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ANDERS LARSSON MÄLARE 
, • • • A V 

STEN KARLING 

A
nders Larsson Målare var en av de mest framträdande 
konstnärerna under de första vasakonungarna. Från början 
målare erhöll han snart av Gustav Vasa även andra upp
gifter. Han ulförde sålunda ritningar till möbler, byggna

der m. m. Av Erik XIV användes han till största delen för fortifika-
toriska uppdrag men han fortsatte sin konstnärliga bana under 
Johan III som byggnadsledare och troligen även målare. Med de 
stora byggnadsföretagen i Stockholm och på Svartsjö är hans namn 
intimt förknippat. Han synes ha ingett sina kungliga uppdragsgivare 
lika mycket aktning som utlänningarna Villem Boy och bröderna 
Pahr. Först på grund av ålder och sjukdom lämnar han sin centrala 
ställning i det konstnärliga livet. 

Anders Målare är den förste betydande konstnären av svensk börd 
i den nya tidens konsthistoria. Han var född omkring år 1510 och 
hemmahörande i Nyköping, där hans far var borgare med namnet 
Lars Andersson, modern hette Brita Eriksdotter Soop. Hans syster
dotter blev mor till Johan Skytte.1 Anders Målare är därför väl för
tjänt att särskilt uppmärksammas. I tidens handlingar förekommer 
hans namn ofta — i samtliga våra första vasakonungars korres
pondens spelar han en viktig roll. I nästan varje skildring av 
vasarenässansens konst och kulturhistoria omnämnes han. Trots 
detta har han förblivit endast ett namn. Med säkerhet ha icke 
några verk kunnat tillskrivas honom av det lilla, sora bevarats 
till våra dagar av 1500-talets konst. Ej heller har bildmaterialet 
varit till något stöd. Professor Hahr, som ägnat en stor del av sin 
forskning åt den svenska renässansens konsthistoria, måste därför 

1 Gustaf I:s registratur, Stockholm 1861—1916. Gåvobrev daterat 8. 12. 
1540. Jfr vidare L. W. M u n t h e , Kongl. Fortifikationens historia, VI, 1, 
Stockholm 1916, s. 17—30, 567—572 samt passim, där de utförligaste upp
gifterna beträffande konstnären finnas samlade. Jfr även samma arbete I, 
Stockholm 1902, passim. 

5 — Fornvännen 19il. 
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avsluta en biografi över konstnären med följande resignerade re
flexion:- »då föga eller nästan intet återstår, som kunnat konstateras 
tillhöra Anders Målares arkitektoniska gärning, målningsarbeten el
ler dekorationsskulpturer undandrar sig hans verksamhet åtminstone 
tills vidare ett stilkritiskt bedömande.» 

Den osäkcrhctskänsla inför Anders Målares konstnärliga gärning, 
som här tar sig uttryck, kännetecknar forskningen i allmänhet. Det är 
mycket sällan man vågat göra några attribueringar till honom. Göthe 
förmodade, att ett helfigursporträtt av Gustav Vasa på Gripsholm 
skulle vara ett verk av vår konstnär, men denna åsikt har icke vunnit 
allmänt erkännande.3 Ett intressant försök att sätta Anders Målare i 
samband med kända konstverk gjordes av Nils Östman.4 Han ifråga
satte den svenske konstnärens medverkan vid tillkomsten av fora mål
ningar med allegoriserande motiv ur Gustav Vasas befrielsekamp, 
vilka en gång funnits på Gripsholm, men numera endast kännas ge
nom 1700-talskopior i Kungliga biblioteket. Denna åsikt synes delas 
av Anders Larssons siste biograf B. A. Mattisson.5 Vi återkomma 
nedan till denna fråga. 

Orsaken till att vi i denna artikel tagit upp konstnären till behand
ling är, att vi vilja fästa uppmärksamheten på ett arbete, som med 
ganska stor säkerhet kan tillskrivas Anders Larsson Målare. Ej hel
ler detta arbete har undgått att förstöras, men vi känna det genom en 
god avbildning. Vi åsyfta gravmonumentet över den förste svenske 
ståthållaren i Estland Lars Ivarsson Fleming, vilket ännu i början 
av förra seklet befann sig i Olaikyrkan i Tallinn (Reval). (Fig. 1.) 

Lars Fleming, friherre till Sundholmen och Vinas, utnämndes till 
ståthållare i Reval hösten 1561. sedan staden vid midsommartid samma 
år kommit under svensk flagga. I december anlände han till sitt nya 
verksamhetsområde men endast för att efter en kort tid, den 27 febru
ari 1562, ryckas bort av pesten. Den 4 mars begrovs han i Olaikyr-

1 Artikeln Anders Larsson i Svenskt biografiskt lexikon I, Stockholm 
1918. 

* G. Göthe , Porträttsamlingen på Gripsholm, Stockholm 1925. Nr 467 i 
1'orlrältsamlingen på Gripsholm, katalog utarbetad av S. S t r ö m b o m och 
E v a l d E : s o n Ugg la , Stockholm 1927. Hahr attribuerade denna bild till 
Villem Boy (A. Hah r , Villem Boy, Uppsala 1910, s. 27). 

4 N. ö s t m a n , Gustav Vasas förlorade triumftavlor på Gripsbolms slott, 
Ord och Bild 1914, s. 23 ff. 

5 Artikeln Anders Larsson i T h i e m e - B e c k e r , Allgemeines Kiinstler-
Lexikon (1928). 
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Fig. 1. Gravmonument över ståthållaren i Tallinn, Lars Ivarsson Fleming, död 
1582, förr i Olaikyrkan, Tallinn. Avritat 1827 av C. von Ungern Sternberg. 
(Teckning i Bibliothek der Kstländischcn I.itcrärischcn (icscllschaft, Tallinn). 
Grahdenkmnl fiir den S t a t t ha l t s r in Tall inn, L a n Ivarsson Kleming, gest. 1562, frtiher 
In der Olaikirche, Tallinn. Ahgezeichnet 1S27 von C. von Ungern S temherg . (Zeichnung in 

der llihliothek der Kslländisclien Lilcrnrlschen, Gesellschaft, Tall inn). 



