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SMÄRRE

MEDDELANDEN

Ekeryd kan man ännu följa den ursprungliga läggningen i 2% varv, varvid
ytterändarnas djurhuvuden slutar med en fritt utskjutande nosspets, medan baksidans båda vulster sammanfogats och förstärkts. På ringarna
från Hångsdala och Häljum har samtliga sex djurhuvuden på ringens baksida sammanförts till en symmetriskt lagd och förstärkt skena. Alingsåsringen är praktfullast, den enda, som har åtta djurhuvuden, vilka tydligen
symmetriskt sammanfogats på baksidan. De tre sistnämnda ringarna är
alltså typologiskt yngre än de förstnämnda. Ornerlngens detaljer är emellertid på värt kopparstick alltför summariskt utförda, för att vi skall kunna
närmare jämföra Alingsås-ringen med de bevarade exemplaren.
Ringen från Ramsgården hittades är 1829 i ett röse, där det »fanns lämningar, som tycktes utvisa en rubbad gravkammare av stora å kant satta
stenflisors. Sådana hällkistor är välkända under yngre romersk järnålder i
Västergötland.12 Ekerydringen hittades år 1781 jämte en guldstång, som
vägde nästan 178 gram, »i ett stenrör ute i skogen».1' Hängsdala-ringen
anträffades »vid stenröjning ovan jord, 125 m VSV om kronogården.» I
betesmarken strax intill lär det finnas några stenhällar stående på kant.
Häljum-ringen hittades år 1786 »på en åker, där en hög ett par år tidigare
blivit avröjd». I motsats till 400-talets skatteguld tycks dessa ormhuvudringar, som brukar dateras till 300-talet, härstamma från gravar.
Den ålderdomliga lilla bebyggelsekärnan kring Alingsås uppvisar därmed
3 guldfynd från mellersta järnåldern. De båda andra fynden tillhör 400talets skatteguld. Det ena är en guldten, funnen år 1859 på en åkerlycka
söder om staden och ej inlöst, böjd som en ögla, vägande 19 gram. Det
andra är cn guldbrakteat,11 funnen år 1695 i trakten av Alingsås, vägande
23,06 gram.
Med Jonas Ahlströmers guldring, Skandinaviens finaste ormbuvudfingerring, fär Alingsäs-bygdcns järnålder cn markant prägel, samtidigt som vi sett
stadens andra storhetstid, manufakturverken och de flitiga odlingsexperimenten kring Nolhaga berg, i blixtbelysning.
12

Sahlström, a. a., fig. 109—110, 115.
Källan till Montelius uppgift (a. a. nr 357), att roset täckt en hällkista,
bar inte kunnat återfinnas.
" CM. C. Mackeprang, De nordiske Guldbrakteater, 1952, Nr 260, Pl. 11: 10.
23,06 gram, och börande till den förnämliga sydsvenska brakteatgruppen.
13

Eric Oxenstierna

P I L G R I M S M Ä R K E N FRÅN WILSNACK I
ALVASTRA K L O S T E R R U I N
Det enorma fyndmaterialet från Otto Frödins mer än trettioåriga utgrävningar av cisterciensernas Alvastra innehåller mest rent profana föremål,
som, när den pågående bearbetningen är klar, kommer att bilda stommen
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Fig. 1—2. F r a g m e n t au två pilgrimsmärken frän Wilsnack anträffade vid
utgrävningen av Alvastra klosterruin. Senmedeltiden. (SHM 17237: i och
21530). 2 / 1 . — F r a g m e n t s of two pilgrim's badges from Wilsnack found
during the exeavation of lhe ruined monastery of Alvastra. Late Middle Ages.
för ett studium av Sveriges medeltida prolaiikultur, i den mån den nu kan
rekonstrueras med hjälp av bevarade föremål. Där finns givetvis också
fragment, som illustrerar klostrets kult och andliga verksamhet, t. ex. delar
av en abbotsslav eller av andaktsbilder av elfenben osv. På gränsen mellan
andligt och profant slår pilgrimsmärkena, som ju kunde förvärvas av var och
en som förelog en pilgrimslärd för sin salighets skull. Flera pilgrinismärken,
funna i klosterområdet, har redan presenterats för allmänheten och de bäst
bevarade h ä r r ö r helt naturligt från det närbelägna Vadstena. Den heliga
Birgitta hade ju intima relationer med Alvastra kloster. Men där finns också
andra mera ovanliga. Här skall uppmärksamheten fästas på två små myntliknande blyniärken, som vid n ä r m a r e undersökning visat sig vara rester av
två olika pilgrinismärken från Wilsnack i Mark Brandenburg. Sädana märkens
sällsynthet och den märkvärdiga sida av medeltidens Iromhelsliv som de
illustrerar gör del nödvändigt att ge dem en utförlig presentation.
De båda blymärkena 1 frän Alvastra, fig 1—2, är i stort sett varandra lika
men uppvisar cn så betydande kvalitetsskillnad i tekniskt avseende och så
väsentliga delaljolikhetcr, atl de inte kan vara gjutna i samma form. »Kristus
bunden vid marterpålcn» är motivet. Han står vid pålens högra sida och
vänder sitt med en väldig korsgloria omgivna ansikte mot åskådarna.
Ländklädet har i ena fallet en livligt fladdrande flik som riklats snett uppåt,
i andra fallet är draperingen strängare komponerad. Scenen inramas avdubbla kantlister. Gjulningen är visserligen grov och slarvigt utförd, men de
1

