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De nedtagna inålningsytorna bestå nu av två freskotavlor upphängda 
i långhuset. Målningen har uppdelats i tvenne, emedan en stor lagning 
skadat väggfältets mitt. Figurscenens sammanhang hade alltså redan tidi
gare förstörts. Den ena tavlan framställer en samling apostlar. Den andra 
är så fragmentarisk, att bara en enda figur bevarats tämligen fullständigt. 
Under figurframställningen löper en bård, bestående av i romber inskrivna 
fyrväpplingar. Denna dokoration förråder lätt sitt sammanhang med den 
skola, som har R i s i n g e m ä s t a r e n till upphovsman, och vars sista fas 
betecknas av mästaren A m u n d . Det starkt konservativa draget är här tyd
ligt mon uttunnat till förmån för en stark dekorativ stilisering. De typiska 
rundlarna, som bruka inrama figurscenerna i Risingemästarens och hans 
efterföljares dekorationer, saknas här. Figurerna äro istället inkoraponerade 
i valven på samma sätt sora i Furingstad, vars kalkmålningar upptäcktes 
för några år sedan. 

Bengt Cnattingius 

S A N K T B B Y N O L F S I K O N O G B A F I 

1. Bilder i grafik, målning och skulptur 

De förnämsta skyddspatronerna för Skara stift, d. v. s. Västergötland, 
Dalsland och Värmland, voro vid medeltidens slut Sankta Helena (Elin) 
av Skövde och Sankt Brynolf Algotsson, biskop av Skara. I Breviarium 
Scarense av år 1498 ha såväl Brynolfs festdag den 6 februari som Helenas 
den 30 juli högsta liturgiska rang, solemne; av svenska helgon är det 
endast dessa två, som där åtnjuta denna heder. Helena firades dock, ehuru 
med lägro festgrad, i alla de andra svenska stiften (här var festdagen 
den 31 juli), och Brynolfskulten är liturgiskt belagd från Linköping (hans 
mässa förekommer i tre östgötska missalhandskrifter, Cod. Ups. C 420, 
427 och 455) och från Uppsala, där han, enligt det år 1496 tryckta Upp-
salabreviariets vittnesbörd, ihågkoms med on komraemoration den 17 au
gusti samt anropades i allhelgonalitanian. 

Den heliga Helenas liv är till största delen höljt i legendens dunkel. 
Troligen har hon levat på 1100-talet. Trovärdig verkar legendens upp
gift, att hon lämnat hjälp till Skövde kyrkas byggande, att hon blivit dräpt 
på grund av en familjetvist och att dråpet ägt rum vid Götene kyrka samt 
att hon jordats i Skövde kyrka.1 Det vackra officiet för hennes festdag har 
författats av biskop Brynolf Algotsson. I den kyrkliga konsten avbildades 
Helena iklädd de gifta kvinnornas och änkornas huvuddok och bärande 
ett svärd samt en bok, varuppå ett avhugget finger vilar.8 Attributen 
syfta på hennes martyrdöd; legenden berättar, att efter dråpet hennes 

1 Om Helena av Skövde se T o n i S c h m i d , Den helige Sigfrid, exkurs 
2, samt T r y g g v o L u n d e n , Sankta Helena av Skövde, i: Credo 1944, 
sid. 166 ff. 

2 C a r l R. af U g g l a s , Helgonet som kom när man kallade det, i; 
Svenska Dagbladet 9 juli 1927. 
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avhuggna, ringprydda finger blev upphittat i en törnbuske och att eu 
blind man återfick synen genom att bestryka sina ögon med blodet från 
detta finger. Helenabilder finnas på altarskåpen i de värmländska kyr
korna Norra Ny, Gräsmark (nu förvarat i Statens historiska museum; 
fig. 2), Visnum (fig. 3) och Rndskoga samt de västgötska önum (fig. 4) 
och Kullings-Skövdo (nu förvarat i Göteborgs museum). Bilden i Norra Ky 
iir målad; de fem följande skulpterade. 

Brynolf Algotsson, biskop av Skara 1278—1317, är cn av vår medeltids 
främsta kulturpersonligheter. Hans bevarade kyrkorättsliga och liturgiska 
stadgor för Skarastiftet betyga hans juridiska skarpsinne, hans nitälskan 
för kyrkans intressen och det andliga livets förkovran och hans omsorg 
om själavården. Mest berömd har han blivit som författare av officier. 
Fyra av våra skönaste officier härstamma från hans hand; de äro diktade 
till ära för S:ta Helena, Södermanlands apostel S:t Eskil, Kristi törne
krona (festdag i Skara: 2/9) och Jungfru Maria (d. v. s. för de helgfria 
lördagar, då gudstjänsten hölls till Marias ära). Samtliga utmärka sig för 
versifikatorisk fulländning, innerlighet i känslan och kraft i uttrycket. 
Efter sin död blev Brynolf vördad som helgon. Brynolfskulten föddes, 
kan man säga, då Birgitta vid ett besök i Skara domkyrka kyndelsmässo-
dagen 1349 fick en uppenbarelse om att hans ben borde upptagas ur 
graven och flyttas till en värdigare plats. Så småningom började sjuka 
och nödlidande vallfärda till hans grav, och här skedde många järtecken, 
vilka vittnade om hans makt att hjälpa och vilka noggrant antecknades 
av domkyrkans prästerskap. De kyrkliga myndigheterna sökte få en ka-
nonisering lill stånd. Mod tillstånd av Konstanzkonciliet inleddes Brynolfs 
kanonisationsprocess i Skara i april 1417. Härvid vittnade ett flertal per
soner om Brynolfs liv och verksamhet samt om hans mirakler efter döden. 
Akterna från processen äro i sin helhet bevarade; de trycktes i LUbeck 
1492 under titeln Vita Brynolphi och ha sedermera utgivits av Klemming 
i en fotolitografisk upplaga samt avtryckts i tredje bandet av Scriptores 
rerum suecicarum. Processen blev denna gång ej fullföljd i Rom utan 
upptogs först vid århundradets slut. Den 16 augusti 1492 ägde hans hög
tidliga skrinläggning rum i Skara med påven Innocentius VIILs till
stånd. Det påvliga tillståndet till skrinläggningen innebar även ett god
kännande av tS:t Brynolfs kult, och helgonets festdagar, dödsdagen den 6 
februari och skrinläggningsdagen den 16 augusti infördes nu i stiftets 
liturgi. Skarabreviariet innehåller S:t Brynolfs mässa oeh officium, vilkas 
texter möjligen ha författats av biskop Brynolf III Gerlaksson. 