68 S T E N K A R L I N G 

kan och erhöll sin sista vilostad i Mariakapellet vid korets södra 
sida.6 Troligen vidtogos omedelbart anstalter för att förse hans grav 
med ett värdigt monument — det torde ha varit en prestigesak för den 
svenska regeringen. Monumentet uppmärksammades av den holländ
ske resanden Goeteeris 1615.7 Det ägde bestånd, till dess att kyrkan 
restaurerades efter 1820 års eldsvåda. En teckning, som därvid år 
1827 gjordes av Carl von Ungern Sternberg, ger oss en ganska god 
föreställning om monumentets utseende.8 Det bestod av en stor sten-
platta (c:a 2X3,6 meter), där den avlidnes bild var framställd i relief 
inom en rik dekorativ omramning. Hur den ursprungligen varit pla
cerad: liggande i golvets nivå, uppmurad på en tumba eller stående 
mot väggen kunna vi nu ej avgöra. För det sistnämnda alternativet 
talar den omständigheten, att den döde står med handen mot svärds
fästet i frontal ställning med sköld och hjälm vid fötterna. Han ligger 
sålunda ej, vilket annars är det vanliga, när det gäller monument av 
denna art. Stenen prydes av en korintisk pilasterställning med låg 
fronton. Som akroterier fungera sittande genier och delfiner. Tympa-
non smyckas av ett änglahuvud, och ett par mindre sådana sväva på 
ömse sidor om den dödes huvud. Pilastrarna äro försedda med fyll
ningar av rank-, vas- och kandelaberverk. Under den dödes fötter 
har anbragts en tavla med latinsk inskription. Fyra anvapen ha 
placerats symmetriskt i stenens fyra hörn och i anslutning till det 
arkitektoniska schemat. 

Teckningen ger oss intrycket av ett välgjort och omsorgsfullt kom
ponerat verk. Den renässansrepertoar, som kommit till användning, 
är kännetecknande för den första vågen av modem dekorativ konst, 
som under 1500-talets förra hälft trängde in i Nordeuropa från 
Italien. De med fyllningar försedda pilastrarna utgöra den nordiska 
ungrenässansens mest populära element; från sin norditalienska hem
ort överfördes de till Frankrike, Nederländerna och Sydtyskland. An
ordningen här synes närmast tala för tysk förmedling, såsom t. ex. 

6 G u s t a f E l g e n s t i e r n a , Den introducerade svenska adelns ättar
tavlor, Stockholm 1925 ff. 

' En holländsk beskicknings resor i Ryssland, Finland och Sverige 1615— 
1616, utgivna av S. H i l d e b r a n d , Stockholm 1917, s. 11. Av misstag 
anges domkyrkan som platsen för monumentet. Troligen är det fråga om 
en förväxling med Pontus De la Gardies gravmonument. 

8 Originalteckningen förvaras i Bibliothek der Estländischen Literärischen 
Gesellschaft, Tallinn. En kopia av E. P. Körber 1833 i Öpetatud Eesti 
selts bibliotek, Tartu. 
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den rent arkitektoniskt sett ganska kätterska inplaceringen av sköl
darna ovan kapitalen och frontenens krönande figurer. Holbein, Peter 
Flettner, Meister H. S., äro bl. a. representanter för denna stil. Rank-
verket överensstämmer närmast med den vestfaliska gruppen av »der 
Kleinmeister», t. ex. Aldegrever. 

Monumentet är enastående i Estlands konsthistoria. Det har inga 
omedelbara föregångare och inga direkta efterföljare. Den stil, som 
där kommer till uttryck, finna vi ej annorstädes i Tallinn eller dess 
grannskap. Det ligger då nära till hands att förmoda, att stenen till
kommit efter från svenskt håll givna anvisningar. Ett sådant anta
gande är destomer motiverat eftersom vi veta, att Anders Larsson 
Målare just vid denna tid vistades i Tallinn. 

Anders Larsson, som vi höra omtalas första gången i december 
1540, då han erhöll gåvobrev på en tomt i Nyköping av Gustav Vasa, 
arbetade under 40-talet huvudsakligen som målare på Stockholms och 
Gripsholms slott. Han uppträdde emellertid redan då även som arki
tekt t. ex. i ett förslag för Uppsala slott 1545, till vilket vi nedan åter
komma. Att hans tjänster uppskattades, därom vittna de talrika för-
läningar han erhöll.9 Han lämnade även förslag till portaler, gravmo
nument och praktmöbler. 1555 och följande år deltog han i arbetet på 
Vadstena slott genom att uppgöra ritningar till tornspetsar. Vid slutet 
av samma decennium anlitades han även som fortitikatör — särskilt 
ingående beskrives hans förslag till förstärkande av Älvsborg 1558.10 

Det var i denna egenskap han till en början främst togs i anspråk av 
Erik XIV. Genom att Estland kom under Sverige blevo en rad för
svarsanstalter där nödvändiga. Redan 1561 utsågs Anders Målare 
till ledare av alla fortifikatoriska byggnadsarbeten därstädes. Alla 
nödvändiga byggnads- och förstärkningsarbeten i Tallinn såväl på 
domberget som i staden anförtroddes åt honom. Han fick även i upp
drag att sörja för förstärkandet av samtliga do av svenskarna kon-

• Gustaf I:s reg. 8. 12. 1540 på en tomt i Nyköping, >anseendis tro 
tijäniste han oss och wort rige Sverige ber till dagz bewist och giort haffuer», 
18. 1. 1547 på en gård i Nyköping, 16. 1. 1548 del av tionde i S. Nikolai i 
Nyköping, 2. 4. 1549 tillstånd att bygga en sågkvarn i Nyköping, 9. 1. 1551 
på tomt i Nyköping, 28. 3. 1555 på stenhus i Stockholm, 13. 3. 1558 på 
gården Ahult i Munketorps socken, 8. 3. 1558 på del av tionde o. s. v. 

