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Medeltida modernist? 
Olle Hjortzberg och det uppländska 
muralmåleriet 

PIA BENGTSSON MELIN 

Medeltiden har varit aktuell ända sedan 

den slutade och hur man förhållit sig till 
denna har varierat genom århundradena. 

Från en rent negativ syn på 1500-talet, via 

en romantiskt färgad bild på 1700-talet kom 

man vid mitten av 1800-talet att på allvar 

intressera sig för de medeltida monumenten 

och flera stora restaureringsprojekt drogs i 

gång. Intresset och restaureringarna ledde 

också till att ett stort antal överkalkade 
medeltida muralmålningssviter knackades 

fram och restaurerades med varierande slut
resultat. Även den samtida bildkonsten kom 
att präglas av intresset för den medeltida 

bildvärlden, något som passade väl in i de 
nationalromantiska strömningar som var 

förhärskande kring sekelskiftet 1900. Med 
intresset för medeltiden kom även det arki

tekturbundna måleriet att få en renässans 

och ett stort antal kyrkor och profana bygg
nader dekorerades med muralt måleri, både 

ornamentalt och figurativt, under 1800-ta-

lets andra hälft och 1900-talets första fjärde 

del. Ett stort antal blivande konstnärer kom 

också att skolas in i konstnärslivet genom 

dekormåleriet. En av dessa var Olle Hjortz

berg. Denna artikel syftar till att undersöka 

hur Hjortzberg har förhållit sig till den sen

medeltida, framförallt uppländska, svenska 

kalkmåleritraditionen i några av de murala 

utsmyckningar som han utförde under sin 

långa karriär. Frågor som berörs är bland 

andra hur modernism och tradition förenas 

hos Hjortzberg samt hur han förvaltar det 
medeltida arvet i sina muralmålningar. 

Olle Hjortzberg (1872- 1959) var under 

flera år akademiprofessor och har varit lä
rare för flera av de svenska modernisterna, 
däribland Sven "X:et" Erixson och Einar 
Forseth. Han ritade frimärken, illustrerade 

ett flertal böcker och formgav också affi

schen för Olympiska sommarspelen i Stock
holm 1912. Under sin livstid hann han även 

som målare med att utföra flera offentliga 



100 MEDELTIDA MODERNIST? OLLE HJORTZBERG OCH DET UPPLÄNDSKA MURALMÅLERIET 

uppdrag i skolor, biografer, teatrar, sam
lingslokaler, kyrkor och inte minst mit
tengalleriet i det på 1910-talet nyuppförda 
Stockholms rådhus.' Trots en omfattande 
produktion är Olle Hjortzberg i dag något 
av en bortglömd gestalt i den svenska konst
historien. En bidragande orsak till detta kan 

vara just att hans verk till större delen be

står av offentliga utsmyckningar och illus
trationer snarare än enskilda målningar och 
skulpturer. Målningar på duk och pannå är 
flyttbara och lättplacerade och kan också 
säljas vidare som en ekonomisk investering. 
Muralmåleri däremot besitter ett annat 

sorts värde, ett kulturhistoriskt sådant, som 

är svårt, för att inte säga omöjligt att vär
dera i reda pengar. Murala arbeten i kyrkor 
utgör en stor del av Hjortzbergs konstnär

liga produktion under 1900-talets början. 
De mest kända är förmodligen målnings
sviterna i Engelbrektskyrkan i Stockholm 
och i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden, 
båda målade 1913. I Engelbrektskyrkan 
märks det stora inflytandet som den assy
riska reliefkonsten har haft på Hjortzbergs 
konst. Figurerna är platta och ytmässiga 
och egentlig rumslighet eller mer artikule
rat djup saknas. Den äldre konsten var av 
stor vikt för Hjortzberg. Under sina stu
dieresor besökte han förutom kyrkor också 
museer och han framhöll vid ett tillfälle att 

de assyriska samlingarna i British museum 
var de förnämsta han sett.2 Av ett resebrev 
daterat i London i maj 1902 framgår att han 

ägnat större delen av sin tid i London till 
att studera Assurbanipals lejonjakter i Nim

rodgalleriet. Något som också gjorde starkt 
intryck på Hjortzberg under resan var pre
rafaeliten Edward Burne Jones målning 
"Kung Cophetua och tiggarflickan" som då 
nyligen hade köpts in till Tate Gallery.3 

Uppsala domkyrka 

1892 blev Olle Hjortzberg antagen som elev 
vid konstakademien, för att där sedan ta 
examen 1896. Kort innan han började vid 
akademien så hade han deltagit som en av 

många dekorationsmålare vid Helgo Zet
tervalls stora restaurering av Uppsala dom
kyrka. Detta uppdrag hade han fått via sin 
svåger, arkitekten Agi Lindegren, som vid 
restaureringen var ansvarig för domkyr
kans inre utsmyckning. Lindegren hjälpte 
Hjortzberg i början av hans karriär både ge
nom att låta honom ingå i arbetsstyrkan vid 
sina egna dekorationsarbeten och genom 
att förmedla olika kontakter och uppdrag. 4 

Förman för målarlaget i domkyrkan var 
Edvard Bergh, målarmästare vid Bergh & 
Lundqvists målarverkstad där Hjortzberg 
hade anställts som lärling 1886. 