Såsom varande stiftets främsta skyddshelgon jämte Helena bör Brynolf 
ha blivit avbildad på dess kyrkors altarskåp. För forskningen har emel
lertid S:t Brynolfs ikonografi hittills varit okänd. Av Brynolfsbilder har 
man endast känt en, nämligen det bekanta träsnittet i Vita Brynolphi, 
föreställande biskopen medan han sitter och skriver. Bilden är på intet 
vis originell; det har anmärkts, att boktryckaren, Bartholommus Gothan, 
använt den på icke mindre än sex ställen i ett annat av sina verk, den år 
1485 tryckta Speygel der doghede, där den föreställer olika heliga bisko-
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Fig. 1. Pig. 2. 
Fig. 1. S:t Brynolf. Målning på högra flygeln av altarskåpet i Fryksände kyrka, 

Värmland. 
S:t Brynolf. Painting on lhe right wlng of lhe rercdos iu Kryksände church, Värmland. 
Fig. 2. S:t Brynolf och S:ta Helena av Skövde, Skulpturer på högra flygeln av 
altarskåpet från Gräsmarks kyrka, Värmland, nu förvarat i Stat. hist. mus. 
St. lirynolf and St. Helen of Skövde. Sculplures on the right wing of the rercdos from 

(iräsmark church, Värmland, now preserved in Statens historiska museum. 

pa r och k y r k o l ä r a r e . ' Gothans biskopsbild är framstäl ld som en avskr i -

v a r e ; hans förskr i f t l igger framför honom på pulpeten, i högra handen 

hål ler han en penna, varmed han sk r ive r av i sin bok, och i v ä n s t r a han-

» C o l l i j n , Sver iges bibliografi intill å r 1600. Bd 1, sid. 116. 
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Fig. 3. 
Altarskåp i Visnums kyrka, Värmland. Corpus: Marie kröning. Vänstra flygeln; 
S:t Petrus, S:t Paulus, S:ta Barbara och S:ta Katarina av Alexandria (?). 
Högra flygeln: S:t Brynolf, S:t Sebastian, en helig jungfru och S:ta Helena 

av Skövde (hennes svärd är förkommet). 
The rercdos in Visnum church, Värmland. Corpus: The coronation of lhe Virgin. The 
left Wing: St. 1'eter, SI. Paul, St. Barbara and St. Catherine of Alexandria (?). The 

right wing: St. Brynolf, St. Sebastian, a holy virgin and St. Helen of Skövde 
(her sword is löst). 

den en raderkniv, varmed han gör rättelser.* Tydligen visste Gotban intet 
om de Brynolfsbi lder , som vid samma tid utfördes i Ska ra stift. Åtmin
stone sex sådana Brynolfsbi lder finnas, som jag här vill söka bevisa, be
varade till vår lid. 

På a l t a r skåpen i F r y k s ä n d e (fig. 1) , G r ä s m a r k s (fig. 2) och 
V i s n u m s (fig. 3) k y r k o r i Värmland och Ö n u m s (fig. 4) i Väster
götland förekommer en biskopsf igur med synner l igen märk l iga a t t r ibu t . 
Under biskopens folier ligga två döda manspersoner, och vid hans högra 
sida s t å r en tredje mansperson, som räcker honom en bägare . En l ig t me
delt ida b ruk ä ro de t r e b i f igure rna framstäl lda i mindre format än helgo
net. I Gräsmarks- , Visnums- och Önumsskåpeii är biskopen framställd i 
skulptur, på Fryksändeskåpet i måleri. Av Fryksändebilden ser man, att 

* An t ikva r i e C. R. af Ugg la s har för mig påpekat , a t t det ä r en rader-
kniv ( icke en pekpinne, som vanl igen uppg ives ) som Brynolf hå l l e r i 
handen och att skr ivare i den situationen och med den utrustningen myckel 
ofta äro å t e rg ivna i medelt ida min ia ty rkons t och grafik. 

12—Fornvännen 1946 
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(let är vin i den bägare, som bjudea biskopen (munskänken haller i andra 
handen etl runt. gulvit! föremål — bröd eller tallrik?); man ser Sven, hur 
blodet dryper från de döda männens pannor — de äro alltså mördade. En 
skulptur från ett altarskåp i O r n u n g a kyrka, Västergötland, förvarad 
i Kulturhistoriska museet i Göteborg (fig. 5) har samma motiv. Troligen 
föreställer en skulptur på ett altarskåp från K u l l l n g s - S k ö v d e 
kyrka, Västergötland, också förvarat i Göteborgs museum, samme helgon
biskop (fig. 6). Skulpturen är liksom hela altarskåpet mycket skadad; 
ansiktena på de båda döda männen ha blivit avskrapade, och munskänken 
vid biskopens högra sida är helt borta (fotstyckets utskjutande beskaf
fenhet gör dock troligt, att han stått där). Biskopen är på dessa altar
skåp framställd tillsammans med stiftets och landets populäraste helgon: 
i Fryksände med Erik och Olov, i Gräsmark och Visnum med Helena, i 
Önum med Helena, Birgitta och Katarina av Vadstena, i Kullings-Skövde 
med Erik, Olov, Birgitta, Helena (kvinnan till höger om Jungfru Maria 
bär en bok med ett avhugget finger på pärmen, varför hon utan tvekan 
kan identifieras med Helena), Katarina av Vadstena (kvinnan med hinden 
i högra flygelns övre rad), Sigfrid och Eskil. 

Fig. 4. Altarskåp i önums kyrka, Västergötland. Corpus: Madonna, omgiven av
sjungande och spelande änglar. Vänstra flygeln: S:ta Katarina av Vadstena, 
S:t Erasmus, en diakon, S:ta Helena av Skövde (svärdet är förkommet). 

Högra flygeln: S:t Brynolf, kvinnligt helgon, S:ta Birgitta, en apostel. 
The reredos in ö n u m church, Västergötland. Corpus: Our Lady, surrounded by singlng 
and playing ängels. The left wing: St. Catherine ot Vadstena, St. Krasmus, a deacon. 
St. Helen ot Skövde (lhe sword is löst). The right wing: St. lirynolf, a female saint, 

St. Brldget, an apostle. 
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Fig. 5. Fig. 6. 
Fig. 5. S:t Brynolf. Skulptur från Ornunga kyrka, Västergötland, förvarad i 

Göteborgs museum. 
St. Brynolf. Sculpture from Ornunga church, Västergötland, preserved in the 

Göteborg museum. 
Fig. 6. Johannes döparen och S:t Brynolf (S:t Blasius?). Detalj av altarskåp 

från Kullings-Skövde kyrka, Västergötland, förvarat i Göteborgs museum. 
St. John the ISaptist and St. lirynolf (or St. lilaise?). Detail of a rercdos from Kullings-

Skövde church, Västergötland, preserved iu the Göteborg museum. 

Enl igt min mening ha vi i donne biskop (som ve te r l igen är okänd utan
för det medeltida Skaras t i f te t s g r ä n s e r ) a t t finna S:t Brynolf av Skara. ' 
A t t r ibu ten : do båda mördade männen och mannen, som räcker fram en 
v inbägare , syfta nämligen på episoder i Brynolfs liv.5 

Vid Brynolfs kanonisa t ionsprocess berä t tades om n å g r a under, som 
Brynolf skul le ha v e r k a t redan under sin l ivst id. Vid e t t t i l lfäl le skall 
vat ten, som Brynolf lå t i t hämta från brunnen, ha förvandla ts t i l l vin:* 

• C. R. af Ugglas påpeka r för mig, a t t sku lp tu r en från Kull ings-Skövde, 
var i mannen med v inbägaren saknas , möjligen kan förestäl la S:t Blasius, 
ehuru det inhemska he lgongal le r i , var i biskopen befinner sig, gör hypote
sen Brynolf t ro l igare . I Legenda a u r e a berä t tas , a t t Blas ius led mar ty r 
döden t i l l sammans med två y n g l i n g a r ; a l la t r e blevo förs t kammade med 
järnkam och sedan halshuggna. (Se Legender från Sveriges medeltid, s. 
63 f.) Med sina kamrater i lidandet är Blasius framställd på ett a l tarskåp 
från A kyrka, Östergötland, i Stat. hist. mus . 

