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Pilgrimsmærker fra 
gaderne omkring 
Budolfi Plads

Af 
ChristiAn 
Vrængmose
jensen

Fra de arkæologiske undersøgelser i 2016/2017 i gaderne om-
kring Budolfi Plads er der en række fund, som tiltrækker sig lidt 
ekstra opmærksomhed. Det drejer sig om de såkaldte pilgrims-
mærker, som kunne erhverves ved Europas mange valfartsmål, 
der i middelalderen besøgtes af pilgrimme, ofte i store antal. 
Mærkerne blev syet på hatten, tasken eller tøjet, og man kunne 
derved vise og bevise, hvor man havde været. Typisk var mærker-
ne støbt i en blanding af tin og bly, og forestillede ofte en særlig 
hellig person, eksempelvis en helgen, der havde en tilknytning til 
det pågældende valfartsmål. Desuden var mange forsynet med 
en indskrift, hvorved det i dag mere sikkert lader sig gøre, at 
forbinde det enkelte mærke med en specifik lokalitet – som regel 
en kirke eller et kloster. Mærkerne fortæller således meget tyde-
ligt om rejser og forbindelser til andre egne og om trosliv, mode 
og meget andet i middelalderens Aalborg. Pilgrimsrejserne blev 
foretaget i hele middelalderen, i løbet af 1300 til 1400-tallet blev 
mærkerne særligt almindelige, men alle de aktuelle fund synes at 
stamme fra denne periode.

Ved undersøgelserne er der hidtil fundet 12 pilgrimsmærker, 
hvoraf flere dog kun er fragmenter. Antallet er ret betydeligt, da 
der ved al tidligere arkæologi i Aalborg kun er fundet 14 mær-
ker, foruden et par muslingeskaller, der også fungerede som en 
slags pilgrimsmærke fra Santiago de Compostela i Spanien. Det 
samlede antal pilgrimsmærker fra Aalborg er således blevet næ-
sten fordoblet, og fundene viser nu, at mærkerne så at sige må 
findes spredt i hele den middelalderlige bykerne. 

Tre af de nyfundne mærker forestiller den Hellige Birgitta 
af Vadstena i Sverige. Dette birgittinernes hovedkloster var en 
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af Skandinaviens vigtigste valfartsmål i 1400-tallet, hvilket da 
således også ses i fundene fra Aalborg. Det samlede antal i byen 
når med de tre nye op på seks i alt, og er dermed den hyp-
pigst fundne lokalitet. Der er dog et lille problem ved to af de 
nye fund. De er identiske og mangler den indskrift på randen, 
der normalt med al tydelighed fastslår, at mærket stammer fra 
Vadstena. Denne mangel kendes allerede fra seks mærker, der 
alle er fundet i det syd- og østligere Danmark eller brugt som 
dekoration ved støbning af kirkeklokker. Det er derfor blevet 
foreslået, at disse indskriftløse mærker stammer fra Vadstenas 
datterkloster i Maribo på Lolland. Randen på disse seks formo-
dede mærker fra Maribo er blank eller kanneleret og mangler 
desuden helt forneden. Herved adskiller de to nye fund fra Aal-
borg sig ved at randen er helt omløbende og desuden dekoreret 
med en slags krydsskravering. De er således en helt ny variant af 
de indskriftløse mærker med den Hellige Birgitta. Da de nu er 
fundet i det nordlige Danmark, bør det måske erindres, at bir-
gittinerordenen også havde et betydeligt kloster i denne lands-
del, nemlig det i Mariager. Så i stedet for at henføre de to nye 
fund til Vadstena og Maribo, vil det måske være mere oplagt at 
pege på Mariager som hjemstedet.

Fire af de øvrige nye fund forestiller et lille krucifix. Tre af 
disse er en såkaldt Skt. Hjælper-fremstilling med en korsfæstet 
Kristus i lang kjortel. Endnu en af disse kendes allerede fra en 
udgravning i Algade 9. Det vides ikke med sikkerhed hvor disse 
mærker er hentet, da hellige kors med sådanne kristusfremstil-
linger blev besøgt mange steder, endda så langt borte som i 
Lucca i Italien. Med deres hyppighed i Aalborg må der natur-
ligvis nok foreslås et mere hjemligt sted, og her vil der typisk 

Tre pilgrimsmærker og frag
menter fra Vingårdsgade 
med den Hellige Birgitta af 
Vadstena. I hvert fald det 
mindste fragment må stamme 
fra selve Vadstena, mens de to 
øvrige evt. er fra Mariager. 

