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During the Middle Ages, strings of beads were used as an aid to private devotion.
This paper focuses on these rosaries as material traces of devotion. It presents an
overview of finds from Sweden, and discusses these in relation to the introduction
of rosaries, their production and trade, and the social context of the finds as well as
the possible continued use of rosaries after the Reformation.
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Under medeltiden fanns en bild av jungfru Maria
i varje kyrka. Tidens bönböcker innehåller många
olika böner till jungfrun, och i medeltida smycke-
konst återkommer ofta både bönen Ave Maria
och bilder av Maria. Ave Maria var en av de van-
ligaste bönerna bland lekfolket (se t.ex. Aldrin
2010, s. 115–122). Ett av Mariafromhetens uttryck
var särskilda böneandakter som kombinerade me-
ditationer över Marias och Jesu liv med bönerna
Ave Maria och Pater Noster. Andakterna var en
del av ett privat eller personligt fromhetsliv utan-
för den officiella liturgin. Som stöd användes
band med pärlor – radband – som ibland påträf-
fas i arkeologiska material.

Det arkeologiska källmaterialet har bara i be-
gränsad utsträckning använts för att diskutera
bruket av radband i det medeltida Sverige. I en
artikel om fynden från Nordingrå kyrkoruin tar
Carl af Ugglas (1940–41) på ett generellt plan upp
de radbandspärlor som hittades. Enstaka fynd
eller föremål i museisamlingar finns publicerade,
men sällan med en mer genomgripande diskus-
sion (se t.ex. af Ugglas 1938; Dahlbäck 1982, s.
251 f; Knutsson 1982; Lilja et al. 2001). Ut-

gångspunkten för den här artikeln är därför en
sammanställning av arkeologiska fynd av mer eller
mindre intakta radband (se appendix). Samman-
ställningen innefattar både fynd från gravar och
från andra typer av lämningar. Frågor som kom-
mer att behandlas rör radbandens utformning,
användningsperiod och sociala betydelse, men
också hur radbanden har använts inom ramen för
religiösa praktiker.

Bakgrund
Mariafromheten var långt ifrån begränsad till
andakten i kyrkan. Den genomsyrade livet på
många olika plan, inte minst i hemmet, och var
starkt förknippad med bruket av radband (fig. 1).
För de samhällsgrupper vars bostäder var uppde-
lade i rum med olika funktioner användes i förs-
ta hand sovkammaren som plats för andakt
(Webb 2005). Detta framgår också av Heliga Bir-
gittas levnadsteckning: till exempel nämns ett
altare som fanns i Birgittas kammare i Rom
(Lundéns utgåva 1957, s. 42). Bilder av olika slag
– små skulpturer, reliefer och mot slutet av
medeltiden massproducerade träsnitt – användes
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Fig. 1. Den apokalyptiska madonnan, detalj från
altarskåp från tiden 1500–25, ursprungligen från
Klara konvent i Stockholm. Madonnan omges av ett
radband, kanske av korall, med märkesstenar utfor-
made som rosor. Foto: Lennart Karlsson/SHM. 
—The apocalyptic madonna, detail from an altarpiece
dating to 1500–25, originally from the convent of St.
Clare in Stockholm. The madonna is surrounded by a
rosary, maybe made from coral, with pater noster
beads shaped as roses.

som en del av andakten i hemmet (Gilchrist 2012,
s. 156). Dessa bilder fanns i en lång rad material
och utföranden, vissa mycket exklusiva medan
andra var massproducerade och tillgängliga för
en långt större grupp människor. Bönböckerna
som tidigare varit en lyxvara blev tillgängliga för
fler personer i samhället (Duffy 2005, s. 18–22;
Gilchrist 2012, s. 156). Lite övergripande kallas
dessa föremål ibland för andaktsföremål eller
andaktsbilder; med hänvisning till Henning Lau-
gerud och Laura Skinnebach (2007) kan man
också tala om andaktsredskap. De kan vara ma-
teriella, men också immateriella och begreppet
omfattar därför också ritualer, handlingar, böner
och liknande.

Radbandet som andaktsredskap kopplas ofta
till den så kallade rosenkransandakten, som i sin
mest populära form omfattade 15, 50 eller 150
meditationer om Kristi liv i kombination med
bönerna Ave Maria och Pater Noster. De äldsta
beläggen för denna andaktsform är från kring år

1300, men först 1569 fick den en officiell form
genom påvlig proklamation; innan dess före-
kommer rosenkransar med 200, 165, 150, 93, 63,
33, 12 och 5 meditationer (Winston-Allen 1997,
s. 17, 25 f). Radbanden kunde vara utformade
med olika sorters pärlor för att markera de olika
bönerna som ingick i andakten. Anne Winston
Allen (1997, s. 17–26) framhäver också hur rosen-
kransens framväxt berodde inte bara på en rad
kyrkliga upphovsmän utan också på en stark kopp-
ling till lekmannafromhet och böner på folk-
språket. De versioner som skapades av Dominicus
av Preussen och Alanus de Rupe under 1400-talet
förefaller ha fått störst genomslag, inte minst
genom rosenkransbrödraskapen (Carlsson 1947;
Pernler 1996). I Sverige verkar sådana brödraskap
ha tillkommit först framåt 1500-talets början,
alltså ganska sent (Carlsson 1947, s. 8). Alanus de
Rupes’ Jungfru Marie psaltare trycktes på latin i
Gripsholm 1498 på initiativ av Ingeborg Åkes-
dotter Tott (Collijn 1934–38 vol. 1, s. 160–169).
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Det finns också en översättning till fornsvenska
från Vadstena kloster, bevarad i en handskrift från
1534 skriven av nunnan Katarina Petersdotter
(Codex Holm. A2; se Geete 1923– 25).

I den här artikeln använder jag genomgående
ordet »radband» snarare än »rosenkrans». An-
vändandet av pärlband eller till och med knutar
på en tråd som hjälp vid repetitiv bön är äldre än
rosenkransandakten (Winston Allen 1997, s. 14).
I den fornsvenska versionen av Alanus de Rupe
används ordet »psaltare» för hela radbandet, och
»stenar» för bandets pärlor (Codex Holm. A2;
se Geete 1923–25, s. 410–415). Flera fornsvenska
texter använder i stället ordet »band». I ett testa-
mente från 1378 används omnämns »paternoster-
band» (SDHK 11159). I kung Karl Knutssons
testamente är det tydligt att »wårt kärlband, som
äro på några hwita rafstenar» bör vara ett rad-
band av korall med paternosterpärlor av bärn-
sten (t.ex. SStb 22/9 1488; DF3419; Bernström
1964). Även »en band av Kastidonien stena» som
nämns i samma testamente verkar syfta på ett
radband, men tillverkat av kalcedon (DF 3419). I
handlingarna från reformationstidens kyrkliga
konfiskationer förekommer samma begrepp, även
fast det inte är självklart att det rör sig om rad-
band i alla dessa fall (Källström 1939, s. 120–122).

Inom arkeologin verkar det finnas en osäker-
het när det gäller att identifiera medeltida pärlor
som härrörande från just radband. Hanne Dahle-
rup Koch (2000, s. 121), som behandlat framför
allt gravfunna radband, menar till exempel att
lösfunna pärlor inte med säkerhet kan antas
komma från radband och menar att de i stället
kan komma från »rena smycken». Det finns
dock anledning att ifrågasätta hur vanligt det var
att pärlor användes i smycken, bortsett från rad-
banden.

I andra områden i Europa som Storbritan-
nien är det tydligt att det sker en förändring i
dräktskicket från 1200-talets slut som medför att
nya smycketyper kommer på modet – metall-
beslagna bälten, spännen och ringar – medan
pärlor mestadels förekommer i form av små söt-
vattenspärlor i broderier, håruppsättningar och
liknande (Lightbown 1992; Hinton 2005, s.
206–232). När halssmycken förekommer är det
oftast kedjor, ibland med hängen av olika slag. I
konsten avbildas ofta olika typer av infattade

halvädelstenar samt sötvattenspärlor infattade i
smycken eller fastsydda på textilier, men före
1500-talet förekommer egentligen inte avbild-
ningar med regelrätta pärlhalsband. I bevarade
smycken som spännet från Motala ström (SHM
423, Kimstad sn) är sådana halvädelstenar nor-
malt cabochonslipade, ibland oregelbundna i for-
men, och skiljer sig markant från de pärlor som
förekommer i arkeologiska material.