* Script. rer . suc. 111:2, sid. 142. — Unde rve rke t ha r f. ö. be r ä t t a t s om 
åtskilliga andra helgon från skilda länder och tider, bl. a. om den berömde 
Lundabiskopen Anders Sunesson och om S:t Kjell av Viborg. 
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Gud ville i sin omätliga godhet visa, att den helige Brynolf var honom 
kär och älskad och verkade genom honom åtskilliga mirakler redan under 
hans liv. Ty då han en gång bestämt att fasta på vatten och bröd (kanske 
utöver sina kroppskrafter) och låtit hämta vatten från den brunn, som 
ägdes av fransiskanbröderna i Skara, så fann han, att don framburna dryc
ken till smaken var det bästa vin. Då han misstänkte en vårdslöshet av 
tjänaren, sände han åter ett bud till samma brunn för att ånyo hämta 
vatten till honom, men då det frambärs, hade det samma smak som förut. 
Tredje gången sände han ett bud, som han litade mera på, för att hämta 
vatten, men även detta bud frambar dot allra bästa vin. Den helige Brynolf 
förstod då, att det som förut hänt honom, hade skett som ett underverk 
på gudomlig tillskyndan, och frambärande tillbörlig tacksägelse åt Guds 
godhet drack han fromt av vinet. 

Vidare skall Brynolf vid två tillfällen ha uppväckt mördade personer, 
som avlidit i dödssyndens tillstånd, mottagit deras syndabekännelse och 
gett dem avlösning, varefter de, befriade från syndaskulden, insomnat i 
Herren:7 

Det hände sig, att en tjänsteman bos den helige Brynolf, som blivit död
ligt sårad av ovänner, avlidit utan bikt och andra sakrament. Den helige 
Brynolf, som i sitt sinne förnummit, att han avlidit i sina synder, trädde 
då fram till dödslägret och, utsträckt på marken även han, åkallade han 
ödmjukoligen med tårar och böner Guds barmhärtighet, kallade don döde i 
Kristi namn, rörde vid honom och befallde, att han skulle resa sig upp. 
Den döde reste sig strax, föll ödmjukt ned för den helige biskopens fötter 
och bokände sina synder för honom. Sedan han gjort detta och fått av
lösning av samme helige biskop, återvände han till båren, varifrån han 
stigit upp, lade sig på sin förra plats och anförtrodde sin ande, befriad 
från fördömelsen, åt Herren. 

En riddare vid namn Torner Cryda, morbror till den helige Brynolf, 
hade på grund av sina förbrytelser blivit bannlyst av samme biskop. På 
grund av denna välförtjänta bannlysning hade han gjort många vålds
handlingar mot biskop Brynolfs tjänare och till sist med beväpnad pch 
fientlig hand angripit dem. Då de ej kunde fly, så dödade dessa tjänare 
honom, avvärjande våld med våld, och uppretade av orättvisan som till
fogats dem, söndersleto de honom lem fiir lera. Dä den helige Brynolf 
hörde detta och önskade, att den så oförmodat bortgångnes själ måtte 
vara fri från dödssynden, begav han sig till hans dödsläger och lät föra 
de hopsamlade lemmarna till Värnhems kloster. Där gick han ensam in i 
kyrkan och utverkade gonom sina böner av Gud, att den döde skulle 
uppstå. Och denne reste sig, föll nod för biskopens fötter, bekände sina 
synder för honom, och sedan bekännelsen avlagts ooh han fått absolutio-
nen av den helige Brynolf, lade han sig åter på båren, befriad, såsom det 
fromt tros, från den eviga fördömelsens fara. 

Biskop Brynolf II :s vittnesmål vid kanonisationsproecssen tillägger, att 
Torner Cryda länge trakasserat helgonets tjänare och att detta kommit till 
Brynolfs kännedom. Han skall då ba sagt: »Våld bör avvärjas med våld» 
eller något liknande. Då han en dag satt vid bordet, kommo några av hans 
tjänare och satte sig vid måltiden. Mot Brynolfs befallning ville de icke 
äta av det framdukade köttet, och då han frågade dem varför, omtalade 
de, att de nyss dräpt Torner. Brynolf bjöd dem på nytt att äta och sörjde 
mycket över att hans förhastade ord givit anledning till en sådan olycka. 

' Script. rer. suec. 111:2, sid. 142 f. 
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Såsom tecken på ånger bar han sedan alltid en tagelskjorta närmast 
kroppen.8 

Dessa tre underverk omtalas även i Skarabreviariets Brynolfsofficium. 
Officiets sjunde och åttonde lektier innehålla berättelsen om Torner Cry-
das död och uppväckande: 

Det skulle bli för långt att med ord berätta om de många underverk, 
varmed Herren värdigades förhärliga sitt helgon redan här pä jorden. 
Mon det mirakel, som han gjorde med sin morbror, en riddare och 
ivrig krigare, bör ej förbigås med tystnad. Ty denne rasade så tyran
niskt mot all billighet och rättvisa, att han icke lät sig hejdas av evange
lisk förmaning utan förtjänade att drabbas av det kyrkliga bannets udd. 
Hans trots växte, han förhärdade sig högeligen, och i mån av sina krafter 
började han plåga den helige faderns husfolk och hota dem, så att de, då 
biskopen befallt dem att utföra något, svarade, att de av fruktan för denne 
icke vågade fullgöra sin herres befallning. Då den helige biskopen förnam, 
att han förhärdats i bannet, svarade han, att våld skulle tillbakaslås med 
våld, varav följden blev, att tjänarna, dä de sammandrabbade med denne 
tyrann, den helige faderns morbroder, till försvar dödade honom. Och icke 
nöjda härmed, fruktande att han skulle kvickna till, söndersleto de honom 
lem för lem. 

Då de en kort stund efteråt återvände till sin husbonde och med husets 
andra folk sutto till bords, smakade de intet, av tillbörlig fruktan för det 
begångna dråpet. Den helige Brynolf frågade, varför de icke åto, och de 
omtalade då för honom och alla de närvarande sin ogärning. Till slut åto de 
på husbondens befallning av det framsatta köttet. Men när måltiden var över, 
begav sig den helige biskopen, gripen av en innerlig smärta över att hans 
morbror dött bannlyst, skyndsamt till dödsplatscn med de sina. Den dödes 
hopsamlade lemmar förde han till Värnhems cistercienserkloster, där lian 
om natten ensam gick in i kyrkan och med fromma och enträgna böner 
utverkade av Herren, att själen vände tillbaka till kroppen. Den sålunda 
underbart uppväckte löste han från bannet och återförde i den heliga 
modern kyrkans sköte. Sedan blev kroppen åter stoft, och han överlämnade 
den till kyrklig begravning. 