10 Gustaf I:s reg. 28. 8. och 13. 12. 1555 samt 31. 12. 1556 rörande rit
ningar till sparrverk och 2 torn på Vadstena slott; 28. 6. 1558 beträffande 
Älvsborg. 
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trollerade fästena i Estland, sålunda bl. a. även Padise och Pärnu 
(Pernau). Efter ett besök i Viborg och uppehåll i Sverige 1562 åter
vändo han ånyo till Estland samma år, där vi utom i Tallinn finna 
honom verksam i Paide (Weissenstein), Padise och Pärnu. På våren 
1563 vistades han i Sverige en tid, varvid han bl. a. gjorde ett intres
sant byggnadsprojekt till Svartsjö slott. Redan i maj återvände han 
emellertid med en ritning till förstärkandet av Pärnu stad. Ända till 
år 1566 kvarstod han i Estland som den högste ledaren av alla mili
tära byggnadsföretag. På sommaren detta år blev han byggmästare 
vid den här, som sändes mot Danmark.11 Anders Larsson Målare vis
tades sålunda, med undantag för kortare uppehåll i hemlandet, om
kring fem år i Estland. Med den kännedom vi ha om hans gärning tor
de det vara säkert, alt han ej endast ledde byggnadsverksamheten utan 
även, när tillfälle erbjöd sig, löste rent estetiska uppgifter. Och ett 
osökt sådant tillfälle var utan tvivel gravvården över den svenska ståt
hållaren. Efter Anders Målares schampltin har en av stadens många 
stenhuggare utförl monumentet. Utan tvivel övervakade han även 
införandet och uppställandet. 

Här ha vi alltså möjlighet att bilda oss en föreställning om Anders 
Målares stil. Vi kunde nästan ana, att han arbetade i denna art. Den 
välberäknade kompositionen, den av allt att döma goda teckningen, 
det moderna, elegant utförda formspråket vittnar om, att han var en 
framstående konstnär. Monumentet är fritt från stelhet och schablon, 
och röjer därigenom att dess upphovsman var en fri konstnär, ej blott 
en kopierande hantverkare. För sin tids förhållanden var han en mo
dern konstnär. Att han erhållit sin utbildning i utlandet, säkerligen i 
Tyskland men möjligen även i Nederländerna, torde vara uppenbart. 

Att det förhåller sig så som vi ovan velat göra gällande, styrkos 
av en del upplysningar vi erhålla ur tidens dokument. Sålunda skrev 
hertig Erik i konungens ställe 1551 till hefallningsmannen i Uppsala 
och bifogade en »skamplnnn eller ntkastning» efter vilken stensnida-
ren Lucas, d. v. s. Lucas van der Werdt, skulle hugga ett kungligt 
vapen, vilken ntkastning, heter det, »I mage lathc Anders Målere 
besee, och hvar hann same ntkastning förbältre känn, dhå see vij thet 

11 M u n t h e a. a. Som forlifikatör synes Anders Målare huvudsakligen 
ha föredragit låga rundtorn eller basteier. Vid Padise kloster i Estland fin
nes en bastei från denna tid i tämligen välbevarat skick. Det är icke omöj
ligt, att den byggts efter hans anvisningar. 
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Fig. 2. Gravsten över Kristina Nilsdotter Krutnmc, död 1562, i Sorunda kyrka. 
(Ktter Festskrift till R. Cederström.) 

Grabstein fiir Kristina Nilsdotter Krummc, gest. 1562, in der Kirche zu Sorunda. (Ans 
• Festskrift till K. Cederström».) 
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gerne».12 Även vid andra tillfällen höra vi, att Anders Målare gör 
ritningar, efter vilka stenhuggare, snickare o. a. arbeta. 

Det finnes även i Sverige ett par grav
stenar, som komma Lars Flemings mycket 
nära. Främst må härvid nämnas gravste
nen över Kristina Nilsdotter Krumme, som 
begrovs år 1562 i Sorunda kyrka i Söder
manland.13 (Fig. 2.) Icke endast den arki
tektoniska kompositionen är överensstäm
mande med Tallinnmonumentet utan även 
de dekorativa formerna. Sambandet torde 
endast kunna förklaras därmed, att An
ders Målare gjort ritningar till dem båda. 
Ett liknande formspråk, ehuru i grövre 
utförande, kännetecknar gravstenen över 
Johan Bengtsson Skovgaard (död 1577) 
och hans hustru i Ängsö kyrka, Västman
land.14 Den yngsta av oss kända upp
svenska representanten för denna i Sve
riges gravvårdsbestånd ganska sällsynta 
riktning är gravstenen över Metta Tön-
nesdotter (Tott) i Knivsta kyrka, Upp
land, från 1581.15 (Fig. 3.) Schemat är 
detsamma som för Flemingmonumentct, 
även formspråket är likartat — den enda 

12 Gustaf I:s reg. 3. 6. och 15. 10. 1551. Det kan förtjäna påpekas, att 
han senare, år 1574, samarbetade med samma bildhuggare vid utförandet 
av gravvårdarne i Riddarholmskyrkan över Magnus Ladulås och Karl 
Knutsson. Målningen av de sistnämnda anförtroddes åt vår konstnär 
(Mun the , a. a. s. 30; J. G r a n l u n d , Konung Johan IILs byggnads-
och befästningsföretag, Historiskt bibliotek I—II, Stockholm 1875—76, 
nr 459). 