Denna generella bild av det medeltida smycke-
bruket stämmer väl överens med det svenska käll-
materialet. Det finns flera depåfynd nedlagda vid
1300-talets mitt som utöver mynt, silverkärl och
skedar också innehåller smycken (se t.ex. af Ugg-
las 1938; Tegnér 1996). Föremålen i dessa depåer
spänner ibland över ett par hundra år daterings-
mässigt: det verkar som depåerna ofta reflekte-
rar de samlade värdesakerna i ett välbärgat hus-
håll samt att föremålen kan ha gått i arv. De smyc-
ken som på stilmässiga grunder kan dateras till
1200- eller 1300-talet är i första hand metall-
föremål som spännen, söljor till bälten, huvud-
kransar, hyskor och hakar och liknande. Det fåtal
studier som gjorts av medeltida pärlor visar ock-
så att användningen förefaller minska under lop-
pet av 1200-talet (Salminen 1996; Callmer 2003).
Variationen i materialet minskar också.

Det är givet att det alltid kommer att finnas
en viss osäkerhet när det gäller att identifiera vis-
sa typer av enstaka, lösfunna pärlor som just rad-
bandspärlor. Sammantaget menar jag att det är
högst sannolikt att en mycket stor del av de pär-
lor som påträffas arkeologiskt i kontexter från
1200-talets slut och fram till reformationen sna-
rast kommer från radband, och det är en utgångs-
punkt för den fortsatta analysen.

Radbanden har jag identifierat utifrån en rad
kriterier, framför allt fyndmiljö och kontext. Den
största gruppen utgörs av samlade fynd av pärlor
från medeltida gravar. Generellt sett har de döda
under medeltiden gravlagts utan gravgåvor, men
ibland förekommer föremål, bland annat rad-
band. Den andra gruppen utgörs av samlade fynd
av pärlor, deponerade under tiden 1200–1600. I
de flesta fall är pärlorna också av olika form, stor-
lek eller färg vilket ytterligare stöder tolkningen
att det rör sig om radband.
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Fig. 2. Radband från
kvarteret Bryggaren i
Söderköping. Foto: Helena
Rosengren/SHM, CC BY
2.5 SE. —Rosary from the
Bryggaren plot in
Söderköping.

Introduktionen av radband i Sverige
Vissa av de pärltyper som används i radbanden –
pärlor av ben, horn, glas, bärnsten – förekommer
också som en del av det förhistoriska dräktskic-
ket, och fortsätter att användas in i tidig medeltid
(Callmer 1977; 2003; Salminen 1996). Lösfunna
pärlor är därmed svåra att använda som underlag
för att tidfästa introduktionen av radbanden som
böneredskap – samma sorts pärlor får helt enkelt
med tiden en ny funktion. Från kvarteret Bryg-
garen i Söderköping finns ett fynd som möjligen
kan föras till 1300-talets början (fig. 2; SHM 34183;
Beronius Jörpeland & Lindh 1996). Vid gräv-
ningarna på Helgeandsholmen i Stockholm 1978–
80 hittades ett radband av ben in situ i ett lager
daterat till perioden 1370–1407; lagret tillhör en
fas från perioden 1300–1410 (utgrävningsdoku-
mentation, ATA). I båda dessa fall finns dock en
del oklarheter i stratigrafin och dokumentatio-
nen som gör att dateringarna måste behandlas
med viss försiktighet.

I övriga Europa verkar radband bli vanliga runt
1200-talets mitt. Då nämns specialiserade pater-
nostertillverkare i både Paris och London, och
1257 nämns ett radband i ett danskt testamente
(Winston-Allen 1997, s. 112; Lilja et al. 2001, s.
57). Ett av de äldsta arkeologiska fynden av rad-
band kommer från Waterford på Irland och är
stratigrafiskt daterat till 1260-talet, medan det
äldsta fyndet från Storbritannien är från 1290-
talet (Lightbown 1992, s. 462; Hinton 2005, s.
209). En fullständig genomgång av det skriftliga

materialet har inte varit möjlig inom ramen för
den här studien, men för Sveriges vidkommande
nämns radband i testamenten åtminstone från
1370-talet och framåt (SDHK 10989 & 11159).
En möjlig tolkning är att bruket av radband blir
mer allmänt i samhället under 1300-talet, vilket
stämmer med de daterade exemplar som den här
studien baseras på.

Hanne Dahlerup Koch (2000, s. 129) har vi-
sat att på danskt område börjar man använda rad-
band som gravgåva först under 1400-talet i sam-
band med introduktionen av rosenkransandak-
ten. Flera av de gravar med radband som tas upp
i artikelns appendix kommer från det medeltida
Danmark. Inom det medeltida Sverige är fynden
av radband i gravar betydligt färre, i synnerhet
vid de stora klostren. I flera fall är de gravar där
radband förekommer inte daterade, medan några
kan dateras genom användningen av kyrkogår-
den eller kyrkan. Dateringsramarna är därför vida,
med tiden kring år 1300 som startpunkt. I några
fall finns ingen sådan datering att tillgå. I dessa
gravar är de döda påträffade i armställning C.
Armställningen ska visserligen inte användas för
att datera enskilda gravar, men motsäger i dessa
fall inte en senmedeltida datering. Det är därför
möjligt att det funnits skillnader mellan Dan-
mark och Sverige när det gäller bruket av rad-
band som gravgåva. Det är också av visst intresse
att konstatera att från vissa platser, som Helge-
andshusets kyrkogård i Stockholm och Nya Lö-
döse, finns flera exempel på gravar med radband. 
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Fig. 3. Benspill efter pärl- 
och knapptillverkning från
kvarteret Handelsmannen
4–6 i Vadstena. Foto: Helena
Rosengren/SHM (CC BY 
2.5 SE). —Bone waste from
production of beads and but-
tons in the Handelsmannen
plot, Vadstena.

Från producent till konsument
Radband tillverkades av många olika material.
Trä, ben, glas, bärnsten, jet, agat, kalcedon och
korall förefaller ha varit vanliga, men också guld
och silver förekom. Bärnsten, jet, agat, kalcedon
och korall var importvaror medan trä och ben var
tillgängliga lokalt. Under hög- och senmedelti-
den verkar bärnsten, agat och jet främst ha im-
porterats till Norden via de tyska handelsstäderna.
I de bevarade hanseatiska tullistorna från 1368
nämns bärnsten tre gånger och 1443 exporterades
17 pund agat-paternoster från Danzig till Sverige
(Hirsch 1858, s. 153; Lechner 1935, s. 83, 117, 324).
Olaus Magnus (1951 [1555], s. 14 f) beskriver hur
bärnstensprodukter exporteras från Preussen och
Danzig till länder långt bort. I det tyska området
fanns särskilda skrån för bärnstenshantverkarna
och bärnstensprodukter exporterades över Euro-
pa också efter reformationen (King 2013). Pärlor
av korall och kalcedon var som sagt också import-
produkter, och åtminstone korallen var dyrbar.

Till skillnad från tidigare, då råmaterialet skep-
pats in för bearbetning av lokala hantverkare,
importerades under medeltiden färdiga pärlor av
jet och bärnsten direkt till städerna (King 2013;
Coulter 2015). I ett skeppsvrak hittat vid Køge på
Själland påträffades ett stort antal pärlor av bärn-
sten och jet tillsammans med kopparfat, bälte-
söljor, ströningar, järntråd och annat vilket in-
dikerar att det rört sig om en så kallad kramtunna

med blandade mindre handelsvaror (Liebgott 1995,
s. 180). Sådana tunnor nämns ofta i pundtullis-
torna och förs till och från Stockholm, Kalmar,
Söderköping och Visby (Lechner 1935, s. 564 ff),
som här kan få representera de större handels-
centra dit pärlorna först fördes. Viktigt att notera
är att om Køgevrakets last är representativ, så
transporterades pärlorna troligen lösa och inte i
form av färdiga radband. Detta stämmer med
transporten av bärnstenspärlor från det baltiska
området ner till Italien under 1500-talet (King
2013, s. 160). Men vad hände sedan?

Spår av både produktion och handel med rad-
bandspärlor har påträffats i Vadstena. Stadsdelen
Sanden i Vadstena avhystes 1544 inför uppföran-
det av Vadstena slott, och här genomfördes en
större stadsarkeologisk undersökning år 1995–
98. I gränden mellan tomt 2 och 3 i bebyggelsefas
6, som omfattar perioden från slutet av 1400-
talet och fram till 1510/1520, hittades 51 pärlor av
agat och bärnsten (Karlsson & Hedvall 2000, s.
107; SHM 35211). Dessa pärlor har importerats
från det tyska området, kanske via Söderköping.
Pärlorna är så pass olika till form och storlek att
de förmodligen inte hört till samma radband. En
alternativ tolkning är att det på denna tomt fun-
nits en bod med radband till försäljning. När rad-
banden träddes har det uppstått spill som sedan
hamnat i gränden. På samma tomt påträffades
också spill efter benhantverk i ett påfört lager

231Bön med band av stenar

Fornvännen 112 (2017)

Art. Regner 227-248_Layout 1  2017-11-15  09:01  Sida 231



som fungerade som gårdens odlingsmark (Karls-
son & Hedvall 2000, s. 52 f; SHM 35211, fnr 5012,
5013). Spillet består av benbitar med borrade hål
och kommer från en bebyggelsefas som dateras
till 1400-talets slut. I samma lager på samma tomt
påträffades också en pärla av ben (SHM 35211,
fnr 1210). I tidigmoderna sammanhang tolkas
sådant spill gärna som spår av knapptillverkning.
Ett flertal internationella studier av medeltida
material har dock kopplat ihop denna typ av spill
med pärltillverkning (t.ex. Egan & Pritchard
2002, s. 310–314). Detta bekräftas av ett fynd från
Visby av en halvfärdig pärla som fortfarande sit-
ter fast i en spillbit (Gotlands museum, Sta Maria
18–19, dnr 220-2577-2000, fnr 226). I Vadstena
förefaller alltså både försäljning av importerade
pärlor och tillverkning av pärlor skett i samma
miljö eller kanske till och med på samma tomt.