Vid domkyrkoarbetena kom Hjortzberg 
att assistera Edvard Bergh och Acke Anders

son, senare mer känd som J.A.G. Acke, som 
han lärt känna i verkstaden och som sedan 
kom att ingå i hans bekantskapskrets. Han 
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Bild 1: Porträtt av 
Klas Kristersson Horn i 
Hornska koret i Uppsala 
domkyrka. 
Foto: Olle Norling, 
Upplandsmuseet. 
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kom framförallt att arbeta med ornamenta
la dekorer, men i några fall målade han ock

så figurativt. Konst- och litteraturkritikern 
Harald Schiller som skrivit en biografi över 
Hjortzberg, till stora delar baserad på den
nes egna uppgifter, skriver att så gott som 
allt måleri i det Hornska koret är utfört av 
Hjortzberg.s Här målade han ett porträtt i 

helfigur av amiralen Klas Kristersson Horn 

och på motstående vägg en skildring av 

ett av de stora sjöslag som denne mest har 
kommit att förknippas med. (Bild 1) Båda 
dessa målningar har mycket tydliga drag av 
nyrenässans, ett tema som är genomgående 
i korets utsmyckning och som ansluter till 

Horns gravtumba i renässansstil huggen 

omkring 1600.6 

Hjortzberg har också gjort förlagan 
till huvudet på riddarfiguren föreställande 

Abjörn Sixtensson Sparre som fanns på 

östra väggen i södra tvärskeppet.7 Denna 
målning kalkades tyvärr över i samband 
med Ake Pornes restaurering av domkyr
kans interiör 1971- 76.8 Abjörn Sixtensson 
Sparre anges av Peringskiöld som stiftare 
till domkyrkans sydportal på 1300-talet och 
blev därför avbildad som donator.9 Endast 
skissen till huvudet är belagd som utförd 
av Hjortzberg, men det är inte uteslutet att 
han gjort skissen till hela riddarfiguren då 
denna har både en detaljrikedom och en 
stilistisk överrensstämmelse med ungdoms
verk på liknande teman utförda av Hjortz
berg. Målningen visade riddaren till häst 

i full ornat och kopplingen till sigillbilder 
från medeltiden är påtaglig. Intressant här 

är också en tidig målning av en riddare som 

Hjortzberg utförde 1899. Målningen visar 
en riddare i profil med hjälm krönt med en 
dödskalle och en yvig hjälmbuske i rött.'0 

Sanera Clara 

Det uppdrag som brukar räknas som Olle 
Hjortzbergs stora genombrott som mural
målare är den omfattande utsmyckningen 

av Clara kyrka i Stockholm, utförd 1907." I 
28 rundlar berättas historier ur Jesu liv och 
ur Gamla testamentet beledsagade av bibel
citat. (Bild 2) Att måla bibelscener i rundlar 
gjorde man redan i den fornkristna konsten, 

till exempel i katakomberna i Rom som 
Hjortzberg sett under sina studieresor. Sed

vänjan levde kvar in i medeltiden och man 
både målade och lade mosaiker i rundlar. I 
Götalandskapen finns flera exempel på detta 
från 1400-talet, men i Mälardalen är denna 
typ av rundelmåleri ovanligt. Ett undantag 
är dock målningssviten i Färentuna kyrka. 
Målningarna i Clara kyrka är hållna i en 
ganska traditionell stil, typisk för det akade
miska måleriet vid denna tid och bär starka 
drag av historiemåleri. Arvet från Hjortz
bergs lärare Julius Kronberg och Georg von 
Rosen är påtagligt i skildringarna, där det 
figurativa huvudmotivet är detaljrikt och 
befinner sig i centrum i ett underordnat, 
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Bild2:]esu gel!f:IJl1:: dop. Sancta 
Clara kyrka, 
Stockholm. 
Foto: Pia 
Bengtsson 
Melin. 
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men med korrekt perspektiv, återgivet land
skap. Harald Schiller menar att Hjortzberg 
inte tog intryck av sina lärare.12 Den tydliga 
koppling man ser till den akademiska kon
sten är dock svår att förneka när man tittar 

närmare på målningarnas komposition och 
färgskala. Olle Hjortzberg var vid tiden för 
dessa målningar delvis en företrädare för ett 
mer akademiskt måleri präglat av histori
cismen, något som även märks i hans nyss 
nämnda målningar i Hornska koret, samt i 
en del av hans övriga arbeten. Det var först 

några år senare som hans mer självständiga 

och personliga stil skulle etableras. 

