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SANKT OLOFS PILGRIMSMARKEN 
AV 

MATS Ä M A R K 

U
nder medeltiden, särskilt den tidigare, var Nidaros den 
största vallfartsorten i Norden. I tusental drogo pilgri
merna upp till Kristkyrkan vid Trondhjemsfjorden för 
att bedja vid helge konung Olofs skrin. Från olika håll 

stötte pilgrimsvägarna samman, flera även från Sverige. 
De som i Uppsala hade att vårda den andra nordiska helgon-

konungens minne sågo som naturligt var dessa vallfarter utom ri
kets gränser med mindre blida ögon. Uppsalaprelaterna synas också 
ha försökt att vända åtminstone en del av de svenska pilgrimernas 
intresse till den kring S. Eriks skrin uppväxande ärkebiskopskyr
kan vid Fyris. En skarp om än i medeltidslatinets sirliga former 
hållen skriftväxling fördes mellan de båda nordiska ärkebiskopar
na med bistånd av respektive kapitel, varvid icke Uppsalaärkebi
skopen Hemming Nilsson såsom den angripne blev sin norske kol
lega svaret skyldig. Olofsbilden i Uppsala domkyrkas norra portal, 
ett förnämligt, ifrån Frankrike importerat konstverk från 1200-
lalets senare hälft, erinrar ännu om Olofskultens betydelse även 
i Sveriges dåvarande andliga centrum. Som en bister vikingahöv
ding vaktar denne Olof alltjämt den äldsta ingången till den dom
kyrka, vars ena skyddshelgon han även officiellt blev genom invig
ningen 1435. Under det första århundradet i Uppsaladomens histo
ria var denna norra portal — den första som torde ha iordning
ställts — säkerligen huvudentrén för de pilgrimer, som gingo till 
Uppsala, de må nu ha kommit för att söka S. Olof eller S. Erik. 
Först under vår medeltids sista århundrade synes för övrigt 
Erikskulten på allvar ha ingått i det folkliga medvetandet. När
mast skedde väl detta som ett led i det nationella uppryckningsar
betet i Engelbrekts och Sturarnas Sverige; dock knappast som en 
medveten opposition mot Olofskulten. 
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Trots allt behöll dock S. Olof i Nidaros sitt gamla anseende och 
fortfor att draga till sig talrika pilgrimer från Sverige, även sedan 
Vadstena kommit i ropet, ett inflytande sora han ej släppte så länge 
överhuvud taget medeltidskyrkans åskådning behärskade den folk
liga fromheten. Trots de långa, eländiga vägarna, delvis blott sti
gar över de öde fjällen, fortsatte pilgrimsfärderna till Nidaros; 
och från den farofyllda resan återvände man med tillfredsställelse 
över väl förrättat värv. 

Som ett dyrbart reseminne plägade de medeltida pilgrimerna hem
föra ett pilgrimsmärke. Pilgrimsinärket var kvittot på fullbordad 
vallfart. Envar, som besökte en vallfartsort, var angelägen att för
värva ett sådant märke. I regel voro de helt enkla, gjutna i bly 
med grov figurframställning, omkring 5—8 cm höga. Vanligen 
voro de försedda med små öglor för att lättare kunna fnstsys i klä
derna eller pilgrimshatten. I regel föreställde de ortens helgon i 
någon för detta karakteristisk situation och med vederbörandes 
attribut. Vadstenamärkena visa sålunda den heliga Birgitta sittan
de vid boken. Stundom, såsom vid den stora spanska vallfartsorten 
Santiago di Compostella, återgavs dock endast helgonattributet: 
aposteln Jakobs mussla. Fastän dessa pilgrimsmärken måste ha till
verkats i stora upplagor och försålts massvis, höra de, åtminstone 
i Norden, till stora sällsyntheter. Fynd av dylika märken äro myc
ket ovanliga. En del synes icke heller ha blivit bevarade lill val
tid på annat sätt än som avgjutningar på kyrkklockor. Det är ock
så närmast i denna form jag kommit att syssla med dem. 