Liknande benspill förekommer i ovanligt rik-
liga mängder just i Vadstena, bland annat bland
fynd från kvarteren Bågskytten, Hotellet och Han-
delsmannen (fig. 3; SHM 34049, 34617, 30717). I
Handelsmannen hittades rikligt med hantverks-
avfall av ben/horn samt benföremål, bland annat
en knapp och en ofärdig pärla (SHM 34717, fnr
925, 1217). Tyvärr ger inte utgrävningen möj-
lighet till några närmare dateringar än perioden
från senmedeltid till tidigmodern tid. I Bågskyt-
ten förefaller benspillet kunna dateras till 1400-
talet (Noderman 1988).

Det verkar alltså ha pågått en livaktig pro-
duktion och handel med radbandspärlor i staden
Vadstena. Det är naturligtvis enkelt att peka på
Vadstena kloster som drivkraft i detta. Klostret
har ibland framhållits som en stark faktor i ut-
vecklingen och spridningen av mariakulten i sen-
medeltidens Sverige, inte minst rosenkransan-
dakten. Från själva klosterområdet i Vadstena
finns 32 pärlor som till huvuddelen kan ha fun-
gerat som radbandspärlor (SHM 28813). Om
man jämför med andra kloster som Gudhem,
Varnhem och Alvastra är mängden pärlor från
Vadstena kloster dock ganska liten. Generellt sett
är de medeltida fynden från klosterområdet rela-
tivt få vilket troligen har flera orsaker. Hit hör av-
fallshanteringen under medeltiden, omlagringar
som kan ha skett exempelvis i samband med bygg-
nation under tidigmodern tid samt fältmetoder-
na när klostret undersöktes.

Samtidigt finns det andra faktorer som också
bör beaktas. Vadstena var under senmedeltiden
ett av Nordens största pilgrimsmål och attraher-
ade stora skaror pilgrimer (Fritz 2000a). I staden
fanns ett Jungfru Marie psaltares brödraskap där
både ortsbor och pilgrimer var medlemmar, som
hade både hus och ett kapell med rosenkrans-
altare (Fritz 2000b, s. 174). Det förefaller därmed
sannolikt att den handel med radband som ver-
kar ha skett var riktad lika mycket till lekmännen,
vare sig vi här menar besökande pilgrimer eller
stadens borgare.

Sammantaget indikerar detta att importera-
de pärlor av bärnsten och jet anlände som bulk-
varor, medan det också funnits lokal produktion
av pärlor i andra material. Radbanden träddes på
plats, kanske till och med på beställning, vilket
skulle innebära att variationen i de enskilda rad-
bandens utförande representerar individuella val
och därmed är mycket nära knuten till den per-
sonliga religionsutövningen. I England och Neder-
länderna finns exempel på hur pilgrimsmärken
syddes in i bönböcker så att den dagliga bönen ock-
så skulle bli ett sätt att återuppleva den genom-
förda pilgrimsresan (Foster Campbell 2011). På
en plats som Vadstena kanske det inköpta rad-
bandet fick en liknande betydelse, som enminnes-
sak som kopplade ens dagliga andakt till minnet
av pilgrimsresan.

Material och innebörder
Radbanden kunde vara slutna som en cirkel, men
också öppna. De bars synligt, inte sällan i bältet,
runt halsen eller fästa i dräkten med hjälp av spän-
nen. Som gravgåva är det inte ovanligt att de lig-
ger runt ena handen, men det förekommer också
andra placeringar. De tillverkades som vi sett i
många olika material, men ben, bärnsten och jet
är vanligast bland fynden. Tunnformade, ring-
formade, spolformade och klotformade pärlor i
olika storlekar förekommer (för beskrivning av
formerna se Toll 1987; Salminen 1996). Det finns
exempel på radband med tre eller fler sorters pär-
lor i olika form, storlek eller material. Det finns
också exempel på band där pärlorna är helt lik-
formiga, men där fyndomständigheterna visar
att det rör sig om ett radband.

Valet av material i radbandet och färgen på
pärlorna var mer än bara en konvention eller en
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fråga om ekonomi, det var också en del av andak-
tens materialitet. I Jungfru Marie psaltare beskrivs
hur en riddare väljer fem olika stenar till sitt rad-
band – en mångfärgad för ägarens många synder,
en ljus för den oberäkneliga döden som kan drabba
när som helst, en röd för den yttersta domen, en
svart för helvetet och en gyllene för helgonens ära
och glädje (Geete 1923–25, s. 411–415; Winston
Allen 1997, s. 112). I en upplaga tryckt i Ulm 1483
finns träsnitt som också fungerar som andakts-
bilder. De visar tre grupper om fem rosenkransar
kolorerade i respektive vitt, rött och guld (Wins-
ton Allen 1997, s. 35–37). Den vita rosenkransen
visar Jesu födelse, den röda passionsberättelsen
och den gyllene återuppståndelsen. 

I tänkeböckerna och Gustav Vasas konfiska-
tionshandlingar nämns ofta korallband. Korallen
var ett värdefullt material: ett radband av korall
med sex silverknoppar värderas i Arboga stads
tänkebok 1461 till 8 mark medan ett radband av
bärnsten är värt ½ mark (Bernström 1964). I
Stockholms stads tänkebok från 1486 nämns
korall tillsammans med gråverk, hermelin, guld
och silver som material som inte skall användas
av vissa sorters kvinnor (SStb 2:2, s. 129). Lik-
nande bestämmelser om gråverk och andra fina
pälsverk, guld och silver återfinns i Stockholms
stads privilegiebrev från 1436 och gäller då pros-
tituerade; samma restriktioner återupprepas i ett
brev utfärdat av kung Hans 1496 (SDHK 33127;
SDHK 33358). Troligen är det på grund av mate-
rialets höga värde som just korallbanden omfat-
tas av dessa förordningar, men som Eva Anders-
son påpekat (2006, s. 157) så var syftet främst
moraliskt: genom dräkten skulle de ärbara kun-
na skiljas från de mindre ärbara. Rådande makt-
förhållanden skulle genom dräkt och material
framstå som naturliga.

Överflödsförordningarna, när de förekommer,
är alltså moraliserande. Utseendet var ett yttre
tecken på individens inneboende kvalitéer, och
skönheten var förbehållen frälset (Andersson
2006, s. 258). I Jungfru Marie psaltare sägs att ett
radband ska vara vackert, för att bättre glädja den
som använder det och för att de saker som ska
vara till Kristus och jungfru Marias ära ska vara
fagra. Radbandet ska dock inte vara vackert av
högfärdighet utan för Guds och jungfru Marias
heder (Geete 1923-25, s. 505f). Att bära ett vackert

och kanske dyrbart radband ses alltså inte i sig
som ett uttryck för högfärd.

Själva materialen kunde också tillskrivas inne-
boende kvalitéer. Rachel King (2013) har disku-
terat hur känslan av bärnstenen i handen och
dess doft bidrog till dess popularitet och var en
del av andaktens materialitet i renässansens Ital-
ien. En fascination för ädelstenar och tanken om
deras inneboende krafter genomsyrar också
andra aspekter av medeltidens materiella kultur,
till exempel bruket av fingerringar med infattade
stenar (Bengtsson Melin 2014). Kunskapen om
stenars inneboende kvalitéer spreds genom lapi-
darier, ett slags sammanställningar av informa-
tion både om stenarna och om deras använd-
ningsområden. I Peder Månssons Stenbok beskri-
ver han egenskaper och användningsområden
för stenar av som korall och agat, och om kalce-
don skriver han att det »görs mykin bandh aff
honom» vilket sannolikt syftar på radband (ut-
given av Geete 1913–15). Om bärnstenen, å andra
sidan, skriver Olaus Magnus (1951 [1555], s. 15)
att den är så rikligt förekommande att den inte
har något värde i de länder där den hämtas, men
att den är mycket eftertraktad i andra länder.

