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MEDELTIDA MÄSTARMÄRKEN OCH 
SIGNATURER 

Av Olle Källström 

JM ärkning och signering under äldre tidsskeden kan, även om 
den använts på många olika slag av konstalster, bäst studeras 
på guld- och silverföremål.1 För det sistnämnda slaget av konst
hantverk var ju redan råvaran en dyrbarhet. Beställaren av ett 
dylikt arbete ville helt naturligt skaffa sig kontroll över det 
material han lämnade till bearbetning: han ville ha tillbaka 
just detta samma material eller dess motsvarighet i halt och 
realvärde. Vi ska få se hur detta är ett av de tidigast skönjbara 
motiven, till vilket sedan kommo åtskilliga andra. Dessa senare 
åter kunna vara likartade inom flera olika hantverksgrenar. 
Den följande exemplifieringen skall icke helt förbigå sådana. 
Men då utvecklingsgången är längst och källmaterialet rikast 
beträffande just guldsmedskonsten, förefaller det, som om man 
med hjälp av företeelserna där skulle nå den vidaste kring-
synen.2 Jag har därför tillåtit mig att i det följande göra en 
sammanställning av de senaste decenniernas forskningsresultat. 
Ehuru nordiskt material är mycket sparsamt representerat jäm
fört med det kontinentala, är översikten gjord huvudsakligen 
till den nordiska guld- och silverforskningens tjänst. Som be-

1 Märke kan givetvis betyda både stämpel och bomärke. Signatur synes 
i regel betyda ett mer individuellt anbringande av initialer eller fullt 
namn, sällan med stämplar, oftare med gravyr. 

2 Äldre arbeten, t. ex. av M. Creutz, E. v. Czihak, O. Karcher, E. Mo-
linier; C. Nyrop, Meddelelser om Dansk Guldsmedekunst, Khvn 1885, 
och andra, måste av utrymmesskäl nämnas endast på detta korta sätt, 
trots att de i sin tur innehålla hänvisningar till ännu äldre litteratur. 
Påpekas bör även, att i den långa raden av monografier över domkyrko-
och klosterskatter ofta inledningsvis omnämnas verkstäder och mästar-
namn. 
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kant är de nordiska ländemas ädelmetallkonst från nyare tid 
synnerligen utförligt och uniformt behandlad.3 Medeltidsav
snittet däremot befinner sig ännu på de starkt avgränsade 
specialundersökningarnas stadium.4 Snart är väl ändå tiden 
mogen för skrivandet av de sammanfattande medeltidskapitlen 
i Nordens ädelmetall-konsthistoria, och som en förstudie därtill 
torde kanske de följande raderna kunna betraktas. 

När det skrevs viktiga brev för några hundra år sedan, var 
inte den egenhändiga namnteckningen nödvändig. Den var i 
alla händelser ej det avgörande intyget på, vem som skrivit 
brevet. Det var sigillet. När sigillets ägare dog, brukade man 
bryta sönder hans sigillstamp, eller makulerade dess yta med 
yxhugg, så att inte någon obehörig skulle kunna trycka den 
sigillbilden mera under köpebrev eller testamenten. Håller man 
detta i minnet, förstår man lättare, att den mekaniska märk
ningen förr i världen spelat minst lika stor roll som de egen
händiga signaturerna, även på konst och konsthantverk. Äkt-

' Danmark: J. O rik. Danske Guldsmedes Mserker, Khvn 1919. Aage 
Selver, Danske Guldsmede og deres Arbejder, Khvn 1929. Chr. A. Boje, 
Danske Guld og Solvsmedemserker, Khvn 1946. — Finland: Tyra Borg, 
Guld- och silversmeder i Finland 1373—1873, Helsingfors 1935. — Norge: 
H. Grevenor—Th. Kielland, Guldsmedhaandverket i Oslo og Kristiania, 
Kristiania 1924. Jfr även Th. Kielland, Norsk Guldsmedkunst i Middel
alderen, Oslo 1926. — Sverige: £. Fischer, Västsvenskt silver och väst
svenska guldsmeder, Göteborg 1923. G. Upmark, Guld- och silversmeder 
i Sverige, Stockholm 1925. O. Källström—C. Hernmarck, Svenskt Silver-
smide I, Stockholm 1940. — Av nordiskt intresse äro vidare bl. a.: Johs. 
Warncke, Die Edelschmiedekunst in Lubeck und ihre Meister, Lubeck 
1927; G. Dettman—A. Schröder, Die bremischen Gold- und Silber-
schmiede, Veröff. aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt Bremen, 
Bremen 1931, h. 7; H. Stierling, Der Silberschmuck der Nordseekiiste, 
Neumiinster in Holstein 1935; K. Hiiseler, Meisterliste der Hamburger 
Goldschmiede vom 14. bis. 18. Jahrhundert, Nordelbingen bd 19 (1950) 
s. 136 f. (förebådar i korthet utgivandet av ett stort material). 