Næsten intakt pilgrims
mærke fra Vadstena i 
Sverige. Ældre fund i 
byen fra udgravningen 
til Salling Stormagasin. 
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blive peget på det sønderjyske Kliplev, der vides at have haft 
en betydelig valfart. Et mere lokalt forslag kan være Randers, 
der også vides at have haft et særligt helligt kors. Det fjerde 
nyfundne krucifix kendes også allerede ved et næsten identisk 
fund fra udgravningen til Salling Stormagasin og i øvrigt også 
fra Silkeborg og Stralsund. Igen må der nok være tale om et 
dansk valfartsmål eller i hvert fald et meget tæt herpå. 

Med det ottende af de nye fund forlader vi nu Danmark, da 
der her er tale om et pilgrimsmærke fra Trondheim. Det forestil-
ler det norske nationalhelgen kong Olav den Hellige, der troner 
med rigsæble og sin karakteristiske økse. Trondheim må sam-
men med Vadstena regnes for Skandinaviens vigtigste valfarts-
mål, og på den måde synes det ikke overraskende, at der nu 
omsider er fundet et mærke derfra. Omvendt synes det måske 
mere underligt, at den specifikke udgave af Trondheim-mærker-

Tre pilgrimsmærker fra Vingårdsgade med form som små 
krucifikser. I hvert fald de to til højre synes at være så
kaldte Skt. Hjælpere med Kristus i lang kjortel og krone.

Intakt pilgrimsmærke som et lille 
krucifiks. Ældre fund i byen fra ud
gravningen til Salling Stormagasin. 

Næsten intakt pilgrimsmærke med 
en korsfæstet Kristus som en såkaldt 
Skt. Hjælper. Fundet ved udgravning i 
Algade 9 i 2007.

Næsten intakt pilgrimsmærke 
med form som et krucifiks. 
Fundet i Vingårdsgade. 
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ne faktisk synes at være det første fund af sin slags i landet. Det 
kendes dog også ved et fund i Stralsund. Der foruden findes det 
som aftryk på kirkeklokker to steder på Gotland, i Skåne og i 
Ullerslev på Fyn, alle støbt i 1400-tallet. Olav den Hellige var 
en populær helgen i Norden, hvor til der viedes mange kirker 
og helligkilder. En af disse var Skt. Olofs-kirken i Skåne, hvori 
en af de nævnte kirkeklokker hænger. Denne var også et vigtigt 
valfartsmål for Olav-kulten, og faktisk er det foreslået, at vores 
aktuelle pilgrimsmærke måske i virkeligheden stammer derfra. 
Hertil må det indrømmes, at de kendte fremstillinger og fund af 
mærket nok kredser mere om Skåne end om Trondheim.

Nu skal man ikke forledes til at tro, at Aalborgs indbyggere 
kun nåede frem til skandinaviske valfartsmål. Blandt de ældre 
fund er der allerede mærker fra eksempelvis Rom i Italien, San-
tiago de Compostela i Spanien og Rocamadour i Sydfrankrig. 
Blandt de nye fund er der et fragment af et mærke fra Aachen 
i Tyskland. Dette mål var også allerede repræsenteret i Aalborg 
ved et fragment, der er stammer fra kloakudgravning i Boule-
varden. Aachen var en af Tysklands vigtigste valfartsmål, hvor 
fire vigtige relikvier kunne (kan) besøges. Det drejer sig om 
Marias kjortel, Jesusbarnets svøbelsesklæde, Kristi lændeklæde 
og Johannes Døberens hovedklæde. Det nyfundne fragment 
forestiller Marias kjortel, der hyppigt indgik i Aachens ofte me-
get smukke men nok også særligt skrøbelige mærker med deres 
høje detaljeringsgrad. 

Hjemstedet til to andre af de nye fund skal også søges i det 
centrale Europa, nemlig i Thann i Alsace, der tilsyneladende 
har været ret kendt blandt de danske pilgrimme, uden at det 
præcist vides hvorfor. Det er foreslået, at stedet simpelthen blot 
nød godt af at ligge på en af de mest befærdede pilgrimsruter 
sydpå. Stedets tiltrækning var helgenen Skt. Theobalds jordiske 
rester. Han fremstilles på de typisk store og flotte pilgrimsmær-
ker som en biskop, selvom han vist aldrig blev andet end almin-
delig munk. De to fundne fragmenter forestiller henholdsvis 
hovedet og den nederste del, der har den afslørende indskrift: 
…obaldus. Fragmenterne stammer tilsyneladende ikke fra sam-
me mærke, og er da også fundet 50 m fra hinanden.
Denne lille gennemgang skal afsluttes med det tolvte fund, der 
adskiller sig lidt fra de øvrige, og som måske ikke nødvendigvis 
skal opfattes som et egentligt pilgrimsmærke fra et specifikt val-
fartsmål. Det er en cirkulær skive med gengivelse af et krucifiks, 
der er omgivet af små pyntende knopper og en perlebort langs 
randen. Ved randen ses også tre små huller til påsyningen eller 