Målningarna i Sancta Clara kom, trots 
sin delvis konventionella prägel, att bidra 
med något nytt. Olle Hjortzberg introduce
rade nämligen i och med dessa målningar 
en Kristusgestalt med ett delvis annorlunda 
utseende än vad svenska konstnärer tidi

gare hade återgivit. Hjortzbergs Kristus är 

i målningarna i Clara kyrka avbildad med 
svart hår och skägg och med mycket mör
kare hy än vad som tidigare varit vanligt i 
svensk bildkonst. Denna kristusbild fort
satte han delvis att återge under hela sin 
karriär, om än med vissa variationer. Han 
blev senare hårt kritiserad för denna Kris
tusskildring som många ansåg vara alldeles 
för semitisk. Framförallt var det hans il
lustrationer till Luthers Lilla Katekes från 
1913 som hamnade i skottlinjen. I den hög
kyrkliga tidningen Dagen både debatterades 
och raljerades det över illustrationerna som 

benämndes som "karikatyrer" och "krys
tade smaklösheter".13 Ett annat inlägg gick 
så långt som att påstå att om "Moses sett 
ut så som Hjortzberg ritat ut honom, hade 
Israels barn aldrig följt med honom genom 

öknen".' 4 På det ytliga planet handlade 
diskussionen om estetiska och religionspe
dagogiska frågor, men en mörkare baksida 
kan anas i debatten. 1913 befann man sig i 
kyrkliga kretsar fortfarande långt ifrån den 
ekumeniska strävan som blev påtaglig un
der 1920-talet och som kanske framförallt 
förknippas med ärkebiskop Nathan Söder

blom. Även pastorn i Oscars församling, 

Nils Algård (1883-1936) upprördes och ifrå
gasatte Jesus utseende i Katekesen som för 
"judiskt" i ett inlägg i Svenska Dagbladet.15 

Tre veckor senare försvarade dock recensen
ten Bertil Sjöstrand Hjortzbergs framställ
ning med att framhålla det faktum att Jesus 

faktiskt hade varit jude och att det därför 
inte var mer än rätt att framställa honom 
som jude än på det "germanska" vis som 

konstnärer tidigare gjort. '6 Hjortzbergs 
framställning var också historiskt korrekt. 
Vid denna tid var uppfattningen om hur 
Jesus skulle avbildas fortfarande baserad på 
den nyklassicistiska kristusbilden företrädd 
av bl.a. de danska konstnärerna Carl Bloch 
och Bertel Thorvaldsen. De båda uppvisade 
i sin konst en ljushyad och mellanblond Je
sus med starkt idealiserat utseende där både 
kropp, anletsdrag och gestik snararast på
minde om antika grekiska gudabilder. Ko-
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pior av Thorvaldsens skulptur "Den upp

ståndne Kristus" eller Blochs oljemålning 

"Christus consolator" fanns vid sekelskiftet 

1900 i flera svenska kyrkor. 
Att figurerna skulle ha ett mer autentiskt 

uttryck var troligen viktigt för Hjortzberg. 

1898 hade han gett sig ut på en studieresa 

som i olika etapper kom att fortsätta i drygt 
sju år. Bland annat besöktes Italien, Grek

land, Syrien och Palestina och han tecknade 

av ett stort antal personer som han träffade 

på. Resultatet kan förutom i de illustratio

ner som han utförde till böcker med "orien

taliska" förtecken, som till exempel Oscar 
Levertins Legender och visor, även anas i ut

smyckningarna i Clara kyrka. 

Engelbrektskyrkan och 
Uppenbarelsekyrkan 

Målningarna i Engelbrektskyrkan är hållna 

i relativt dova färgtoner som harmonierar 

väl med arkitekten Lars Israel Wahlmans 
monumentala och lite tunga klosterinflu
erade arkitektur och är koncentrerade till 

koret. Den östra fondväggen har en monu

mental framställning av korsfästelsen omgi

ven av enkelt klädda människor som bugar 

fromt och på omgivande molnskyar står bu
gande änglar. Norra och södra korväggarna 

är ägnade åt syndafallet och frälsningen. 
Molnen, liksom träd och rankor, för tan

karna till 1100-talets illuminerade böcker 

och till romanska muralmålningar. Konst

historikern Patrik Steorn har också påtalat 

likheterna med kurbitsformer i målning

arna och de kopplingar till allmogekonsten 

och nationalromantiken som dessa ger.' 7 

Målningarna har, som tidigare nämnts, en 

lite ytmässig prägel där arvet från reliefkon

sten är påtaglig. 

I den av Ferdinand Boberg ritade Up

penbarelsekyrkan är stämningen delvis an

norlunda, trots att båda kyrkorna kan räk

nas till den nationalromantiska stilen, dock 

med drag av jugend. Här är målningarna 

utförda i en mångfald av färger och guld 
som för tankarna till bysantinska mosaiker. 

Figurerna är långsmala och statiska samt 

återhållsamt värdiga i uttrycket. De rikt 

färgade och ornamentalt mönstrade bak

grunderna ger ett närmast textilt intryck på 

betraktaren och smälter väl samman med 

Filip Månssons och Oscar Brandtbergs or

namentala dekorer. Målningarna är utförda 

alsecco, på torr kalkgrund, det sätt som även 

de senmedeltida målarna i Sverige använde 

när de smyckade kyrkornas interiörer. Ut
smyckningen anknyter till temat "uppenba

relsen" som ju i sig även anknyter till kyr

kans namn. Som teologisk rådgivare hade 

Boberg anlitat Nathan Söderblom, som 

senare skulle bli ärkebiskop. Genom denna 
koppling kom kyrkans målningar att mer 

eller mindre bli en programförklaring för 
Söderbloms uppfattning om uppenbarelse
teologin.18 Även konsthistorisk expertis var 
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anlitad. Docent Johnny Roosval deltog som 

sakkunnig rådgivare under arbetets gång 
och var som expert på äldre kyrklig konst 

och arkitektur väl lämpad för uppgiften. 