Statens historiska museum, inv n r 17237:4 (diam. 16,5 mm, tjocklek
2 mm) och inv nr 21530 (diam. 16—17 mm, tjocklek 1 mm). Endast det förstnämnda märket är funnet i säkert medeltida lager, övriga pilgrinismärken
frän ruinområdet är utställda i museet och är beskrivna i Reliker och relikvarier från svenska kyrkor. Tillfällig utställning, Statens historiska museum
1951, nr 83, 93, och 100.
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Fig. 3. Komplett pilgrimsmärke från Wilsnack rekonstruerat av förf. 1/1. —
Complete pilgrim'» badge from Wilsnack reconstructed by lhe a u t h o r .
Fig. 't. Den äldsta kända typen av pilgrimsmärke från Wilsnack, avgjutet
på en kyrkklocka från Katharinenkirche i Lubeck år 1399. EfterXordelbinyen 8.
— - The oldest type of pilgrim's badge known from Wilsnack, east on a beil
of the Katharinenkirche at Liibeck in 1399.
snett uppåt riktade utskotten måste ha haft en särskild funktion, likaså de
på översidan kvarsittande resterna av en tunnare yfa. Dessa utväxter får sin
förklaring, om man betraktar den rekonstruerade bilden av ett pilgrimsmärke
från Wilsnack, fig. S>. Det kan inle råda något tvivel om de båda blymärkenas
ursprungliga funktion som den nedersta tredjedelen av var sitt pilgrimsmärke.
Sådana märken har i något fall bevarats i original. Så h a r tre stycken — av
två olika upplagor — hittats i Wesers flodbädd och finns nu i Focke-Museum
i Bremen. 2 Vanligare är det att finna avgjutningar av Wilsnaokmärken på
kyrkklockor. J. Warnoke h a r sammanställt en hel grupp från nordtyska
kyrkor. 3 Den äldsla klockan, från Katharinenkirche i Lubeck, är gjuten 1390,
och det avgjutna märket, fig. 4, måste ha tillkommit mellan 1383 och 1399.
Ty den händelse som bildar hela förutsättningen för vallfärderna lill Wilsnack
ägde rum först 1383. »Det ropande blodet i Wilsnack» var elt av de mest
kända underverken från senmedeltiden och därmed förhöll sig på följande
sätt. 4
2

Ernst Grohne, Jahresschrift des Fockc-Museums Bremen 1929. s. 98,
lig. 31.
3
J. Warncke, Mittelalterliche Pilgerzeichen aus Liibeck und Lauenburg,
Nordelbingen 8, 1930/31, s. 176 ff.
4
Efter franciskanern Dctmars krönika (Warncke, a.a. s. 177—78) samt
P. Ludger Mcier, Der Erfurter Franziskanerlheologc Johannes Bremer und
der Streit um das Wilsnacker Wunderblut. Martin Grabmann Festschrift,
Minister 193Ö (Aus der Geisteswelt des Mittelalters) s. 1247 ff. J o s e p Pohle,
Lehrbuch der Dogmatik II, P a d e r b o r n 1909, s. 84—86 skildrar den leologiska
striden.
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Fig. 5. Vågvisare till Wilsnack i
Lubeck, testamenterad 1U36 och utförd av gotländsk kalksten. Efter
Xordelbingen 17—18. — Sign-post
to Wilsnack at Lubeck, erected after
H 3 6 and made of Gotland limestone.