Ett åtföljande responsorium anlyder de båda tillfällen, då Brynolf upp
väckt döda syndare: 
O Dei miseratio, Vi Herrens rika misskund sett, 
vir sanctus precum studio då med sin bön Sankt Brynolf gott 
defunctos suscitauit, de döda liv tillbaka, 
hos confitentes scelera, För honom bikta de vart brott, 
compunctos soluit dextera, och när absolution de fått, 
quos Deo commendauit. de evig frid få smaka. 

Vattenförvandlingens underverk antydes i följande antifon: 

Aqua sibi ter oblata Vattondrycken trenne gånger 
ter in vinura vcrtitur, blir till vin — ett under skönt! 
sie est eum consolata Så för sina hyllningssånger 
mäter Christi dum colitur. av Guds mor han blir belönt.9 

Eftersom de tre underverken omtalas i officiet, voro do allmänt kända i 
hela stiftet. Varenda präst i Västergötland, Dalsland och Värmland läste 
den 6 februari i sitt breviarium om dessa under. Det kan väl antagas, att 

8 Script. rer. suc. 111:2, sid. 156. 
9 En fullständig utgåva och översättning av Brynolfsofficiet ingår i andra 

delen av min uppsats Sankt Brynolf, biskop av Skara, Credo 1946, nr 1. 
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prästerna i sina predikningar utlade underverken för folket — Brynolfs-
dagen var ju en av kyrkoårets största festdagar, och högmässan åtföljdes 
nog av festpredikan. Och när man skulle framställa den populäre skydds
patronen i bild, kunde man inte finna nägot som bättre karakteriserade 
honom än just dessa under. I Västergötland och Värmland prydde man sina 
altarskåp med Helenas och Brynolfs bilder — Helena mod svärd och av
hugget finger, Brynolf med två mördade mansfigurer under fötterna och 
mottagande en vinbägare av en tredje man. De bevarade altarskåpen med 
Brynolfsbilder stamma från 1400-talets sista och 1500-talets första decen
nier — kulten var ju särskilt aktuell då, när Brynolf nyss blivit beatifi-
ccrad och införd i liturgien. 

Otänkbart är icke, att en grundligare undersökning av bevarad trä
skulptur från det medeltida Skarastiftet kunde bringa ännu flera Helena-
eller Brynolfsbildcr i dagen. 

Tryggve Lunden 

2. Pilnrimsmärkcn 

Slumpen gjorde, att kort efter det undertecknad haft tillfälle att genom
läsa manuskriptet till Tryggve Lundens ovan publicerade avhandling, 
kom jag att på nytt genombläddra den uppsats »Pilgrimsmerker på kirke-
klocker» (Föreningen til norske fortidsminnesmmrkers beväring. Arsbe
retning for 1942 s. 61 ff.), vari den norske forskaren Roar Hauglid bl. a. 
studerat en serie pilgrimsmärken, som avgjutits pä en västnorsk kyrk
klocka i Gjerde (i närheten av Haugesund, Stavangers amt). Och där (s. 
71) stod jag plötsligt inför avbildningen av ett märke, som jag, med det 
färska minnet av den opublicerade avhandlingens utveckling av den hel. 
Brynolfs ikonografi present i medvetandet, icke hade svårt att med led
ning därav bestämma som samhörigt med det svenska Skarahelgonet 
(fig. I ) ! 1 Hauglid har måst lämna dess tolkning därhän. Vad mig själv 
angår, hava mina tankar närmast gått till den helige biskopen Blasius 
och de fromma kristna ynglingar, som blevo avrättade samtidigt med ho
nom, sä som detta skildras t. ex. på det svenska sengotiska altarskåpet 
från A i Östergötland (Statens Historiska Museum).2 Denna — i sig själv 
med vissa svårigheter belastade — konjektur är alltså att definitivt över
giva. En helt annan bestämning är, som sagt, nu möjlig att göra och 
denna bekräftar, tror jag, glänsande de slutsatser, vartill Lunden kommit. 

1 Mag. Hauglid har haft vänligheten att ställa här meddelade original
fotografi till förfogande. Jag har också haft tillfälle att studera märket i 
en gipsavgjutning, som — genom älskvärd förmedling av prof. Johs. Boe, 
Bergens museum — jämte avslag av samtliga övriga märken på Gjerde-
klockan tillförts Statens Historiska Museum. 

1 Enligt den tydning, som brevledes givits av dr Jos. Braun, Miinchen, 
(Pendangen till skåpets Blasiussvit utgöres av en, vilken skildrar den 
hel. Jodocus' historia, R o o s v a l , Sankt Jodoens från Å i Östergötland, 
Kult och konst 1906 s. 13 ff.). 
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Fig. 1. 
S:t Brynolfs pilgrimsmärke på kyrkklockan i Gjorde, 

Norge. 
St. Brynol f s pilgrim sign on lhe church hell iu Gjerde, 

Norway. 

Gjerdoklockan kan — detta sagt sä långt min omsikt och mitt minne 
räcka — berömma sig av att vara den ringklocka, vilken bestätts det 
rikaste utstyret av avgjutna pilgrimsmiirken bland alla dess gelikar i 
hela Skandinavien; man kan angiva upp till 29 st., dä likväl medräknat 
fragment och några delar, vilkas karaktär av märken är oviss (åtmin
stone en av dessa senare synes helt enkelt vara en ojämnhet i ytan, dock 
markerande platsen för misslyckad avgjutning). Inte ens klockan från 
Hablingbo på Gotland av år 1483 (fragment i Statens Historiska Museum, 
inv. 14681: 1—6)3 med dess många märkliga och stora, framför allt väst
tyska märken, kan rivalisera därmed; de uppgå ej till fler än 8 st. Men 
medan avgjutningarna pä Hablingbokloekan utfallit ytterst lyckosamt, ett 

• A m a r k , Sankt Olofs pilgrimsmärken (Fornvännen 1942 s. 14 [rörande 
klockans Olofsmärke]), af U g g l a s , Till den medeltida bronsgjutning-
ens historia i Sverige (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka
demiens handlingar 55, 1943, s. 111 f., not. 36, 115, not 59, 115, fig. 30) och 
s a m m e förf. , Medeltiden . . . (Tiotusen är i Sverige, 1945), s. 335, 338, 
fig. 367. 
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vittnesbörd om mycket god yrkesskicklighet hos den okände exekutören, 
kan ej detsamma sägas om den norska motsvarigheten; den som svarat 
därför har varit en kläpare. Märkena äro — i enlighet med vad som 
merendels förekommer — anbragta runt kloekhalsen, men de ha ofta ham
nat där i alla möjliga vinda och skeva ställningar, en del ha brustit 
itu, andra ha delvis glidit över varandra, i ett (kanske ett par) fall har 
ett märke t. o. m. kommit bakfram. Klockans datum anges till omkr. 1500 
och intet väsentligt torde vara att invända däremot, endast det förbehål
let görs, att tillkomsttiden snarast bör tänkas några år etter än före 
det angivna årtalet mod tanke på att ett av de Vadstenamärkon, som här 
förekomma — brutet i två stycken — är av den märkesemission, som synes 
varit klostrets yngsta och ej släppts ut förrän just någon gång omkring 
sekelskiftesåret ifråga.4 