Framförallt är det i korabsiden i Uppen

barelsekyrkan som målningarnas stil präg

las av en mer ålderdomlig framtoning. Här 

återges en rad av trosvittnen från fornkris

ten tid, via medeltid och reformation, fram 

till 30-åriga kriget. Här skildras Augus

tinus, hans mor Monica, Ansgar, Botvid, 
Sankt Erik, biskop Henrik, Heliga Birgit

ta, Magister Mattias Lincopensis, Martin 

Luther och Gustav Il Adolf. (Bild 3) Hjortz

bergs målningar kan ses som en modern 

variant av den fornkristna traditionen att i 

måleri eller mosaik skildra martyrer och an

dra trosvittnen i absiden, den del av kyrkan 

med absolut högst dignitet. Kombinationen 

av teologiskt ideprogram, konsthistorisk 

expertis, en konsekvent och bärande tanke 

om arkitekturen och en konstnär med stort 
intresse för det äldre konsthistoriska arvet 

har i Uppenbarelsekyrkan skapat en sam

stämmighet mellan arkitektur, bildkonst 

och teologi som till stora delar är helt unik. 

Donationen till kyrkan som gjordes av ma

karna Knut och Alice Wallenberg bidrog till 
att ideerna kunde genomföras konsekvent 
och utan ekonomiska hinder. 

Tillvägagångsättet vid byggandet på
minner i sig mycket om äldre tiders kyr

kobyggen där man hade stiftare, arkitekt, 
präst och hantverkare som tillsammans ut-

arbetade en idemässig helhet som sedan re

aliserades och slutligen kunde betraktas av 
församlingens medlemmar. Hjortzberg har 

även målat in sig själv, Ferdinand Boberg, 

Filip Månsson och K. A. Wallenberg som 

betraktare av händelserna i målningarna. 

Även bruket att konstnären målar in sitt 

eget porträtt tillsammans med stiftare och 

andra för tillkomsten viktiga personer är 

en äldre tradition som fanns under medel

tiden och som även var vanlig under renäs
sansen. På de flandriska triptykernas flyglar 
knäböjer till exempel stiftarna ödmjukt 

inför mittscenen och de italienska renäs

sanskonstnärerna kunde återge stiftaren 

som en av heliga tre konungar och sig själv 

som betraktare. I Valö kyrka i Uppland har 

Örjan målare avbildat sig själv när han läg

ger sista handen vid målningen av evang

elisten Lukas, målarnas skyddspatron som 

i sin tur är i färd med att måla ett porträtt 

av Jungfru Maria. Genom att konstnären 
placerar in sig själv i målningen så upphävs 

tidsaspekten och gränserna suddas ut mel

lan dåtid och samtid samt mellan historia 

och pågående nu. På så sätt kan betraktaren 
alltid relatera till och närma sig målningen 

oavsett tidpunkt. 
Naturligtvis var Hjortzberg väl med

veten om betraktaren. En muralmålning 

skulle ses av ett stort antal personer av olika 
bakgrund, ålder och erfarenheter och fick 

därför inte verka provocerande eller stötan

de på någon. Den ställde därför av naturliga 
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Bild;: 
Kyrkofadern 
Augustinus och 
hans mor 
Monica. 
Uppenbarel
sekyrkan i 
Saltsjijbaden. 
Foto: Wikime
dia Commons. 
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skäl större krav på konstnärens arbete vad 

gäller betraktarens möte med verket än en 

ateljemålning. Hjortzberg talar själv om hur 

speciellt arbetet med en muralmålning i ett 

kyrkorum ter sig gentemot den enskilda, 

portabla tavlan utförd i konstnärens atelje 

efter dennes eget huvud. Muralmålningen 

ställer helt andra krav på konstnären: "Där 

måste man ta hänsyn till rummets arkitek

tur, till belysningen och till rummets an

vändning. Och den måste vara besjälad .. . "'9 

Att ta hänsyn till rummets arkitektur var 

något som även de medeltida målarna tog 

fasta på och man kan finna flera intressanta 

paralleller mellan Olle Hjortzbergs tillväga

gångssätt och de sätt som de senmedeltida 

mästarna valde att gå till väga på vid ut
smyckningen av de uppländska kyrkorum

men. 

Eds kyrka 

Ett mycket intressant studieobjekt direkt 
relaterat till detta är målningarna i Eds kyr

ka i Upplands Väsby som restaurerades 1918 

under ledning av den blivande riksantikva

rien Sigurd Curman.20 Vid restaureringen 

knackade man bort 1700-talsputsen från 
väggarna i koret och tog fram de muralmål

ningar som 1487 hade utförts av Albertus 
Pictor och hans verkstad och därefter signe

rats. 21 Det medeltida måleriet fanns bara i 

behåll på väggarna, eftersom de medeltida 

valven hade slagits om vid restaureringen 

1768-69.22 Vid denna restaurering hade 

väggarnas målningar kalkats över. 