Från de utländska vallfartsorterna äro många olika sådana 
märken kända hos oss såsom dekorationer på klockor. Flera olika 
Vadstenamärken ha likaledes använts som prydnader på svenska 
kyrkklockor under den senare medeltiden, i slutet av 1400- och bör
jan av 1500-talet. Några av dessa Birgittamärken ha även hittats i 
original såväl i Sverige som i Norge. Med lika stort skäl borde man 
därför också kunnat vänta, att pilgrimsmärken från Nidaros skullo 
vara spridda i Norden. Men ända tills för några år sedan var intet 
dylikt Olofsmärke känt, varken i original eller avgjutning. 

Norrmannen Rolf Mowinckel uttryckte också 1926 i en uppsats 
>Relikvierkrukke og pilegrimsmerko (Oldtiden B. XI s. 77 ff.) 
sin förvåning över att man i Norge funnit flera märken från Vad
stena men däremot intet från det för norrmännen långt viktigare 
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Trondhjem. En förklaring till detta egendomliga förhållande trodde 
sig Mowinckel ha funnit i ett antal små likadana lerkrukor, som 
på skilda platser hittats i Norge. I dessa, menade han, borde man 
se en motsvarighet till andra vallfartsorters blymärken. Fyllda med 
heligt vatten från Olovsbrunnen i domkyrkan och förseglade med 
den norske ärkebiskopens sigill, skulle dessa små lerkrukor ha 
försålts till S. Olofs pilgrimer. 

Att bevis för fullbordad vallfärd till Trondhjem förekommit be
tygas i ett brev från 1482,1 vari en dråpare ålägges vallfärda till 
Trondhjem och Vadstena och medföra bevis om den företagna re
san. Bevisen skulle han nedlägga på den dräptes grav. 

Något påtagligt bevis för att de små krukorna verkligen använts 
i sådant syfte har dock knappast presterats. Däremot ha de senaste 
årens forskningar ådagalagt, att även S. Olof haft pilgrimsmärken 
av vanlig typ, till på köpet flera stycken olika. Att framlägga 
detta forskningsresultat har också varit avsikten med denna upp
sats. En reservation torde dock genast böra göras. Deras härstam
ning från Nidaros har icke hittills kunnat ledas i bevis. Dock torde 
det knappast anses förmätet att — i analogi med dylika pilgrims-
märkens vanliga anknytning till respektive helgons huvudkultort 
— åtminstone uttala den förmodan, att pilgrimsmärkena med S. 
Olofs bild stå i samband med Nidaros, hans förnämsta kultort. 

Ännu för tio år sedan hade icke något fynd gjorts i Norge av 
sådana till S. Olof knutna märken, och de synas även eljest varit 
där okända. Hösten 1929 besökte Dr Fredrik Wallem från Trond
hjem olika svenska museer som en förberedelse till den då plane
rade jubileumsutställningen i Trondhjem, som skulle hållas föl
jande år till 900-årsminnet av konung Olofs död. Vid hans besök i 
Strängnäs hade jag tillfälle att visa honom en avgjutning, som 
jag förmodade, av ett pilgrimsmärke med S. Olofs bild. Fyndet hade 
jag kort förut gjort på en klocka i Västergötland, men hade ännu 
icke offentliggjort detsamma. Dr Wallem, som icke kände något 
fynd av ett dylikt Olofsmärke inom Norge, var genast ense med 
mig, att den lilla reliefen med den yxhållande kungabilden måste 
vara ett pilgrimsmärke föreställande S. Olof. På hans anmodan 
publicerade jag följande år (i Det kongl. norske videnskabers sel-

1 Diplom, norv. XI nr 249. 
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skab — Forhandl. B. III n:r 9), i samband med förberedelserna till 
Olofsjubiléct, en uppsats »Medeltida kyrkklockor i Sverige, som 
varit förbundna med den helige Olav», och avbildade där för första 
gången nyssnämnda avgjutning av pilgrimsmärket på Nittorps-
klockan. 

