller det som om han ursprungligen varit pärl
stickare, men efter giftet med målareänkan lagt om sin konst
närliga verksamhet och övertagit verkstaden. Han kan allt
jämt ha behållit sitt gamla känningnamn. 

Identifikationen av kyrkomålaren med den Stockholmske 
mäster Albert finner ett kraftigt stöd genom en iakttagelse, 
som jag här vill framlägga. 

I Stockholms murareskrå av år 1487, tryckt av Klemming 
i Samlingar utgifna af Svenska Fornskriftsällskapet 1856, fin
nes framför texten å ett särskilt vidhäftat pergamentsblad en 
dekorativ och samtidigt livfull bild av en murare vid sitt ar
bete. Genom en minuskelinskrift på ett språkband angives 
den framställde såsom "Tordh muramestare nu olderman" (fig. 1). 
Klemming tar utan vidare för givet, att denna bild är ett verk 
av skrivaren som signerat handskriften. "Qui me scribebat 
helmicus nomen habebat." Men målaren och skrivaren voro 
sällan samme person, och i detta fall är ju dessutom målnin
gen tillfogad å ett särskilt, löst inhäftat blad. Mästaren till 
detta anspråkslösa konstverk röjer sig tydligt nog för den som 
har några av Albert målares kyrkoutsmyckningar i minnet. 
Några jämförelser skola bestyrka det första intrycket. Först 
ställningen! Här kan det vara tillräckligt att hänvisa till av
bildning 20 c i Sengotiskt Monumentalmåleri (fig. 2) och kanske 
ännu hällre till avbildning 26 (fig. 3). 

1 Månadsbladet 1872 s. 189 och 1878 s. 697. 
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Fig 1. Bild i Stockholms murarskrå 1487. 

Denna fundersamt lutande huvudställning, de krökta ar
marna, som bilda en så karaktäristisk silhuett äro inga all
männa och konventionella stildrag, de tillhöra de gester som 
äro individuellt kännetecknande. Ansiktstypen hos muraren åter
kommer flerstädes i Härkeberga t. ex. avbildning 41 c. Och 
sättet att modellera ansiktet med kraftiga röda fläckar under 
kindkotorna, den starka markeringen av ögonbryn och ögon-
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lock, den tjocka underläppen är fullkomligt överensstämmande 
i båda fallen. Teckningen av händerna är ävenledes lika. Även 
en sådan detalj som tegelmuren är utförd på enahanda vis i 

Fig 2. Detalj ur Härkeberga kyrkas målningar. 

bokbilden och i kyrkomålningarne. Dräkten med toppmössan 
och den i två färger delade jackan har muraren gemensam 
med olika figurer i kyrkomålningarna, vilket ju ej utesluter, 
att han i verklighet gått klädd ungefär så. Porträttlikheten 
torde väl ha inskränkt sig till sådana allmänna drag som 
skägglöshet och blond! hår. Färgvalet i murarebilden överens
stämmer till punkt och pricka med kyrkomålningarna, grönt, 
svart och helt litet blått. Slutligen ha vi att observera språk-
banden med sina karaktäristiska inrullningar vid ändarna och 
skriftens kraftiga dekorativa form. Alberts förmåga av god 
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och verkningsfull komposition förnekar sig ej i det lilla for
matet. En stor skillnad gör sig härvidlag gällande i de andra 

Fig 3. Detalj ur Härkeberga kyrkas målningar. 

skrånas bilder, återgivna liksom murarens i Klemmings edition. 
Skräddarnes skrå från 1501 har en plumpt tecknad sköld med 
två saxar och en S. Mikael med själavågen. 

Varken ikonografiskt eller i formgivningen stämmer denna 
tafatta ärkeängel med Alberts framställning av motivet i Flöda 
kyrka. Och då Helmicus angivit sig såsom skrivare även 
till detta skrå, framträder tydligt, att han ej kan vara upphovs
man till de sinsemellan så olika bilderna i murareskrået och 
skräddareskrået. 