4 C. R. af Ugglas, Prolegomena till ett studium av det kyrkliga guld-
och silversmidet i Sverige, Konsthist. tidskr. 1935. Ett stort antal andra 
arbeten av C. R. af Ugglas; några av dem posthumt utgivna. — O. Käll-
ström, Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland, förlorat genom 
Gustav Vasas konfiskationer, Stockholm och Upsala 1939. — Fil. dr 
A. Andersson förbereder till nästa år en publikation, preliminärt kallad: 
En svensk guldsmedsskola på 1300-talet. 
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Fig, 1. Guldstnedcrnn Ello och Undiho. Signering pu relikskrin från tnerovingisk tid 
i klostret S:t Maurice, Schuieiz. Efter E. Aubert, Le trcsor de Vabbaye Salnl-Muurice 
d'Agaune. —• Signaluren der Goldschmiede Ello und Undiho auf dem merowingerzeit-

lichen Rcliquienkäslchen des Klosters SI. Maurice, Schweiz. 

hetsgarantien är utan tvivel en av stämplarnas och signaturer
nas äldsta funktioner — och den, vari det fuskats mest, redan i 
forntiden. Arkimedes brukar betecknas som metallkontrollens 
upphovsman. 

Enligt Vitruvius konstaterade nämligen Arkimedes genom 
att jämföra spec. vikten, att ett guldarbete, utfört för konung 
Hieron av Syrakusa, icke var gjort av guld utan av en minder
värdig legering.5 Huruvida några bestämmelser blev följden av 
detta konstaterande, sägs inte, men notisen brukar anses som 
ett slags urkund för kravet på garanti av halten i ädelmetall-
arbeten. Från en annan tid, många århundraden senare, har vi 
en legendartad notis, som inplacerar guldsmedernas skydds
helgon S:t Eligius i liknande sammanhang: Eligius hade fått 

5 M. Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen, 3 uppl., Frankfurt am 
Main 1922, s. XIV (källa är Vitruvius, Iiber IX: 9—12). 
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guld för att göra en stol. Han legerade guldet starkt, för att 
göra det motståndskraftigt, och levererade till beställaren, utan 
kostnadsökning, två stolar i stället för en. 

I romarriket stämplades t. ex. brons- och lervaror, ävensom 
oarbetade guld- och silverbarrer. Däremot förekom veterligen 
icke ett konsekvent användande av mästarstämpel på den slut
liga konstprodukten. 

Stämplingen i byzantiska riket går tillbaka till 620-talet. Ett 
sinnrikt system användes, där högsta halten markerades med 
inslåendet av fem olika stämplar. Det är för invecklat för att vi 
skulle kunna gå in på det här. Detta behövs knappast heller, då 
systemet inte haft några återverkningar i Västerlandet. Men det 
visar, att man framför allt ville ha halten av finmetall garan
terad. 

Fullständigt mästarnamn var inte ovanligt på tidiga german
ska föremål av vissa olika kategorier, mynt och vapen. Från 
merovingertid t. ex. kan man konstatera hundratals myntmäs-
tarnamn. Denna sedvänja försvann åter under karolingisk tid. 
Myntmästarens namn utbyttes då mot landsherrens (mark
grevens), som hade kontroll över området. Meningen med nam
net förblev dock densamma: det utgjorde då en garanti för 
riktig halt, för pålitligt material." 

En annan grupp namnförsedda föremål var svärdsklingorna. 
Egentligen var germanskt hantverk anonymt, liksom folkkon
sten i regel förblivit det långt in i senare tid. Men det förekom 
i alla fall enstaka lysande undantag: Ulfberht-klingor från 
karolingisk tid, Ingelred-svärd något senare (även ett par sven
ska vikingatidsfynd), Gicelin-klingor omkring 1300. 

Beträffande svärden kan det knappast ha rört sig enbart om 
garanti-intyg. Här talade också den framstående mästarens 
självkänsla. Ulfberhts svärdsklingor efterapades ända in på 
1000-talet och försågos t. o. m. falskeligen med Ulfberths namn 
— alltså verklig, medveten förfalskning enligt nutida begrepp. 
Ur den medeltida hjältesagan kan hämtas en intressant notis: 

0 Denna och flera av de följande uppgifterna hämtade ur den för
träffliga översikten hos O. Lauffer, Meisterzeichen und Beschau, Fest-
schrift zu Karl Koetschau, Dusseldorf 1928, s. 39 f. 
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mr 

Fig. 2. Guldsmeden Wigerig. Signering på spänne från alumannisk grav. Efter J . 
Werner, Das alamannische Furstenyrab von Wittislingen.— Signatur des Goldschmic-

des Wigerig auf einer Fibel aus einem alamannischen Grab. 

Författaren till Biterolf och Dietleib berättar t. ex. om Biterolfs 
svärd: »Mime den gamle har smitt det. Han satt i Azzaria, tjugo 
mil från Toledo». Den inskriften utgör inte bara en urgammal 
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hyllning åt Toledoklingorna utan har också en omisskännlig 
klang av stor yrkesstolthet. 