Man ställdes 1918 därför inför ett kor 

där väggarna hade medeltida, men delvis 

fragmentariska målningar, medan valvet 
var helt odekorerat. De medeltida mål

ningarna restaurerades enligt den nya och 

mer försiktiga restaureringsprincip som 

Curman var den främste företrädaren för 

i Sverige vid denna tid. Så lite som möjligt 

retuscherades och i de fallen det gjordes så 

sgrafferades ytan så att kompletteringen 

skulle vara tydlig för betraktaren på nära 

håll. Man tyckte dock att det såg dishar
moniskt ut med de rena omålade valven 

i kontrast till väggmålningarna och Olle 

Hjortzberg gavs därför av Curman uppdra

get att utföra nya valvmålningar som skulle 

bidra till att skapa en naturligt rumslig en

het tillsammans med de senmedeltida mål

ningsfragmenten.(Bild 4) Familjen Curman 
bidrog ekonomiskt med 10 ooo kronor. Fa

miljen ägde gods i socknen och hade på så 
sätt en slags patronatsställning till kyrkan. 
Att komplettera den gamla, delvis frag

mentariska målningssviten med en ny var 

ett både djärvt och unikt grepp för tiden. 

Restaureringen och kompletteringen av de 
medeltida målningsfragmenten i Ed kom 

även att uppmärksammas internationellt då 
Curman publicerade en artikel om arbetena 
med målningarna i en tysk festskrift. 21 

I Eds kyrkas kor kan man på nära håll 
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studera hur Hjortzberg har förhållit sig mo
tivmässigt och i viss mån även tekniskt till 
det medeltida måleriet, då han utförde mål
ningarna al secco, det vill säga målade med 
pigment utrörda i kalkvatten på samma 

sätt som de senmedeltida målarna. Han har 
dock gått annorlunda till väga. Typiskt för 
Albertus Pictors måleri är ett mycket avan
cerat bruk av olika lasyrer, glans och hög
dagrar för att skapa plasticitet hos målning
arna. 24 Detta saknas i hög grad i Hjortzbergs 
målningar och bidrar till den lite platta och 
ytmässiga känsla som hans målningar för
medlar och som gör att man direkt kan se 

vad som är målat av honom. 
Albertus Pictors målningar fanns beva

rade i de nedre registren på nord- och syd
väggen samt upp till ungefär där det gamla 
valvet nått på östra väggen. Resultatet var 
att östväggen inte bara innehöll hela medel
tida figurscener utan även stympade bilder 

och ibland även fristående fragment och 
"fläckar" av medeltida måleri. Hjortzberg 
kom på grund av detta att hamna i flera si
tuationer där han var tvungen att anpassa 
sitt eget måleri och sina motiv efter det som 
redan fanns på den för målning aktuella 
ytan Ett exempel på hur Hjortzberg löst 
problemet märks i motivet med Jesu dop, 
där några av de medeltida fragmenten som 

fanns fick utgöra vattnet i scenen eller Jesus 

i templet vid tolv års ålder där tempeltrap
pan bildar gräns mellan gammalt och nytt 
måleri.(Bild s) Slutresultatet får anses vara 

mycket bra. De båda målarnas verk binds 
ihop till en harmonisk enhet, samtidigt som 
det inte finns någon som helst tvekan om 
vad som är nytt och vad som är gammalt. 

Restaureringen av Eds kyrka brukar ofta 

lyftas fram som ett skolexempel på Sigurd 
Curmans restaureringsestetik.(Bild 6) 

Hjortzberg fick även i uppdrag att an
svara för korets glasmålningar. Motiven till 
dessa fick även de en medeltida anknytning: 
vinrankor, druvklasar, helgon och vapen
sköldar. I östra fönstret finns vinrankor och 
druvklasar samt ett språkband med inskrif
ten "Eds kyrka till prydnad skänkt af Ed
vard och Ida Svalander. N.P.Rin(g)ström. 

pinx. O.H." I nordfönstret finns Sankta 
Elisabet och Sankta Katarina av Vadstena, 
under dessa finns duvor som dricker ur en 
fontän, årtalet 1918 samt ätten de Geers 
vapen medan det i södra fönstret finns 
framställningar av Sankt Erik och Sankt 

Ansgar. Under dessa finns en delfin med 
treudd samt ätten von Rosens vapen. Dessa 
glasmålningar hade donerats av greve Carl 
Louis von Rosen och hans hustru Adrien
ne, född de Geer, som vid tidpunkten för 
restaureringen ägde Edsby gård.25 Stiftar
vapen i glasmålningar var mycket vanligt 
under medeltiden och makarna von Rosens 
donation kan ses som ett anknytande led i 

en gammal tradition, levande under både 
medeltid och efterreformatorisk tid, där en 
adelssläkt boende i socknen bidrar till kyr
kans prydnad och också får sitt släktvapen 
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exponerat i kyrkorummet. Även ingenio

ren Edvard Svalander och hans hustru Ida 
var bosatta i socknen och i stället för vapen 

finns deras namn angivna. 