Då saken väckt mitt intresse, hade jag för denna uppsats under
sökt eget insamlat material och vidare vad som stod att finna i 
konstarkeologisk litteratur för Norden. Särskilt kom jag därvid 
att fästa mig vid några små reliefbilder på danska klockor. I sitt 
arbete Danmarks middelalderlige Kirkeklokker (1906) hade näm
ligen Uldall reproducerat några avgjutningar på klockor, som 
syntes mig misstänkta. I ett fall, vid beskrivningen av en klocka 
i Kvserkeby, hade Uldall tolkat en sådan liten reliefbild som en S. 
Olof (fig. 127); dock utan att beteckna den som ett pilgrimsmärke. 
Däremot hade han icke i en annan liten kungagestalt, på klockan i 
Ullerslev (fig. 226), daterad 1438, igenkänt S. Olof. Icke ens, när 
han funnit samma bild upprepad på en klocka från 1444 i Sankt 
Olofs kyrka, den bekanta skånska vallfartskyrkan i Albo härad, 
synes han ha fattat misstankar, att här förelåge en Olofsbild, vilket 
ju legat nära till hands. Han hade icke ens låtit övertyga sig av 
Brunius, som här varit på rätt spår. I Skånes konsthistoria för 
medeltiden hade denne nämligen alldeles riktigt bestämt klockrelie-
fen i S. Olofs kyrka som en bild av denna kyrkas skyddspatron. I 
det följande få vi tillfälle att återkomma till dessa märken på dan
ska medeltidsklockor. 

Våren 1936 gjordes äntligen i Norge, under restaureringen av 
Voss kyrka, öster om Bergen, ett intressant fynd. I bottnen på det 
medeltida altarskåpet upptäcktes några gamla blymärken. De visa
de sig vara pilgrimsmärken och ett av dem ett Olofsmärke. Sanno
likt hade de sedan medeltiden legat gömda i skåpet, kanske ned
lagda som ett offer eller som bevis på fullgjord botgöring. I en 
uppsats »Pilegrimsferd og pilegrimsmerke» (i Foren. til norske 
fortidsminnesmerkers beväring — Årsberetn. 1936 — 7 s. 117 ff.) 
har Roar Hauglid utförligt redogjort för detta märkliga fynd. In
tressantast, säger han, är det märke, som framställer S. Olof. »Mer-
ket er sannsygligvis også eldre enn de ovrige. Den sittende Olavs 
frontale stilling, det symmetriske foldekast, skjegg- og hårbehand
ling peker på en tidligere tid, liksom den romanske söile og rund-
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bue i omramningen. Antageligvis skriver det sig fra midten av 
1300-årene, selv om det er vanskelig å uttale någet bestemt ved 
ting av denne art, som stadig er blitt stöpt op igjen i de gamle for
mer. Det er overveiende sannsynlighet for at detta merke skriver 
sig fra helgenens kirke i Nidaros.» 

Liksom Mowinckel i nyssnämnda uppsats, erinrar Hauglid om 
diplomet från 1482, vari en viss Eilif Haakonssen, som för dråp 
blivit ådömd pilgrimsfärd till Trondhjem och Vadstena, ålägges 
medföra bevis därför att läggas på den dräptes grav. Hauglid an
ser, att det här knappast kan vara fråga om andra bevis än pil-
grimsmärken från respektive vallfartsorter, även om man icke 
kan bortse från de ovannämnda, av Mowinckel framdragna små 
relikkrukorna. Absolut säker torde väl denna slutsats knappast 
vara. Ett pilgrimsmärke var sannolikt lättare att i bedrägligt syfte 
anskaffa än låt oss säga ett skriftligt intyg, avhämtat på en vall
fartsort. Ur vår synpunkt är det emellertid likgiltigt, vilket slags 
bevis nyssnämnda Eilif presterat från sin vallfärd. Viktigare var, 
att ett Olofsmärke äntligen blivit funnet i original och inom Nor
ges gränser. 

Avtryck av samma märke kan emellertid påvisas både i Sverige 
och Danmark; och jag övergår nu till att redogöra för de fynd jag 
under sista årtiondet gjort av olika slags Olofsmärken. 