På ett relikskrin (fig. 1) från 700-talet i S:t Maurice i Rhöne-
dalen i Schweiz finns en inskrift,7 som upptager dels namnet på 
de båda äkta makar, som donerade skrinet, dels på prästen som 
gjorde beställningen, dels slutligen också på de båda guldsme
derna, Ello och Undiho: jämte namnet Wigerig (fig. 2) på ett 
spänne från Donaus strand de äldsta guldsmedssignaturerna vi 
känna från medeltiden norr om Alperna.8 

Den kyrkliga konstens anonymitet vid tusentalets början var 
så gott som fullständig. Att som Ulfberht och Ingelred signera 
sina verk funno de kyrkliga konsthantverkarna vara en strävan 
efter »vana gloria», fåfänglighet, och en följd av Superbia, 
lasternas last. Särskilt starkt höll man inom kyrkan på anony
miteten, när det gällde själva kyrkobyggnaderna och deras ut
smyckning. Till Guds ära och själens salighet skulle arbetarnas 
händer verka, inte för jordisk ryktbarhets skull. Tusen- och 
åter tusentals verk av kyrklig konst och konstslöjd från medel
tiden sakna signaturer. T. o. m. de största konstnärerna ha 
utelämnat sina namn. Varken Georgskoret, Adamsporten eller 
den kunglige ryttaren i Bamberg omtala konstnärernas namn. 

De omkring år 1270 skapade, underbara stiftarstatyerna i 
domen i Naumburg förråda inte heller konstnärens namn. Så 
ytterligt förnäma ting som altartavlorna av de bägge hamburg
mästarna Bertram och Franke voro anonyma. Att man spårat 
mästarna, beror helt på att arkivaliska källor omtalat dem.9 

I skriftliga arbeten kunde det hända att en författare dolde 
sig under en pseudonym. Ett av de för guldsmedskonstens 

7 E. Aubert, Trésor de 1'abbaye Saint-Maurice d'Agaune, Paris 1872, 
s. 142: TEVDERIGVS PRESBITER IN HONORE SCI MAVRICII FIERI 
IVSSIT AMEN. NORDOALAVS ET RIHLINDIS ORDENARVNT FA-
BRICARE VNDIO ET ELLO FICERVNT. 

8 De numera försvunna Gallehushornen, vilka haft mästarsignatur, 
samt Etelhemsspännet i Statens hist. museum, med den förmodade mäs-
tarsignaturen Marila eller Erla, få räknas till de enstaka förmedeltida 
exemplen i Norden. —• Wigerig-signaturen publicerad av J. Werner, Das 
alamannische Fiirstengrab von Wittislingen, Miinchen 1950, s. 65 f. och 
pl. 2; för påpekandet tackar förf. doc. W. Holmqvist. 

• Lauffer, a. a., s. 40. 
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historia intressantaste exemplen på sådana är väl författar
namnet på hantverksläroboken »Schedula diversarum artium», 
Theophilus.10 Modern konstforskning har försökt avslöja denna 
pseudonym och antagit att Theophilus skulle vara identisk med 
Rogerus av Helmarshausen (omkr. år 1100). Men det förtjänar 
påpekas, att bevisföringen för detta har ansetts mycket otill
räcklig. 

Redan från 1100-talet spåras 
emellertid också revoltförsök mot 
anonymiteten, även i strängt kyrk
liga verk. Eilbertus, en kölnisk 
klosterbroder, har 1130 signerat ett 
litet fint konstverk, ett bäraltare, 
nu i Wien. En annan kölnare, 
klosterbrodern Fridericus, har om
kring 1180 inte bara signerat ett 
märkligt helgonskrin, det beröm
da Mauritiusskrinet, utan t. o. m. 
satt dit en bild av sig själv. 

Ett hängsmycke från 1100-talets 
tidigare del eller mitt, funet i Vall
stena sn på Gotland,11 en silver-
brakteat med den majestätiske 
Kristus som centralfigur, har, så
som en väsentlig del i utsmyckningen, den dekorativa inskriften 
MAIESTAS : OTI : ME : FECIT. En gudsmed SUNI har deko
rativt signerat en nyfunnen tidigt medeltida gravkalk från Skara 
domkyrka.12 Duneskattens kanske förnämsta dyrbarhet, en på 
bekostnad av en viss Zalognev till fotförsedd skål omgjord 
lockkupa, ornerad med graverade psaltarillustrationer i utom
ordentlig, nordfransk eller engelsk stil från 1100-talets slut, bär 
kring det ursprungliga krönet signaturen SIMON ME FECIT: 

Fig. 3. Den gotländske silversmeden 
Ott. Dekorativ signering av silver-
brakleat, Vallstena, 1100-talets f. 
del. Foto ATA. — Dekorative Sig
natur des gotländischen]Silberschmte-
des OU auf einem Silberbrakteal 
aus Vallstena, erste Hälfte des 12. 

Jahrh. 

