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THOMAS BECKETS AMPULLER 

Av Monica Rydbeck 

Ärkebiskop Thomas Beckets aktualitet i det medeltida froniluls-
livel även på skandinaviskt område har dokumenterats på många
handa sätt. Ofta citeras munken William av Canterbury, en av 
dera, som varit vittne lill mordet på ärkebiskopen i Canterbury-
katedralen år 1170 och som redan under början av 1170-tale! i 
sin levnadsteckning över ärkebiskop Thomas förtecknat hundra
tals mirakel vid martyrens grav. William nämner botandet av 
sjuka även lian Norden — kaniken Sven i Lund — och dessutom 
förtäljer han huru Thomas hjälpt danskarna i deras strider med 
venderna.1 Inom Skandinavien självt vittnar bildframställningar 
med St Thomas eller scener ur hans legend om helgonets bety
delse: på den omkring år 1200 förfärdigade dopfunten i del skåns
ka Lyngsjö skildrar cuppans reliefer mordet i katedralen: Iran 
1200-lalets förra del härrör relikskrinet i Trönö, Hälsingland, med 
dess framställning av Thomas Reckel-niordel,- Allaren instiftades 
i åtskilliga kyrkor till St Thomas ära, bl. a. i Lunds domkyrka, 
del förslå av dessa redan omkr. 1200 och eventuellt av samme ka-
nik Sven, som namnes av William av Canterbury8; Uppsala dom
kyrka ägde veterligen ett flertal Thoraas-reliker. Ytterligare exem
pel på Thoinaskultens aktualitet utgör del faktum, att år 1271, 
i ett brev från svenske konungen, namnes två småländska hära
den, som brukat betala skatt lill domen i Canterbury.* De märk
liga målningarna från Björsäters kyrka i Östergötland vittnar om 

1 Ellen Jörgensen. llelgendyrkelse i Danmark. Kbhvn 1909, s. 20. 
2 .tron Andersson, Thomas Beckets skrin i Trönö kyrka, Hälsingerunor 

1951. s. 65 f. 
s Ewert Wrnngcl. De forna altarstiflelserna ; Lunds domkyrka. Studier 

tillägnade Magnus Pfannenstill, Lund 1923, s. 4fi4 ff.. 477. 
4 Andreas Lindblom. Björsälersmälningarna. Sthlm 1953. s. 53. pass. 
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förtrogenhet med Thomaslegendens detaljer under årtiondena 
före 1300-talets mitt, och ävenledes det svenska kultbildsbestån-
del frän medeltidens slut innefattar framställningar av Thomas 
Becket. 

All Canterbury utgjort ett välbekant mål för skandinaviska 
pilgrimer har man sålunda utan tvekan kunnat förutsätta. Några 
belägg för dylika färder i form av pilgrinismärken har tidigare 
icke kunnat konstateras bland de — i och för sig ganska få — 
bevarade märkena i vårt land. Visserligen finns bland dessa ett par 
biskopsfigurer eller biskopshuvuden, troligen från 1300-talet, men 
intet vågar man rubricera som ett Thomasmärke. Snarare vill 
man Iro, att det rör sig om Nikolausbildcr. Nämnas kan dock, att 
imiii i katalogen över London Museum, på tal om de pilgrinis
märken, som påträffats i Themsen, genomgående betecknar tenn-
reliefer i form av biskopshuvuden säsora bilder av Thomas av 
Canterbury. Fastän dessa är synnerligen lika de i Sverige funna 
figurerna, får nog attributionen av våra motsvarigheter tills vi
dare anses osäker. 

Del var därför, som man med största nöje bland de ur mänga 
synpunkter utomordentligt märkliga ting. som de år 1961 påbör
jade grävningarna inom gamla Lödöses område bragt i dagen,5 

registrerade pilgriinsinärken, vilka pekar på Canterbury sora ur
sprungsort.0 Det är här till yttermera visso frågan om ainpuller, 
cn variant av märken, som knappast är känd från svenska un
dersökningar, fastän sådana behållare av metall, där man kun
de hemföra helig olja eller undergörande vatten från pilgrims-
målen ingalunda är ovanliga i utländska samlingar.7 

• Jfr Etisabeth Suärdsbröm, Kalenderstickan från Lödöse, Antikvariskt arkiv 
21, Sthlm 1963. Ds, Erik tunnbindares tolk, Fornvännen 1964, s. 115 f. 