1. På den medeltida klockan i G r ö t l i n g b o på södra Gotland, 
enligt sin latinska inskrift gjuten 1484 (icke 1384 som Lindström 
uppgivit),2 befinner sig en hel rad avgjutningar av olika pilgrims
märken. Delvis samma märken ha även funnits på den tyvärr 1912 
nedsmälta klockan i H a b l i n g b o på Gotland. Av inskriften att 
döma var den tydligen ett arbete av samme gjutare som klockan i 
Grötlingbo, ehuru gjuten ett år tidigare, 1483. Båda klockorna voro 
helgade åt S. Lukas, och intet i inskrifterna tyder på att de haft 
något att göra med S. Olofs kult. 

Ett av dessa gemensamma märken föreställer en tronande ko
nung. På huvudet bär han en hög, stiliserad krona. Mantelns fall 
är antytt med några skarpa tvärstreck. I högra handen håller han 
ett korskrönt äpple, i den vänstra en väldig yxa av den typ som 
kallas skäggyxa. — För denna upplysning har jag att tacka greve 
Eric von Rosen. — Den lilla reliefbildens höjd är 65 mm. (fig. 1). 

1 L i n d s t r ö m , G., Anteckningar om Gotlands medeltid, 11:279. 
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Det var samma bild Uldall funnit dels på en klocka i Ullerslev 
på Fyen från 1438, dels på klockan i S. Olofs kyrka i Skåne från 
1444. Men då han tolkat yxan som en fana, trodde han, att reliefen 
föreställde den tronande Kristus. Härtill hade sannolikt även bi
dragit den omständigheten, att inskriften på båda dessa klockor 
innehåller den för medeltidsklockor ganska vanliga latinska bönen: 

* r m • i 

f p 
1 

Fig. 1. 
S. Olof. Pilgrimsmärke på kyrkklockan. 

Grötlingbo, Gotland. 
Abb. 1. St. Olof. Pilgerabzeichen auf der 

Kirchenglocke. Grötlingbo, Gotland. 

O rex glorio Christe, veni cum pace. — O Kriste, ärans konung, 
kom med frid! — Samma fridsbön finns även på en odaterad klocka 
i Morkarla, Uppland, vars kropp prydes av en stor bild av S. Olof; 
men huruvida det beror på mer än en tillfällighet, att denna freds-
bön finnes på samtliga dessa med S. Olof förbundna klockor, vågar 
Jag icke avgöra. 

Detta märke är alltså känt genom fyra avgjutningar, varav en 
numera blott finnes i fotografisk avbildning. Dateringstiden för 
dem ligger mellan åren 1438 och 1484. 
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2. Storklockan i K r ä k l i n g e är odaterad. Då emellertid hen
nes inskrift tyder på samma gjutare, som åstadkommit storklockan 
i Tångcråsa, likaledes i Närke och troligen gjuten 1480, bör Kräk-
lingeklockan hänföras till ungefär samma tid. På denna Kräklinge-
klocka finnes bland flera pilgrimsmärken även ett som föreställer 
S. Olof (fig. 2). Konungens ställning erinrar om den på Grötlingbo-

l'ig. 2. 
S. Olof. Pilgrimsmärke på storklockan. Kräklinge, Närke. 

Abb. 2. SI. Olof. Pilgerabzeichen auf der Gmssen Glocke. Kräklinge, Nflrfce. 

märket. Liksom där sitter S. Olof på sin tronstol. Manteln faller i 
sirliga veck ned över knäna. Attributens placering är emellertid 
motsatt. Det här icke korskrönta äpplet — möjligen ett ciborium, 
som ofta återfinnes på Olofsbilder — håller han i vänstra handen, 
som vilar på vänstra knät. En hög skaftyxa fattar han med sin 
högra hand. Trots avgjutningens grova utförande äger bilden en 
viss elegans. Tydligen har konungens, av en gloria omgivna, krönta 
huvud varit prytt med välfriserade lockar och ansiktet av ett me
dellångt skägg såsom ofta på de tronande Olofsbilderna. Av detta 
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märke, vars höjd är 70 mm, har funnits en avgjutning även på en 
klocka i Södermanland. En numera omgjuten klocka i G r ö d i n g e 
pryddes av detta Olofsmärke samt dessutom av trenne Vadstena-
märken.' Alla fyra voro placerade på klockans skriftband runt 
halsen. Tyvärr blev klockan omgjuten 1919, men på en fotografi i 
Topografiska arkivet synes Olofsbilden tydligt. Detta märke är 
sålunda känt genom två avgjutningar från 1400-talets senare del. 