" Vapen och dräkter på svenska gravstenar från äldre Vasatiden, Avbild
ningar, tillägnade Rudolf Cederström på hans 50-årsdag den 3 sept. 1926, 
Stockholm 1926, pl. 14. Kristina Krumme var gift med riksrådet Björn Pe-
dersson Bååt i dennes andra gifte och dotter till riksrådet och ståthållaren 
på Stockholms slott Nils Nilsson Krumme. 

14 Vapen och dräkter etc, pl. 15. 
15 Sveriges kyrkor, Uppland, IV, Stockholm 1912—20, s. 127. I Nikolai

kyrkan i Örebro finnas ett par besläktade gravstenar: den med årtalet 
1533 försedda mon troligen yngre gravstenen över Ake Johansson Natt 
och Dag och hans hustru samt fragment av en sten över en okänd (Sve
riges kyrkor, Närke I, Stockholm 1939, fig. 90 och fig. 88 nr 12). 

Fig. 3. 
Gravsten över Metta Tön-
nesdotter (Tott), Knivsta 
kyrka, död 1566. Stenen 
höggs 1581. (Efter Sveriges 

Kyrkor.) 
Grahstein fur Metta Tönnes-
clotter (Tott), gest. 1566, in 
der Kirche zu Knivsta. Der 
Stein 1581 gchanen. (Aus 

•Sveriges Kyrkor».) 
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skillnaden är att pilastrarna fått en mer klassiskt stilren utform
ning. Rankfyllningen har ersatts med kanellering. I denna gestalt 
kommer stenen nära de gravvårdsformer, som mot slutet av 1500-
talet florerade i Östergötland. Dessa, som av allt att döma utförts 
av stenhuggare, vilka utbildats vid slottsbygget i Vadstena, skilja 
sig emellertid i flera avseenden från de hällar vi ovan fört till 
Anders Målares krets.16 Skillnaden består icke endast uti, att den 
dödes bild här ofta saknas — ett bevis för, att stenhuggaren saknat 
av konstnär utförd tecknad förlaga och uteslutande arbetade med den 
dekorativa repertoar han lärt sig — utan även däri, att proportioner 
och dekorativa enskildheter ha en avvikande prägel. De förtjäna 
emellertid att uppmärksammas i detta sammanhang, emedan de visa 
sambandet mellan gravstensformerna och de motiv, som före
kommo vid de stora byggnadsföretagen. 

Alldeles utan förbindelse med Vadstena var ej heller, som vi ovan 
nämnde, Anders Målare. Såsom konungens främsta smakråd ända 
fram till år 1572, då bröderna Pahr inkallades, torde hans inflytande 
även vid detta byggnadsföretag ha varit betydande.17 Säkerligen 
sträckte det sig längre än till de ritningar till torn och takprofiler, 
som omtalas i Gustav Vasas registratur. I en ritning av Anders Må
lare för Uppsala slott 1545, som beskrives i ett brev av Gustav Vasa 
till arkitekten, förekom även en portal av en typ, som kommer de be
römda Vadstenaportalema från år 1563 mycket nära.18 Portalen, som 
»icke ilde» behagade konungen, flankerades sålunda av två kolonner 
och hade ovan bjälklaget en uppsats med vapentavlor. Kungen fann 
ondast kompositionen en smula för fattig på utsmyckning. Han ville 

w G. U p m a r k , Valda skrifter, Stockholm 1901, s. 140, 141. 
17 Villem Boy vistades ända till mitten av 1570-talet lill största delen utom

lands, och först frän denna tid blev hans inflytande på konstlivct mer be
tydande. Anders Målare behöll sin ställning även efter Franciscus Pahrs 
ankomst och var verksam vid Stockholms och Svartsjö slott ännu 1574. 

18 Gustaf I:s reg. Skrivelse till Anders Målare dat. Svartsjö 10. 5. 1545. 
»Wij haffwo undfånget then ntkastning eller skampcluiin Anders, som thu 
uttkastot och oss tilhonde scbickett baffwer, opå thet portall till then bygning 
wij welo latbe förbänder haffwo udi Upsala, hwilcken oss icke ilde bebager, 
alleno att thet Rhum eller spacium, som är offwan och emellan rätte port-
ten, och the Twå runde stödher, at huggen sten utkastede, och in till thet 
neste och minste ziraesset, offwan förö och ther the wapn antcchnede äro, 
mötte icke szå blott eller bart stå som thu thet leefft baffwer, uthen 
mod smuck och bebendig uttkastning, ther effther tbo Stenhuggere samme 
Portall j sten uthuggo kunne . . .> 
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ha don rikare dekorerad, och lill förebild skulle därvid tagas den, tro
ligen även av Anders Målare ritade portalen i stora salen på Stock
holms slott. Det var framför allt de tomma ytorna mellan valv, kolon
ner och gesims, som störde kungens smak. De nämnda stora Vadstena-
portalerna äro troligen för akademiskt stilrena för att kunna för-

Fig. 11. 
Himmelsäng i Vasagatan pa Gripsholm. Den kommer hrån Råvsnås och har 

enligt traditionen tillhört Gustav Vasa. Taket och huvudändans gavel. 
IlinnnclhclI im Waaasaal des Schlosses Gripsholm. Bs stammt von Ilävsnäs her nnd 

hat der Tradition nach Gustav Wasa gehört. Himmel nnd HUckwand. 

mödas vara utförda efter Anders Målares ritningar, ehuru den nära 
anslutningen till Serlios förlagor kan antagas ha bidragit till en så
dan karaktär.1" Närmare vår konstnärs kynne synes oss den östra 
gårdsportalen på Vadstena slott komma. Samtliga anses ha utförts 
av den skicklige stenhuggaren Pierre de la Roche. Man bör dock 
icke taga för givet, att denne även komponerat portalerna. Såvitt vi 
veta fingo stenhuggarna i stor utsträckning arbeta etter ritningar, 
som lämnats av byggherrens främsta konstnärliga ledare. Trots 
mängden av namn i räkenskaperna torde den konstnärliga ledningen 
av 1500-talets byggnadsföretag ha varit mera enhetlig, än vad man 
hittills synes ha varit böjd att antaga. 