Hauglid har bara delvis gått i land med att bestämma de olika märkena 
i serien, och det skall han verkligen icke lastas för; på don illa belysta 
terra incognita som de medeltida pilgrimsmärkona över huvud tillhör, 
är det få forskare — om någon — som inte gått och gå stora sträckor i 
blindo. Det kanske viktigaste resultat, han fått ut ur sin granskning, är 
konstaterandet av ett hittills okänt trondheimskt Olofsmärke, som utökar 
den ändå nästan överraskande rika serie på fem stycken, som jag själv 
hittills räknat med (några tvivelaktiga exemplar frånsedda);5 det är 
intressant ej minst därför, att det i mina ögon bör — av stilhistoriska 
skäl — dateras redan till 1300-talets förra dol eller mitt,' varvid en tom 
lucka skulle fyllas i serien ifråga. Vad övriga märken i Gjerdeklockans 
svit angår skall jag icke diskutera dem här, ehuru ett och annat väl vore 
att tillägga,7 Blott det inledningsvis omtalade märket mä här några ord 
ägnas, det alltså som, så vitt jag förstår, otvivelaktigt röjer sig sora 
emanerande från Skara och ägnat dess specialhelgons, Brynolfs, förhär
ligande, hemfört av någon av de helt visst mänga, som i stiftsstaden 
ärade hans reliker. 

Redan en hastig blick på här meddelade avbildning torde vara klargö
rande: den visar, att det ikonografiska motivet helt sammanfaller med 
det av Lunden påvisade, t. ex. så som det illustreras av bildgruppen i 

1 a f U g g l a s , Lödöse (1931) s. 614 f., s a m m e förf . , Den »extatiska» 
Birgitta i Vadstena klosterkyrka (Fornvännen 1943 s. 78 f.). 

• a f U g g l a s , Kultbild och pilgrimsmärke (Fornvännen 1944 s. 129 
ff., märk s. 143; på grund av tidsförhållandena hade vid tidpunkten för 
donna uppsats publicering Hauglids uppsats ännu ej kommit mig tillhanda. 

• H a u g l i d , a. a. s. 69 anser, att »typen horer vel mcrmast til 1400-
årene». 

7 Så med hänsyn till de båda märkena föreställande Kristi intåg i Jeru
salem, som torde böra sammanställas med vissa från Nordtyskland kända 
— ehuru ej fullt identiska — motsvarigheter, vilka anses förskriva sig 
från Bremen, utdelade där på palmsöndagen (se [ G r o h n e ] , Bremische 
Boden- und Baggerfunde, Jahrbuch des Focke-Museum, Bremen 1929. s. 97, 
och W a r n c k e , Mittelalterliche Pilgerzeichen aus Lubock und Lauen
burg, Nordelbing 1930—1931 s. 172). 
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altarskåpet från Ornunga (s. 179, fig. 5). Där är biskopen själv, myndig och 
magnifik, i full kyrklig paryr med mitra och kräkla, där äro vid hans 
fötter de båda mördade och till vänster tjänaren med den underbara 
dryckesbägaren, vars innehåll förvandlades från vatten till vin. Vid si
dorna ses rester av två kolonnettcr till en för övrigt bortbruten baldakin. 
Runt omkring huvudfiguren slingrar sig ett livligt veckat språkband 
ineden minuskelinskrift, som nu visserligen icke låter sig i sin helhet 
läsasi men ur vilken enstaka bokstavskombinationer gissningsvis, t. o. m. 
med en viss sannolikhet kunna dechiffreras: an bry ph 

epi — char, vilket torde kunna kompletteras på följande sätt: 
[s]an[ctus] bry[nol]ph[us] epi[scopus] [sjchar[ensis],8 d. v. s.: Den he
lige Brynolphus, biskop av Skara. 

Redan dot här sagda säkerställer, som synes, märkets art. Mon härtill kom
mer ytterligare en mycket betecknande omständighet. Framför biskopens 
högra fot är lutat ett vapen av typ från 1400-talets mitt innehållande tre 
rosor ställda diagonalt från (herald.) höger till vänster. Detta vapen är 
det, som fördes av medlemmarna av den förnäma släkt, som efter detsamma 
har kallats Tre rosor, och en av dessa medlemmar blev vid pass 130 är 
efter Brynolfs död dennes efterträdare på Skaras biskopsstol. Det var 
Bengt Gustafsson (1449—1460), den från unionstidens personliga intrig-
tvister kände — men knappast välkände — prelaten, en typisk företrä
dare för sin samhällsklass' nationella opålitlighet och egoism; hans anti-
svenska inställning tvingade honom t. o. in. kort efter sitt regeringstill
träde till landsflykt i Danmark (1452), varifrån han återvände först fem 
år därefter i och med Karl Knutssons fall 1457, nu tryggad från den 
dom till liv och gods, som träffade honom 1453.' Vapenheraldiken — som 
för övrigt hos de olika släktmedlemmarna kunde skifta med hänsyn till 
rosornas diagonalläge10 — upplyser klart om vilken den varit, som dragit 
försorg om märket, alltså just denne Bengt Gustafsson, vars sigill till 
belägg därpå här avbildas, fig. 2. Med den snikenhet och det intresse 
för egen — och givetvis också hans ämbetes — vinning, som synes ha ut
märkt honom, är det bara naturligt, ifall han gjorde vad han kunde för 
att få sin och dess ekonomi att blomstra. Det omtalas uttryckligen, att 
han engagerat sig i avlatsaffärer," och att han skulle utnyttja den icke 
föraktliga förtjänst, som man brukade kunna göra sig genom försäljning 

8 Eller — då inskriften uppenbarligen ej börjar med det förmodade 
»sanctus» — »Signum sancti brynolphi episcopi scharansis» e. dyl. Min 
läsning har nämligen granskats av dr Toni Schmid, som, utan att vilja 
mod bestämdhet godtaga min tydning, dock funnit den hypotetiskt accep
tabel. 

• För data m. m. rörande biskopen se framför allt C a r l s s o n , art. 
Bengt Gustafsson i Svenskt biografiskt lexikon III (1922) s. 189 f. Märk 
också R e u t e r d a h l , Swenska kyrkans historia 111:2 (1863) s. 106 f. 
och B r i l i o t h , Svenska kyrkans historia II (1941) s. 405, 411 f. 

10 Se R e u t e r d a h l , a. a. s. 106 not 9. 
11 R e u t e r d a h l , a. a. s. 107. 
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Fig. 2. 
Sigill för skarahiskopcn Bengt Gustafsson. 
Seal of BeBgt Gustafsson, the liishop of Skara. 

Fig. 3. 
Porträt t av kanonikern 
Georg von der Paele. De
talj av altaret i Brliggc. 
Portrait of the Canon Georg 
\tm der 1'aele. Details of the 

altar in Hrugcs. 

a\ p i lg r imsmärken på en populär val lfar tsort ,1 1 r immar därmed. Att han 
dessutom äg t e t t pe rson l ig t mera ideellt in t resse för sin s to ra föregånga
res minne behöver därför Inte betvivlas, helst som hans far, väs tgö ta lag 
mannen och riddaren Gustaf Magnusson, varit huvudvittnet vid Brynolfs 
kanonisat ionsprocess i Skara 1117." Hans vapen kunde verkl igen med 
ott v iss t berä t t igande kombineras så som här ske t t med don stora Skara 
biskopens bild. 