10 Theophilus presbyter, Diversarum artium schedula, utg. av Theobald, 
Berlin 1933. 

11 Statens hist. mus., inv.nr 747. 

12 Kommer att publiceras av fil. lic. H. Widéen. 
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mästaren har förmodats vara en till Gotland inflyttad ut
länning.13 

På ett mariaskrin i Notre Dame i Tournai står jämte årtalet 
1205: »Hoc opus fecit Magister Nicolaus de Verdun» — en av 
tidevarvets allra ryktbaraste konstnärer. Domen i Braunschweig 
har (eller hade) ett triumfkrucifix bärande mästarnamnet Imer-
ward (levde mot slutet av 1100-talet), och vissa andra bildfram
ställningar i samma kyrka äro, enligt en skrift anbragt på en 
pelare, gjorda av en Johannes Gallicus. 

Om man inte vill tro, att sådana signaturer berodde enbart på 
konstnärligt självmedvetande och ärelystnad, så finns det stöd 
även för en annan tydning. En dikt från 1100-talets slut, av 
Hartmann från Aue, innehåller några verser, där diktaren om
talar vem han är samt ber läsarna bedja för hans själ på det att 
de måtte träffas i himmelriket. En ryktbar guldsmed, benedik-
tinerbrodern Hugo av Oignies, satte på pärmen till ett evange-
liarium för Les Soeurs de Notre Dame i Namur sin bild, i 
bedjande ställning, och tillfogade »Orate pro eo», beden för 
honom. , 

På en altartavla skrev Hans Multscher: bitt got fiir hannsen 
multscheren». På en kalk i Mariakyrkan i Gardelegen, omkring 
1400, står: »Orate pro Hinrico Horne aurifabro.» Och på en 
Mariabild av förgyllt silver, som förr fanns i Berlin, stod, för
utom mästarens bomärke: »1482 hat maister hainrich hufnagel 
goldschmid von augspurg das marien bild gemacht. ave maria 
mein herz allerlibsten junckfra bit dein liebes kindlein vir 
mich. amen.» 

I det stora hela vågar man kanske därför säga, att så länge 
mästaren till ett kyrkligt konstverk uppgav sitt namn i den 
formen att han utbad sig en förbön för sig, så väckte detta ingen 
anstöt i den kyrkliga världen. 

At t det under medeltiden rådde en stor överensstämmelse 
mellan sätten att signera exempelvis diktverk och guldarbeten 
kan man visa med talrika belägg. Vi välja ett par. Vid 1200-
talets början betecknar skalden Wirnt sina ord som sitt arbets-

13 Statens hist. mus., inv.nr 6849. Se af Ugglas, Gotländska silverskatter 
från Valdemarstågets tid, Sthlm 1936, s. 16. 
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material och sitt verktyg. Vid samma tid slutar Heinrich v. d. 
Tiirlin sin dikt »die Krone»: Hie mite hat ein ende / diu krone, 
die min hende / nach dem besten gesmit hänt.» 

Den berömde skalden Petrarcas lika berömda diktarkröning 
ägde rum påskdagen 1341 på Capitolium i Rom. Den anses ha 
gett eko också i de bildande konstnärernas ateljéer. Ryktbar
hetens idé började sprida sig och hade hundra år senare helt 
gripit omkring sig bland quattrocentokonstnärerna i Italien. Den 
trängde även över Alperna, där man bland de vandrande dik
tarna ofta mötte uppfattningen om diktarkallets gudomlighet. 

På en ryktbar bild, nu i London, står följande mästarsignatur 
»Johannes de Eyck fecit hic 1434» och därtill orden »als ikh 
kan». Ur detta talar den självmedvetna mästarstoltheten. På en 
monstrans i Reval 1477: »Hans Ryssenberch heuet dusse Mun-
strancyge gemaket myt der Godes Helpe. Amen.» På en förgylld 
monstrans i Grossostheim vid Aschaffenburg: »Istud Wormacie 
per me Casparum Nayser sie finitum est Anno 1523.» Detta 
»sie» torde lika väl som Johannes van Eycks »als ikh kan» rä t te
ligen böra tolkas som individuella ansatser till markering av 
konstnärlig äganderätt. 

Man ser förändringen. Borta är anonymiteten och mästarens 
ödmjuka ti l lbakaträdande bakom verket. Nu vänder han sig 
med sitt fulla namn till publiken. Och den tanken märks också 
tydligt, at t så länge konstverket består skall också mästarens 
namn leva i eftervärlden. 

Under tiden, som denna ideologiska utveckling tilldragit sig, 
har emellertid något nytt tilkommit också av praktisk natur. 
Bredvid mästarbilden och den fulla mästarinskriften börjar 
mästarstämpeln att uppträda. Först bomärke. Därpå namnets 
initialer jämte bomärket. Slutligen försvinner bomärket och 
initialstämpeln blir den vanligaste. 