Då det bidrager att höja vår uppskatt ning av Anders Målare som 

" ö v e r e n s s t ä m m e l s e n med Serlio påpekad av U p m a r k i a. a. s. 129, 
samt belagd med bilder av G ö r a n A x e l - N i l s s o n i Monumental sten-
buggarkonat, Svenska folkel genom tiderna, 111, Malmö 1938, s. 297. Härvid 
bör dock ej förglömmas, atl anslutningen till förebilden endast gäller 
detaljer. 
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konstnär, vilja vi även fästa uppmärksamheten på hans ovan om
nämnda ritning för Uppsala slott, särskilt som denna hittills knappast 
observerats av forskningen.*0 Förslaget visade cn slottsfasad av tro
ligen tre våningar, där varje våning indelades av kanellerade pilast
rar. Dessa hade Anders Målare länki .sig i tegel, men konungen ville 

Fig. I h. 
Himmelsäng i Vasasalen på Gripsholm. Fotändan. 

Hlmmelhcll im Wasasaal dos Schlosses (iripsholm. 1'nssende. 

ba dem i huggen sten. En sådan enhetlig klassicistisk renässans-
fasad, som kompletterades av ilen nyssnämnda monumentala porta
len, är det märkligt att finna i Sverige vid så tidig tidpunkt, endast 
åtta år efter det alt det borgliknande Gripsholni grundlagts. Ja, även 

10 Fasaden beskrives i dei i anmärkn ing 18 citerade brevet på följande sätt: 
»Tesligiste att the pelere som aff lhe tegel) hollkeler ordnede äre, både off
wan, niden och mill i bygningen, skole och alle med rätte, aff huggen steen 
gorde bliffwe, Tltci tim och effter thet säti uttkaste skaltt, skickendia oss 
samme skampeluun sedan tUhonde, att wij ännu kunne see bure thet sig 
skicke will.» A. H a h r , som vid flera tillfällen skrivit Uppsala slotts histo
ria, sammanfattande senast i »Uppsala slotl och dosa rikssal», Stockholm 
1932, synes ej ha observerat della första byggnadsprojekt för Uppsala slott. 
Konungens byggnadsplaner i Uppsala k na för första gången till ut tryck 
i ett brev den 11. 4. 1544 till Botvid Larsson i Uppsala. Han t i l lkännager 
här sin avsikt all ge mäster 1'affwel, d. V. B. Paul Schiitz, i uppdrag att vid
taga förs tärkningar på gamla garden men även alt undersöka trakten vid 
Uppsala »om ther icke finnes nägenn hiillre läglighet eller platta, ther man 
kunde läggio ett fäste medt wattn och alle andre nodtorfttige läglighetor, änn 
ther gården nu ligger». Det vore lockande att förbinda Anders Målare* 
byggnad med den fyrkantiga byggnadskärna i södra flygeln, som H a h r i 
a. a. s. 8 anser vara det pr imära Uppsala slott. 
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ur allmän nordeuropeisk synpunkt är projektet anmärkningsvärt mo
dernt. Det visar, att Anders Målare kom med nya idéer på konstens 
område till sitt hemland. Hans kultiverade uppfattning syntes ko
nungen ännu ej i stånd att helt uppskatta. Gustav Vasa torde haft 
en viss primitiv horror vacui och önskade så rik och lysande utsir-

Fig. 5. 
Fönsterdekoration på Dädesjö kyrka. 

Fensterdekoration an der Kirche zu Dädesjö. 

ning som möjligt. Man får det intrycket, att Gustav Vasa hade en 
nordisk och i många avseenden ännu gotisk smak, under det att An
ders Målare representerade den mer akademiska renässanskonsten. 
Härför talar det klassicistiska fasadschema ä la Palazzo Rucellai i 
Florens, sora han lanserade i Uppsalaprojektet. Det förefaller att vara 
inspirerat av någon arkitekturteoretiker, väl icke av Walter Rivius 
tyska version av Vitruvius, som utkom först 1548, med illustrationer 
av bl. a. Peter Flettner, men kanske av dess i Italien utkomna före
gångare, t. ex. den upplaga, som utkom i Como 1521, eller av Serlio, 
där samma fasadmotiv även förekommer. I Nordeuropas arkitektur 
påträffa vi motivet överallt, där renässansen haft kraft nog att tränga 
undan den gotiska traditionen. Exempel finna vi i alla delar av 
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Tyskland. Samma motiv variera bl. 
a. även Ottheinrichbau i Heidelberg 
och Fiirstenhof i Wismar. I Neder
länderna är renässansdelen av råd
huset i Gent det mest karakteristis
ka exemplet. I Frankrike gavs mo
tivet redan från början en mer sär
präglad utformning. I Sverige kän
ner jag icke något monument, vare 
sig bevarat eller i bild, som utfor
mats i denna stil. Det framspringan
de loggiapartiet vid den stora borg
gården på Stockholms gamla slott 
röjer nämligen redan ett mera avan
cerat formspråk. 