Tro l igen var det först under de t ro år, han hade övr iga efter å te rvän
dandet u r landsflykten och sin död 1460, som biskop Bengt hade egentliga 
möjl igheter a t t ägna s ig å t s i t t s t if ts f redl iga ans och vård i sådan ut
s t räckning , at t han fick ro att t ä n k a på t ing som anskaffandet av e t t 
märke lämpat att stimulera helgonkulten i metropolitstaden. Men även 
om man u t g å r ifrån att detsamma til lkommit fiirst under de t ta sena skede 
av hans episkopat , undgår man ej a t t göra den reflexionen, att märke t 
— som i och för s ig också är s t a t l i ga re och omsorgsful laro i u t fö rande t 
än do flesta andra av dess ar t , rena maschverk, som de oftast äro1 4 — til l 
hela sin a l lmänna hål lning t e r s ig y n g r e än vad dot fakt i sk t är. I avsak
nad av don u t g å n g s p u n k t för dess da ter ing , som vapnet ger, skul le den, 
som närmast iir förtrogen med det nord iska och noder tyska mater ia le t , 
u r r en t s t i lh i s tor i ska skäl v a r a böjd a t t t idssä t ta a rbe te t först t i l l år
hundrade t s slut. Real ismen i f igurå te rg ivande t , sak l ighe ten i d räk td rape-

'- Så inflölo vid »änglainvigningsfeaten» 1166 vid — den ma vara den Inter
nationellt högtberyklade — vallfartsorlen Kinsiedeln i Schweiz, under loppel 
av festens fjorton dagar 1300 gulden på avyttringen av dylika märken, 
trots att deras pris endast var 2 pfennig per styck (R i n g b o 1 z, Geschichte 
des f i l rs t l i then l lenetl ikt inerst if tes U, L. F . von Einsiedeln, 1904, s. 36 f.). 

» C a r l s s o n. a, a. B. 189. 
14 Också förhållandevis stort i jämförelse mod dessa. Höjden (i märkets 

nuvarande skadade skick) uppgår till 6,2 cm, bredden till 5,3 cm. 
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ringarna är en annan än den, som ännu under epoken ifråga merendels 
präglar t. ex. den liibska konsten, där ett drag av romantisk behagfull-
het i poseringarna och mjuka glidningar i stoffernas fall hade svårt att 
helt och hållet giva upp fältet till förmån för den större strävhet och 
anti-romantik, som tillhörde de europeiska tidsnyheterna. Alldeles särskilt 
studsar man inför biskopsfigurens ansiktmodellering: denna kraftigt breda, 
litet fetlagda och en smula pussiga nuna ser man knappast i baltisk — 
fortfarande närmast liibsk — konst förrän på 1470-talet, t. ex. i den 
berömda Tomas Becketstatyn från Skepptuna i Statens Historiska Museum, 
vars samband med Notkeverkstaden är allmänt erkänd (triumfkrucifixet 
med dess sidofigurer i Liibeckdomen av 1477) — osagt för övrigt hur 
intimt detta samband är15 — ja, på dotta och nägra få undantag när, först 
efter 1500-talets inbrott, illustrerat t. ex. av Notkes stora Gregoriusaltare 
i Liibecks Marienkirche, vilket, trots att motsatsen hävdats,1 ' knappast 
blivit målat dessförinnan (omkr. 1504).17 Men på andra håll ha tidigare 
ansiktstyper som den ifrågavarande dykt upp, bl. a. i Nederländerna — 
jag hänvisar t. ex. till det kända porträttet av kanonikern Georg von der 
Paele (fig. 3) på det av honom stiftade altaret i akademin i Briigge (med on 
föga yngre kopia i Musée des Beaux-arts i Antwerpen), enligt signering 
målat av Jan van Eyck 1434—1436." Det har en hel del att säga. Har man 
intrycket av, att den baltiska, kring Lubeck slutna konstkretscn ej ger 
förklaring nog åt det formspråk, som — må vara svagt och stammande — 
tar sig uttryck hos vårt pilgrimsmärke, öppnar denna hänvisning till 
Nederländerna en ny aspekt över dess genesis. 

Och här kommer åter biskop Bengt Gustafssons person i blickpunkten. 
Det är nämligen dokumentariskt känt, att han och hans familj varit fas-

15 De olika ståndpunkterna i frågan refererade hos P a a t z , Bernt Notke 
und sein Kreis (1939) s. 374: enligt denne författare (s. 67, 122 ff.) är 
bilden av den skulptör, som biträtt mästaren vid utförandet av altaret i 
Aarhus; jfr dock härtill R o o s v a l , Bernt Notke i smällgrytan? (Konst
historisk tidskrift 1941 s. 6 f.). 

w R o o s v a l , Bernt Notke pointre (Gazette des beaux-arts 1937:1 s. 
22 f.) har propagerat för altarets utförande redan vid en så tidig tidpunkt 
som omkr. 1480, ja t. o. m. skedet vid pass tio är dessförinnan har blivit 
nämnt ( B u s c h , Das Triptychon in Djursdala, Konsthistorisk tidskrift 
1939, s. 43 not 1, s a m m e f ö r f., Bernt Notkes Gregorsmesse in der Lii
becker Marienkirche, Pantheon 1940 s. 177 ff. och: Meister des Nordens, 
1940, s. 89 f.). 

17 Se H e i s e , Die Gregorsmesse in der Lubecker Marienkirche (Zeit
schrift dos Deutschen Vereins fiir Kunstwissenschaft 1937 s. 76 ff.), s a m m e 
förf. , Die Gregorsmesse des Bernt Notke (1941) s. VII f., XV not 41, 
P a a t z , B. Notke s. 195 ff., 342. Häremot ba invändningar rests av R o o s 
v a l , Konsthistorisk tidskrift 1941 s. 13, utan att de emellertid förmått över
tyga åtminstone mig själv; i en under utarbetande varande uppsats skall 
jag söka giva nya belägg för konstverkets förhållandevis sena datering, be
lägg som ej minst taga fasta på det fysionomiska (jfr mitt arbete: Senmedel
tida profant silversraide i Sverige I, 1942, s. 137, tillägg till s. 91 ff.). 

18 Se därom t. ex. K a e m m e r e r, Hubert und Jan van Eyck (1898) s. 
66 ff. och W c a 1 e, Hubert and John van Eyck (1908) s. 75 ff. 
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tighetsägaro i Lödöse, västgötastiftets enda djupvattenshamn, »portus 
scarensis» som den ibland kallades.1' Men i Lödöse existerade på 1400-ta-
let, kanske ännu tidigare tillbaka, en holländsk koloni — jag tror mig ha 
kunnat giva goda skäl för en dylik åsikt20 — och det är mycket antagligt 
att — också påpekat av mig21 — denna koloni inom Skarastiftets gränser 
på ett eller annat sätt spelat en förmedlande roll, då man under senmedel
tiden just i denna landsända och på metallkonstens (klockgjutningens) 
område konstaterar en kontakt mellan svenskt och nederländskt, sora icke 
så tidigt låter belägga sig annorstädes inom vårt land.22 Man kan följa 
denna kontakt ända upp till 1394, dä en viss Johannes Leenknecht, som 
uppenbarligen bör betraktas som av (direkt eller indirekt) nederländsk 
börd, göt en klocka lör Länghems kyrka.2 ' Vore det då inte förklarligt 
nog, ifall biskop Bengt vid beställningen av sitt rätt anspråksfulla pil
grimsmärke med hänsyn till allt detta läte vägleda sig till en beställning, 
som till sin art i viss mån avveke från vad som annars merendels var 
kutym? Kombinationen biskop Bengt—Lödöse—Nederländerna ger ett 
puzzlo, i vilket emellertid bitarna rätt gott passa i varandra. Godtages 
denna kombination som i vart fall rimlig eller trolig, skulle vi därmed 
få cn viss inblick i ett pilgrimsmiirkes tillkomstprocess, som i vanliga 
fall icke brukar stä till buds — en omständighet ej utan intresse för vår 
kyrkliga kulthistoria. 

