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Visby.) Fornvännen 76, Stockholm. 

A 1 Sth century pilgriirTs badge, found in Visby, is a recent acquisition to the 
collections of the Museum of National Antiquities. The author discusses its 
close relationship with a pilgrim's badge found in Paris and now in the 
Cluny Museum. 

Aron Andersson, Statens historiska museum, Box 5405, S-114 84 Stockholm, 
Sweden. 

Med bidrag från Vitterhetsakademien för
värvades till Historiska museet sommaren 
1980 ett litet blymärke som till material, 
storlek och utförande ansluter sig till den 
stora grupp av pilgrimsmärken, som berättar 
om medeltida vallfärder till berömda helgon
gravar och andra kultorter med undergöran
de bilder och reliker. Märket har i övre hör
nen två öglor, som visar att det var avsett att 
bäras fastsytt på hatten, manteln eller väskan, 
som tillhörde pilgrimens övliga utstyrsel. 
Märkets motiv är Jungfru Marie bebådelse, 
utförd i fint modellerad relief, och dess om
skrift är bönen Ave Maria, som inleds med 
bebådelseängelns hälsning: "Var hälsad Ma
ria, full av nåd. Herren är med dig, välsig
nad vare du bland kvinnor, välsignad ditt 
skötes frukt." Nedtill avslutas märket med en 
utskjutande knopp, formad som en pilgrims
mussla. 

Märket är, inte minst med tanke på sitt 
ömtåliga material, förhållandevis väl beva
rat. Det var icke ovanligt att pilgrimer, som 
förvärvat ett sådant märke på fjärran ort, 
förde det med sig i graven, när det ögon
blicket kom. En sådan nedläggning i en grav 
kunde förklara märkets goda skick. Alla när
mare fynduppgifter saknas, men enligt säl
jaren skulle märket ha upphittats i Visby. 

Märket är trapetsformat — dess höjd in

klusive den nu lösbrutna pilgrimsmusslan är 
5,7 cm, trapetsens långsida är 4,3 cm och 
dess bredsidor 3,2 resp. 4,4 cm. Godsets tjock
lek är c. 1—2 mm. Ryggsidan är slät, obe
tydligt buktande. 

Jungfru Maria och ärkeängeln Gabriel 
står under en rundbågig arkad, skilda åt av 
en smäcker kolonnett med bladkapitäl, och 
liknande kolonnetter löper utmed bildfältets 
långsidor. Ängeln är framställd i gående rö
relse åt höger och hans högra fot skjuter 
ned i det omgivande språkbandet. Gestalten 
är upprätt och huvudet, vänt i halvprofil mot 
Maria, bär gloria. Gabriel lyfter höger hand 
mot Maria, i en talgest av antikt ursprung, 
och i vänster hand bär han en korskrönt 
spira. Hans vingar är återgivna i mycket låg 
relief. Jungfru Maria står i det närmaste 
jämfota, med fötterna sammanförda, och 
frontalt, men sträcker fram båda händerna 
mot ängeln och vänder huvudet i halvprofil 
mot honom. Huvudet, som omges av en glo
ria, är insvept i ett dok, närmast ett mapho-
rion av bysantinskt snitt, och manteln faller 
i djupt rundad flik framför livet, mellan de 
framsträckta underarmarna. Arkadens båge 
bär en klassicerande bladfris, och hela fram
ställningen inramas av språkbandet, som 
utåt och inåt begränsas av smala pärlfriser. 
Mitt över kolonnen i framställningens mitt 
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Fig. 1. Pilgrimsmärke med Marie 
Bebådelse, påträffat i Visby. Ska
la 2: 1. Foto G. Hildebrand, ATA. 
— Enseigne de pélerin trouvée ä 
Visbv. 

befinner sig i omskriften ett likarmat kors, 
som markerar textens början och slut: 
AVEM/GRA PLENA DIS T E C V M / 
IE R I B / - N D I C T ' FR/C T ' V E N / T R I S T -
VI . 