I Jungfru Marie psaltare beskriver Alanus de
Rupe de femton märkesstenarna (troligen pater-
noster-pärlorna) i ett radband (Geete 1923–25, s.
410–415): utöver de fem första med sin färgsym-
bolik är resten olika typer av bilder, föremål och
symboler – ett krucifix, en Mariabild, en ring, en
Agnus Dei, en Veronicas svetteduk, ett äpple för
himmelrikets frukter, en relikbehållare, en nyckel,
en penning med Jesu namn och till sist ett kar för
kyrkans sakramenta. Från kontintenten finns rad-
band med små helgonbilder och krucifix, där pater-
nosterstenarna utgörs av små bilder av Kristi pino-
redskap. Ett av flera radband påträffade under kor-
stolarna i Lunds domkyrka har en liten medal-
jong med en enkel bild av den apokalyptiska ma-
donnan, omgiven av en förenklad rosenkrans (fig.
4). Bland fynden från Gudhems kloster, där det
också påträffats stora mängder pärlor, finns ytter-
ligare två små enkla medaljonger. Den ena visar
Kristi pinoredskap på ena sidan och en ängel på
den andra, den andra visar Marie bebådelse (SHM
23950:1929:1274, 1215). Min uppfattning är att
dessa också kan ha suttit på radband – det enkla
utförandet men också ikonografin tyder på det.
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Fig. 4. Radband med
medaljong påträffat
under korstolarna i
Lunds domkyrka. 
Foto: Andreas Manhag/
Lunds universitets his-
toriska museum.
—Rosary with medal-
lion, found under the
choir stalls in the Lund
Cathedral.

Detsamma gäller två pärlor av piplera med Kristi
anlete som påträffades vid utgrävningarna på
Helgeandsholmen i Stockholm (SSM, Helgeands-
holmen F1328, 20851). Trots sin ringa storlek
och det ofta enkla utförandet utgjorde radbandet
en komplex form av religiös materialitet, som
dessutom brukades i det vardagliga livet.

Brukare och brukningsmiljöer
Hur stor roll denna kunskap om stenarternas funk-
tion och karaktäristika hade för individen har
dock sannolikt varierat med samhällsgrupp. Kan-
ske hade valet av stenmaterial större betydelse
för eliten som också ägde lösa stenar och dess-
utom bar stenar infattade i smycken. Andra sam-
hällsgrupper kanske inte på samma sätt hade till-
gång till detaljerade kunskaper om stenarnas egen-
skaper, men det är ändå tydligt att bruket av rad-
band varit utbrett. De skriftliga källorna visar att
rosenkransbrödraskapen spreds brett och snabbt,
fastän man i bevarade medlemslistor som den från
Vadstena sällan noterat social eller geografisk
tillhörighet (Carlsson 1947; Winston Allen 1997,
s. 111–122).

Ibland ser man i litteraturen att de längre rad-
banden användes främst av kvinnor, medan de kor-
tare banden och framför allt dekaderna främst
användes av män (t.ex. Gilchrist 2012, s. 158). I
det material som ligger till grund för den här ana-
lysen finns bara två exempel på långa radband med

över 55 pärlor. Det ena kommer från en kvinno-
grav på dominikankonventets kyrkogård i Åhus.
Radbandet bestod av 139 små pärlor av ben och
11 pärlor av glas, bärnsten, jet och bly (Lilja et al.
2001, s. 57). Det andra radbandet har enligt tra-
ditionen tillhört Anna Reinholdsdotter Leuhu-
sen, den sista abbedissan i Klara konvent i Stock-
holm (af Ugglas 1938, s. 176–185). Det enda ex-
emplet på en dekad är sju bärnstenspärlor påträf-
fade i en mansgrav på Helgeandsholmen (SSM).
Materialet är alltför begränsat för att ge underlag
för några mer omfattande slutsatser, men det kan
ändå vara värt att notera att det kan ha funnits
könsbaserade skillnader i vilken sorts radband som
bars. I Stockholms stads tänkeböcker för 1488
nämns två olika band: »Jtem eth manna bandh
med wippa; jtem eth korelabandh som it quinna
bondh» vilket också skulle kunna vara en indika-
tion på att män och kvinnor bar olika sorters rad-
band. Då notisen gäller band som var i kung Karl
Knutssons son Karl Karlssons ägo, kanske dessa
normer i realiteten inte hade så stor betydelse i
samhället.

I klostren är pärlor ganska vanliga fynd. De
öppnade sig under senmedeltiden allt mer mot
omvärlden, och i Alvastra finns tecken på att även
lekfolk kunde få tillträde till området innanför
klostermuren (Regner 2005). Oavsett detta är
det rimligt att tänka sig att de pärlor som påträf-
fas i sådana miljöer kommer från radband. Från
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Fig. 5. Radbandspärlor
av jet/gagat påträffade i
det så kallade abbots-
huset i Varnhems
kloster. Foto: Christer
Åhlin/SHM (CC BY 2.5
SE). —Jet rosary beads
found in the so called
abbot’s lodge at Varn-
hem abbey.

Alvastra finns ett stort antal pärlor av ben, bärn-
sten och jet påträffade i klosterområdets olika de-
lar (bl. a. SHM inv nr 16811, 17033, 17237, 18802,
19675, 19149, 20106, 20748). Även från Gudhems
kloster i Västergötland finns som sagt ett rikt pärl-
material, huvudsakligen påträffat i klosterkyr-
kans östra del (SHM 23950; fyndplatser angivna
i fyndkatalog som förvaras vid SHM). I botten-
våningen till det hus vid Varnhems kloster som
betecknas som »abbotshuset» hittades inte mind-
re än 8 benpärlor, 52 jetpärlor och 60 bärnstens-
pärlor (fig. 5; SHM 18393:1175–1181), troligen
inte från samma radband. I samma rum påträf-
fades också en silverinfattad bergkristall, som
möjligen kan ha fungerat som hänge på ett rad-
band. Fragment av ett snarlikt hängsmycke på-
träffades i en depå tillsammans med en fingerring
och ett radband i Täby i Uppland (SHM 20364).
Det finns ingen dokumentation av kulturlager
eller kontexter från Varnhems abbotshus, vilket
gör fyndet svårtolkat, men en möjlighet är att
föremålen förvarats i rummet alternativt depone-
rats där när klostret stängdes efter reformatio-
nen.

När det gäller kloster och konvent i städerna
är bilden mer svårtydd. Enstaka pärlfynd har
gjorts i Uppsala franciskankonvent (UM 18.301,
18.361, 18.376, 18.378, 18.532; SHM 35369) och
dominikankonventet i Västerås (Folin 1985, s.
77). Men inga pärlor har påträffats vid utgräv-

ningarna av dominikankonventen i Skänninge
och Stockholm (Konsmar & Menander 2009;
Bergman & Söderlund 2012). En pärla påträf-
fades vid utgrävningarna av kartusianklostret i
Mariefred, medan 27 pärlor påträffades vid under-
sökningarna av Vadstena kloster (SHM 32701;
SHM 28813). Flera av dessa stadsutgrävningar är
genomförda med äldre metoder, vilket innebär
att pärlorna kan komma från påförda lager och
kanske inte har något samband med den monas-
tiska verksamheten.

I Hanne Dahlerup Kochs studie (2000, s. 122–
124) av danska fynd av radband i gravar domi-
nerar klostren fullständigt källmaterialet. Från
medeltidens Sverige finns tre fynd av radband i
gravar från monastiska institutioner, dels från
Gudhem (fig. 6) där minst två individer fått rad-
band med sig i graven, dels från Alvastra (SHM
23950: 1930:20, 41; SHM 23950:1930:566; SHM
20106: 448–461). Från Skåne – under medeltiden
mesta-dels danskt område – finns två fynd av rad-
band från gravar vid monastiska institutioner.
Enstaka lösfunna pärlor påträffas i klostren ock-
så i områden där det finns gravar, men det går
inte att belägga att de ursprungligen kommit i jor-
den som gravgåvor. I Roberta Gilchrists och Bar-
ney Sloanes studie av 5 000 gravar vid monas-
tiska institutioner i Storbritannien konstaterar de
att radband bara påträffats i fyra gravar (Gilchrist
& Sloane 2005, s. 93 f). Det har alltså funnits
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Fig. 6. Radband funnet i en kvinnograv i Gudhems
kloster. Det låg virat om handen på den döda. Foto:
Sanna Stahre/SHM (CC BY 2.5 SE). —Rosary found
in a female grave in Gudhem abbey. It had been
wrapped around the hand of the deceased.

regionala skillnader vad gäller bruket av radband
som gravgåva inom de stora klostren, och bilden
som de danska fynden ger är inte representativ
för andra områden i medeltidens Europa.