Är 1383 brändes den lilla byn Wilsnack i Mark Brandenburg av riddaren
Heinrich von Biilow. Ocksä k y r k a n b r a n n ner till grunden. På högaltaret
hade då legat tre hostior, d. v. s. tre oblater som enligt den dåtida uppfattningen genom mässan redan förvandlats till Kristi lekamen. Någon tid efler
branden hörde Wilsnacks kyrkoherde, som flytt lill en grannby, en röst som
ropade flera gånger och uppmanade honom atl återvända till sin kyrka. Där
fann han till sin förvåning inte bara de tre hostiorna oskadade av elden utan
också blödande. Biskopen av Havelberg lät infatta dessa mirakulösa hostior
i kristall. Ryktet om »underblodct» i Wilsnack spreds med slor hast och
tillströmningen av vallfärdande pilgrimer blev stor. Kyrkan kunde snart återuppbyggas och av den lilla byn blev en stad. Först 1552 blev det definitivt
slut med de blödande hostiornas saga. De brändes av en evangelisk präst.
Det ropande blodets popularitet — och den välordnade propagandan —
framgår bl. a. av den ännu bevarade vägvisare av sten 5 , som bekostats i
5

Warncke, a.a. s. 162 samt Theodor Möller, Siihne- und Erinnerungsmale
in Schleswig-Holstein, Nordelbingen 17/18, 1942, s. 90 ff. Det a n d r a gotländska korset, också från 1400-talet, vid Einhaus, behandlas s. 93 ff. fig. 2—4.
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testamente år 1436 av liibeckborgaren .lohann von der Heyde. Där återfinns
en schematisk bild av vårt pilgrimsmärke som mittbild. Denna vägvisare,
fig. 5, h a r för övrigt elt speciellt intresse för oss, eftersom dess form är välbekant från Gotland. Ell liknande kors är även bevarat vid Einhaus i närheten av Liibeck. Ringkorset, som ju under äldre medeltid var en vida spridd
företeelse, slog som bekant rot i Gollands märkvärdigt konservativa formvärld och levde medeltiden igenom både i kyrkornas triumifikrucifix och i en
rad friluflsmonumenl av samma slag som de nu n ä m n d a liibska. Är det nu
en överdrift alt betrakta de senmedeltida ringkorscn som specifikt gotländska? Knappast. De båda bevarade exemplen frän Liibeck är nämligen
utförda av gotländsk kalksten och säkerligen importerade i färdigt skick.
Underblodel i Wilsnack är blott etl av de många exemplen på vilken makt
över sinnena den dyrkan av Kristi blod. som åtföljde fransubstantialionsläran, fått under 1300-talet. Man möter t. ex. åtskilligt av detta också i
Birgittas uppenbarelser. Men det saknades inte motstånd. Just Wilsnaokblodet
blev utsatt för några av de skarpaste angreppen från teologiskt håll. Johannes
Huss t. ex. förnekade belt dess äkthet, och hela den av T h o m a s av Aquino inspirerade riktningen förnekade totalt möjligheten av reliker av Kristi blod
under den motiveringen, att Kristus vid uppståndelsen åter tagit allt blod till
sig.' Särskilt de franciskanska teologerna uppträdde emellertid lill blodskultens
försvar och det med betydande framgång, som man kan se av de livaktiga
yttringarna ännu vid medeltidens slut.
Efter denna snabbskiss av den kulturhistoriska bakgrunden till våra båda
pilgrinismärken kan det vara skäl alt elt ögonblick återvända lill dem själva.
Del framgår bl. a. av en samtida avbildning i färg 7 , alt pilgrimsmärken från
Wilsnack hade de tre rundlarna markerade med fläckar av röd färg, som
givetvis skulle återge del heliga blodet. Kristi blodsdroppar. En mikroskopisk
undersöknng visar alt åtminstone det ena av våra märken, fig. 1, haft en
sådan »blodfläck». Ehuru färgfragmenlet är mycket litet kan man konstatera,
alt del är frågan om en klarröd färg, som måste vara mycket beständig,
eftersom den ej påverkats av blyet. Troligen är det äkla cinnober.
Även om man bortser från kvalitetsskillnaden ifråga om gjutningen, är de
