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En längre text granskas inför seminariet av FD Marie Tengroth Ulväng, Stockholms 
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I projektet studeras måleri från andra hälften av 1700-talet i gårdar och kyrkor i 
Hälsingland. Målarna Paul Hallberg i Hudiksvall och Jonas Hertman i Bollnäs, deras 
nätverk och utfört måleri som kan knytas till respektive grupp av målare står i centrum 
för undersökningen.  
 
 
Avhandlingens mål, syfte och frågeställningar   
 
Syftet är att öka kunskapen om måleriet i gårdar och kyrkor på Hälsinglands landsbygd 
under 1700-talets andra hälft.  
 Studiens övergripande två frågeställningar är:  

1. Vad kan det bevarade interiörmåleriet och kunskaperna om målarna berätta om 
nätverk, handelsförbindelser, överlevnadsstrategier, estetiska värderingar, tankesystem 
och förändringar av dessa i gränslandet mellan stad och land under 1700-talets andra 
hälft?  

2. Hur har eftervärlden värderat och bevarat detta kulturarv?   
Vidare behandlas följande forskningsfrågor:   

– Hur gick det till när en målare rekryterades till måleri i en gård eller en kyrka?   
– Hur fick målaren sitt material och vad bestod det av?   
– Vilka motiv använde sig respektive grupp av målare sig av och hur kan deras verk 
kategoriseras?  
– Hur interagerade målarna och vilka var de?  
– Vilka var målarnas arenor?     
– Hur såg Paul Hallbergs och Jonas Hertmans nätverk ut? 
– Vilka konsumerade måleriet?     
– Hur har måleriet av Paul Hallberg och Jonas Hertman brukats, förändrats och 
traderats till oss idag?   
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Prolog  
 
Vi träder in i en herrstuga i en gård i Hälsingland. Från fyra fönster med blyinfattade 
glasrutor i tre väderstreck flödar ljus in i rummet. Väggarna och taket är dekorerade 
med målningar. De fångar ögat som noterar människofigurer och blommor, mönster 
och detaljer, starka färger i blått, rosa, grönt och gult.  
 Rummet är möblerat med stora bockbord och bänkar, både lösa och väggfasta. Vi 
befinner oss i ett festrum från 1700-talet och årtalet 1765 med romerska siffror kan läsas 
ovanför gavelfönstret. Men på väggfältet närmast den öppna spisen står det tydligt 
”Målat 1834”. 
 När målningarna betraktats en stund är det tydligt att det finns skarvar både här 
och var i den bemålade väven. Rummet har uppenbarligen genomgått en stor 
förändring vid ett tillfälle. Hur såg det ut från början? Vem utförde ursprungligen dessa 
målningar och i vilket sammanhang? Hur gick det till när de utfördes? Vilka material 
användes? Vilka var det som beställde dem? Hur har rummet använts? Och hur har det 
förändrats genom tiden?  
 Herrstugan finns på gården Mårtes i Edsbyn. I över hundra år har det varit 
hembygdsgård och målaren uppges i tillgänglig litteratur vara Jonas Hertman. 
Rummet, som verkligen är magnifikt, har setts som hans främsta verk. Men varför har 
man alltid varit så noga med att berätta att Jonas Hertman utfört målningarna, när han 
bara var tio år gammal 1765?   
 