Ett stycke av textbården saknas under 
Maria, och den musselformade knoppen är 
nu lösbruten. I bårdens nedre vänstra hörn 
är ett sekundärt genombrutet hål. Märkets 
ursprungliga fästanordning är de båda öglor
na i dess övre hörn, men öglan t. v. är till 
större delen bortbruten. Kanske inträffade 
denna skada redan tidigt och krävde det 
genomborrade hålet som ersättning för den 
förlorade öglan. 

Framställningen av Jungfru Marie bebå
delse har en grace och värdighet med be
tonat bysantinska drag. Det bysantinska in
flytandet framträder särskilt tydligt i model

leringen av figurernas huvud och mjukt 
draperade kroppar, vars kläder ömsom faller 
vertikalt plisserade, ömsom stramar slätt 
kring plastiskt rundade kroppsytor, inramade 
av mjuka veckbågar. Ärkeängeln Gabriel är 
ett ypperligt exempel på denna kontrastrika 
och samtidigt harmoniska figurstil: han bär 
sin mantel över vänster axel och bröst, svept 
bakom ryggen och stramande kring höger 
höft och lårben, medan dess rikt veckade 
ändflik faller från vänster hand, som håller 
spiran. Denna bysantinskt inspirerade stil, 
som kominer särskilt väl till sin rätt i glyptik 
i det lilla formatet, var allmänt spridd i Väst
europa i slutet av 1100-talet och början av 
1200-talet, där den framför allt kan beläg
gas i småskulptur, i emaljkonst och guld
smide, i bokmålningar och glasmålningar. 
Den utgör en viktig etapp i utvecklingen mot 
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Fig. 2. Pilgrimsmärke med Marie Bebådelse, på
träffat i Seine i Paris. Skala 1:1. (Efter Forgeais). 
— Enseigne de pélerin trouvée dans la Seine. 
(D'aprés Forgeais.) 

ett gotiskt figurideal i 1200-talets början. 
Nu är det så väl, att vi knappast behöver 

tveka om Visbymärkets ursprungsland. Ett 
nära överensstämmande märke hittades i 
Paris år 1862 vid kajen av Seine, på platsen 
för Pont au Change, som redan på medel
tiden förband Ile-de-la-Cité med norra 
Seine-stranden. Det hittades jämte en stor 
mängd andra blymärken i samband med om
byggnad av kajer och broar i mitten av 1800-
talet. Märkena samlades och publicerades av 
A. Forgeais och förvaras numera i Musée de 
Cluny. Den tecknade avbildning Forgeais 
publicerat är visserligen ej helt trogen mot 
originalets stil, men den återges här (fig. 2 ) , 
ty både till formen, bildkompositionen och 
textens anbringande företer märkena från 
Paris och Visby i det närmaste identitet. 

Forgeais uppmärksammade, att Parismär
ket i inskriftens bokstäver visar modernare 
snitt än i själva bildframställningen. Majus-
keltexten skulle snarast ge en datering till 
1200-talets slut eller 1300, medan själva 
figurkompositionen anses karaktäristisk för 
tiden i slutet av 1100-talet eller början av 
1200-talet. Ett närmare studium av märket 
i Musée de Cluny (fig. 3) visar i själva 

verket, att den utsökt modellerade figur
reliefen bär höggotiska drag, även om en 
ålderdomlig, bysantiniserande förlaga skim
rar igenom och i stort sett dominerar stil
bilden. Märket har nu förlorat den mussel-
formade kläpp, som ännu fanns vid tiden för 
Forgeais' publicering, och som ännu är be
varad — ehuru lösbruten — på Visbymär
ket. (I Musée de Cluny finns ännu ett 
exemplar av pilgrimsmärket fig. 3, men i 
ännu mer fragmentariskt skick.) Till skillnad 
från märket i Paris har det från Visby också 
till en del bevarat de övre hörnens öglor. 