" Märkena (funna inom området Kroken 1: 16) avbildades redan i den 
preliminära grävningsredogörelse, "Nya medelt idsundersökningar i Gamla 
Lödöse", som publicerades år 1963 av en av grävningsledarna, Per Henrik 
Rosenslröm, i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift, s. 259 ff. (spec. 
s. 2S2, 284). fig. 18—19. 

7 Bland fynden från Kalmar slottsfjärd (nu i Stat. hist. mus.) samt från 
spdälskesjukhusct utanför Lund (nu i Kulturhistoriska museet, Lund) 
finns vardera en ampull med st järnornament, av en typ som bl. a. finns mot
svarigheter lill i Hamburg, Museum fiir Kunst und Gewerbe, samt Köln, 
Kiinslgcwerbcmuseum. 
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Fig, 1 a—b. Pilgrimtampull med reliefmotiv ur Thoma» Becket-legen-
den. Funnen i Lödöse, St Peders socken, Bohuslän. Foto N. Lagergren, 
ATA. — Pilgrim ampulla with scenes from the Thomas Becket legend. 
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Fig. 2 a—b. Pilgrimsampull med reliejmotiu ur Thomas Becket-legen-
den. Från Lödöse. St Peders socken, Bohuslän. Foto N. Lagergren. ATA. 

— Pilgrim umpulla with scenes from the Thomas Becket legend. 
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Fig. 3 a—b. Thomas Becket-ampull, funnen i London. Guildhiill Mi 
London. — Thomas Becket ampulla, found in London. 

Lödöseampullerna, som båda är av tenn8 ined en nu lill en ringa 
del klart metallglänsande yla, återstoden är mörk och död, är 
sinsemellan icke Identiskt lika. I ena fallet iir ainpullen, själva 
"påsen", infattad i en nu fragmentarisk genombruten ram (tig. 
1 a—b; nuv. h. 7,5 cm, största br. 6 cm), en gång säkerligen cir
kelrund, bestående ytterst av ett 5 min brett inskriftsband. Detla 
förbindes nu med ainpullen endast genom två smala melallband-
radier; tomrummet mellan påse och rara har med all sannolikhet 
en gång utfyllts av genombrutna bladomament (jfr nedan fig. 4). 
Den andra ainpullen är infattad i en fyrsidig platta, vars fyra 
hörn utlöper i genombrutna liljeornament — dock är endast två 
av dessa helt bevarade (fig. 2 a—b; b. vid mittlinjen 6 cm, vid 
hörnornamentet 6,8 cm). 

Den i låg relief framträdande ornanienliken på själva behål
larnas sidor är motiviskt densamma, fastän i detaljerna tämligen 
olikartad och dessutom på grund av sina illa skadade ytor ganska 
svarlydd. Detaljerna kan emellertid kompletteras ined hjälp av 
cngclskt-franskt material. Ingen av de utländska ampullerna har 
väl tillhört samma edition som Lödöseexemplaren, men tillfälle 

8 Enl. konservatorn, fil. lic. Eva Britta Blombergs bestämning. 
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4 a—b. Thomas Bccket-anipull funnen i London. London Museum. — 
l i m m a s Becket ampulla, found in London. 

lill parallelläsning finns. Den här nedan följande beskrivningen 
sker därför under kontinuerlig jämförelse med Thomas-märken 
i Londons museer och i Cluny-museet i Paris. 

På Lödösemärkenas advers ses i båda fallen St Thomas i iirke-
biskopsornat, placerad under en tredelad baldakinbäge. Reversen 
återger på båda legendmotiv, detaljerna är nu tyvärr oläsliga. 
Den inskriftsförsedda ampullens biskop är placerad under en 
låg treklöverbaldakin, som vilar på trådsmala kolonnetter med 
miltvulsl och konfonniga baser. Riskopen bär låg Irnbbvinklig 
mitra, hans gloria markeras som ett tvärslrierat band kring hu
vudet. Kåpan har parallella strålveck över armarna, kräklan är 
placerad i figurens mittlinje och har ett närmast knoppfor-
migt krön. Hela gestalten nedanför axelhöjd är inskriven i en 
cirkelformig ornamentram, påminnande om cn sölja med bård av 
omväxlande triangel- och knoppornament med pärlkanter. Den 
laga mitran, sölje-ramen och den inskriftförsedda omkretsen åter
finnes dels på en ampull i Guildhall Museum. London (fig. 3 a) ' , 
och dels på en med genombrutet palmel(galler prydd ampull i 
London Museum (fig. 4 a)10. Tack vare dessa engelska paralleller 

