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En medeltida relik. 

Av 

BENGT THORDEMAN. 

ignaberga ödekyrka i Skåne har under loppet av se
naste mansålder genomgått ytterst beklämmande öden. 
År 1887 byggdes en ny kyrka av det välkända slag, 

_S2y "vars likhet med en krokan utgör det enda aptitliga 
momentet" såsom en upprörd insändare i ortspressen för en del 
år sedan karaktäriserade den. Samtidigt erhöll församlingen märk
värdigt nog av K. Maj:t tillstånd att slippa underhålla sin gamla 
präktiga romanska kyrka, som å andra sidan likväl icke fick 
rivas. Men under sådana förhållanden gjorde tidens tand raskt 
sitt verk. Och när till sist under kristiden kyrkans då så dyrbara 
koppartak kanske icke alldeles utan välvilligt bistånd av män
niskohand började rivas bort av väder och vind syntes byggnadens 
öde beseglat: valven störtade in och begrovo under sina sten
massor den gamla bänkinredningen och andra kvarstående inven
tarier (fig. 151). Slutligen lyckades det dock några behjärtade män, 
varibland särskilt må nämnas arkitekten Leon Nilson, Ignaberga, 
att sätta en gräns för de skandalösa förhållandena: en insamling 
igångsattes, ett anslag om 5,000 kr. frampressades från försam
lingen, och sedan även bidrag av statsmedel erhållits, kunde man 
på hösten 1925 begynna en grundlig yttre restaurering av kyr
kan, vars murar ännu i många hundra år kunna motstå tidens 
härjningar. Under sysslandet med dessa arbeten erhöll arkitekten 
Nilson kännedom om ett ganska intressant fynd, som ett par är 
tidigare gjorts av främmande, okända besökande i ödekyrkan. 
Bland gruset och spillrorna hade dessa påträffat en rund, svarvad 
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trädosa innehållande en mindre, fyrkantig blyask; fyndet hade av 
dessa personer överlämnats till kyrkovaktmästaren, som sedan 
förvarat detsamma. Arkitekten Nilson översände nu föremålen för 
närmare undersökning till Statens Historiska Museum.1 

En blick på fyndet visade, att detta utgjordes av en medel
tida relikask av mycket enkel och helt vanlig form, som ytter-

Fig. 151. Ignaberga kyrka är 1917. Foto i ATA. 

ligare inneslutits i den runda trädosan, likaledes av en form, som 
under medeltiden ofta användes för förvaring av reliker. Att an
bringa relikerna i dubbla askar synes icke ha varit vanligt bruk, 
och det är ju möjligt, att trädosan ursprungligen innehållit en 
annan relik och att blyasken kanske först av upphittaren place
rats i den förra; varje altare kunde mycket väl innehålla flera 
reliker av olika, stundom av ett stort antal helgon. De båda 

1 Fyndet har sedermera av Ignaberga församling deponerats i Statens 
Historiska Museum, där det erhållit inv.-nr 18476. 
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askarna ha nämligen utan allt tvivel befunnit sig i kyrkans mu
rade högaltare i enlighet med den katolska kyrkans under tidernas 
lopp utbildade krav, att i varje altare skulle finnas bisatt en hel
gon- (egentligen en martyr-)relik. 

Trädosan (fig. 152), vars största diameter är 10 cm. och höjd 
7 cm., saknar lock; från början bör den ha haft ett sådant av enkel 

s * . 

Fig. 152. Trädosan. Akvarell av H. Faith-Ell. 

form med en liten rund knopp (jfr Sveriges Medeltid III, fig. 510 
eller BRAUN: Der christliche Altar I, pl. 111 d). Den är gjord av 
lövträ och har varit överdragen med en på ytterst tunn krede-
ring anbragt temperafärg i blågrönt och gulbrunt, som nu till 
största delen är försvunnen, men varav dock så mycket är be
varat, att man kan rekonstruera mönstret: på den gulbruna bot
tenfärgen ha uppdragits fyra horisontala bårder i blågrönt, en 
runt mynningskanten, en c:a två cm. nedanför, en runt bukens 
yttersta periferi samt en straxt ovan fotplattan. De tre sistnämnda 
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bårderna ha förenats av parvis ställda vertikala bårder i samma 
färg, vilka mellan sig lämnat ungefär kvadratiska, så vitt man 
nu kan se odekorerade ytor. 