Det har bedrivits en del forskning rörande frågan: har det 
existerat något samband mellan exempelvis guldsmedernas 
mästartecken och de stenmästarmärken, vilka äro kända från 
många stora kyrkobyggen på olika håll, redan från 1000-talet. 
På den frågan kan man nog svara nej . De i och för sig intres
santa stenmästarmärkena torde ha varit del av ett slags bok-
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föring och lönemarkering — ett slags ackordsarbete skulle vi 
kanske ha sagt i våra dagar.14 

Guldsmedsmärket är — kan man uttrycka saken — ursprung
ligen endast ett frivilligt, personligt tecken, dels på vem som är 
tillverkaren av den märkta saken, dels på att tillverkaren garan
terar kvalitet hos arbetet. Under 1200-talet förskjutes emeller
tid omgången mellan mästarna och deras kundkrets mer och 
mer från det individuella mot det kollektiva.15 Både yrkessam
manslutningen — ämbetet, skrået — och överheten vill ha ett 
ord med i laget. Samhället gör skråsammanslutningen ansvarig 
för guldsmedsalstren. Och skrået i sin tur kräver ut ansvaret av 
den enskilde mästaren. Det fordom frivilliga mästarmärket blir 
med andra ord efter hand något påbjudet, obligatoriskt. 

Här måste nu inskjutas, att trots långa och trägna forskningar 
i olika länder har man ännu inte på långt när fått klarhet och 
översikt i denna fråga. Med den just nu livslustiga guld- och 
silverforskningens landvinningar kunna därför när som helst 
nya resultat komma, vilka kanske kunna justera de här sam
manplockade notiserna. 

Filip III (den djärve) av Frankrike utfärdade 1275 den stämp-
14 Om stenmästarsignatur pä arbete i Sverige, se Källström, Mäster T. 

och Uppsala domkyrkobygge, Fornvännen 1943, s. 186. — Om stenhuggar
märken, se O. Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, Lund 1923, 
s. 159. — Om timmermansbomärken (och passningsmärken) 1534, se 
E. Bager, Rosenvingeska huset, Malmö fornminnesför. årsskr. 19, Malmö 
1951, s. 36 ff. 

15 Det profana verkstadskollektivet är — det bör kanske utöver vad 
som inledningsvis sagts ytterligare understrykas — Ingenting för medel
tiden nytt. Vi ha hos Augustinus en karakteristik av den senantika verk
staden, som nästan leder modern fackföreningsrörelse i tankarna: »I en 
silververkstad går en liten skål genom många arbetares händer, innan 
den blir färdig, ehuru den kunde framställas av en enda, som förstår sin 
konst fullständigt. Men man tror, att mängden av arbetare är bäst betjänt 
med att var och en särskild lär sig fort och lätt en särskild del av fabrika
tionen, för att icke alla skola tvingas att utbilda sig fullständigt inom 
hela det ifrågavarande hantverket under lång tid och med stor möda.» 
Augustinus, De civitate dei VII, 4 (skriven 413—426), övers, efter Augusti
nus, Reflexioner och maximer, samlade av Adolf von Harnack. Till 
svenska av E. Åkesson, Sthlm 1924, s. 164—165. — Guldsmedsverkstä
dernas kvalitativa omvandling under 1000—1100-talen analyseras bl. a. 
hos W. M. Schmid, Der Ring Kaiser Heinrichs IV., s. 18—19. 
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lingsförordning,16 som allmänt brukar betraktas som den äldsta 
i Västerlandet. Varje stad skulle ha sin stämpel. Mästarstäm-
peln (som då förutsattes som redan existerande) fick ej vara 
likadan som någon annan mästares. Henrik III av England 
utfärdade 1238 bestämmelser angående halten på ädla metaller, 
men först år 1300 kompletterades dessa med en lag om stämp-
ling, med »the Leopard's Head».17 

År 1313 bestämdes (i Frankrike) att guldsmedsämbetets 
»prud'hommes» skulle omhänderhava kontrollen.1S Från år 
1309 finns en tysk förordning, vari det anges som en plikt för 
guldsmeden att slå mästarstämpel på sina arbeten. Även andra 
yrken få redan under 1300-talet liknande bestämmelser: 1335 
ha vi den för vävarna i Scheidnitz, 1367 för bryggarna i Liibeck.19 

Rådet i Breslau utfärdade 1372 denna bestämmelse: »Quilibet 
aurifaber habet suum proprium signum, quod imprimit operi 
suo ad finem, quod temporibus perpetuis sciatur, si in opere 
vel in substancia defectus reperiretur, qui fuerit operarius 
hujus mode operis.» Här har vi alltså de obligatoriska garan
tierna — till evärdlig tid — för både material och utförande. 
I samma anda går guldsmedsordningen för Wismar 1403 och 
Braunschweig 1408. 

Sedan 1375 använde man stadsstämpel i Hamburg, »den stad 
teken». I Bergens guldsmedsämbete — starkt influerat av tyska 
bruk — gällde visserligen ända sedan år 1314 Håkon V:s kon
trollbestämmelse; man kan emellertid inte faktiskt påvisa någon 
guldsmedsstämpling förrän från samma århundrades slut. 