" Mr. N. Cook, Guildhall Museum, har älskvärt ställt fotos av märket till 
förf:s förfogande. Guildhall Museum inv. nr 8778; h. ca 8,5 cm. 

10 Till Mr. Brlan Spencer, London Museum, framförea elt uppriktigt tack 
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Fig. 5 a—b. Thomas Becket-ampull, funnen i floden Seine, inom Paris om
råde. Musée de Cluny, Paris (efter Foryeals). — Thomas Becket ampulla. 

found in the Biver Seine, within the boundaries of Paris. 

kan vi fullständiga den här iragmentariska omskriften 
. . DICVS . . IT TOMA och identifiera den med den i England i sin 
helhet kända metriska formuleringen: Optimus egrorum medicus 
fil Thoma bonorum (Thomas är de goda sjukas bäste läkare). 

Lödösc-ampullens synnerligen anfrätta revers (fig. 1 b) har 
tydligen återgett ärkebiskop Thomas gravläggning; det framgår 
med önskvärd tydlighet bl. a. av det nedtill till vänster på "påsen" 
synliga avhuggna milraprydda huvudet, som avtecknar sig mot 
en strecktecknad, knappt skönjbar gestalt, och av den rombpunkt-
ornerade rektangel, som vilar på en arkadmarkerad bas och kan 
identifieras med båren på Guildhall-märket (fig. 3 b),11 där hela 
gravläggningsscenen med dess agerande är tydlig. 

Den fyrsidiga ampullen ("Lödöse 2", fig. 2 a), som har en nu 
på grund av skador någol diffusare biskopsframställning, äger en 
myckel nära parallell i ett av Cluny-museets i Seine funna mär
ken (fig. 5a—b1 2) . Medan "påsen" i "Lödöse 1" har parallella 
vertikala sidor och rundad begränsning nertill, har "Lödöse 2" 
cn elegant långsträckt fyrpassformad kontur med markerade 

för vänligt meddelade upplysningar. London Museum inv.nr A 27323; b. ca 

9, 5 cm. 
11 Jfr Tanered Borenius, St Thomas Becket in Ari, London 1932; pass., bl. a. 

pl. XVII, XXXVII:!—2, XXXII: 2, XLII. 
12 Efler A. Forgeais. Plombs hisloriés, del II, Paris 1863, fig. s. 100, 104. 
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Fig, 6 a—b. Thomas Becket-ampull, funnen t London. London Museum. — 
Thomas Becket ampulla, found in London. 

skråkanlcr. Biskopen slår även på "Lödöse 2" under en tredelad 
baldakin, mitran är mycket låg, glorians tvärstrierade band är 
slappare markerat än på "Lödöse 1", kräklans krön har svällt 
ytterligare, utanför axlarna är infogade ornamentrundlar med 
spiralvridna radier. Ampullens ramplalta visar cirkelsegment-
formade bandornamenl, vilka upprepas på plattans revers, här ses 
m. a. o. standardelement från åtskilliga pilgrimsmärkens utsmyck
ningsschema. Samma ornament men i elegant ä jour-utförande 
ses t. ex. på en Thomas-ampull i British Museum (inv.nr 1921. 
2—16. 63). Själva "påsens" baksida (fig. 2 b) har på "Lödöse 2" 
en mordframställning: klart urskiljes endasl, lill vänster, den 
rulskrafferade bålen och benen till en av Thomas mördare, me
dan högra halvans nägot bågformigt avgränsade skrafferade par
ti kan ha varit en del av ärkebiskopsfiguren. Svagt skymtar där-
ovanför etl enface-lecknat huvud. En trolig motsvarighet utgör 
bilden på reversen lill en ampull i Brilish Museum (fig. 6 a—b)13. 