Det är ingen tvekan att märkena i Cluny 
och märket från Visby har gemensamt ur
sprung, att de går tillbaka på en gemensam 
förlaga, och Visbymärket är därvid tveklöst 
det ålderdomligare i sin bildutformning. — 
Ytterligare ett märke efter samma modell 
finns utställt i Vatikanmuseets samlingar i 
Rom, men detta exemplar är snarast att be
trakta som en förenklad variant av exempla
ren i Cluny, med den plastiska framställ
ningen reducerad till ett grafiskt mönster, 
vilket sannolikt antyder en tillkomst under 
framskridet 1300-tal. 

Pilgrimsmärkets speciella uppgift och bind
ning till ett särskilt vallfartsmål har motiverat 
denna traditionella utformning från genera
tion till generation. Det gäller inte bara 
märkets kontur och text utan framför allt 
dess bild, vars förlaga förmodligen räknats 
som särskilt vördnadsvärd och meningsfull. 
Kanske har den smyckat ett relikvarium från 
tiden omkr. år 1200, och kanske märkets 
originella form har sin förklaring i denna 
förebild. Det är svårt att säga, vad ett så
dant relikvarium kan ha inneslutit, men Pont 
au Change ligger i skuggan av Notre Dame, 
en av Mariakultens förnämsta helgedomar i 
Västerlandet. Kyrkans rika skatt av medel
tida hdgedomakar gick sitt slutliga öde till 
mötes i franska revolutionen, men i äldre 
förteckningar över kyrkans reliker nämns 
bland andra dyrbarheter en flik av Jungfru 
Marias klädnad, ett fragment av hennes 
bälte, en lock av hennes hår, hennes moders
mjölk. 

Den eleganta arkitektur, som inramar 
ängeln och Maria, tyder snarast på att den 
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Fig. 3. Pilgrimsmärket återgivet i 
fig. 2. Skala 2 :1 . Foto Musée 
Cluny. — Enseigne de pélerin 
representée en fig. 2. 
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förmodade förlagan varit ett västerländskt 
arbete under bysantinskt inflytande och icke 
ett bysantinskt originalaibete, även om by
santinska relikgömmor i mängd fördes till 
Västerlandet och alldeles särskilt till Frank
rike efter plundringen av Bysans under det 
fjärde korståget 1204. Det är naturligt, om 
dessa rövade konstverk från Konstantinopels 
kyrkliga skattkammare inspirerat de väster
ländska guldsmederna i början av 1200-
talet. 

Pilgriinsmärkets originella trapetsmodell 
påminner till formen om en börs, en väska, 
och den rikt broderade väskan förekommer 
som rdikhölje under gotiken. Pilgrimsmär
kets förlaga kunde i så fall ha varit en appli
cerad relief i elfenben, steatit eller metall. 
Men det finns många andra möjligheter, när 
man i tankarna söker rekonstruera det helge-
domakar, som kunnat inspirera pilgrims-
märkets form. Medeltidens relikbehållare vi
sar prov på en i det närmaste outsinlig form
rikedom. Ett trapetsformat bildfält kunde 
smycka sadeltaket på ett hus- eller tornfor

mat kärl, men det kunde lika väl vara ett 
i sviten av ett antal bildfält på foten till ett 
mångkantigt kärl, som detta blev särskilt 
vanligt i gotikens nattvardskärl. I det senare 
fallet skulle bebåddseframställningen varit 
en och rimligtvis den första i en serie av 
evangeliska bildmotiv. 

Det parisiska märket hittades tillsammans 
med ett stort antal pilgrimsmärken, där prak
tiskt taget alla i Frankrike kända helgon och 
pilgrimsorter finns företrädda. Dessutom 
hittades åtskilliga blymärken med bilder, 
tecken och vapen av profan art. Det stod 
tidigt klart, att dessa blymärken från Seine 
påträffats på platsen för deras produktion. 
I själva verket var Pont au Change på me
deltiden inte endast penningväxlarnas utan 
också guldsmedernas huvudkvarter. Bron 
var på ömse sidor helt överbyggd av hus 
med bodar och verkstäder, som man kan se 
på bilder i miniatyr av det medeltida Paris. 