Omdömena om Hjortzbergs arbete 

var till övervägande del positiva och i om
nämnanden i pressen vid tiden för kyrkans 
återinvigning lyftes det fram just hur han 

lyckats bemästra svårigheten med att låta 
det nya och det gamla måleriet bilda en har

monisk helhet. I tidningen Politiken den 9 

augusti är signaturen E. K-n mycket nöjd 

över resultatet: 
Genom att låta en jämbördig konstnär fort

sätta Albert målares verk har man nått syftet att 

låta detta såväl som hela rummet komma till sin 



112 MEDELTIDA MODERNIST? OLLE HJORTZBERG OCH DET UPPLÄNDSKA MURALMÅLERIET 

Bild 6: Eds 
kyrka vid 

, tiden fö'r 
invigningen 
1918. Foto: 
Margit Hall
berg. ATA. 
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rätt. Säkert är att ett dylikt försök inte lyckas 

lika bra alla gånger. Det skall ske under så sär

skilt gynnsamma omständigheter som här om 

det över huvud taget skall ske. 26 

Signaturen är skeptisk till restaurering 
i största allmänhet, men anser att man här 

har lyckats förena gammalt och nytt utan 

att för den sakens skull behöva göra pasti

scher. Hjortzberg sägs "I färg och form ha 

smugit sig så nära intill den förhandvarande 

dekorationen att icke ett spår av disharmoni 
uppstått mellan gamla och nya partier".27 

Även kyrkans återinvigning väckte stor 

uppmärksamhet i pressen och skedde under 

ledning av ärkebiskop Nathan Söderblom 

och med ett stort antal prominenta gäster 

på plats i kyrkan. 28 Curman var mycket nöjd 

med slutresultatet och betonade särskilt att 

det inte var fråga om någon imitation av 
medeltidens måleri utan en anslutning till 

detta: 
Det är därvid att märka, att Hjortzbergs fi

gurscener och ornament på intet sätt äro några 

direkta imitationer av svenska medeltidsmål

ningar. Både figurscener och ornamentala bår
der äro nya kompositioner av högt konstnärligt 
värde, helt präglade av Hjortzbergs stilart. 2 9 

Balingsta kyrka 

Greppet att förena medeltida målningar 
med samtida fortsatte Curman och Hjortz

berg med direkt efter att arbetena i Eds 

kyrka avslutats. 1918- 19 sattes Balingsta 

gamla kyrka åter i stånd efter drygt 50 år av 

förfall. Den romanska kyrkan hade tagits ur 

bruk 1872 när en större nygotisk tegelkyrka 
ritad av Adrian Crispin Peterson uppförts 

på andra sidan vägen en kort bit därifrån. 

Sigurd Curman lyckades väcka intresset för 

ett iordningställande av den gamla kyrkan 

som nu befann sig i ett svårt ruinerat skick. 

Långhusets valv hade störtat in, korval

vet var på väg att rasa och murverket hade 
svåra sprickbildningar. Arkitekturhistori
kern Anders Aman har i sin biografi över 

Curman betonat hur förfallen kyrkan i Ba

lingsta var: "I Sverige hundra år senare har 

ingen sett en kyrka i sådant förfall".1° 

En restaureringskommitte bildades med 

den nyutnämnde ärkebiskopen Nathan 
Söderblom som ordförande. Liksom i Ed 

kunde arbetet påskyndas genom privata 
donationer. Tack vare ett stort ekonomiskt 

bidrag från bankiren Alfred Berg på Vik, 

kunde iståndsättandet av den gamla kyrkan 

gå relativt snabbt.3' Dekorationsmålaren Fi

lip Månsson som samarbetat med Curman 
vid tidigare restaureringar anlitades för att 
dekorera det platta trätak som fick ersätta 
de inrasade medeltida valven. För att deko

rera korets murar anlitades Olle Hjortzberg 

som baserade sina målningar på den med
eltida målningstraditionen. I den romanska 

korabsiden målades en Majestas Domini, 

Herren i majestät, omgiven av ett rankverk 
ned tunna, glesbladade rankor av en modell 
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Bild 7: Olle 
Hjortzbergs 
absidmålning i 
Balingsta kyrka, 
Uppland. Foto: 
Sigurd Curman 
19ip.RAA. 
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typiska för Hjortzberg. (Bild 7) Rankorna 
anslöt delvis till de medeltida fragment som 

hade återfunnits på olika håll i kyrkorum
met. Majestas domini var det självskriv

na motivet i absiden under romansk tid. 
Hjortzberg har här anslutit till denna tradi
tion samtidigt som han istället för att som 
brukligt under 1100-talet låta Kristus om
ges av evangelistsymboler och helgon, låtit 
måla ett rankverk av mer senmedeltida ka
raktär. Intrycket som målningarna ger blir 

på detta sätt en medeltidstolkning som är 
ganska vid i sina tidsramar. Anders Aman 
har karaktäriserat den färdigrestaurerade 
kyrkan som ett vackert exempel på romansk 
arkitektur, men med en interiör som är lika 
mycket 1910-tal som medeltid.32 Hjortz
bergs målningar i koret kalkades över vid 
en restaurering 196i. 