Det har visat sig svårt att fånga bruket av rad-
band i städerna med utgångspunkt i arkeologiskt
material, eftersom äldre utgrävningar ofta är be-
häftade med stora källkritiska problem. Bilden av
normalt mycket sparsamma fynd av pärlor från
tiden efter 1200 i städerna verkar stå fast även i
nyare utgrävningar som exempelvis i kvarteret
Mercurius i Stockholm (Carlsson et al. 2015). Ma-
terialens representativitet när det gäller bruket
av radband är svår att överblicka, eftersom även
faktorer som kulturlagertillväxt och sophanter-
ing i hög grad påverkar vilka föremål som påträf-
fas i städerna.

I de äldre svenska tänkeböckerna från Stock-
holm, Arboga och Jönköping omnämns emellan-
åt radband. I vissa fall förekommer de tillsam-
mans med spännen, skedar och andra personliga
värdeföremål när pant eller skatt ska betalas. Vid
andra tillfällen är det i samband med stölder. I
några fall tillhör den som bestulits stadens ämbets-
män och i något fall hustrun till en guldsmed. I de
flesta fall nämns materialet i radbandet specifikt,
och då rör det sig ofta om särskilt värdefulla ting
som korall eller silver. Att det är så värdefulla före-
mål som omnämns är en konsekvens av de typer

av transaktioner och ärenden som kom för sta-
dens råd. Därmed är det inte att undra på att någ-
ra av de personer som nämns också tillhör ett
högre skikt i staden. Tänkeböckernas bild kan dock
knappast sägas vara representativ för radbands-
bruket i stort i dessa städer.

Vid undersökningarna av Helgeandshuset i
Stockholm påträffades stora mängder radbands-
pärlor och mer eller mindre intakta radband i
minst tre av gravarna på dess kyrkogård (SSM;
Knutsson 1982). Under utgrävningarna påträf-
fades också en andaktsbild, en pietà av piplera
(SSM Fnr 20078, 20124, 19381, 19399, 15070,
17179). Det finns uppgifter om ett femtiotal in-
vånare i Stockholms helgeandshus, som alla med
få undantag tillhörde stadens borgerskap (Dahl-
bäck 1982, s. 71). Helgeandshusen var andliga stift-
elser och hade präst, men prästerna var ändå få i
jämförelse både med antalet intagna och med
antalet anställda. De rika fynden av föremål kopp-
lade till det privata andaktslivet bör därför kan-
ske snarast ses som en reflektion av stadsbefolk-
ningens andaktsliv.

Vid undersökningarna av S:t Jörgens hospi-
tal i Åhus år 1946 (Petterson 1948) gjordes ett
fynd som också har relevans i relation till rosen-
kransandaktens roll i de medeltida vårdinrätt-
ningarna. I en grav inte långt från koret hade den
gravlagda – eventuellt en kvinna – fått en liten
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mariabild av ben med sig. Mariabilden låg i en
liten påse fäst vid ett band som verkar ha löpt
runt kvinnans hals. Bandet var broderat med vita
sötvattenspärlor, röda korallpärlor och guldpär-
lor som ursprungligen format bönen Ave Maria
(Pettersson 1948, s. 228–236). Färgkombinatio-
nen vitt, rött och guld har vi redan mött i den tidi-
ga handboken till rosenkransandakten tryckt i
Ulm 1483.

Det finns källkritiska problem även med mån-
ga utgrävningar av medeltida borgmiljöer, men det
är ändå tydligt att pärlor är ganska vanliga där.
Rikliga fynd har bland annat gjorts i borgen i Ska-
nör, Röe i Bohuslän, Borgholms slott på Öland,
Glimmingehus i Skåne och Piksborg i Småland
(Rydbeck 1935; Berg 1900; Stibéus 2007, 1986;
SHM 22028:463). För de östgötska borgarnas del
finns det enstaka pärlor av elfenben, jet och enk-
lare material från Munkeboda i Kimstad, Bjärka-
holm i Vist och Kungsbro i Vretakloster, samt ett
skriftligt omnämnande av ett radband från Stege-
borg i Skällvik år 1491 (pers. komm. Martin Rund-
kvist, oktober 2017).

Det ligger nära till hands att tänka att det pri-
vata andaktslivet varit en angelägenhet främst
för samhällets högsta skikt. Detta är dock en för-
enklad bild. I Jungfru Marie psaltare beskrivs nyt-
tan med att bära radband. I första hand handlar
det om att komma ihåg att själv läsa rosenkran-
sen, men också som föredöme för andra och ett
sätt att uppmuntra dem till andakt (Geete 1923–
25, s. 503 f). Här understryker Alanus de Rupe att
det är särskilt tillbörligt för samhällets högre
skikt och för kyrkans män, eftersom de ska vara
ett föredöme för allmogen (Geete 1923–25, s.
504). Det är dock värt att fundera på om detta
också kunde innebära att bruket av radband där-
för särskilt uppmuntrades bland de andra grup-
per som vistades i borgmiljöerna, och att bruket
därför var mer utbrett här än i andra sekulära
miljöer.

Pärlor är ovanliga i landsbygdens gårdsmil-
jöer, men de är vanliga i landsbygdskyrkor över
hela Sverige. Exempel på kyrkor med förhållan-
devis rika pärlfynd är Gudmundrå och Nording-
rå kyrkor i Ångermanland, Viby kyrka i Närke,
Fors kyrka i Södermanland, Halltorps kyrka i
Småland samt Bunge kyrka på Gotland (SHM
22846, 22847, 20453, 35131, 26330; Andersson

2014). I de flesta fall finns få möjligheter till stra-
tigrafiska dateringar, men pärlorna är i många
fall av samma typ som förekommer i bättre date-
rade fynd. De 37 gula ringformade pärlor som
enligt Marlene Andersson (2014, s. 10) påträffats
i Bunge kyrka tillhör exempelvis samma typ som
det radband som hittats i kvarteret Bryggaren i
Söderköping. Samma typ av pärla har också hit-
tats vid Vadstena slott samt i Uppsala franciskan-
konvent (SHM 34596:40; UM 18361).

Bilden av ett geografiskt utbrett bruk – åt-
minstone under senmedeltiden – bekräftas också
av den bevarade kyrkokonsten. Det ligger utan-
för ramen för denna studie att göra en fullständig
inventering av rosenkransmotivet i kyrkokons-
ten, men en genomgång av databasen Medelti-
dens bildvärld samt Ikonografiska registret visar
att motivet förekommer från Nederluleå i norr
till Småland i söder. Dateringarna ligger förhål-
landevis sent, från 1400-talets mitt fram till re-
formationen.

Det arkeologiska fyndmaterialet ger på ett
övergripande plan en bild av ett både socialt och
geografiskt mycket utbrett bruk av radband för
bön i det senmedeltida samhället. Det finns dock
en del källkritiska problem som bör lyftas fram.
Identifikationen av pärlor som just radbandspär-
lor är till stor del beroende av dateringen. Äldre
arkeologiska undersökningar har sällan genom-
förts och dokumenterats på ett sådant sätt att säk-
ra dateringar finns. Ett påtagligt problem särskilt
i städerna är också svårigheten att knyta enskilda
föremål till olika sociala miljöer inom staden, ett
problem som blir särskilt påtagligt med äldre
grävningar. I landsbygdsmaterialen blir sannolik-
heten att enstaka fynd rört sig mellan olika socia-
la miljöer betydligt mindre, fastän detta problem
också finns för till exempel bytomterna.

Depåfynden
Tidigmedeltida depåer, exempelvis den från Gull-
unge i Skederids socken, Uppland, nedlagd un-
der 1100-talet, innehåller stora bikoniska pärlor
dekorerade med filigran- och granulationstek-
nik, karneolpärlor samt guldfoliepärlor (SHM
16136; Zachrisson 1998, s. 321–323). Dessa pärlor
utgör smyckepärlor kopplade till ett vikingatida
och tidigmedeltida dräktskick. Samma pärltyper
förekommer också i depåer nedlagda så sent som
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i mitten av 1300-talet, t.ex. den från Dune i Dal-
hems sn, Gotland (SHM 6849). Samma depå inne-
håller andra föremål från olika tidsperioder, vil-
ket visar att värdeföremål bevarades och kanske
gick i arv i generationer. Huruvida dessa pärlor
verkligen fortfarande bars på 1300-talet och i så
fall på vilket sätt ligger utanför den här studien.

Depåfyndet från Ella Park i Täby påträffades
1933 i samband med byggnationen av det nya
bostadsområdet (SHM 20395). Fyndet består av
42 likstora pärlor av kalcedon, en fingerring av
guld samt en infattning i silver från ett hänge:
depån har sannolikt grävts ner i början av 1500-
talet. Föremålen påträffades i sandjord tillsam-
mans med spår av en liten träkista eller ask som
de legat i. Dessa rester kunde dock inte tillvara-
tas. En välbevarad parallell till hänget påträffades
vid utgrävningarna i Varnhems kloster, och be-
står av en stor bergkristall infattad i silver med ett
litet dekorativt löv (SHM 18393:504). Hänget
från Varnhems kloster påträffades i samma rum
som de rika fynden av radbandspärlor som disku-
terades ovan.