Vi kunna komma i kontakt med 
Anders Målares former även i ett an
nat fall. Den 21 februari 1550 skrev 
Gustav Vasa till befallningsmannen 
på Stockholms slott, att han skulle 
låta göra två pauluner efter det 
mönster »Anders Målare nu i som-
mers senesten utkastede».21 I Vasa
salen på Gripsholm finnes det en 
himmelssäng, som uppges ha tillhört 
Gustav Vasa och stamma från hans 

Fig. 6. 
Trapptornet vid trumpetargången 
på Stockholms gamla slott. Detalj 
av kopparstick av H. Niitzel 1593, 

gård Rävsnäs.22 Då jag endast kän- återgivande Johan III:s bisättning. 
, . . . . Treppenturm am Trompetergang im 

n e r d e n g e n o m f o t o g r a f i , k a n j a g e j alten Schloss in Stockholm. Detaileines 
. . . Johanns III. Beisetzung darstellenden 

saga, hur pass troget den är åter- Kupterstichs von H. Nutzei 1593. 
n Gustaf I:s reg. En ritning till himmelsäng från 1535 av sydtysken 

Hans Wagner (verksam i Königsberg) visar stora överensstämmelser med 
nedan nämnda säng ( B o s s e r t , Gesch. d. Kunstgewerb. VI, s. 52). Jmfr 
även artikeln »Bett» i Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte (av H. 
W e n t z e l ) . 

• F. H o 1 m é r, Den äldre Vasatidens byggnadskonst, Svenska folket ge
nom tiderna III, Malmö 1938, s. 244. Den kallades 1891 av F. Liljekvist 
»Gustaf Vasas himmelsäng från Räfsnäs», enligt vad amanuensen, fil. lic. 
Ilolmér älskvärt upplyst mig. Han liar även haft vänligheten att ställa ett 
fotografi till mitt förfogande. Närstående exempel påträffas i Westfalen t. ex. 
på Rittergut Höllinghofen, Kreis Arnsberg (Inv. Taf. 58). 
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Fig. 7. 
Taket i drabantsalen på Gripsholms slott. Daterat 1543. 
Decke im Trahantensaa l des Schlosses Gripsholm. Datlerl 1543. 

uppbyggd; holt visst stamma dock gavelstyckena med deras pilaster
panel från kung Gustavs dagar. (Fig. 4 a, b). Kanelierade pilastrar 
och mellan dem ställda, rusticerade bågar utgöra motivet. Formerna 
låta sig helt förträffligt inpassas i den bild av Anders Målare, som 
vi ovan skapat oss. 

Med kännedom om de nämnda gravmonumenten och sängen få åt
skilliga upplysningar rörande Anders Larssons arbeten större åskåd
lighet. Det gäller bl. a. hans dekorativa arbeten för Stockholms och 
Svartsjö slott, med vilka han sysselsattes från 1567 och till omkring 
1574. När Johan III talar om panelverket i Drottninggemaket på 
Stockholms slott, som inreddes under Anders Målares ledning, och 
befaller, att det lövverk, som där var utskuret, skulle förgyllas, så 
rörde det sig säkerligen om elt panelverk med pilastrar, prydda med 
fyllningar av samma slag som på Flemings gravsten.23 Till våra da-

«' G r a n l u n d a. a. nr 3. 
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gar har bevarats ell liknande panelverk i hertig Karls kammare på 
Gripsholms slott. Det är visserligen något senare och utfört i en kär
va re stil men ger det oaktat cn god uppfattning om det arbete, som 
behandlades i det nämnda brevet. 

Fig. 8 
»Mälardrottningcn» inför Gustav Vasa. Kopia i K. B. av Jakob Wendelius, 
utförd 1722 efter nu förlorad målning pä Gripsholm. Observera utom pelaren 
även tronslolcns arkitektur samt dörrvalvcts överensstämmelse med bågmn-

tivet på Gripsholnissängen. 
Die »Mälarkönigin» vor Gustav Wasa. Kopie in der Kgl. liihliothek in Stockholm von 
.lakoh Wendelius, angefertigt 1722 nach min ahhanden gekommenem Gemälde im Schloss 
Gripsholm. .Man heachte ausser dem Pfeilef anch die Arehitektnr des Thronsessels sowie 
die Chereinstimmnng des Tingewölhes mit dem Högen motiv ain Gripshohner llimmelbett 

Tiden närmast före sin död år 1586 var Anders Målare sysselsatt 
som byggnadsledare på Kronobergs slott i Småland.-4 I grannskapets 
kyrkor finnas åtskilliga detaljer i renässansformer, för vilka slottets 
utsmyckning och inredning möjligen utgjort förebilden, och vilka 
alltså kunna sältas i samband med Anders Målares stil.25 Hit hör 
även ett fragnienl av en målad fönsteroniraniiiing på Dädesjö kyrka.-" 
(Fig. 5.) Dess dekorerade pilastrar, rankverksprydda nisch m. m. 
kunna också mycket väl ha haft sin rot i Anders Målares formförråd, 

" G r a n l u n d a. a. nr 351, nol; M u n t b e a. a. s. 30; H a h r i Svenskt 
biografiskt lexikon; Matti-s son a. a. 

25 II o 1 m é r a. a. s. 238. 
" E r i k O. J o h a n s o n , Svenskt (aiadmåleri under renässans och ba

rock, Tidskrift fiir konstvetenskap XIV, 1990, a. 11 och 16. 
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Fig. 9. 
»Svenska och danska trupper utanför Stockholm». Högra delen av samma blad 

som föregående. 
»Schwedische und dänische Truppen vor Stockholm». Der rechte Teil desselben Ulaltcs 

wie Abb. 8. 

ehuru de här redan fått något av folkkonstens mera odisciplinerade 
karaktär. 