Liljan är stämpel för Paris.20 Den är tidigast belagd 1313, 
men enligt flere forskares uppfattning då redan länge använd. 
Under 1300-talet måste åtgärder vidtagas mot de allt talr ikare 
förekommande förfalskningarna av guldsmedsalster i Paris. År 

• Guldsmedsskrå för Paris utfärdades redan 1260 av Etienne Boileau. 
Den nämner icke stämplar, men vissa forskare ha antagit att mästar
stämpel då existerade. — E. Carré, Les poingons de 1'orfévrerie francaise, 
Paris 1928, s. 2 f., 36 och 127 f. 

17 Ch. J. Jackson, English Goldsmiths and their marks, 3. uppl., Los 
Angeles och Toronto u. ä., s. 7. 

18 Rosenberg, a. a. IV, s. 198. 
19 Lauffer, a. a., s. 44; ett stort antal data, däribland även frän Sverige. 
so Carré, a. a., s. 36. 
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1378 bestämdes sålunda, att den dittills gällande stämpeln, 
liljan, skulle sönderslås och ersättas med en större, och senast 
1479 att en ny, en krönt lilja skulle införas. 

Strängnäs domkyrkas silverrökelsekar är sammansatt av 
flera olika delar. Foten är parisiskt arbete, stämplat med den 

äldre okrönta liljan (fig. 4). Mycket talar 
för att rökelsekarets fot importerats till 
Sverige före 1350 och att den sedan på 
1400-talet använts av en inhemsk mäs
tare för den slutliga kompositionen av 
rökelsekaret.21 

De franska provinsmästarna måste, 
efter en förordning 1456 av Karl VII, 
stämpla sina arbeten likaväl som paris
mästarna.22 

Londons stämplar voro alltsedan 1478 
tre stycken: det krönta leopardhuvudet, 
årsbokstav och mästarstämpel.2S Denna 
årsbokstavsstämpel (för visst årtal eller 
också för en period av några år) hade 

kommit i bruk i England så tidigt som 1438, i Frankrike först 
omkring 1460. Någon så tidig årsbokstavsstämpling är icke 
känd från Skandinavien. 

Det äldsta nordiska guldsmedsskrået man känner är det som 
Erik av Pommern 1429 gav Köpenhamns guldsmeder. Det for
dom danska Sydsverige hade haft en guldsmedsordning redan 
under Kristoffer av Bayern. Och sedan 1491 gällde där kung 
Hans' stadgar om både mastar- och stadsstämpel. Den äldsta 
kända stadgan i det egentliga Sverige är av år 1485, enligt vil
ken en var mästare ålades sätta sin egen stämpel, initialer eller 
bomärke på »vad han gör av nya». Påbudet förnyas i Riksrådets 

Fly, 4. Den äldre paritstäm
peln, trol. före 13511, på foten 
lill det i övrigt senmedeltida 
silverrökelsekarel i Strängnäs 
domkyrka. Foto ATA. —• 
Der ältere Parisslempel, aus 
der Zeit vor 1350, auf dem 
kuss des im tibrigen tpåtmit-
lelallerliehen stlbernen Weth-
ruuchkessels aus dem Dom 

von Strängnäs. 

21 af Ugglas, Vårt enda bevarade rökelsekar av silver, K. Vitt. hist. 
o. ant. akad:s handl. 64, Sthlm 1948, s. 317 f. 

• Carré, a. a., s. 37—38, sätter året 1493 som det första fullt säkra men 
håller möjligheten öppen, att ordonnansen nämnda år blott bekräftar 
ett äldre bruk. 

23 Rosenberg, a. a. IV, s. 339. 
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brev om guldsmederna 1489. Stadsstämpeln påbjudes i Sverige 
först så sent som år 1596.24 

Vi ha nu redan flera gånger i förbigående talat om orts
märket. Det finns emellertid ytterligare synpunkter på det. 

En klocka från Helfta, i Tyskland, gjuten 1234, har en i man
teln insmält brakteat från Erfurt som härkomstmärke. Varg-

EJ 
Fig. 6. Svensk bomärkes-
stämpel, 1500-talets början. 
På kalk i Sorunda kyrka, 
Södermani. Efter teckn. av 
Aron Andersson. — Schwe-
dishes Meisterzeichen, An
fang des 16. Jahrh. Auf 
einem Kelch, Kirche von 
Sorunda in Södermanland. 