Både bevarade exemplar av radband och rad-
band avbildade i konsten visar att de ofta kunde
förses med olika slags hängen. Det är därför en rim-
lig tolkning att kalcedonpärlorna och hänget hör
ihop och ursprungligen har utgjort ett radband.
Tillsammans med ringen, vars motiv med Jesus-
barnet är ovanligt i medeltidens smyckekonst, före-
faller depån utgöras av en samlad uppsättning
föremål kopplade till den personliga andakten.
Alanus de Rupe beskriver den stora nyttan av att
skänka radband till andra (Geete 1923–25, s. 508
ff). Små bilder av Jesusbarnet, tryckta på små kort
eller som små figuriner, användes också som gåva,
särskilt kring nyår. Nunnan Katerina Lemmel i
det bayerska birgittinklostret Maria Mai skick-
ade sådana små bilder av Jesus tillsammans med
bakverk och vid något tillfälle också ett radband
till sin familj (Lemmel et al. 2008, s. 231–246).
En intressant möjlighet är därför att föremålen i
depåfyndet från Ella Park var personliga och
kanske ursprungligen hade utgjort en gåva.

Det kan ofta vara svårt att med säkerhet av- 
göra om pärlor i ett depåfynd kommer från rad-
band eller inte. Depåfyndet från Österbymo i Ydre,
Östergötland (SHM 23469) är ett bra exempel.
Fyndet gjordes 1945, och depån innehåller för-

utom pärlor också mynt, tre spännen, två silver-
beslag till knivskaft, fyra fingerringar och en sked.
Föremålen förefaller i stort vara från 1300-talet
med en sannolik nedläggningstid för depån i bör-
jan av 1400-talet. I depån ingår också 29 hela pär-
lor av jet och 52 hela pärlor av bärnsten. Bärn-
stenspärlorna finns i tre olika former och stor-
lekar, och möjligen har några av dem fungerat som
paternoster-pärlor tillsammans med pärlorna av
jet. Variationerna i antalet typer och antalet pär-
lor av de olika typerna innebär dock att det är
svårt att entydigt tolka pärlorna som radband.

Detsamma gäller depåfynden från Kyrkoköp-
inge kyrka i Skåne (SHM 2972) samt från Alböke
kyrka på Öland (SHM 4303). Av de skriftliga käl-
lorna rörande Gustav Vasas konfiskationer efter
reformationen framgår att radband fanns i många
kyrkor, och i vissa fall framgår tydligt att de till-
hört vissa altaren (Källström 1939, s. 120 f). Det
fanns också hängkors, kronor, kransar och guld-
stickade prydnadsband, fingerringar och annat
smyckesilver. Depåerna från Kyrkoköpinge och
Alböke skulle alltså också kunna tolkas som kyrk-
silver, kanske nedlagt i samband med oroligheter.

Ibland har pärlor i senmedeltida depåfynd lite
slarvigt tolkats som rester av pärlhalsband (Teg-
nér 1996). Jag menar som sagt att det i många fall
också kan röra sig om radband, men att bedöm-
ningen måste göras från fall till fall. Här spelar
förstås fyndsammanhanget, dateringen av före-
målen liksom själva pärltyperna in. Många av de-
påerna innehåller föremål med dateringar som
sträcker sig över flera århundraden. Det är därför
tänkbart att också pärlorna i fynden represente-
rar olika typer av bruk, där det kan vara svårt att
urskilja radband från äldre smyckesformer.

Radbandet och reformationen
Ofta brukar reformationen ses som en absolut
slutpunkt för radbandsbruket på svenskt område,
men detta behöver troligen modifieras. Martin
Luther var kritisk till den avlat som var knuten
till rosenkransandakten, och till det i hans ögon
tomma repeterandet av böner. Radbandet som
böneredskap verkar dock användas inte bara efter
reformationen utan av reformatorerna själva.
Luther brukade radband så sent som 1531, och her-
tig Albrekt av Preussen skänkte bärnstensradband
både till honom och till Philipp Melanchthon
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Fig. 7. Radband från en grav vid Nya Lödöse kyrka.
Foto: Markus Andersson/Projektet Nya Lödöse, CC
BY-NC 2.0. —Rosary from a grave in Nya Lödöse.

(King 2013, s. 155; 2014, s. 8). Den tyske lutherske
teologen Martin Chemnitz avbildades med ett
radband i handen på sitt epitafium från 1586 i St
Martin i Braunschweig (DI 56, Stadt Braunschweig
II, Nr. 574 Sabine Wehking, www. inschriften. net,
urn:nbn:de:0238-di056g009k0 057402).

I Sverige kritiserade Olaus Petri tidigt rosen-
kransbrödraskapen, och sannolikt förbjöds de gen-
om Västerås ordinantia 1527 (Pernler 1996, s. 560;
Andrén 1999, s. 28 f). På ett mer övergripande plan
tilläts dock både evangelisk och romersk-katolsk
teologi under reformationens första årtionde,
och biskoparna i Linköping, Skara och Växjö var
reformkatolska (Andrén 1999, s. 88). Först år 1540
påbjöd kungen att reformationen skulle genom-
föras i hela riket, och samma år företogs också visi-
tationer i de reformkatolska stiften (Andrén 1999,
s. 106). Det är under de efterföljande åren som de
stora förändringarna av liturgi, teologi och guds-
tjänstordning genomförs. I de stift som tidigare
varit reformkatolska förefaller man ännu under
1550-talet ha tolererat präster som firade katolsk
mässa. I Annerstad i Småland fortsatte den för
sin katolicism avsatte kyrkoherden Ivar att fira
mässa i skogen och i Ljungby firade kyrkoherden
Jonas Månsson katolsk mässa hemma efter den
evangeliska i kyrkan (Andrén 1999, s. 135, 137). I
Tuna och Stavby församlingar inom det tidigt

evangeliska ärkestiftet firades ingen evangelisk
mässa förrän 1554 (Andrén 1999, s. 137).

Dateringsramarna sträcker sig i ett par fall en
bit in i tidigmodern tid, och det finns exempel på
att radband varit i bruk en tid efter reformatio-
nen. Det tydligaste exemplet är ett gravfynd från
Appuna kyrka i Östergötland där den gravlagda
individen 14C-daterats till tiden mellan 1520 och
1670 (Feldt 2010, s. 14). Två radbandsgravar från
Jönköpings kyrkogård har också gett 14C-date-
ringar som sträcker sig in i den tidigmoderna ti-
den, men de hör troligen ändå till medeltiden
(Kallerskog 2016). Från Bunkeflo bytomt i Skåne
finns ett fynd av ett radband påträffat i ett ut-
jämningslager från uppförandet av ett hus vid
1500-talets mitt (Ingwald & Lövgren 2005; Löv-
gren & Svensson 2007, s. 264). Detta fynd tolka-
des av utgrävaren som att radbandet i samband
med reformationen har kasserats, vilket inte är
orimligt. Det sista exemplet är Anna Leuhusens
tidigare nämnda radband som framför allt på
stilmässiga grunder kan föras till 1500-talets mitt
(af Ugglas 1938, s. 183 f). Till dessa exempel ska
också läggas de radband som noterades i kyrkor i
samband med Gustav Vasas konfiskationer, och
som alltså funnits kvar i kyrkorna åtminstone till
denna tid (Källström 1939, s. 120 f). Fynden från
Appuna och Jönköping kommer från stift som
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fram till 1540-talet var reformkatolska, och där
katolsk mässa fortsatte att firas i vissa socknar.
Det är kanske därför inte så förvånande att också
radband en tid kunde fortsätta att vara i bruk i
dessa områden.
I detta sammanhang kommer också datering-

en av de fynd som gjorts nyligen vid utgrävning-
arna i Nya Lödöse att vara av stort intresse.
Staden Nya Lödöse grundades ungefär 1470 och
övergavs 1624 (Järpe 1986, s. 13), en kort period
som spänner precis över reformationsskedet.
Utöver de tre fynd av radband från kyrkogården
i Nya Lödöse som återfinns i appendix har ytter-
ligare två gravar med radband påträffats. Detta
innebär att platsen är ovanligt rik på gravar med
radband (fig. 7). Nya Lödöse låg under Skara stift,
som fram till 1540 var reformkatolskt. I fallet Nya
Lödöse kan det finnas ytterligare förklaringar.
Staden var en viktig handelsplats dit också män-
niskor från andra områden kom för att driva han-
del – mest från Nordeuropa (Cornell & Rosén
2015). Här bodde kanske både katoliker och evan-
geliska kristna. Vid de arkeologiska undersök-
ningarna av Henrik VIII:s krigsfartyg Mary Rose,
som sjönk 1545, påträffades flera radband men
också föremål som kan knytas till den evangeliska
tron (Redknap 2005, s. 117–127). Besättningen
bestod inte enbart av engelsmän, och fynden kan
troligen kopplas både till en kvardröjande folklig
religiositet och till besättningens varierande bak-
grund (Redknap 2005, s. 127). En intressant fråga
vad gäller fynden från Nya Lödöse kommer att
vara inte bara dateringarna, utan huruvida sta-
dens kyrkogård efter reformationen kanske ock-
så kunde användas för begravning av katoliker
som vistades i staden. I Stockholm förefaller kato-
liker åtminstone under Johan III ha fått sin grav-
plats vid Klara kyrka (Neville 2001, s. 29 f).