Det vore frestande att även söka bilda sig en uppfattning om An
ders Målare som arkitekt. Här uppställa sig betydande svårigheter 
på grund av brist på tillgängligt faktiskt material, men genom ana
lys av de skriftliga upplysningarna torde mycket vara att vinna. 
Lättast tillgängligt är därvid Stockholms gamla slott, där även bild
materialet flödar relativt rikligt. Vi veta av Johan I I I : s byggnads-
brev att slottskyrkan sådan den utformades under Anders Målares 
ledning, innan den på 1580-talet omdanades av Villem Boy, hade 
svarvade pelare (icke 'skarvade', som Upmark läser) d. v. s. baluster-
kolonner under valven. Samma motiv kännetecknade även portalen 
till trapptornet vid trumpetargången på stora borggården, sådan den 
kommer till synes på H. Niitzels stick av Johan I I L s bisättningspro-
cession 1593. Balusterkolonnen var vanlig i södra och västra Tysk
land ooh är sålunda uttryck för samma stilförbindelse, som även 
präglade Flemings gravsten. I komposition och detaljer ha gravste
nen och portalen f. ö. mycket gemensamt. (Fig. 6.) Av Niitzels stick 
att döma smyckade liknande portaler uppgångarna till nya konungs-
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Fig. 10. 
»Försoningen». Kopia från 1770-talet efter nu förlorad målning på Gripsholm. 

K. B. 
»Die Versöhnung». Kopia ans den l"70er Jahren nach nun ahhamlen gekommcncm 

Gemälde im Schloss Gripsholm; Kgl. BibUothek, Stockholm. 

våningen i västra borggårdsflygeln, även de helt säkert tillkomna un
der Anders Larssons konstnärliga ledning. Även tornspetsen till det 
nämnda trapptornet med tillhörande flöjel ritades (år 1572) av den 
svenske mästaren. EJ mindre lockande är det att söka få ett begrepp 
om honom som målare. Som målare gjorde han sin entré i svensk 
konsthistoria oeh som sådan torde bau främst ha utbildats, ehuru 
han, liksom så många av renässansens konstnärer, ägnade sig åt 
konsten i hela dess omfattning. Vi veta, att han på 1540-talet utfört 
målningar på Gripsholms slott. Det enda, som bevarats från denna 
tid, är det år 1543 daterade taket i Drabantealen, (Fig. 7.) Dess sirligt 
utförda huvuden och eleganta rankverk följa, som det med rätta 
framhållits, c:a 10 år äldre förlagor av Heinrich Aldegrever. Då An
ders Larsson Målares konst, sådan vi nu liirl känna den, just visat 
sig äga förbindelser åt detta håll. förefaller det I roligt att han var 
den utförande mästaren. Anders Målare har även, som inled
ningsvis antyddes, av östman satts i samband med bilder ur 
Gustav Vasas historia, vilka vi känna genom 1700-talskopior 
i Kungliga biblioteket. Åtskilligt talar även för Östmans försik
tigt framförda åsikt. Av ett brev från Gustav Vasa till Olavus 

6 — Fornminnen IMI. 
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Petri 1541 veta vi, att konungen ämnade låta sin målare framställa 
bilder med motiv ur sin historia.27 Med sin målare torde han säker
ligen ha åsyftat Anders Larsson, vilken föregående år tagits i hans 
tjänst. Kanske hado han delvis med konungens stöd erhållit sin ut
bildning utomlands. Kopiorna i Kungliga biblioteket, av vilka två ut
fördes 1722 av Jacob Wendelius, de övriga något senare av en annan 
hand, äro akvareller i ganska blygsamt format, under det att origi
nalen uppges ha varit stora tavlor. Bilderna uppta dels livfulla 
figurscener mot en bakgrund av palats- och stadsarkitektur, dels 
truppavdelningar utanför Stockholm, vars tornrika silhuett angivits 
på tre av bilderna. Ehuru bildernas innehåll icke är helt klart, torde 
så mycket dock vara säkert, att huvudpersonen bär den unge Gustav 
Vasas drag. För en tillkomst av originalbilderna på 1540-talet, talar 
även dräktskicket. (Fig. 8—10.) 

Mig veterligen ha dessa akvareller, som dock ganska troget återge 
konstverk från 1500-talets mitt, hittills icke gjorts till föremål för 
konsthistorisk behandling. Ehuru de i hög grad äro värda en in
gående analys, vilja vi i detta sammanhang blott fästa uppmärksam
heten på en detalj. Jag avser de pelare och pilastrar, som förekomma 
i bilderna delvis som avdelare mellan de olika scenerna. Genom sina 
former och sina rankfyllningar komma de dem, som smyckade Fle-
mings gravmonument, mycket nära. Den kanellerade pilastern i den 
sista bilden liksom den rusticerado bågen kring ett par dörröppningar 
föra sänggavlarna på Gripsholm i tankarna. I detta sammanhang må 
dessutom nämnas, att den kanellerade pilasterns kalkliknande bas 
har en motsvarighet på den ovan nämnda portalen till trapptomet vid 
stora borggården på Stockholms gamla slott. Liknande volutbild-
ningar prydde trapptorncts spets. Vad rankfyllningarna beträffa, 
synas de ha varit av Aldegrevers art. Liksom fysionomierna och 
dräktskicket visa de elt otvetydigt samband med takdekorationen i 
drabaritsalen. Do nämnda överensstämmelserna befästa den kon-

27 ö s t m a n , a. a. s. 25. Samtliga akvareller publicerade av Östman, 
därav en detalj i färg. Färgreproduktion även i »Svenska folket genom 
tiderna* III, vid sid. 18. Jfr även N. ö s t m a n , 1500-talets Stockholms-
bilder, S. Eriks årsbok 1911, s. 115 ff. — Redan tidigare hade konungen 
låtit utföra något liknande, nämligen det stora träsnittet över Stockholms 
blodbad m. m., som han år 1524 beställde i Antwerpen hos Kort Stein-
kamp och Hans Kruse. Som bekant är det ondast bevarat i D. Padt-
Brugges i koppar stuckna kopia av år 1676. 
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strukt ion vi ovan gjort och s ty rka högst väsentligt antagandet, att 

Anders Målare var upphovsmannen till sviten på Gripsholm. Här

med öppna sig nya perspektiv både på Anders Målare och vårt renäs-

sansmåleri . 