Att det nu enda kända märket av dem, som ägnats Brynolfstillbedjan i 

•» Se a f U g g l a s , Lödöse (1931) s. 138 not 6 till föreg. sida, 141 not 5; 
notisen stammar från 1413 — då Bengt ännu var ärkedjäkne — och berör, 
utom honom själv, hans far och syskon. Om betydelsen av uttrycket »por
tus scarensis» märk sammastädes s. 97. 

20 a f U g g l a s, Lödöse s. 126 f. 
11 a f U g g l a s , Kungl. Vitterhets Historie ooh Antikvitets Akademiens 

handlingar 55 s. 117 not 83. 
22 a t U g g l a s , Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 

handlingar 55 s. 90 f. 
• af U g g l a s, a. a. s. 78, 94. Jag har varit benägen att identifiera 

denne Johannes med en annan Johannes »artifex», som signerat ett par 
andra västgötska bronsarbeten dels en dopkittel i Berghera, dels en ring
klocka i Lena. Den senare är daterad så sent som 1450, raen vad den 
förstnämnda angår, har domkyrkosysslomannen dr Mats Amark upplyst 
mig om, att den datering ingående i Berghemskittelns inskrift som jag 
(a. a. s. 69) — i likhet med H i l d e b r a n d , Sveriges medeltid I (1879— 
1894) s. 500 — läst som 1418, enligt hans mening i stället bör tydas som 
1449 (samma åsikt uttalad i en uppsats av Rune Norberg, som, enligt vad 
jag har mig bekant, kommer att offentliggöras i denna tidskrift). Då dato
ringen av Länghomsklockan 1394, emellertid — sä sora dr Amark själv 
understryker — står fast, är det måhända för djärvt att, utan att längre 
äga Berghemsfunten att hänvisa till som mellanled, antaga, att det vore 
samma klockgjutare Johannes som varit i verksamhet allt ifrån 1390-talet 
ända till nästa sekels mitt. Jag antecknar saken här utan kommentarer, 
då det gjorda påpekandet (liksom ett rörande datum för en klocka nr 2 
i Länghem, signerad av Jacob Waghevens: 1569 i stället lör 1469) blott 
i viss mån rubbar vad jag anfört med hänsyn till det nederländska insla
get i den västgötska metall gjutningen under epoken ifråga. 
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Fig. 4. 

S:t Brynolfmärkc pä lillklockan i 
Lindärva kyrka, Västergötland. Ur 

Peringskiölds Monumenta IX. 
St. Brynolf sign on the small beil iu 
Lindärva church, Västergötland. I-roni 

Peringskiölds Monumenta IX. 

Skara stammar från icke-svenskt håll, är i och för sig ej så överraskande 
med tanke på den spridning, dylika resesuvenirer mycket ofta erhållit; 
exemplen äro för inånga för att det skullo vara av nöden att erinra om 
något eller några särskilda. Men sedan väl Gjcrdemärkets natur blivit 
konstaterad, visar det sig för övrigt, att ytterligare ett kan påvisas — 
och det inom Skarastiftet självt! Jag avser ett märke, som avgjutits pä 
3n klocka (lillklockan) i Lindärva,24 ett som — i förbigående sagt — 

24 »2 gambla klockor, medh inscription» nämnas i Lindärva omkr. 1670 
( H a d o r p h , Reseanteckningar om Läckö grevskap . . ., Västergötlands 
Fornminnesförenings tidskrift II : 1 [1901] s. 86). Den större av de två är 
gjuten av Busse Jakobsson 1516 ( A m a r k , Mäster Busse Jakobsson och 
hans klockor, Fornvännen 1936 s. 206 f.). Vad den mindre angår — på vars 
mitt »är en sköld, som innehåller en otydlig monniskofignr, hvaröfver är 
ett kors», så som värt märke beskrivs — uppges den av L j u n g s t r ö m . 
Kinnefjerdings och Kållands härader samt staden Lidköping (1871) s. 
94 vara försedd med inskriften »anno + d(omi)ni -f m + d + cxii 
+ petrus + est patro(nus) i(n) + lin(dcrfva)», enligt vilken läsning 
datum skulle vara 1612. Men här måste helt visst ett misstag föreligga 
— ett fel från gjutarens sida eller från avskrivarens —, vilket framgår 
dels av en fotografi av klockan ifråga, vilken stått mig till buds och visar 
en till hela sin karaktär klart medeltida klock- och inskriftstyp, dels av 
nämnandet — på äktkatolskt maner — av kyrkopatronens namn (vilket. 
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Fig. 5. 
Plastelinavtryck av S:t Brynolfmärket på 
lillklockan i Lindärva kyrka, Västergötland. 
Plasteline impression of the St. Brynolf sign, 
on the small beil in Lindärva church, Väster

götland. 

kuriöst nog varit bekant sedan länge sä till vida, att det någon gång (väl un
der 1600-talets senare del) blivit avtecknat (fig. 4) i gamle Johan Pering
skiölds handskrivna »Monumenta Sveo-Gothorum» IX (Kungl. Biblioteket; 
foto i Antikvariskt-topografiska arkivet),25 ehuru givetvis utan att bliva 
tolkat till sin innebörd. Redan av denna högst ofullkomliga och delvis 
förvirrade teckning kunde konstateras, vad det här rörde sig om, och detta 
blev till visshet, sedan till mitt förfogande ställts ett plastelinsavtryck 
av märket," av vilket här (fig. 5) meddelade positiv i gips kunnat 

jämte Johannes', förekommer också på kyrkans storklocka). Årtalet bör 
alltså vara att läsa 1512 och klockan alltså hava tillkommit fyra år före 
storklockan. 

25 Teckningen är förmodligen icke utförd av Peringskiöld själv, då han 
— att döma av den översikt över hans resor som gives hos S c h U c k, 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Förhistoria och 
historia IV (1935) s. 127 ff. — personligen aldrig besökt Västsverige. 
Kanske han erhållit den via Hadorph. 