Alt de båda Lödösemärkena låter sig infoga i tidigare kända 
Canterbury-märkens serier är sålunda fullt klart. Svårare är den 
exakta daleringen av de båda exemplaren. 

Enligt noggrann redogörelse av en av ledarna för grävningen 

" British Museum inv. 91.4—18.21. Foto har älskvärt ställts lill förfogande 
av London Museum genom mr B. Spencer. 
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i Lödöse påträffades ampullerna på 1,60 m djup under markytan 
inom ramen för en träbyggnad på 9 X 4,5 m, vars samtliga bot-
tensyllar fanns bevarade.14 Byggnaden har troligen förstörts ge
nom brand; ampullerna, vilkas reverser båda är brandskadade, 
låg omedelbart under ett ca 5 cm tjockt brandlager i ett skikt, 
som var mängt med bl. a. läderbitar och annat avfall. I samma 
skikt och på samma djup fanns emellertid på mindre än en halv 
meters avstånd ett enkelt, oornerat rektangulärt läderfodral in
nehållande nio söljor av tenn, sju runda (2,4 cm diam.) och Ivå 
sexsidiga (2,8 cm diam.), samtliga osedvanligt välgjorda, hell 
ulan slitspår och ornerade på såväl ovan- som undersida (fig. 7): 
av de runda har sex på undersidan koncentriska ringar och den 
sjunde en akantusranka jämte triangelomamenl, medan ovan
sidorna visar antingen streck-, vinkel- eller triangelomamenl 
samt. i elt fall, ett helt förvanskat återgivande av amor-vincit-
omnia-frasen; de kantiga spännena har på undersidan bladran-
kor jämte skrafferade triangelornament exakt lika det ena runda 
spännets: på ovansidan ses i båda fallen amor-vincil-omnia-sen-
lensen i nästan korrekt majuskelskrift. Spännenas utformning är 
visserligen av en typ, som förekommer under en ansenlig del av 
medeltiden; dess bladornament förekommer dock främst under 
1200-talet och början av 1300-talet. Trianglarna har en något 
längre aklualitetsperiod, medan bokstavstyperna kan jämföras 
med t. ex. slgilliiiskrifter från 1200-talets slut och 1300-talets för
ra hälft.15 Senare än denna sista tidpunkt vill man ogärna datera 
de nio söljorna. Jämförliga spänneorneringar finns i åtskilliga 
svenska fyndkomplex. Bland de mera lasl tidsbestämda av dessa 
kan nämnas Ragnhildsholm, från 1200-lalels senare eller 1300-
talets första decennier, samt skatten från Slenslugu, Älskogs soc
ken. Gotland, nerlagd troligen 1361. 

Helt odiskutabel är väl sällan dateringen av ell vanligt bruks-

14 Fil. kand. Rune Ekre lackas hjärtligt lör den omsorgsfulla fyndbeskriv-
nmg lian ställt till förf:s förfogande. Huset betecknas i grävningsrapportcn 
med F : i n ö hörnet av huset på 180 cms djup finns rester av brädgolv. Här 
ifrågavarande föremål har dock påträffats utanför golvfragmentets område. 

15 Jfr bl. a. Paula Krdselmeyer, Die Schrift auf den Siegeln der Salzburger 
Erzbischöfe, Archiv f. Schreib- und Buchwesen, Jahrg. 3 (1929); H. S. Kini/s-
förd, The Epigraphv of Medieval English Seals, Archaeologia 79, 1929. s. 149 f. 
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Fig. 7. Tennsöljor, nio stycken, funna i ett läderfodral i Lödöse. St Pcders 
socken. Bohuslän, (översta radens tre spännen återkomma i nedersta raden, 
sedda från undersidan.) Foto N. Lagergren, ATA. — Nine pewter brooches. 
found in a leather case at Lödöse. (The reverse sides of the top three brooches 

are shown in the bottom row.) 

föremål med icke alltför individualiserad ornamentik. Söljornas 
oslitna skick tyder emellertid klart på all de kommit i jorden 
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tämligen omedelbart efter tillverkningen. Eftersom de påträffa
des sa nära de här aktuella pllgrimsampullerna och direkt under 
samma ca 5 cm tjocka brandlager — dock utan brandskador10 