3. Det i V088 kyrka i original funna pilgrimsmärket finnes även 
i avgjutning på tvenne medeltida klockor. Den ena är den av Ul
dall beskrivna, förut omtalade klockan i Kvrorkeby på Själland, 
gjuten 1485, den andra storklockan i F r e d s b e r g , Vadsbo härad 
i Västergötland. Denna klockas latinska inskrift upplyser endast, 
att denna »Frösbergs klocka» är gjuten 1489 i kyrkoherden Torgils 
tid. Fredsbergsmärket är mycket grovt utfört, men är det oaktat 
det enda av de tre, som är fullständigt (fig. 3). Båda de andra äro 
defekta. På originalmärket i Voss saknas högra delen av den mnd-
båge, varunder kungen sitter; på Kvserkebyklockans avgjutning 
är vänstra delen av samma båge borta. 

Även detta märke återger en tronande S. Olof. Hans ställning 
erinrar om den på Kräklingemärket. I vänstra handen håller han 
det på vänstra knät vilande äpplet — här tydligen ett korskrönt 
sådant — och i sin högra hand fattar han om en kortskaftad yxa. 
Den fotsida dräkten faller i skarpa, lodräta veck över konungens 
knän, som här icke äro närmare markerade. Över gestalten välver 
sig en rundbåge, vilande på tvenne kapitälprydda pelare. Märkets 
höjd är 65 mm. 

Hauglid har av konungens skägg- och hårbehandling dragit den 
slutsatsen, att märket skulle vara särskilt tidigt och härstamma 
från 1300-talets mitt. Detta kan dock knappast vara riktigt. Rund
bågen ensam torde för dylik småkonst icke med nödvändighet moti
vera en så tidig datering. Och vad formen på skägg och hår angår, 
överensstämmer den mer med senmedeltida bilder av helgonkonun
gen än med dem från tidigare århundraden.4 Att de båda kyrkkloc-

•1 Am a r k, M., Bidr. t. Södermani. äldre kulturhist. XX, s. 27. 
4 Se Wal l em, F r., Tronende kultstatuer av S. Olav (Iconograpbia S. 

Olavi I A 1—3) och Fe t t , H a r r y , Det norske Olavsbillede i Det kongl. 
norske vidensk. selsk. forh. B. III s. 92, 93. 

3 — Fornvännen 19W. 
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kor, som bevarat märket i avgjutning, äro tillverkade på 1480-talet, 
visar också i sin mån hän på märkets relativt sena uppträdande. 

4. Det redan nämnda pilgrimsmärket från N i 11 o r p, Kinds hä
rad i Västergötland, framträder ännu senare. Det befinner sig på 
en klocka, som, enligt vad dess latinska inskrift meddelar, är gju
ten 1523. Inskriften lämnar endast denna upplysning om gjutningen. 
intet om S. Olof. Den lilla reliefen, som iir ganska tydlig, har 

Fig. 3. 
S. Olof. Pilgrimsmärke pä storklockan. 

Fredsberg, Västergötland. 
Abb. 3. St. Olof. Pilgerabzeichen auf der 
Grossen Glocke. Fredsberg, Västergötland. 

Fig. 4. 
S. Olof. Pilgrimsmärke pä storklockan, 
gjuten 1523. Nittorp, Västergötland. 
Abb. 4. St. Olof. Pilgerabzeichen aut der 

Grossen Glocke, gegossen 1523. 
Nittorp, Västergötland. 

placerats på klockans skriftbarn!, som skiljetecken mellan läsning
ens början och slut (fig. 4). 

Kring den krönta kungagestaltens axlar faller en vid mantel, 
nedtill draperad över knäna. Kungen sitter på en tron; i vänstra 
handen håller han något mindre föremål, antagligen äpplet, i den 
högra on kortskaftad yxa. Reliefbildens höjd är 53 mm. Av detta 
märke känner jag intet annat exemplar än Nittorpsklockans. 