båda Alvaslramärkena inte alldeles samtida. Alt exakt bestämma tillkomsttiden för sä enkla och vårdslöst gjorda föremål, som dessutom, likt varumärken, av naturliga skäl bör ha gjorts sä lika och lätt igenkännliga som
möjligt, är en myckel svår uppgift. 8 Ikonografiska detaljer ger inle heller
något bestämt besked. Det ovan avbildade märket från kyrkklockan av å r
1399 skiljer sig från Alvaslraexemplaren därigenom, att framställningen är
• Jfr Ludger Meier. a.a. s. 1247.
7
Ett Andrcasaltarskåp i Liincburgs museum, målet 1445 av Herm. Smiltemeister. Jfr Warncke, a.a. s. 178—79.
8
Svårigheten härvidlag belyses av den datering fig. 2 ovan fick på Statens
historiska museums klostcrutställning 1941: »1200-lalels mitt eller senare
hälft».
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enklare i detaljer. Ländklädet är lugnare draperat, glorian saknas o. s. v. På
det ofullständiga Alvaslramärket, fig. 1, finns del en enda detalj, som skulle
kunna ge en antydan om alt della märke t. o. m. skulle kunna vara äldre än
kyrkklockans. Jag avser den uppåtsträvande, fritt svävande fliken på ländklädet. Den erinrar mest om liknande företeelser inom Hamburg-konstnären
Meister Berlrams måleri, och skulle alltså kunna uppträda samtidigt med
underverket i Wilsnack. Del förargliga är emellertid, alt liknande fenomen.
om också med större lyngd, uppträder omkring 1500. På del helare märket,
fig. 2. är ländklädet arrangerat med cn välberäknad pompa och enligt etl system, som erinrar om de sköna madonnornas från omkr. 1400 men som inom
melallkpnsten lever kvar i Lubeck ännu 1455, och gjutformen kan alltså ha
tillkommit under 1400-lalels förra hälft.
Hur har dessa märken hamnat i klostrets jord? De kan naturligtvis ha
hemförts av någon av konventets munkar, som på tjänsteresa tagit vägen
över Wilsnack, men lika troligt av någon av de världens barn, män och
kvinnor av börd, som först efter döden — och efter vederbörlig avgift, som
i regel var en gård — inträdde i klostrets slutna värld för alt där bida den
yttersta dagen.
.lust frän Östergötland finns det lör övrigl cn uppgift om en vallfärd lill
Wilsnack som förtjänar alt beaktas i detta sammanhang. Ar 1402 fick nämligen cn Lars Jönsson i Värdsberg föreläggande alt, för att sona ett mord.
företaga en rad pilgrinisresor, nämligen lill Rom, lill Vär Fru i Aachen, lill
det Heliga Blodet i Wilsnack, lill S:t Olov, S:t Erik och inte mindre än fyra
gånger lill S:la Birgitta. 9 Det allmänna intresset för Wilsnack illustreras även
av atl drottning Margareta, som lör sin själs salighel läl bekosta en mängd
pilgrimsresor, sände inte mindre än fem man lill Wilsnack, medan de slora
nordiska helgonens kultplatser fick nöja sig med vardera ett besök. 10 Del
kan tilläggas att konung Kristoffer personligen vallfärdade till Wilsnack
år 1443.11 En systematisk genomgång av senmedeltidens skriftliga källor
skulle säkerligen ge många fler exempel. Att vi trots detla inte hittat flera
prov pä själva pilgrimsmärkena frän Wilsnack än de båda fragmenten frän
Alvastra beror väl åtminstone delvis på deras bräckliga konstruktion.
9

Svenskt Diplomatarium trän år 1400, nr 200.
H. Hildebrand. Sveriges Medeltid III s. 807.
" //. Hildebrand. a.a. s. 808.
19

Rune Xorberg

M E D E L T I D A P R O F A N K U L T U R I STATENS
H I S T O R I S K A MUSEUMS S T U D I E S A M L I N G
Då Statens historiska museums n u v a r a n d e guldsmidesgalleri planlades
och föremålsurvalet för utställningen skulle ske, följde m a n en Iredclningsprincip beträffande materialet — cn skådesamling, cn studiesamling och en
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