— borde ampullerna helst också knytas till 1300-talets förra del. 
Tyvärr är dessas ornamentala ingredienser icke helt entydiga. Till 
bokstavstyperna hos det runda pilgrimsmärket med deras enkla 
raka staplar finns mera jämförelsematerial bland 1100- och det ti
diga 1200-lalets inskrifter än bland 1300-talets; men, då det gäller 
massfabrikat efter traditionsbunden mall, får man räkna med alt 
dateringsgränserna är tänjbara. Såväl biskopens mltraform på 
båda exemplaren som den fyrkantiga ampullens krigarfigur i 
knälång vapendräkt kan tänkas ha varit aktuell samtidigt med 
den kolonnettburna baldakinen, med söljeornamentet kring den 
ena ampullens biskop och med de genombrutna hörnliljorna på 
den andra. Yngst av samtliga ornamentdetaljer förefaller spiral-
rundlarna eller spiralrosetterna invid den fyrsidiga ampullens bis
kop. Under högmedeltiden är denna spiralrundel som självstän
digt dekorativt element nästan ur bruk17, vid 1300-talets mitt 
börjar den åter bli aktuell18 för att från omkring år 1400 och 
under återstoden av medeltiden ofta användas som omamenlde-
talj inom konsthantverkets olika grenar, både såsom dräkt- och 
vapendekor samt som ytfyllande motiv, ofta fondornament, i må
leri, texlilkomposition etc. Av speciellt intresse är därför att kons
talera, att den hos Forgeais avbildade ainpullen från Seine avbil
das med lika kraftigt markerade bucklor med spiralornainent, 

16 Om icke tjärliknande fläckar pä fodralets ena sida kan tyda pä brand-
sammanhang. 

17 Av helt annan karaktär är t. ex spiralvirvlarna i veckmarkeringen på den 
metallteknikinfluerade dopfuntsreliefen i sandsten från össjö. Skåne, 1100-
talets andra hälft, eller spiralornamenfen pä en majestasfigur på det i koppar 
drivna anlemensalel frän Odder i Jylland från ungefär samma tid. 

18 Frän denna tid härrör t. ex. en glasmålning med korsfästelseframsläll-
ning från det gotländska Hablingbo, där solen markeras som spiralroseft-
ornament (SHM inv.nr 2976: VI: 3). Två spiralrosetter, lika Thomasmärkets, 
ses bland det 40-tal formar för prydnadsbeslag, som finns pä den bekanta 
formplallan av brons från Tönsberg, Norge, båda på plattana 1300-taIssida 
(jfr Thor Kielland, Norsk Guldsmedskunst fra Middelalderen, Oslo 1927, fig. 
147 a—bl. 
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placerade på samma sätt som på Lödöseampullen inom fyrpas
sets mitlsegment. Och därtill kominer att på reversen till Seine-
exemplaret ärkebiskop Thomas banemän ses iförda höga, spet
sigt koniska hjälmar, typiska för tidig medeltid. Sådana är med 
säkerhet belagda genom avbildningar ända fram till sent 1200-tal 
men väl knappast tänkbara alltför långt in på fjortonde århund
radet, ens på pilgrinismärken, som har stora möjligheter i tradi
tionsbindande avseende; Seine-ampullen är sålunda tydligen 
knuten till tiden före 1300-talets mitt.19 

1300-talets förra hälft skulle man vilja ange som sista möjliga 
tillkomsttid för de svenska ampullerna, detta med hänsyn till 
utsmyckningens och även bokstavsskriftens slrama helhetshåll
ning och dess avsaknad av varje anknytning till höggotiskt linje
schema.20 Utan spiralbucklorna vore 1200-taIels slut den naturli
gare inplaceringen. 