1f •*_• * • • 
Fig. 5. Norska guldsmedsslumplar. Två bomärken 
från Tönsbergsmatrisen, 1300—1400-lulen; Jon 
guldsmeds bomärke, Trondheim omkr. 1500; mås-
lurstämpel på tidig 1500-lalskalk i Mariakyrkan i 
Bergen. Efter Kielland, Norsk guldsmedkunst i 
middelalderen. — Norwegische Goldschmiedeslcm-
pel. Zwei Zeichen auf der Malrize von Tönsberg, 
14.—15. Jahrhundert; Zeichen des Goldschmieds 
Jon, 'Trondheim, um 1500; Meislerstempel auf 
einem Kelch des friihen IS. Jahrh. in der Marien

kirche in Bergen. 

märket på svärdsklingor från Passau visade ursprunget så 
tidigt som under 1300-talets förra del. Redan 1340 erhöll detta 
märke av hertig Albrecht av Österrike skydd mot efterapning.25 

Som ett slags verkstadsmärke skulle man också — enligt 
Adolph Goldschmidt — kunna beteckna ett över en sigill
matris slaget märke som är infogat i dekorationen på den om
kring 1240 förfärdigade pärmen till ett evangeliarium i Goslar. 
Sigillbilden är Neuwerksklostrets i Goslar.20 

Ortstecknet slogs i Tyskland ursprungligen in av mästaren 
och ej av överheten. Mer än 200 år hade man hållit på med 
detta i Liineburg, när förfaringssättet 1582 påtalas av mynt-

24 Källström, i Svenskt silversmide I, Sthlm 1940, s. 21 f. 
25 Lauffer, a. a., s. 46. •— Om mästarmärken på klockor och andra 

bronsarbeten jfr C. R. af Ugglas, Till den medeltida bronsgjutningens 
historia i Sverige, K. Vitt. hist. o. ant. akad:s handl. 55, Sthlm 1943, 
s. 61 ff. Obs. dock, att R. Norberg, Jacob Waghevens, Johan Leenknecht, 
Fornvännen 1946, s. 300 ff., korrigerat några av de data, som utgjorde 
grunden för framställningen. 

*• Märket har spelat en ej obetydlig roll vid attributionsförsöken be
träffande det stora stockholmsrelikvariet, Statens hist. museum, inv. 1. 
Jfr A. Goldschmidt, Ein mittelalterliches Reliquiar des Stockholmer Mu
seums, Jahrb. der preuss. Kunstsammlungen 40, Berlin 1919, s. 1 f. 
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mästaren i en berättelse till rådet med förslag att inslåendet av 
ortsmärket skall bli myndigheternas monopol i stället.27 Annars 
var det vid denna tid — 1500-talets slut alltså — som regel 
redan så, att ortsstämpeln övertagits av myndigheterna. Där
med blev ortsstämpeln det, som den förblivit långt in i nyare 
tid: en kontrollstämpel, som så småningom i sin tur avlöstes av 
en särskild stämpel, som t. ex. våra svenska trekronors-
stämplar. 

Guldsmedsordningen i Baden-Baden 
föreskrev 1456, att en guldsmed och en 
domare samfällt skulle utöva kontrol
len: »und dieselben zwen sollent dann 
sollich gemachde, ob es gerecht funden 
wirdet, zeichen mit der Statt Baden 
Zeichen». I Nurnberg gick det alltsedan 
1541 ännu något omständligare till: först 
en förgranskning, därefter uppsändes 
arbetet till wardeinen som med sitt be
römda N garanterade det som niirnber-
ger-arbete. En guldsmedsskråets egen 
kontrollstämpel har också funnits på 
sina håll, så i Strassburgs-ordningen 
(omkring 1363) och i Nurnberg 1370. 
Ur en skrivelse från rådet i Bruxelles 
1372 framgår att guldsmederna »habent 
unum certum et commune signum». 
För städerna Danzig, Elbing och Thorn 

gällde sedan 1395 en stadga enligt vilken en var guldsmed 
först skulle slå sin stämpel på sitt arbete, sedan skulle stadens 
stämpel slås där bredvid. 

När mästarstämpeln upphörde att vara ett frivilligt åsätt ga
rantitecken och i stället blev en påtvingad förpliktelse, inträdde 
också andra egenskapsförändringar hos den. Tvångsmarke
ringen medförde nämligen till sist, att stämpeln småningom 
faktiskt förlorade sin betydelse av personligt garantitecken och 
gled över till att bli hela verkstadens. Framför allt skedde detta, 

Fig. 7. Svensk minuskel-
stämpel, 1500-talets början. 
P å kalk t Aveslu kyrka. 
Dalarna. Foto ATA. —• 
Schwedltcher Minuskelslem-
pel, An fång des 10. Jahrh. 
Auf einem Kelch in der Kir

che von Avesta, Dalarna. 

27 Lauffer , a. a., s. 46. 
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när en guldsmedsänka fortsatte sin mans verkstadsarbete.28 

Men då äro vi, åtminstone vad Sverige beträffar, långt inne i 
nyare tid. 