Tillverkningen av ett pilgrimsmärke var 
en förhållandevis enkel procedur: en lege
ring av bly, tenn och zink göts i en form, 
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som kunde vara av sten, koppar eller järn. 
Märkena är ensidiga med framställningen i 
låg relief, ibland genombruten. Som regel 
föreställer man sig, att märkena göts på den 
plats, där de avyttrades till pilgrimerna, och 
så har säkert för det mesta varit fallet. Men 
här i Paris har man alltså funnit spåren av 
en central tillverkning av pilgrimsmärken för 
hela landet, vars omfattning vi knappast kan 
bilda oss en föreställning om. (Jfr G. Bapst, 
1884, s. 191.) 

Detta ökar givetvis svårigheten, när det 
gäller att lokalisera den kultort, där märket 
med Jungfru Marie bebådelse avyttrats. Den 
lilla pilgrimsmussla, som avslutar märket ned
till, ger knappast någon ledtråd. Musslan 
som pilgrimsmärke är framför allt känd från 
aposteln Jakobs grav i Galicien i Spanien, 
Santiago de Compostella, men den var lika 
populär och spridd som märke för Mont St. 
Michel, ett av Frankrikes mest berömda pil
grimsmål. Som kläpp under en framställning 
av Marie bebådelse är det säkert musslans 
uppgift att minna om ärkeängeln Mikael, 
som ingriper till försvar för jungfrun och hen
nes livsfrukt, besegrande draken som hotar 
dem, enligt orden i Johannes Uppenbarelse 
(Apok. 12). Marie bebådelse är ett av den 
kristna konstens centralaste motiv: inkarna
tionen, Guds människoblivande, äger rum 
under den Helige Andes medverkan i det 
ögonblick Maria säger sitt ja till ärkeängeln 
Gabriels hälsning. 

Det är således vanskligt att knyta detta 
motiv på ett pilgrimsmärke till någon sär
skild kultort i kristenheten. Bilden av Jung
fru Marie bebådelse kunde bäras som talis
man och smycke av den kristna människan 
i hennes egenskap av botgörare och jordisk 
pilgrim utan närmare specificerad destina
tion. 

Men om inte bilden som sådan kan hjälpa 
oss att knyta pilgrimsmärket till Paris och 
Notre Dame, finns måhända en möjlighet 
att nå denna bestämning med hjälp av om
skriften, bönen Ave Maria, som kanske rent
av bör tillmätas större betydelse än den 
sceniska framställningen. 

Bönen Ave Maria är sammanställd av in
ledningsorden till Gabriels hälsning till Jung

fru Maria i bebådelsens ögonblick och av 
Elisabeths utrop, när hon möter sin havande 
franka (Luk. 1:28:42). Bönen är känd på 
1000-talet, men i sin slutgiltiga form har den 
först under loppet av 1100-talet vunnit en 
viss spridning. En av de angelägnaste till-
skyndarna, som bidragit att ge bönen Ave 
Maria den framskjutna ställning den kom 
att intaga under den senare medeltiden och 
allt intill våra dagar, var biskop Odo av 
Paris (1196—1208). Vid en synod 1198 på
bjöd biskopen, att prästerna skulle lära fol
ket bedja Ave Maria, Pater Noster och Cre
do. I sin Praecepta Communia (VI : 10) 
återkom biskopen till denna förmaning och 
betonade, att läsningen av dessa tre böner 
bör förehållas folket såsom en god kristen 
sed. Bönen Ave Maria hade därmed givits 
en ställning jämbördig med Pater Noster och 
Credo. 

Vårt pilgrimsmärke kunde ursprungligen 
beställts av biskop Odo som propaganda
märke för att sprida kännedomen om bönen 
Ave Maria. Det hindrar inte, att märket 
samtidigt kunde vara knutet till ett av de 
helgedomakar i Notre Dame, som innehöll 
så märkliga reliker av Jungfru Maria. Bild-
framställningen har ju en sådan karaktär, 
att den som ovan visats bäst dateras till 
biskop Odos ämbetstid. Visbymärket och 
märkena från Pont au Change representerar 
då två varianter av biskop Odos märke. Pil
grimsmärken tillverkades i stora upplagor 
och fann väl sin största avsättning i samband 
med de kyrkliga festerna. Formarna för de
ras gjutning kunde tid efter annan behöva 
förnyas. 