Man skulle gärna vilja driva dateringsfrågan hårdare och för
söka hänföra brandlagret och ampullernas brandskador till någon 
av de lill liden kända eldsvådor, som härjat Lödöse. Den brand, 
som lämnat spår vid ampullernas fyndplats, har tydligen verk
ligen varit omfattande. Svåra bränder är kända bl. a. från år 1304, 
då kung Rirgers bröder grundligt skövlade Lödöse, och från år 
1367, då en tysk östersjöflotta härjade längs Götaälvsstränderna. 
Med den vaga datering, som här framlagts, vågar man givetvis 
inte dra några slutsatser om den exakta tidpunkten för den brand 
i Lödöse, som lämnat spår på ampullerna. Redan 1304 års ödeläg-
gelse skulle ur vissa synpunkter kunnat vara en plausibel anknyt
ning, men branden år 1367 förefaller att vara ett trots allt mera 
godtagbart sammanhang. Detta givetvis uteslutande under förut
sättning att det är någon av stadens storbränder, som skall in
fogas i bestämningsschemat och utgöra förklaringen till brand
spåren. Att man vågar detta beror på de iakttagelser rörande 

19 Här bör dock anmärkas att Seine-ampullcrna endast kunnat studeras 
efter Forgeais ' avbildningar; originalen kan enligt uppgift icke å tkommas 
för fotografering. 

20 Thomas-ampuller i British Museum, inv. nr 91.4—18.23 samt 52,5—31.1 
visar ingen omskrift men i övrigt samma ornamenluppsät tning som Lödöse-
ampullerna och andra här ovan berörda exemplar, men därtill f lankerande 
drakdjursmofiv av höggotisk karaktär . 
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motsvarande brandskikt och lagerföljd i andra närbelägna Löd-
ösekvarter, som gjordes vid 1963 års undersökningar21 och som 
inbjuder till spekulationer. 

SUMMARY 

M. Rydbeck: Thomas Becket ampullae found in Sweden 
There is no lack of evidence that Canterbury and lhe shrine of St. Thomas 

there were well-known goals for Scandinavian pilgrims. William ol Canter
bury, in his account of miracles performed at Canterbury, mentions the 
healing of Canon Sven from Lund; carvings on a font (ca. 1200) in eastern 
Skåne clepict the murcler of Archbishop Thomas; several parishes in Småland 
paid Iribute to Canterbury Cathédral during the 13lh century; sculptures and 
paintings representing SI. Thomas were executed in Seandinavia throughoul 
lhe whole of the Middle Ages. But it was not until 1961, during the archaeo
logical exeavation of Lödöse. a medieval trading centre in southern Väster
götland, Ihal some badges, worn by pilgrims, and Iwo ampullse from lhe shrine 
of SI. Thomas were brought to light. They are much corroded by fire and lhe 
chcmical aclion of the soil, but can be fitted into the series of types which 
can be made with lhe help of specimens from London, and also France. ;is 
Ihose illustrated here show (figs. 3— 6i. ' On lhe adverse of the iwo ampullse 
lhe archbishop is portrayed in his robes, under a canopy (figs. 1 a, 2 a ) : In 
one within a circular buckle-shaped frame with an outer circle wilh lhe 
remains of an Inscription—optimus egrormn medicas fil T homa bonorum 
which may be complcmented by the help of a badge in lhe Guildhall Museum, 
London (fig. 3 a ) ; in the other on a square plate with fleur-de-lis corners, 
and without inscription. The reverse of one of lhe badges shows lhe entomb 
ment of Thomas in exactly the same way as a badge from London, mentioned 
above (fig. 3 b), while the murder in the cathédral on the square ampulla 
i lig. 2 bl was similar to lhe representation on one of lhe badges of lhe London 
Museum (fig. 6 b) . 

In view of lhe circumslances in the exeavation area, the position of the 
finds in lhe stralificalion sequence, the somewhat conlroversial features .il 
the decoration, lhe often traditional design of pilgrims' badges and the like. 
lhe dating of the linds lo lhe beginning or in any case lo lhe t o rnu r half of 
lhe 1 -Iil) century seems most feasible. 

The ampulla; are specimens of a number of extremely interesting—in some 
cases unique—objects broughl to light during lhe exeavation of Lödöse. ' 

-1 Enl. välvilligt meddelande av kand. Ekre ang, resultatet av provgräv
ningen år 1963 inom Passagården 1:33. 

1 We are greally indebted to Mr N. Cook of the Guildhall Museum, and Mr 
Brian Spene-er of lhe London Museum for their readiness to help and for 
lhe photOS fig. 3, 4 and 6. 

- S<e footnote 5 lo the Swedish text. 
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