Blyasken (fig. 153—154), vars storlekar c:a 4,5x3,2x 1,5cm.,är 
på ett ganska vårdslöst och mycket enkelt sätt förfärdigad av ett 
stycke blyplåt (fig. 155) och överensstämmer tillnärmelsevis i form 
och storlek med otaliga andra askar, tillverkade för samma ända
mål. En färsk bräcka utefter lockets bakre kant visade att detta ny
ligen varit öppnat, troligen av hittarna, men undersökningen av 
innehållet gav vid handen, att detta icke då men väl tidigare blivit 

Fig. 153. Blyasken oöppnad. Fig. 154. Blyaskens lock till hälften 
öppnat med innehållet synligt. 

rubbat ur sitt ursprungliga läge. Askens innehåll låg nämligen hop
knycklat och instoppat utan synbar ordning och utgjordes av 
följande olika föremål (fig. 156): 

1) En liten benflisa, 9 mm. lång (156: 1); 
2) Tre små hartskorn (156: 2);1 

3) En liten pergamentsremsa, 2,4 cm. lång, med minuskel-
inskrift: "Reliqe sca", d. v. s. helig relik (156: 3); 

4) Ett något större pergamentsstycke (156; 4) jämte några 
obetydliga fragment av detsamma; samt 

5) Fyra tygstycken, varav ett starkt förmultnat och sönder
fallet i flera fragmenter (156: 5 a—d). 

Textilfragmenten (fig. 157) ha med sedvanlig välvilja undersökts 

1 Hartskornen ha godhetsfullt besiktigats av kemisten vid Sveriges Geo
logiska Undersökning dr A. BYGDEN. 
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av fröken AGNES BRANTING, som om desamma meddelat följande: 
a) Fragment av gult siden, ripsvävnad på inslagsleden, mönstrad-
Lika färg i varp och inslag, b) Fragment av grönt siden, kypert-
vävnad, omönstrad. Varpen blågrön, inslaget på undersidan skär
gul, på översidan grön. c) Fragment av rött nu bleknat siden, 
tät och fast ripsvävnad, omönstrad. Lika föreg. i varp och in
slag. Genom olika grovlek av inslagstrådarna verkar väven något 
randig, d) Fragment av halvblekt lärft (?), något skärt i tonen, 
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Fig. 155. Schematisk teckning visande blyaskens konstruktion. 

tuskaftvävnad, multnad sä att den icke kan utbredas. De båda 
förstnämnda fragmenten äro till formen triangulära med en största 
höjd av 35 och största bredd av 65, resp. 70 och 40 mm. Det 
röda sidenfragmentet är till formen mera oregelbundet fyrkantigt 
med maximimått 55 och 45 mm. Formen på lärftsfragmentet 
kan ej avgöras, men det förefaller att i storlek närma sig det 
röda sidenfragmentets. 

Det större pergamentsstycket kunde på grund av sin torrhet 
och sprödhet uppvecklas först sedan det av konservator SÖRLING 

behandlats med 1-procentig lösning av svagt alkalisk kalisåpa. 
Det visade sig då till formen sammanfalla med de båda triangu
lära sidenstyckena, ehuru med något större mått: största höjden 
är 55 och största bredd 90 mm. (fig. 158). 
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Fig. 156. Blyaskens 
innehåll omedelbart 
efter upptagandet. 

Sedan relikaskens innehåll sålunda blivit genomgånget, upp
står frågan, vad alla dessa olika ting haft för funktion. Själva 
reliken utgöres naturligtvis av den lilla benflisan; enligt vad 
prof. G. BACKMAN godhetsfullt meddelat, är den tyvärr för liten 
för att kunna osteologiskt bestämmas. Vidare tyder, såsom fröken 
BRANTING påpekat, den utdragna trekantiga formen hos de gula 
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och gröna sidenstyckena på att dessa hoplagts som ett litet knyte 
kring reliken, det gula, som är minst, innerst och därefter det 
gröna. Det triangelformiga pergamentsstycket, som är ytterligare 

Fig. 157. Tygstyckena uppvecklade. 

något större, har helt säkert utgjort det lilla knytets yttersta 
hölje. De tre höljenas nio flikar ha varit hopknutna med en 
tråd, och i denna tråd har sannolikt pergamentsremsan med "sin 
inskrift varit fästad som en slags etikett. Det röda sidenstycket 
och lärftstycket ha väl båda utgjort ett yttre emballage för relik
knytet, det senare kanske utbrett på askens botten, det förra må-
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hända ett täckelse över det hela under askens lock. I den mån 
som någon djupare mening låg i detta inhöljande i siden och 
linne skulle det väl påminna om den döda kroppens svepning; 
i varje fall var det sedan gammalt vanligt att lägga relikerna i 
sådana stoffer. Huruvida de färger, rött, grönt och gult, som här 
kommit till användning, ägde någon symbolisk betydelse, kan 
jag ej avgöra, då färgkanon på medeltiden tyckes ha växlat från 
land till land, ja från ort till ort. Det må blott anmärkas, att 

Fig. 158, Det trekantiga pergamentsstycket. 