Lyckliga omständigheter synes göra det 
möjligt att fastställa både produktionsorten 
för Visbymärket och den kultplats, där det 
avyttrats. Det återstår att följa dess väg till 
den fjärran ön i Östersjön. I slutet av 1200-
talet och början av 1300-talet, var vårt lands 
förbindelser med den franska huvudstaden 
särskilt livliga. Det var regel att svenska teo
loger, som önskade fortbilda sig för en karriär 
i kyrkan, förlade sina studier till det berömda 
universitetet i Paris. Både ärkestiftet och Lin
köpings och Skaras stift höll egna kollegiehus 
i staden. — Pilgrimsmärket är enligt uppgift 
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funnet i Visby, och naturligtvis kommer man 
särskilt att tänka på de lärda bröderna i sta
dens dominikanerkonvent, när det gäller stu
dieresor till Paris, där så många av ordens 
medlemmar tillhörde de klarast lysande stjär
norna på vetenskapens firmament. Men här 
är det kanske dags att sätta punkt, innan 
fantasien löper iväg med pennan. 
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L'Annonciation å la Vierge. Une enseigne de pélerin d'origine 

parisienne trouvée å Visby 

Une enseigne de pélerin (fig. 1) probable-
ment trouvée å Visby et récemment acquise 
par le Musée des Antiquités Nationales 
montre 1'Annonciation a la Vierge sous une 
double arcade, et sur le pourtour la priére 
Ave Maria en majuscules. Une enseigne 
trouvée dans la Seine, conservée au Musée 
de Cluny et publiée par A. Forgeais (fig. 2) , 
peut étre comparée å notre enseigne aussi 
bien pour sa forme insolite que pour sa repre
sentation de l'Annonciation et son inscrip
tion. L'enseigne de Cluny a perdu sa coquille 
en bas, que 1'on retrouve cependant dans 
1'illustration de Forgeais. Cette coquille de 
pélerin se rapporte ici plutot å 1'archange St. 
Michel, le défenseur de la femme enceinte, 
qu'å 1'apotre St. Jacques. 

Le modelé exquis et raffiné des personnages 
sur 1'enseigne de Cluny (fig. 3) parait indi-
quer que cette enseigne date d'une époque 
de style gothique évolué et pas avant la 
deuxiéme moitié de X H I e siécle, bien que le 
modéle byzantin original soit toujours re-
connaissable et donne a la composition une 
note archaique. L'enseigne de Visby pourrait 
étre plus ancienne avec ses figures trapues å 
grandes tåtes. Il parait evident que les deux 

enseignes ont une source commune, qu'dles 
commémorent le méme monument, le méme 
lieu de pélerinage. 

Il est naturel de chercher ce lieu å Paris, 
et pourquoi pas å Notre Dame méme, un des 
plus fameux sanctuaires de la Vierge dans 
la chrétienté de 1'époque. Peut-étre méme 
que 1'inscription de la priére Ave Maria 
pourrait nous confirmer cette origine. L'évé-
que Odon de Paris (1196—1208) fut un 
promoteur fervent de la priére Ave Maria, 
qui grace å Iui fut élevée au méme rang que 
le Credo et le Pater Noster. Dans son temps, 
autour de 1'année 1200, une influence de 1'art 
byzantin se fait sentir å Paris comme ailleurs 
en occident, et surtout apres la prise de 
Constantinople en 1204 et la dispersion de 
ses richesses comme butin de guerre. Est-il 
trop audacieux de voir 1'évéque Odon et son 
interét pour l'Ave Maria å 1'origine de nos 
enseignes de pélerin? — L'enseigne de Visby 
pourrait avoir été rapportée dans 1'ile de 
Gotland par un des étudiants suédois, qui 
furent nombreux å 1'université de Paris au 
cours du X H I e siécle, peut-étre par un des 
fréres dominicains de Visby, connus pour 
leur érudition. 
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