Intakt pilgrimsmærke fra 
Vingårds gade med Olav den 
Hellige fra Trondheim.
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Fragment af et 
pilgrimsmærke fra 
Aachen, forestillende 
Marias kjortel. Fun
det i Vingårdsgade.

Næsten intakt pilgrims
mærke fra Aachen med 
Marias kjortel øverst. 
Fundet i Amsterdam. 
Måske stammer det 
fundne fragment fra 
Vingårdsgade fra et 
lignende mærke.
Copyright Stichting 
Middeleeuwse Religieuze 
en Profanes Insignes.

Fragment af pilgrimsmærke fra 
Thann i Alsace. Forestiller ho
vedet af Skt. Theobald, der på 
det intakte mærke er en biskop 
i siddende positur. Fundet i 
Vingårdsgade.

Fragment af pilgrimsmærke 
fra Thann i Alsace. Forestiller 
underbenene af Skt. Theobald, 
der på det intakte mærke er 
en biskop i siddende positur. 
Fundet i Vingårdsgade.
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måske snarere til små metalstifter, hvilket måske mest tyder på 
en funktion som et pyntebeslag på læder end som et regulært 
pilgrimsmærke. Med sit i øvrigt meget almindelige motivvalg 
kan det således ikke umiddelbart henføres til en bestemt lokali-
tet, og kan for den sags skyld ligeså vel være lavet i Aalborg som 
andre steder. Det skal dog nævnes, at der i hansestaden Strals-
und som Aalborg i hvert fald har haft kontakt med i middel-
alderen, er fundet en støbeform til et næsten identisk mærke.

Efter tilkomsten af disse tolv nye fund i Aalborg kan det 
konkluderes, at pilgrimsfærd har været mere almindelig i byen 
end måske først antaget. Med tanke på det trods alt smalle 
kloaktracé i Vingårdsgade, der har frembragt fundene, må der 
fortsat endnu ligge hundredevis af pilgrimsmærker i Aalborgs 
kulturlag. Som beskrevet, er mærkerne en spændende kilde til 
både Aalborgs middelalder, men naturligt også til de andre lo-
kaliteter, de berører. Spredningen af fundene i Aalborg viser 
som antydet også, at de ikke kun tilhører en bestemt bydel som 
eksempelvis havnen eller klostrene. Selv om fundene typisk er 
fundet i jord, der bedst kan beskrives som affald, der måske 
kan komme hvor som helst fra i byen, er to af mærkerne dog 
fundet i helt specifikke hustomter, der må opfattes som helt 
almindelig borgeres huse. Det drejer sig om Algade 9, hvor en 
af beboerne må have besøgt en Skt. Hjælper i formentlig Klip-
lev, og om genboerne til den tidligere Kirkegyde 5, hvor én har 
besøgt Vadstena. Fundene fra byen står i øvrigt i stærk kontrast 
til mængden fra de omgivende middelalderlige landsbyer. Efter 
næsten 40 års detektorbrug på landet og langt mere end 20.000 
indleverede fund til museet, er der endnu kun fremkommet to 
sikre pilgrimsmærker derfra. Så måske ikke overraskende er det 
byens borgere, der især har begivet sig ud på rejserne.

Selvfølgelig må man også regne med en mulighed for, at 
nogle af mærkerne er bragt til byen af fremmede købmænd eller 
andre rejsende. Og som det fremgår, er udforskningen af pil-
grimsmærker og deres oprindelse langt fra et overstået kapitel. 
Nogle mærker kan således kun usikkert henføres til et bestemt 
valfartsmål på baggrund af især deres senere fundsteder. Spæn-
dende bliver det fremover, om nye fund af både pilgrimsmær-
ker og ikke mindst deres støbeforme, vil kunne bringe klarhed 
i nogle af de ovennævnte tvivlstilfælde.

Fragment af muligt pilgrims
mærke med Krucifiks.