Slutord
I den här artikeln har jag följt en enda föremåls-
kategori genom många skilda källmaterial och
tolkningssammanhang – på många sätt ett käll-
pluralistiskt arbetssätt (jfr Myrdal 2007). Här-
igenom har en mångfacetterad, ibland komplex
och delvis motsägelsefull bild trätt fram som
väcker nya frågor kring möjligheterna att studera
det medeltida andaktslivet utifrån arkeologiskt
material. På ett övergripande plan är det tydligt

att de böneandakter där radbanden användes va-
rit utbredda i det medeltida samhället, åtminstone
sett till pärlfyndens geografiska och sociala sprid-
ning. Denna bild står i viss kontrast till det skrift-
liga materialet, som tenderar att i första hand
synliggöra andaktslivet i samhällets övre skikt.
Samtidigt skulle jag vilja understryka att andakts-
livet vardagliga praktiker antagligen både styrde
och styrdes av olika religiösa föreställningar och
sociala strukturer beroende på den sociala miljön.
I borgen kunde det vara borgherrens och borg-
fruns uppgift som förebilder att skapa en miljö
där andaktslivet var en viktig del av vardagen; i
städerna kanske man istället ska framhålla gille-
nas roll. När det gäller stadsmaterialen bör vi vara
beredda på att se skillnader mellan olika städer
när det gäller andaktslivet, inte minst i relation
till städernas sociala sammansättning men också
till särskiljande faktorer som pilgrimsväsendet i
Vadstena. Skillnaderna mellan olika städer kun-
de antagligen vara väsentliga när det gäller det
privata andaktslivets omfattning och materiella
uttryck. Det är därför angeläget att förekomsten
av en viss fyndkategori tolkas i relation till det
sammanhang där de påträffas. Därför ger jag här
fynden av radband och spill från pärltillverkning
i Vadstena en annan tolkning än fynd av radband
från Nya Lödöse och Stockholm.
Studien aktualiserar också ett antal frågor

kring de kronologiska ramarna för radbanden
som fyndkategori. I materialet finns exempel på
radband påträffade i gravar med en möjlig efter-
reformatorisk datering. Detta stämmer väl över-
ens med bilden av reformationen som en utdra-
gen process, och indikerar också att radbanden
kanske inte hade någon stark symbolisk bety-
delse i reformationsskedet. I framtida arkeolo-
giska undersökningar är det därför angeläget att
vi inte ser fynd av radband som stöd för en dater-
ing till tiden före reformationen.

Tack
Denna artikel är en del av projektet »Helgon att
hålla i handen» som finansieras av Berit Wallen-
bergs stiftelse. Stiftelsen tackas härmed för dess
stöd. Tack till Kristina Carlsson, projektet Nya
Lödöse, för generös hjälp med information kring
fyndmaterial och kontexter.
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Förkortningar
SHM = Statens historiska museum, Stockholm.
ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Riks-
antikvarieämbetet, Stockholm.
SSM = Stockholms stadsmuseum, Stockholm.
UM = Upplandsmuseet, Uppsala.
SStb 2:2 = Almquist, Johan Axel, Hildebrand,
Hans & Carlsson, Gottfrid (red.), 1944. Stock-
holms stadsböcker från äldre tid. Ser. 2:2, Stock-
holms stads tänkeböcker 1483–1492. Stockholm.

SStb 2:5 = Almquist, Johan Axel & Hildebrand,
Hans (red.), 1933. Stockholms stadsböcker från
äldre tid. Ser. 2:5, Stockholms stads tänkeböcker
1514–1520 (–1524): jämte utdrag ur de förlorade
årgångarne 1520–1524 samt stadens kopiebok 1520–
1522. Stockholm.

AStb 1 = Noreen, Erik & Wennström, Torsten
(red.), 1935–37. Arboga stads tänkebok. D. 1, 1451–
1472. Uppsala.

JStb = Kjellberg, Carl M. (red.), 1915. Jönköpings
stads tänkebok: 1456–1548. Norra Smålands Forn-
minnesförenings Meddelanden IV. Jönköping.
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Fyndort Fyndsammanhang Datering Kön Ålder Armställning Material Antal pärlor Institution Referens

Sk, Trelleborg Latrin 1200-talet–1600-talet Trä, bränd lera 18 + 1 Jacobsson 1999, s. 108, 132

Ög, Alvastra kloster Grav ca 1200–1527 Ben 14 SHM ATA; SHM inv nr 20106

Ög, Söderköping, Kulturlager 1300-talet? Glas, gult 22 små, 3 stora + SHM SHM inv nr 34183.
kv Bryggaren 49 fragment

Up, Stockholm, Kulturlager 1370–1407 Ben 31 små, 2 stora SSM Grävningsdokumentation, ATA
Helgeandsholmen

Sk, Lund, Grav Odat Kvinna? Ben 41 Kulturen KM 19556
kv Gråbröder

Sk, Lunds domkyrka Funna under Efter ca 1370 Bly, korall 50 små, en stor LUHM Brunius dokumentation av flytten av korstolarna 
korstolarna 1833, ATA

Sk, Lunds domkyrka Funna under Efter ca 1370 Bly, jet, glas 45 små, 3 glas, 4 jet LUHM Brunius dokumentation av flytten av korstolarna 
korstolarna 1833, ATA

Sk, Lunds domkyrka Funna under Efter ca 1370 Ben, korall? 15 i ben, 1 korall LUHM Brunius dokumentation av flytten av korstolarna 
korstolarna 1833, ATA

Sk, Lunds domkyrka Funna under Efter ca 1370 Jet, korall/bärnsten 6 svarta, 1 röd LUHM Brunius dokumentation av flytten av korstolarna 
korstolarna 1833, ATA

Sk, Lund, Trinitatis Grav 1300–1536 Kvinna 30-35 C Brons, svart glas 50 små, 4 stora Kulturen, Lund Cinthio 2002:194f

Sm, Piksborg Kulturlager? 1300-talets slut Bärnsten 1 stor, 3 mellanstora, Kulturparken Stibéus 1986
–1434 51 små Småland

Bl, Ronneby, Grav Senmedeltid Ben, bärnsten, jet 11 benpärlor,  Blekinge Björkqvist & Persson 1973 (ALE 1973:3)
St Jörgens hospital (från 1300) 5 svarta glaspärlor, museum

1 bärnstenspärla

Up, Stockholm, Grav Man? Ben 24, varav en SSM Grävningsdokumentation, ATA. 
Helgeandsholmens melonformad Dahlbäck red 1982:251.
kyrkogård

Up, Stockholm, Grav Kvinna? Ben 23 små, tre stora SSM Grävningsdokumentation ATA; 
Helgeandsholmens Dahlbäck red 1982:251.
kyrkogård

Up, Stockholm, Grav Man Bärnsten 7 SSM Grävningsdokumentation, ATA
Helgeandsholmens 
kyrkogård

Vg, Gudhems kloster Grav Kvinna 16-17 C Jet, bärnsten 49 små, 4 stora SHM Roth 1973:67. Inv nr 23950:1930:566.