Matteus kyrka 

Matteus kyrka i Stockholm uppfördes 1901-

1903 av arkitekten Erik Lallerstedt. Bara 
drygt 20 år efter invigningen var det aktu
ellt med en utbyggnad av kyrkan, då denna 
upplevdes som för liten. Ett nytt sidoskepp 
byggdes till och man förlängde också ko
ret.n I och med att koret utökades blev det 
också aktuellt med en ny utsmyckning av 
detta. Uppdraget gick till Olle Hjortzberg 
som försåg korets väggar med scener ur Jesu 
liv och Jesu liknelser. (Bild 8) Han gjorde 

också glasmålningen med Kristi uppstån
delse i korväggen som ramades in och krön

tes av en målad framställning av Majestas 

Domini, herren i majestät. Hjortzberg skri

ver i ett brev daterat 13 augusti 1924 till kyr
kans pastor A Holmbäck. "Jag föreslår att 
väggen uppdelas i horizontala våder med 
figurkompositioner, något i stil med våra 
gamla Upplandskyrkors utsmyckning, utan 
att dock ge det hela någon medeltida karak
tär, som skulle för mycket kontrastera med 
kyrkans arkitektur och dekor i övrigt ... " J4 

Det konstnären skriver är mycket intressant 
då det ger en klar bild av hans relation till 
den medeltida bildkonsten. Det skall gå i stil 
med medeltiden, men skall inte ha någon 
medeltida karaktär. Det vill säga det skall 
och bör inte se ut som medeltida målningar 
men referensen skall någonstans ändå fin

nas där, vara märkbar och gå att relatera till. 
Albertus Pictor och hans verkstad har 

dekorerat drygt trettio kyrkor i Uppland 
och i några av dem kan man fortfarande 
studera hur han gått till väga med väggmål
ningarna. Väggarna har med hjälp av breda 
schablonmålade och strikt symmetriskt 
placerade linjer delats in i rutor där de be
rättande målningarna sedan har placerats. 
Hjortzberg kunde i detalj studera detta till
vägagångssätt när han arbetade i Eds kyrka, 
där de bevarade medeltida målningarna var 
disponerade efter dessa kompositionsmäs
siga principer. Ett mycket talande exempel 
är Yttergrans kyrka där nordväggen i koret 
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Bild 8: Koret i Matteus kyrka, Stockholm. Foto: Pia Bengtsson Melin. 

är indelat på detta sätt. (Bild 9) Det fanns 

dock flera andra uppländska kyrkointeriörer 
som Hjortzberg kan ha sett vid tiden och ha 

haft i tankarna när han skrev brevet och 
planerade för utsmyckningen. Målningarna 
i koret i Matteus kyrka ger vid första an

blick ett ganska avskalat och minimalistiskt 

intryck, fjärran från den känsla av horror 
vacui, rädsla för tomrummet, som präglar 

mycket av det senmedeltida muralmåleriet. 
Väggarna är indelade enligt ett assymme-

triskt rutsystem där linjerna är smala och 

monokroma. Figurerna, hållna i blå, gröna 
och orange toner, är stiliserade, saknar plas

tik och känns nästan svävande mot den ljusa 
putsgrunden som i flera bildfält saknar en 

artikulerad rumslighet. (Bild 10) Just avsak
naden av rumslighet förenar målningarna i 

Matteus med de många av de senmedeltida 

muralmålningarna som också saknar detta. 

Rumsligheten är i båda fallen antydd av 
t.ex. ett träd eller ett föremål placerat för att 
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Bild 9: Vägg i Yttergrans kyrka, Uppland, med kalkmålningar av Albertus Pictor. Foto: Pia Bengtsson Melin. 

skapa ett önskat bilddjup. I det senmedeltida 

måleriet binds också motivet i bildytan med 

hjälp av målade eller stöpplade schabloner. 
Bristen på plasticitet i figurerna kan ses 

både i 1920-talets kyrkokonst och i 20-tals-

klassicismens bildkonst i allmänhet. Den 

står i kontrast till den detaljrikedom och 
den verklighetssträvan som präglar mycket 
av det sena 1400-talets bildkonst. Intres
sant här är att reflektera över och jämföra 
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Bild 10: Jesu Bergspredikan i M atteus kyrkas kor. Mannen i brunt är Olle Hjortz berg själv. 
Foto: Pia Bengtsson Melin. 

hur den senmedeltida målaren och den mo
dernistiska m ålaren har gått till väga för att 

berätta och skildra budskapet. Den senme
deltida målaren arbetar oerhört detaljrikt 

för att uppnå någon form av realism och 
grad av överrensstämmelse med verklighe

ten medan modernisten istället förenklar 
och renodlar motivet så långt som det bara 

är möjligt. Båda har en strävan att med sitt 
verk berätta och förkunna på ett för betrak

taren tydligt och lättförståeligt sätt, men 
tar helt olika grepp. Den yttre formen med 

ett linjärt ramverk är dock liknande. Mål
ningssviten i Matteus kan betraktas som en 

självständig, modernistisk tolkning av en 
medeltida mural tradition. 
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Dräktparaden i "Tiotusen år i 
Sverige" 