den röda färgen genomgående varit martyrernas och skulle erinra 
om det blod, dessa utgjutit för Kristus, och att enligt kyrklig sed 
varje altare skulle innehålla just en martyrrelik. De tre harts-
kornen slutligen ha även de tillfogats i en alldeles bestämd av
sikt, ehuru det nu är omöjligt att med bestämdhet påvisa den 
tanke, som ligger bakom dem; de utgöras med säkerhet av rö
kelse eller något substitut för sådant. Det var nämligen under 
medeltiden en vida utbredd praxis att bifoga trenne rökelsekorn 
till relikerna, ett bruk, som alltjämt lever kvar i de katolska län
derna, numera t. o. m. såsom obligatoriskt. Det har uppstått ur 
en äldre sedvänja att med relikerna nedsätta trenne invigda 
hostior, Kristi lekamen, varvid tre rökelsekorn brukade bifogas, 
troligen såsom en erinran om de kryddor, med vilka Kristi leka-
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men begrovs. På 1200-talet började emellertid denna ursprung
ligare form av ifrågavarande bruk att ge vika för den förenklade, 
att endast bilägga rökelsekornen, som vi här funnit ett exempel 
på. Företeelsen är eljest, så vitt jag vet, icke belagd i Sverige 
men väl på nordiskt område i en undersökt relikask frän kloster
kyrkan i Preetz i Schleswig1. Tidpunkten för relikens nedläggande 
angives bäst av bokstavsformerna i inskriften, vilka enligt doc. 
A. SCHUCK hänvisa till 1200-talet eller senast 1300-talets början. 

Härmed är sålunda hela relikanordningen i stort sett klar
lagd. Tyvärr har icke namnet på det helgon, som reliken tillhört, 
förmedlats till oss. I våra dagar är det föreskrivet inom den ka
tolska världen, att varje altarrelik skall åtföljas av en av veder
börande biskop utfärdad urkund, vari skall anges icke blott hel
gonets namn men även noggrant datum för altarkonsekrationen 
m. m., och detta var redan på medeltiden ett mer eller mindre 
utbildat bruk. Så t. ex. äger Statens Historiska Museum en relik
ask från Tryde kyrka i Skåne, i vilken å en pergamentslapp an
gavs årtalet 1160 samt att reliken härstammade från elvatusen 
jungfrur. Det är ju också mycket sannolikt, att en dylik urkund 
funnits bifogad Ignaberga-asken men att den, såsom numera all
tid sker, placerats löst i altarets relikgömma och på grund härav 
förkommit. Det är ju också möjligt, att man helt enkelt icke 
vetat, vem reliken tillhört; härpå tyder onekligen den något svä
vande inskriptionen på den bevarade remsan. Det förekom utan 
allt tvivel ofantligt mycket humbug inom relikgeschäftet; jag 
erinrar endast om en i Statens Historiska Museum förvarad 
relik frän Skivarps kyrka i Skåne, som föregivits vara handen av 
ett helgon men vid närmare undersökning befinnes vara bakfoten 
av en säl. Även Ignabergarelikens faktiska ursprung får man väl 
därför betrakta med en viss skepsis. Fyndets värde ligger ju 
heller icke i reliken såsom sådan utan i den inblick i anordnan
det av relikerna under äldre medeltiden, som här möjliggjorts. 

1 R. HAUPT: Vom Kloster zu Preetz (Zschr. d. Gesellsch. f. Schleswig-
Holsteinische Gesch., 46, 1916, sid. 219 ff.). 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Bengt Thordeman: Eine mi t t e l a l t e r l i ch e Reliquie. 

In der alten Kirche zu Ignaberga, die, nachdem ein 1887 errichteter Neu-
bau in Qebrauch genommen, in den 1890-er Jahren dem Verfall iiberlassen 
wurde, und die neulich restauriert worden ist, wurden vor einigen Jahren zwei 
Reliquienkästchen, eines aus Holz und eines aus Blei, angetroffen, letzteres 
noch seine Reliquie nebst der Umhiillung derselben enthaltend. Der Fund, der 
im Statens Historiska Museum in Stockholm deponiert worden, ist dort von 
Fräulein Agnes Branting und Verf. untersucht worden. Die Reliquie selbst 
besteht aus einem kleinen. unbedeutenden, kaum 1 cm langen Knochen-
splitter. Das' Bleikästchen enthielt ausserdem einen kleinen Pergamentstreifen 
mit den Worten "Heilige Reliquie" in lateinischer Sprache, ferner vier Zeug-
stiicke und ein Pergamentstuck sowie drei Weihrauchkörner. Das Pergament-
stiick und zwei von den Zeugstticken, die aus Seide bestanden, wiesen eine 
dreieckige Form auf. Der Inhalt des Kastenens war offenbar bei einer friiheren 
Gelegenheit durcheinandergemengt worden. Die Untersuchcr denken sich, dass 
die beiden dreieckigen Zeugstticke und das Pergamentstuck urspriinglich ein 
kleines Biindel gebildet haben, das die Reliquie in sich schloss, und dass an 
diesem Biindel der Pergamentstreifen als eine Art Etikett befestigt gewesen ist. 
Die beiden iibrigen Zeugstticke sind vielleicht das eine auf dem Boden des 
Kastenens und das andere als eine Htille iiber dem Ganzen ausgebreitet ge
wesen. Von besonderem Interesse sind die drei Weihrauchkörner, die sich altem 
Brauche gemäss jeder Reliquie beigelegt finden sollen. Die Reliquie stammt, 
den Buchstabenformen der Inschrift nach zu urteilen, aus dem 13. öder spä-
testens dem Beginn des 14. Jahrhunderts. 