Vg, Gudhems kloster Nedgrävning för grav Kvinna C Glas, ben 20 små, två stora SHM Roth 1973:67f, 112. Inv nr 23950:1930:20 & 41
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Fyndort Fyndsammanhang Datering Kön Ålder Armställning Material Antal pärlor Institution Referens

Sk, Trelleborg Latrin 1200-talet–1600-talet Trä, bränd lera 18 + 1 Jacobsson 1999, s. 108, 132

Ög, Alvastra kloster Grav ca 1200–1527 Ben 14 SHM ATA; SHM inv nr 20106

Ög, Söderköping, Kulturlager 1300-talet? Glas, gult 22 små, 3 stora + SHM SHM inv nr 34183.
kv Bryggaren 49 fragment

Up, Stockholm, Kulturlager 1370–1407 Ben 31 små, 2 stora SSM Grävningsdokumentation, ATA
Helgeandsholmen

Sk, Lund, Grav Odat Kvinna? Ben 41 Kulturen KM 19556
kv Gråbröder

Sk, Lunds domkyrka Funna under Efter ca 1370 Bly, korall 50 små, en stor LUHM Brunius dokumentation av flytten av korstolarna 
korstolarna 1833, ATA

Sk, Lunds domkyrka Funna under Efter ca 1370 Bly, jet, glas 45 små, 3 glas, 4 jet LUHM Brunius dokumentation av flytten av korstolarna 
korstolarna 1833, ATA

Sk, Lunds domkyrka Funna under Efter ca 1370 Ben, korall? 15 i ben, 1 korall LUHM Brunius dokumentation av flytten av korstolarna 
korstolarna 1833, ATA

Sk, Lunds domkyrka Funna under Efter ca 1370 Jet, korall/bärnsten 6 svarta, 1 röd LUHM Brunius dokumentation av flytten av korstolarna 
korstolarna 1833, ATA

Sk, Lund, Trinitatis Grav 1300–1536 Kvinna 30-35 C Brons, svart glas 50 små, 4 stora Kulturen, Lund Cinthio 2002:194f

Sm, Piksborg Kulturlager? 1300-talets slut Bärnsten 1 stor, 3 mellanstora, Kulturparken Stibéus 1986
–1434 51 små Småland

Bl, Ronneby, Grav Senmedeltid Ben, bärnsten, jet 11 benpärlor,  Blekinge Björkqvist & Persson 1973 (ALE 1973:3)
St Jörgens hospital (från 1300) 5 svarta glaspärlor, museum

1 bärnstenspärla

Up, Stockholm, Grav Man? Ben 24, varav en SSM Grävningsdokumentation, ATA. 
Helgeandsholmens melonformad Dahlbäck red 1982:251.
kyrkogård

Up, Stockholm, Grav Kvinna? Ben 23 små, tre stora SSM Grävningsdokumentation ATA; 
Helgeandsholmens Dahlbäck red 1982:251.
kyrkogård

Up, Stockholm, Grav Man Bärnsten 7 SSM Grävningsdokumentation, ATA
Helgeandsholmens 
kyrkogård

Vg, Gudhems kloster Grav Kvinna 16-17 C Jet, bärnsten 49 små, 4 stora SHM Roth 1973:67. Inv nr 23950:1930:566.

Vg, Gudhems kloster Nedgrävning för grav Kvinna C Glas, ben 20 små, två stora SHM Roth 1973:67f, 112. Inv nr 23950:1930:20 & 41
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Sk, Åhus, Grav c. 1470–1536 Kvinna C Ben, glas, 139 små, 11 stora/ LUHM Lilja, Jacobsson & Arcini 2001
dominikankonventet bärnsten, jet, bly avvikande

Vg, Nya Lödöse, Grav Före 1590 Ben, stenkol 29 av ben, GBGM Önstad, opubl rapport ATA dnr 1519/66
kyrkan en av stenkol

Vg, Nya Lödöse, Grav ca 1470–1620 Kvinna med Adult D Ben 45, några större Nya Lödöse 2013:3034
kyrkogården intilliggande http://stadennyalodose.se/artiklar/2014-09-

barn 08/gravarna-ar-manga-men-gravgavorna-fa/

Vg, Nya Lödöse, Grav ca 1470–1620 Man med Adult C/D Trä 33 Nya Lödöse 2013:3093
kyrkogården huggspår http://stadennyalodose.se/artiklar/2014-09-

08/gravarna-ar-manga-men-gravgavorna-fa/

Sm, Jönköping, Grav 25 1440–1680 Kvinna Adult Ben/horn 51 st. likstora Jansson 2001
kyrkogården

Sm, Jönköping, Grav 33 1420–1650 Barn 11-13 Ben/horn 56 st. likstora Jansson 2001
kyrkogården

Up, Täby, Ella park Depå, i mindre kista 1500-talets början? kalcedon 38 vitgrå, 4 röda SHM Inv nr 20364

Sk, Bunkeflo bytomt Utfyllnadslager 1500-talets mitt Ben 43 mindre, tre stora, MM Ingwald & Löwgren 2005
en ornerad

Up, Stockholm Anna Leuhusens 1500-talets mitt Silver, guld 101 små silverpärlor, SHM Af Ugglas 1938:183f; inv nr 21252
radband 46 små guldpärlor, 

7 större guldpärlor

Ög, Appuna kyrka Grav 1520–1670 Tonåring Agat 33 ÖGLM Feldt 2010:14
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Sk, Åhus, Grav c. 1470–1536 Kvinna C Ben, glas, 139 små, 11 stora/ LUHM Lilja, Jacobsson & Arcini 2001
dominikankonventet bärnsten, jet, bly avvikande

Vg, Nya Lödöse, Grav Före 1590 Ben, stenkol 29 av ben, GBGM Önstad, opubl rapport ATA dnr 1519/66
kyrkan en av stenkol

Vg, Nya Lödöse, Grav ca 1470–1620 Kvinna med Adult D Ben 45, några större Nya Lödöse 2013:3034
kyrkogården intilliggande http://stadennyalodose.se/artiklar/2014-09-

barn 08/gravarna-ar-manga-men-gravgavorna-fa/

Vg, Nya Lödöse, Grav ca 1470–1620 Man med Adult C/D Trä 33 Nya Lödöse 2013:3093
kyrkogården huggspår http://stadennyalodose.se/artiklar/2014-09-

08/gravarna-ar-manga-men-gravgavorna-fa/

Sm, Jönköping, Grav 25 1440–1680 Kvinna Adult Ben/horn 51 st. likstora Jansson 2001
kyrkogården

Sm, Jönköping, Grav 33 1420–1650 Barn 11-13 Ben/horn 56 st. likstora Jansson 2001
kyrkogården

Up, Täby, Ella park Depå, i mindre kista 1500-talets början? kalcedon 38 vitgrå, 4 röda SHM Inv nr 20364

Sk, Bunkeflo bytomt Utfyllnadslager 1500-talets mitt Ben 43 mindre, tre stora, MM Ingwald & Löwgren 2005
en ornerad

Up, Stockholm Anna Leuhusens 1500-talets mitt Silver, guld 101 små silverpärlor, SHM Af Ugglas 1938:183f; inv nr 21252
radband 46 små guldpärlor, 

7 större guldpärlor

Ög, Appuna kyrka Grav 1520–1670 Tonåring Agat 33 ÖGLM Feldt 2010:14
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Summary

In the Middle Ages, the Virgin Mary played a key
role in religious life. This was expressed through
images and altars in the churches, but also through
private devotion in the home. One such form of
private devotion was the rosary, which combined
a set number of Hail Mary and Our Father with
meditations on the life of Christ. The rosary also
took material form through strings of beads, dis-
cussed here as instruments of devotion. The artic-
le presents a number of finds of rosaries from
present-day Sweden, and discusses aspects of
rosary devotion and the material of the rosaries
themselves.

The article begins with a discussion of the ter-
minology used, the general framework of the
introduction of rosary devotion in Sweden as
known from written sources and the introduc-
tion of rosaries as seen in the archaeological
material. It then turns to questions of the making
of rosaries, through a case study from the town of
Vadstena. Comparatively rich finds of beads
from an area known as Sanden, as well as produc-
tion debris from other parts of the town, indicate
that the making and sale of rosaries may have
been an important craft and trade. This is con-
nected to the emergence of Vadstena as the most
important pilgrimage center in Late Medieval
Sweden, and the possible function of rosaries for
memory practices connected to pilgrimage.

The article then continues to trace the rosa-
ries through period terminology, connecting the
use of the word “stones” for the beads with Me-
dieval lapidaries and the belief that materials
could hold magical properties, as well as the sym-

bolic importance of different colors within rosary
devotion.

Moving on from this focus on the more mate-
rial aspects of the rosaries themselves, I then dis-
cuss the occurrence of rosaries in different social
environments and how this reflects their use in
society. On a general level, rosaries and rosary
beads occur in most regions and social contexts
of Late Medieval Sweden, indicating widespread
participation in rosary devotion. However, there
are distinct differences between different social
environments. Among the nobility, the impor-
tance of acting as a model of devotion in relation
to individuals from lower social classes is repeated-
ly stressed in the written sources. This may partly
explain the rather frequent occurrence of rosary
beads in castles and at moated sites – here private
devotion was not only practiced by the lord and
lady themselves, but also encouraged among oth-
er groups within the castle. This is in difference
to the rich occurrence of devotional instruments
in general, in particular rosaries and rosary
beads, at the Helgeandshuset pensioner’s home
in Stockholm. Here, it appears likely that this
reflects the devotional practices of the burghers
who spent their last years in the house.

Rosaries continued in use after the reforma-
tion. This can be seen in well-dated finds from
residential contexts as well as graves. This indi-
cates that rather than being charged with reli-
gious meaning related to the reformation con-
flict, the rosaries may have been seen as unprob-
lematic during the early decades of the reforma-
tion. This accords well with the rather conserva-
tive and slow reformation process in general.

248 Elisabet Regner

Fornvännen 112 (2017)

Art. Regner 227-248_Layout 1  2017-11-15  09:01  Sida 248