Av samme målare som skräddarnes S. Mikael är guld-
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smedernas Eligius — sköldformen är densamma, likaså dra
peribehandlingen och ansiktstypen. Samma underlägsna kva
litet präglar dragareskråets bilder av två tråddragare vid ar
betet och Kristus som Smärtornas man. 

De skråordningar vi äga i behåll i original och som smyc
kas med bilder ha, såsom vi sett, hämtat dessa från yrkes-
emblemernas och skyddshelgonens område. Ensamt murare
skrået har såsom försättsbild en framställning, vilken anger sig 
själv som porträtt: "Tordh muramestare nu olderman". Det 
kan ju vara en tillfällighet, men förhållandet ger ändå anled
ning till eftertanke. Porträtt äro under 1400-talet ytterligt säll
synta, helst då de ej ha karaktären av stiftarbilder å altarverk. 
Hur kan det komma sig, att mäster Albert målare avmålat 
Tordh muramestare och satt honom i början av murareskräet? 
Ha de båda ämbetsmännen måhända haft någon närmare för
bindelse med varandra? 

Låt oss studera valven i de kyrkor, där Albert målat! I 
Kumla förekomma två stjärnvalv av en typ med åtta uddar 
se Sylwan Kyrkomålningar s. 83. 

Typen återkommer i Flöda, Härnevi, Härkeberga, Oden
sala. I Flöda, Odensala, Härkeberga har tillsammans med den 
använts ett enklare valv med tre ribbor, vilka utan avbrott 
uppstiga från vart och ett av hörnen och mötas i ett kors i 
valvhjässan. Odensala och Härkeberga uppvisa dessutom var
dera ett enklare sexstråligt valv. Jag har ej haft tillfälle att 
göra undersökningar i denna fråga utöver vad som kan in
hämtas ur de hittills tryckta källorna, men av den gjorda 
sammanställningen framgår, synes det mig, att vissa bestämda 
valvtyper förekomma tillsammans i alla de kyrkor, som målats 
av Albert eller tillskrivas honom och som nyvälvts under hans 
tid. Det ligger då nära till hands att antaga ett samarbete 
mellan murarmästare och målare, varvid den senare har fram
ställt och fått genomförda vissa önskemål i fråga om valvens 
indelning. Det var helt visst en fördel för målaren att kunna 
ansluta sig till en fördelning av ytorna, vid vilken han var van 
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och som passade för hans kompositioner. Skulle han omlägga 
dessa efter nya godtyckliga valvformer, måste det vålla honom 
betydligt huvudbry, allrahelst som han förfogade över en fast 
repertoar lånad dels från Biblia Pauperum och dels, såsom 
Sigurd Wallin visat, från hans lärare Peter. Han hade vissa 
tavlor och behövde vissa ytor för att anbringa dem. Därav 
förklaras de enkla valven som voro tjänliga för en del stora 
kompositioner, men som väl eljest ej hade kommit till an
vändning sida vid sida med de rikare stjärn- och nätvalven. 

Mälaren måste hålla sig väl med muraren. Såsom ett 
uttryck för detta kamratskap ha vi sannolikt att anse porträt
tet av Tordh muramästare. Och möjligen få vi på denna väg 
veta namnet på den som ledde valvslagsningsarbetet i de kyr
kor som Albert målat. 

Hypotesen har ju konsthistoriskt litet att betyda, men den 
har varit lockande att göra emedan den gör det förgångna 
intimt mänskligt levande för oss. 

Vretagravarna igen. 

Av 

NAT. BECKMAN. 

, det svar, som Prof. Furst givit på mitt försök att 
komma något längre än han med Vretagravarna, 
är det endast en sak, som tvingar mig att svara. 
Furst beskyller mig s. 39 för brist på ärlighet 

play), emedan jag tillägnat mig hans identifikation av barn
skelettet i grav III. 

Mitt svar är kort och gott detta: Jag har utförligt disku
terat identifikationen av kvinnoskelettet ("Ulfhild"). Att barnet 
var den straxt intill jordade kvinnans barn, syntes mig så enkelt, 