5. Av en helt annan typ än nu beskrivna Olofsmärken är en liten 
reliefbild på storklockan i L e k s b e r g , Vadsbo härad i Väster
götland (fig. 5). Kungen avbildas här stående, och gestalten är 
grov och rustik. Någon gloria omger oj det krönta huvudet, vars 
ansikte synes bära ett kort, tvärklippt skägg. Do sedvanliga attri-
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butcu förekomma: ett korskrönt äpple i högra handen, långskaftad 
yxa i den vänstra. Mantel tycks kungen icke bära, utan i stället en 
fotsid rock, söm kring midjan sammanhålles av ett grovt bälte. Möj
ligen trampar han på det sedvanliga trollet; men avgjutningens 
otydliga utförande gör det svårt att avgöra figurens rätta utseen
de. Föreställer fotapallen verkligen ett troll, synes detta vara det 
enda Olofsmärke, där ett sådant förekommer. Bildens höjd är 
62 mm. 

6. Det återstår att beskriva ännu ett märke, som jag år 1935 
fann i 2 exemplar på klockan i G o t h e m s kyrka på Gotland. Kloc
kan är gjuten 1374 och inskriften, utförd i den för ett så tidigt 
årtal mycket ovanliga gotiska minuskelstilen, upplyser endast, att 
klockan detta år göts till sanct Nicolai, biskopens ära. 

Den lilla reliefbilden, vars höjd är 65 mm, befinner sig strax 
nedom skriftbandets undre linje, ett exemplar på vardera sidan av 
klockan (fig. 6). Den kungliga gestalten tycks här vara utförd med 
större elegans än å förut beskrivna Olovsmärken, fastän avgjut-
ningen blivit tämligen grov. Ansiktet är skägglöst. Konungen sit
ter på en låg bänk, iförd en dräkt, som synes vara uppfäst i en knut 
på vänstra axeln, ett under 1200-talet vanligt mod. I den högt upp-
lyftade vänstra handen håller han ett runt föremål, troligen äpp
let, i den högra, som stödes mot högra knät, en liljeprydd spira. 
Först ansåg jag mig böra tolka den lilla figuren som en tronande 
Kristus. En sådan Kristus Majestatis-framställning i större format 
finnes dock på klockan, varför den mindre reliefbilden borde före
ställa något annat. Då kronan är ganska otydlig, snarare påmin
nande om en biskopsmössa, skulle man också möjligen kunna tän
ka på biskop Nicolaus, till vars ära klockan är helgad. Gestalten 
och dess attribut tyder dock på en konung; och det finnes även en 
tidigt medeltida sigillbild, vars framställning av S. Olof starkt 
påminner om märket på Gothemsklockan. När jag för några år 
sedan, genom konservator Th. Petersens i Trondhjem välvilja, kom
mit i besittning av en rnetallavgjutning av Nidaros domkapitels sigill, 
slog mig likheten mellan de båda bilderna. Den kungliga gestalten 
intar på sigillet och klockan alldeles samma ställning. I bägge fal
len håller han en spira i stället för den eljest vanliga yxan. Jag tror 
icke det kan råda någon tvekan om att klockbilden går tillbaka på 
sigillbilden. Då den sistnämnda, enligt vad Thor Kielland uppger 
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i Norsk guldsmedskunst (s. 128 och fig. 105), kan dateras till om
kring 1225, måste bilden på klockan vara ganska gammal, även om 
den ej behöver vara från alldeles samma tid. En annan fråga är, 
huruvida även här ett pilgrimsmärke föreligger. Förhåller det sig 
så, skulle detta märke vara det äldsta kända Olofsmärket. Det går 
i varje fall tillbaka till tiden före 1374, då klockan göts. 

Att eljest exakt dalera dessa pilgrimsmärken har sina stora vansk-
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Fig. 5. 
S. Olof. Pilgrhnsmärkc pä storklockan. 

Lekeberg, Vittergotland. 
Abb. 5. St. Olof. Pilgerabzeichen anf der 
Grossen Glocke. I.eksberff, Västergötland. 