En annan följd av denna utveckling blev, att ett väl inarbetat 
guldsmedsmärke kunde säljas, ungefär som man nu kan sälja 
sin copyright. Exempel på detta har man från Breslau 1369 och 
från Braunschweig 1421.20 Där
med ha vi sett, hur även guld
smedskonsten mycket tidigt un
der medeltiden snuddat vid det 
moderna varumärkets äldre före
gångare, fabriksmärket. Sådana 
fabriksmärken funnos nämligen 
i andra branscher: vattenmärket 
i papper dök upp här i Europa 
redan 1293; sedan 1407 förekom
mer det berömda oxhuvudet i 
Ravensburgpapperet.30 

Slutligen ett annat drag. Myc
ket tidigt tänkte man också på 
vikten av att upprätta ett slags 
arkiv för guldsmedsstämplarna, 
d. v. s. en var guldsmed skulle slå sin stämpel på ett litet stycke 
silver, som förvarades hos ämbetet. Detta förfaringssätt är först 
känt från Strassburg omkring 1363. Hermannstadt i Sieben
biirgen införde det 1539 och Nurnberg 1541. Huruvida något av 
de medeltida originalen ännu finns kvar, vet jag icke; men från 
nyare tidens början ha tavlor med guldsmedsstämplar bevarats, 
t. ex. i stadsarkivet i Strassburg samt en från Rouen, nu i 
Clunymuseet i Paris. Plattan från Rouen, »pour mercquer les 
merqz des orfebures», innehåller 265 namn och stämplar för 
guldsmeder där, sedan år 1563.31 

Ett slags eftermedeltida svensk motsvarighet ha vi i Stock-
28 Guldsmedsänkornas egna stämplar i Frankrike (i regel makens med 

ett V under) avskaffades 1679. — Carré, a. a., s. 18. 
29 Lauffer, a. a., s. 45 
30 Lauffer, a. a., s. 45. 
31 Rosenberg, a. a., passim. — Lauffer, a. a., s. 44; avbildningar hos 

Rosenberg och Carré. 

Fig, 8. Sladtståmpel 1530 för Vä i 
Skåne. I'å kalk i 1-Anislövs kyrka, 
Skåne. Foto Nordiska museet. •— 
Sladtslempel 1530 von Vä in Scho
nen. Auf einem Kelch von der Kir

che in Einislöi', Schonen. 
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holms guldsmedsämbetes »Boraxfass» (boraxkanna) — en skrå-

välkomma — från slutet av 1500-talet, där varje ansluten mäs

tares bomärke eller signatur anbragtes.32 Det är väl knappast 

för mycket sagt, att det var när Gustaf Upmark löste dess gåtor 

som grunden lades till vår moderna forskning efter mästares 

stämplar och signaturer här i landet. Upmarks mycket efter

sökta stämpelpublikation »Guld- och silversmeder i Sverige 

1520—1850», som utkom 1925, skall kanske redan om några år 

kompletteras med ett nytt, ännu utförligare verk, där resultatet 

av det sista kvartsseklets arbete fogats till. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Olle Källström: Meistermarken und Signaturen des Mittelalters. 

Als Vorarbeit zu einem Buch iiber schwedische Silberkunst des Mittel
alters hat der Verf. zusammengetragen, was wir iiber mittelalterliche 
Signaturen, speziell die der Goldschmiede, wissen und dabei Ausblicke 
auch iiber anderes Kunsthandwerk gegeben. Seine Darstellung referiert 
daher meistens andere vorhandene Literatur, die in den Anmerkungen 
naehgewiesen wird. Am Anfang stehen die aus Marc Rosenbergs »Der 
Goldschmiede Merkzeichen» bekannten Notizen aus der Antike. Eine 
weniger bekannte Angabe, Augustinus' Charakteristik einer spätantiken 
Silberschmiedewerkstatt (in De Civitate Dei VII) wird ebenfalls referiert. 
Nach ein paar Meisternamen aus der Merowingerzeit schränkt sich der 
Verf. auf Material aus West- und Nordeuropa ein, als das fiir die schwe
dischen Gewohnheiten und Vorbilder am nächsten liegende. Dabei hatte 
er grosse Hilfe durch Lauffers »Meisterzeichen und Beschau» (Anm. 6). 

Den Veränderungen der Frequenz der Signaturen sucht der Verf. 
durch die verschiedenen Epochen hindurch zu folgen. Die Anlässe zur 
Signierung, bezw. deren Unterlassung, werden analysiert (z. B. im 
kirchlichen Kunsthandwerk: selbst die grössten Meister verblieben dort 
länge anonym, die Arbeit sollte allein zur Ehre Gottes ausgefuhrt wer
den, dann kommen die Meistersignaturen mit dem fromm beschiitzenden 
»orate pro eo», und schliesslich das stolze Bekenntnis des Verfertigers). 

Fur die skandinavischen Länder setzen sich die Beispiele bis tief in 
das 16. Jahrhundert hinein fort, da hier mittelalterliche Verhällnisse 
noch weiter vorherrschten. Einheitliche Gesetzesvorschriften fiir Gold-
und Silberabstempelung kamen in Schweden erst 1596 zustande. 

32 Upmark, Stockholms guldsmedsämbetes »borax-fass», Fataburen 
1922, s. 97 f. — överensstämmelsen är icke fullständig, dä detta »borax
fass» uppenbarligen ej bevarat själva stämplarna utan endast graverade 
mästarmärken. 
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