Ett i hans karriär sent utfört och det kan
ske allra mest påtagliga exemplet på hur 
Olle Hjortzberg inspirerats och använt sig 
av den medeltida konsten kan ses i ett ar
bete som i dag tyvärr endast finns bevarat 
i fotografier, då det numera är övermålat. 
Till utställningen "Tiotusen år i Sverige" 
som öppnade på Statens historiska museum 
i Stockholm 1943 hade Hjortzberg på väg
gen i förbindelsegången mellan textilgal
leriet och kyrksalen, målat en dräktparad 
avsedd att illustrera dräktskicket i Sverige 
från tidig medeltid fram till reformationen 
med början vid Olof Skötkonung och fram 
till Gustav Vasa. Figurer i naturlig storlek, 
klädda i tidstypiska dräkter gick, dansade 
och tågade fram längsmed väggen. (Bild 
11) Paraden var utförd som en tidsaxel där 
århundradet var skrivet under figurernas 
fötter och den uppvisade ett tvärsnitt ur 
den medeltida befolkningen. Här fanns 
bönder, präster, biskopar, tiggare, pilgri
mer med flera. De anställda på museet som 
arbetade med att färdigställa utställningen 
tyckte att iden med en dräktparad var lite 
barnslig och otidsenlig, samtidigt som de 
imponerades av Hjortzbergs arbete ni.ed 
muralmålningen som kom att bli ett peda
gogiskt inslag som i hög grad uppskattades 
av allmänheten.35 Syftet med denna var för
utom att visa hur den medeltida människan 

klädde sig också att visa modets förändring 
under äldre tider. Riksantikvarien Sigurd 

Curman skriver i den stora boken "Tiotu
sen år i Sverige" som utkom 1945, två år 
efter utställningens öppnande, att detta vis
serligen var ett avsteg från principen att låta 
originalföremålen tala för sig själva. Beslu

tet att utföra denna målning och låta den 
ingå i utställningen kunde dock motiveras 
av det faktum att medeltida profan dräkt 

saknades i samlingarna och därför helt en
kelt inte kunde ställas ut.l6 Dräktparaden 
kom inte att bli lika långvarig som flera av 
de andra inslagen i "Tiotusen år i Sverige" 
och målades över vid en omdisponering av 
utställningen. 

Vid ett studium av de bilder som finns 
bevarade av dräktparaden så slås man av de 
starka kopplingar som finns mellan denna 
och Albertus Pictors måleri. Framförallt så 
är det målningssviterna i Härkeberga, Täby 
och Husby-Sjutolft som man kommer att 
tänka på. Ädlingarna i korta, pälsbrämade 
kjortlar och de eleganta och förfinade jung

frurna påminner om de som i Husby-Sju
tolft går i Davids följe vid hans triumf och 
de glada bönderna återfinns i såväl dansen 
kring den gyllene kalven i Täby som i av
bildningarna av dansande bondgummor 
i Härkeberga. (Bild 12 & 13) Det står helt 
utom tvivel att Hjortzberg haft det rika per

songalleri som man möter i de uppländska 
sockenkyrkornas målningar i tanken när 
han skapade sin dräktparad. 
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1400-TALET 

Bild 11 : 1400 -talet ur Olle Hjortz bergs dräktparad i Historiska museets utställning "Tiotusen år i Sverige", 1943. 
Foto:ATA. 

En mycket intressant iakttagelse kan 
också göras vid ett studium av den rumsliga 

gestaltningen i muralmålningen. Denna är 

nästintill obefintlig, och man drar sig här 

tillminnes de kala, ljusa bakgrunderna till 

motiven i Matteus kyrka. Personerna rör 
sig på en kal landremsa med havet i bak-

grunden och på ett ställe, där 1300-talets 
dräktskick presenteras, ser man dödens 

bleka skepnad dra förbi med sin lie. Dö

dens närvaro i målningen gör att man även 

kan knyta denna till den tradition av döds

danser som finns i den medeltida konsten, 
den äldsta man känner till är från 1312. I 
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Bild 12: 

Dansen kring 
den gyll-
ene kalven. 
Kalkmålning 
avAlbertus 
Pictor i Täby 
kyrka, Upp
land. Foto: 
Pia Bengtsson 
Melin. 
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Bild 13: Detalj av Davids triumf Kalkmålning av Albertus Pictor i Husby- Sjutolfts kyrka, Uppland. 
Foto: Pia Bengtsson Melin. 
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dödsdansen kommer Döden för att hämta 
alla och dansar sedan bort med dem oavsett 

kön, ställning, ålder eller social status; en
dast i döden är den medeltida människan 

jämlik sin nästa. Döden blir i målningen 

också en markör för medeltiden i det att lie
mannen i modern tid kommit att stå som 

symbol för Digerdöden. Några år senare tar 

Ingmar Bergman samma grepp och samma 

estetiska närmande till 1300-talet i filmen 

"Det sjunde inseglet", inspelad 1957. Även 
Bergman hade funnit sin inspiration och 

väg in i medeltiden genom den medeltida 
uppländska sockenkyrkan.37 

Avslutning 

alltid närvarande. Kopplingen mellan mo
dernitet och tradition är mycket intressant i 

Olle Hjortzbergs verk. Han förenar ett mo
dernt formspråk med traditionella stildrag 

och influenser och i hans muralmålningar 

möts den tidiga modernismen och den med

eltida svenska konsten på ett sätt som för 

betraktaren känns helt självklart. 
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