Fig. 6. 
S. Olof. Relief (pilgrimsmärke?) pä kyrk

klockan. Gothem, Gotland. 
Abb. S. SI. (Mot. Relief 11'ilgerzeichen?) auf 

der Kirchenglockc. Gothem, Holland. 

ligheter. Där en klocka såsom i sistnämnda och även flera förut 
nämnda fall är daterad, har man visserligen en fast utgångspunkt i 
gjutningsåret. Men naturligt kunde ocksä elt gammalt, redan ur 
bruk kommet pilgrimsmärke användas som dekoration och märket 
sålunda vara åtskilligt äldre än klockan. 

Inte heller torde det vara rådligt all draga alltför vittgående 
slutsatser med avseende på de orter, där dessa avgjutningar av pil-
grimsmärken förekomma. Att därav direkt sluta till Olofskultens 
utbredning och särskilt pilgrimsfärdernas förekomst och utsträck
ning, låter sig knappast göra. Olika omständigheter ha säkerligen 
här spelat in. I många fall torde det ha berott på rena tillfällig
heter, att en medeltida klocka med ett visst pilgrimsmärke bevarats 
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till vår tid. Många ha na tu r l i g tv i s spårlöst försvunni t . Endas t tack 

va re lagen om fornminnesvård, som föreskr iver , at t en medeltida 

klocka, före dess omgjutande, skal l avbildas, ha vi så lunda känne

dom om de båda Olofsmärkena på k lockorna i Habl ingbo och Grö-

dinge. 

Att en klocka i en viss k y r k a bär S. Olofs märke , betyder inte 

hel ler med nödvändighet , at t där i or ten funni ts en pi lgr im, som vid 

k lockgjutningen lånat ut sitt märke . Klockgjutarna , som voro fa

rande män och i ä ldre t ider vanl igen res te omkr ing med s ina red

skap, kunna ju bland sina u tens i l ie r ha haft även p i lg r imsmärken 

för att därmed pryda s ina alster . 

G r a n s k a r man n ä r m a r e fyndor terna för nyssnämnda klockor, 

kan det dock knappas t bero u tes lu tande på t i l l fäl l igheter , att Olofs-

märken i f lera exemplar kommit att beva ra s just på Gotland samt 

i Närke och Västergöt land. I dessa landskap synes Olofskulten ha 

var i t sä rsk i l t s t a rk t rotad. Det ta f ramgår även av andra bevarade 

minnen från den tid, då en l ivl ig förbindelse uppehöl ls mellan de 

svenska bygderna och S. Olofs g r a v k y r k a i Norge . 

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

M A T S Å M A R K : Sankt Olofs Pilgerabzeichen. 

Nidaros, das heutige Trondheim in Norwegen, war im Mittelalter der 
moist besuchte Wallfahrtsort im Norden. Auch aus Schweden waren Wall-
fahrten nach St. Olofs Grab in Nidaros iiblich. 

Die Pilger des Mittelalters pflegten, mindestens von den grösseren 
Wallfahrtsorten, ein Pilgerabzeichen als Erinnerung und Beweis fiir die 
ausgeftihrte Wallfahrt nach Hause zu bringen. Von den grossen Wall
fahrtsorten auf dem Kontinent sind viele solche Pilgerabzeichen, und 
zwar kleine Reliefplatten in Blei, bekannt. Gewöhnlich zeigen sie das 
Bild des betreffenden Wallfahrtshciligen. Einige fand man im Original, 
aber noch mehr als Abdrtlcke auf mittelalterlichen Kirchenglocken. Von 
dem anderen grossen nordischen Wallfahrtsort, Vadstena, mit dem Re-
liquienschrein der Heiligen Birgitta, liegen mehrere solche Bleimarken 
mit dem Bild der Heiligen mit ihrem Buch vor, teils im Original, teils 
als Glockenabdruck. Von Nidaros war bis vor wenigen Jahren kein 
solches Pilgerabzeichen mit St. Olofs Bild bekannt. Der norwegische For
scher R. Mowinckel suchte deshalb (1926) nachzuweisen, dass die sonst 
ilblichen Pilgerabzeichen in Blei in Nidaros durch kleine Reliquientöpfe 
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aus gebranntem Ton crsetzt wurden, die die Pilger, nachdem sie sie mit 
Wasser von dem Olofsbrunncn in dor Domkirche gefiillt hatten, nach 
Hause brachten. Solche kleinen Töpfe sind nämlich verschiedcntlich in 
Norwegen angetroffen; aber ein Beweis, dass sie wirklich aus Nidaros 
stammen und die erwähnte Aufgabe hatten, wurde doch nicht gefiihrt. 
Erst im Jahre 1936 wurde in der Kirche zu Voss, in der Nähe von Bergen 
im westlichen Norwegen, unter anderen Bleimarken auch eine deutlich 
mit dem Bild des Hl. Olof versehenc gefunden (vgl. Abb. 3). Der Fund 
wurde im gleichen Jahr von R. Hauglid veröffentlicht. 