26 Avtrycket ifråga har tagits av fil. kand. Harald Widéen, Skara, en 
älskvärdhet för vilken här framföres ett synnerligen hjärtligt tack ej 
minst med tanke på den möda, som varit förbunden därmed. 
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framställas. Som synes motsvarar märket27 i allt väsentligt det vi tidigare 
lärt känna: biskopen, de båda mördade, ynglingen med den magiska dryc-
kesbägaren, sprakbandon — allt känns igen därifrån. Men man gör också 
strax en iakttagelse, som säger, att de båda märkena icke sammanfalla, 
alltså icke gjutits i samma form. Dimensioner och proportionerna äro från 
varandra avvikande, språkbandens vindlingar likaså,28 men ändå mera: 
hela figurstilen har fått ett nytt drag, strävare och tunnare till sin struk
tur än den, som utmärkte Gjerdeklockans märke. Detta senares brett pom
pösa prelat har blivit en gänglig, mager asket, bifigurerna äro värdslö-
sade, totalkaraktären ej bara konstnärligt svagare, men motsvarar just 
den anda av nordiskt eller baltiskt, som förgäves efterlystes för Gjerde-
märkets vidkommande. Förklaringen till fenomenet torde vara enkel nog: 
Lindärvamärket representerar en yngre emission av det märke, som bis
kop Bengt Gustafsson lät beställa. Man har rätt gott vårdat sig om 
att kopiera det även i dess enskildheter, men har därvid samtidigt icke 
kunnat undandraga sig den vid utförandet rådande tids- och lokalstilen, 
smakskiftet som ägt rum under det kvarts- eller halvsekel, som förflutit 
mellan biskop Bengts epok och den, dä det nya märket kom till. När 
detta skett kan också rätt oförtydbart fastslås genom en särskild om
ständighet: biskop Bengts tre rosor i skölden på det äldre märket har 
på det yngre utbytts mot tre »sjöblad» — Sten Sture d. ä:s heraldiska 
signum! Nyemissionen av märket har alltså skett under dennes riksföre-
ståndaretid, d. v. s. efter 1470 och före 1503, året för hans död. 1400-
talets slut förefaller av stilskäl snarast motsvara vad man vill föreslå som 
datum därför; man är rent av frestad att fixera ett bestämt årtal, 1492, 
året för Innocentius VIII:s tillstånd till den heliges translation. Lind
ärvamärket förankrar i vart fall den kultförcteelse, varom redan det 
norska märket vittnar — analyserat ut från de synpunkter, som Tryggve 
Lundens uppslagsrika studie givit — med fasta band inom gränserna för 
den svenska provins, vari den egentligen hör hemma. 

Ytterligare en sak kanske bör tilläggas. Jag tror mig ha kunnat påvisa 
ett par fall, där ett pilgrimsmärke mer eller mindre direkt sökt efterbilda 
vederbörande vallfartskyrkas kultstaty — det gäller såväl den Olofsbild, 
som vid 1200-talets mitt uppställdes i Trondheims domkyrka, som den 
Birgitta, 1435 invigde i Vadstena klosterkyrka29 — och givetvis kan 
förhällandet ha varit enahanda mod avseende på det västgötska helgo
nets kultbild i Skara och de märken, sora utdelades där till dess ihåg-
kommelse. Men förhållandet kan också ha varit omvänt: målare och skulp-

27 H. 7,5 cm, br. 4,7 cm. Ovan- och nedanför märket ses ett likarmat kors, 
vid dess sidor ett par minuskler: c (?) — n av oviss betydelse. 

28 Vad inskrifterna på Lindärvamärket angår, äro de ännu svårare att 
tyda än de på det norska märket. Vid Peringskiölds teckning är också ut
tryckligen noterat, att dessa »munkbokstäfwer» äro så »orene gutne, 
att man dem intet lesa kan». 

'• a f U g g l a s , resp. Fornvännen 1944 s. 134 ff. och sammastädes 1943 
s. 82 ff. 
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töror ha, förefaller dot, kunnat efterbilda märket för sina ögna uppgifter. 
Jag dömer dels därav att — enligt vad jag finner i vart fall antagligt — 
Bengt Gustafssons märke varit beställt på en icke-svensk ort, där man 
knappast kunnat veta något om den skarensiska kultbilden, dels därav 
att en skulptur som den i Ornunga med dess rätt satta huvudfigur gör 
ett visst intryck av att ansluta sig just till detta märke, medan upphovs
mannen till den långa, magra biskopen pä Fryksändcmålningon sna
rast ser ut att ha haft Lindärvamärkets slanka asket i minnet, då han 
tecknade sitt helgon. Enkla bygdekonstnärer som de män voro, vilka pro
ducerat sig i dessa och de andra nu konstaterbara Brynolfsbilderna, vore 
det rätt naturligt, ifall de stödde sin bristande förmåga genom att taga 
utgångspunkter i för litet envar välkända kompositioner — originalitet 
och egen uppfinningskraft har man svårt att tilltro artister av deras 
kvalitet. Är det som jag förmodar, finge man en ännu knappast beaktad 
synpunkt på förhållandet kultbild-pilgrimsmärke. Carl R. af Ugglas f 

L I T E R A H Y N O T E S A N D R E V I E W 
T. J. A r n e writes about the art historian and Orient scientist F r i e d-

r i c h S a r r e , who died June 1st 1945. From 1895 Sarre made several 
journoys to the Orient, whieh gave valuable results in the form of 
collections as well as scientific publications. The illustrated work Denk
mäler persischer Baukunst (1910) is still tho corner-stone for the know-
ledge of the Persian history of art. 

B e n g t C n a t t i n g i u s reports on the work of restoration whereby 
p a i n t i n g s f r o m t h e M i d d l e A g e s in B j ö r k e b o r g (Östergöt
land) c h u r c h were removed and preserved. On tho wall of the northern 
näve the decoration bas boen köpt relatively untouehed. In the northeast 
corner of the näve the fragmentary decoration has been reconstructed. The 
painting on the Triumphal Arch consists of arches with figures and scrolls. 
On the northern choir wall were two layers of painting, of which the top 
layer was removed and fixed to a new surface. 

T r y g g v e L u n d e n deals with t h e i c o n o g r a p h y of S a i n t 
B r y n o l f which hitherto has been unknown to science. Brynolf Alguts-
son, the bishop of Skara (1278—1317) became after bis death, together 
with S:ta Helena, tho patron of Skara's diocese. Up to now only one pic
ture of him has been known, natnely a woodcut in Vita Brynolphi. The 
author wants to prove that at the same period at least six other pictures 
of Brynolf were made. The reredos in the churches at Fryksände, Gräs
mark and Visnum in Värmland and also in the churches at Önum. Orn
unga and Kullings-Skövde in Västergötland show a picture of a bishop, 
surrounded by two murdered men and a third man handling him a wine-
cup. These attributos alludo to opisodos in Brynolfs life. The preserved 
reredos with Brynolf-pictures derive from tho last decades of the 1500th 
eentury and the first decades of the 1600th century when Brynolf had 
just been beatified. 

C a r l R. af U g g l a s deals, under the title P i l g r i m B i g n s , with 
two of those showing the holy Brynolfs picture conforming with the 
description of his iconography which Tryggve Lunden has given above. 
One of the signs is east on a church beil in Gjerde in Norway, from 
about 1500. On the sign is also the coat of arms of the bishop of Skara, 
Bengt Gustafsson Tre Rosor (1449—1460). Another pilgrim sign, with a 
Brynolf picture, is east on a beil in Lindärva church in Västergötland. 
Its style is låter and shows the coat of arms of Sten Sture the Eider. 