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

S T E N K A R L I N G : Anders Larsson Må la r e . 

Anders Larsson, mit dem Beinaraen Mälare (»der Maler»), ist der erste 
bedeutende schwedische Kunstler in dor Kunstgeschichte der neueron 
Zeit. Um 1510 in Nyköping geboren, erhielt er soino kiinstlerische Aus-
bildung im Ausland. Aus Briefen und Urkunden gobt hervor, dass Anders 
Målare oine hervorragcndc kiinstlerische Rolle unter den drei ersten 
Wasakönigen spielte. Ftir Gustav Wasa fiihrte er Gemälde aus und 
ontwarf Zeichnungen zu Bauten, Möbeln und Zimmereinrichtungen. Er 
erhielt auch umfangreiche Bauaufträge, u. a. fortifikatorischer Art. 
Erik XIV. bediente sich soincr vorzugsweiso als Festungsingenieur, und 
in dieser Eigenschaft weilto er mit kiirzoren Unterbrechungon in Est
land 1561—1566. Johann III. macbte sich seine vielseitige kiinstlerische 
Begabung in grosser Ausdehnung nutzbar, vor allem fiir die Schlösser 
auf Svartsjö und in Stockholm. In den 1570er Jahren verlor Anders 
Målare seine fuhrendo Stellung an ausländische Kunstler, wie Villem 
Boy und dio Familie Pahr, aber seine Dienste wurden doch auch weiterhin 
in Anspruch genommen, bis Krankheit und Alter dem Hindernisse in den 
Weg legten. Seine letzto Aufgabe bostand in der Leitung der Bauarbeit 
am Schloss Kronoberg in Småland, wo er 1586 seine Tage beschloss. 

Infolge dos Mangels orhaltener Monumento bat man sich bisher keine 
Auffassung von Anders Målares Stil und kiinstlerischor Stellung bilden 
könnon. Hier wird ihm ein zwar verloren gegangenes, aber durch eine 
Abbildung bekanntes Grabdenknial fiir den ersten schwedischen Statthal-
ter in Estland Lars Ivarsson Fleming (Abb. 1) zugeschrieben. Der Grab
stein war, allem nach zu urteilcn, ein gutes Kunstwerk. Das reiche de
korative Schema erinnert zunächst an silddeutscho Vorbilder. Ahnliche 
Grabsteine finden sich auch in Schweden (Abb. 2 und 3). Sie sind mit 
grösstor Wabrscheinlicbkoit nach Anders Målares Zeichnungen ausge
fiihrt. Auch ein bisher unbcacbtet gebliebener, uberraschend modern 
wirkcndor Bauentwurf fUr das Schloss zu Uppsala aus dem Jahre 1545 
von Anders Målare stimmt gut mit dem Biide von dom Stil des Kiinstlers 
iiberein, das die angefiibrten Ponkmäler uns vermitteln. Die Fassade war 
durch in drei Reihen ubcreinandcrgestellto Pilaster gegliedert und mit 
oinom säulenumgebenen Portal mit Wappenaufsatz geschmiickt. Ein Bett 
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im Schloss Gripsholm, dosson Giebel mit Pilastennotiven verzicrt sind, 
wird in Beziehung gesetzt zu einem Passus in einem Brief Gustav Wasas, 
in welchem von Anders Målare angefortigto Zeichnungen zu Betten er
wähnt werden (Abb. 4 a, b) . Ein Portal einwärts von dem Trompetergange 
im alten Schloss zu Stockholm, das auf einem Kupferstich von II. Niitzcl 
1593 studiert werden känn, ist gleichfalls oin Werk des schwedischen 
Kiinstlers (Abb. 6). Vieles spricht auch dafur, dass eine Deckendokora-
tion im Schloss Gripsholm, datiert 1543, mit dom Meister in Verbindung 
gebracht werden känn (Abb. 7). Sie kommt Heinrich Aldegrevers Vor
lagen nahe. Gleich don Balusterkolonnen des Portals und den Pilaster-
formen der Grabsteinc spridit dies dafur, dass der Kunstler seine Schu-
lung in Siid- und Westdcutschland erhalten hat. 

Die Auffassung von Anders Målares Stil, zu der wir auf diese Weise 
gclangt sind, sttitzt eine fruher von N. Östman vorgoschlagcnc Attribu-
tion, nämlich einer Roiho Gomälde im Schloss Gripsholm mit allegorischen 
Darstellungen aus der Geschichte Gustav Wasas (Abb. 8—10). Die Ge
mälde selbst sind abhanden gekommen, im 18. Jahrhundert angefortigto 
Kopien, jetzt in der Kgl. Bibliothek in Stockholm, ermöglichen aber ein 
Studium derselben. Diese bomerkenswerton Gemälde, die bisher einer 
kunstgeschichtlichen Analyse nicht untcrzogen worden sind, eröffnen neuo 
Perspektiven fiir unsere Kenntnis von Anders Målare wie auch der schwe
dischen Renaissancokunst. 