Während seiner langjährigon Erlorschungon mittclalterlicher Glocken 
in Schweden hat Verf. indessen, und zwar bereits im Jahro 1928, in der 
Kirche zu Nittorp, Västergötland, auf einer Glocke ein Olofsabzeichcn 
angetroffen (Abb. 4). Diesen Fund publizierte Verf. 1930 im Zusammen
hang mit der 900-Jahrsfeier ftir St. Olofs Tod. Während der letzten Jahre 
gliickte es Verf., diesen Fund durch mehrere Olofsmarken von verschic-
dener Form zu vervollständigen, sämtlich Reliefbilder auf Glocken. Einige 
waren jedoch umgegossen und sind deshalb nur in Photographie erhalten. 
Diese Funde wurden in den schwedischen Gegenden Närke, Västergötland 
und auf Gotland gemacht. Wahrscheinlich gab es Glocken mit solchen 
Pilgerabzeichen fruher auch in anderen Teilen von Schweden. Es ist aber 
hier von Interesse, dass dor Olofskultus gerade in den erwähnten Gegen
den besonders verbreitet gewesen zu sein scheint. 

Die von Verf. bisher gefundenen, nunmehr beschriebenen und abgebil
deten scchs verschiedenen Olofsabzoichen, sämtlich in Abglissen auf 
schwedischen Kirchenglocken, sind folgende: 
. Auf Gotland: 1) Glocke in Grötlingbo, gegossen 1184 (Abb. 1). Dasselbe 

Abzeichen wurdo gefunden auf der Glocke in 2) Hablingbo, gegossen 1483, 
jetzt aber umgegossen. 3) Glocke in Gothem, gegossen 1374 (Abb. 6). 
Dieses Abzeichen, vermutlich das älteste, erinnert stark an das Olofsbild 
auf dem Siegel des Domkapitels in Mdaros ungefähr aus dem Jahre 1225. 

In Närke: Glocke in Kräklinge, etwa 1180 gegossen (Abb. 2). 
In Västergötland: 1) Glocke in Fredsberg, gegossen 1489 (Abb. 3). 

2) Glocke zu Leksberg, undatiert, spiitmittelalterlich (Abb. 5). Dasselbe 
Originalzeichen wie an der Kirche zu Voss in Norwegen. 3) Glocke in 
Nittorp, gegossen 1523 (Abb. 4). 

Der dänische Forscher F. Uldall hat in seiner Arboit »Dänemarks mit
telalterliche Kirchenglocken^ (1906) zwei der erwähnten Marken wieder
gegeben. Und zwar hatte er die auf Bild 1 gezcigto auf Glocken teils in 
Ullcrslev auf der Insel Flinen gefunden, gegossen 1438, teils in der Kirche 
von St. Olof in Skåne (Die Provinz Skåne gehörte bis 1568 zu Däne
mark). Die auf Bild 3 gezeigte Märke hatte er auf der Glocke in Kvärke-
by, Seeland, gegossen 1485, gefunden. Doch hat Uldall keine von diesen 
als Pilgerabzeichen erklärt, nur Bild 3 als ein Olofsbild. Bild 1 hielt er 
ftir eine Christusdarstellung. 


