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Abstract
Lidén, A. 1999. Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut. (Saint Olav in Me
dieval Pictorial Art. Narrative Motifs and Attributes.) Kungi. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. ISBN 91-7402-298-9. Written in Swedish with English summary and captions. 
432 pp, illustrated. Stockholm.

This iconographical study includes all pictorial narratives from the legend of the Martyr King 
Saint Olav and a variety of samples of his symbolic attributes in representational images. Olav II 
Haraldsson was king of Norway 1015-1030. After his martyrdom at the Battle of Stiklestad on 
July29th 1030 and enshrinement on August 3rd 1031 in Trondheim, the tomb shrine was trans
lated to Nidaros Cathedral, a Nordic main centre of pilgrimage. Many churches in Scandinavia 
are dedicated to Saint Olav and the images are often placed as triumphal motifs at the altar of the 
patron saint, “the pillar of the church”, at the southern part of the triumphal arch in the nave.

The catalogue and indexes contain around 500 works of medieval art in Scandinavian and 
other European countries, from Romanesque and Gothic to Early Renaissance, mostly from par
ish churches, such as murals, shrines and altarpieces with panel paintings and wooden sculptures, 
but also as illuminations in liturgical books and law codes or seals and stone sculptures. The pic
torial narratives contain ten hagiographical events from the Vita etMiracula of Saint Olav, his con
version, baptism, voyage, arrival and coronation, vision of paradise, death at the Battle of Stikle
stad and crowning as martyr, enshrinement and miracles. Both narrative and symbolic images 
have been compared with corresponding episodes and themes about Saint Olav in medieval texts 
from the period 1040—1540, liturgical poems, legends and homilies or chronicles, sagas and bal
lads, both in Latin and in vernacular languages.

The general comparative analyses show a close relation between art and liturgy during the 
Feast of Saint Olav, from the vigilia on July 28th to the octave on August 5th, in repertoires of both 
the Divine Office and Mass, especially the themes of voyage and battle. Modelled after biblical 
kings, prophets, wise teachers and apostles, fulfilling the prophecy of Imitatio Christi, the image 
of Saint Olav embodied his divine role as intercessor for the congregation.

Key words: Iconography, Martyr, King, Saint Olav, Shrine, Nidaros Cathedral, Liturgy, Legend, 
Saga, Pictorial narrative, Prayer, Baptism, Sailing, Dream vision, Battle, Coronation, Attribute, 
Book illumination, Mural, Altarpiece, Panel painting, Wooden sculpture.
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Fig 01. Tronande Sankt Olav med livsträd och fåglar. Inskription: ”+ORA PRO NOBIS. 
SANCTE: OLAVE: BENDECTV:” Förgyllt beslag från 1200-talets första hälft, numera 
förlorat, från heliga Birgittas relikskrin i Vadstena klosterkyrka. Avklappning och avritning av 
Peringskiöld 1703. (Se även omslagets baksida.)

Enthroned St. Olav, with scepter, surrounded by Tree of Life with birds. Inscription: “+ ORA 
PRO NOBIS, SANCTE: OLAVE: BENEDICTV:”. Missing silver-gilt ornament from the 
Shrine of St. Birgitta, Vadstena Convent Church. Stamped c 1225-1275. Paper impression, 
copy and drawing by Peringskiöld 1703. (Also on the back of the cover.)

Omslagsbild framsida: Sankt Olavs legend. Illuminerad Beatusinitial i Carrowpsaltaren, East 
Anglia ca 1250. Ms W34 f 42, The Walters Art Gallery, Baltimore, USA. Foto: The Walters 
Art Gallery. (Se P1 2.)

Picture on the cover: The Legend of St. Olav. Illuminated Beatus initial in the Carrow Psal
ter, East Anglia c 1250. Ms W34 f42, The Walters Art Gallery, Baltimore, USA. Photo: The 
Walters Art Gallery. (See PI 2.)
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PI 1. S Olav i bysantinsk dräkt med korsspira och sköld. Vid hans fot
ter en knäböjande donatrix. Pelarmålning, Födelsekyrkan, Betlehem 
(Palestina/Israel). Ca 1160. Kopia 1:1 i gouache avTaddeus Rychter 
ca 1930.

St. Olav in Byzantine attire with cross-sceptre and shield. At his feet 
a donatrix. Column painting, Church of the Nativity, Bethlehem 
(Palestine/Israel). c 1160. Copy 1:1 in gouache, Taddeus Rychter c 
1930.
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Förord

Till minne av deras framstående forskning kring Olav 
den helige vill jag posthumt tillägna denna avhandling 
den norske museidirektören i Trondheim dr philos Fre
drik B. Wallem och den svenske arkivarien vid Riksarki
vet teol dr Oloph Odenius. Avhandlingen tillägnas post
humt även professor Aron Andersson vid Statens Histo
riska Museum, vars stöd och inspirerande vägledning jag 
minns med djup tacksamhet.

Min handledare professor Jan Svanberg på konstve
tenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet 
tackas varmt för inspirerande uppmuntran och stöd i av
handlingsarbetet alltsedan 1980, då han gav mig den 
lockande seminarieuppgiften att undersöka Lars Snicka
res medeltida Olavsskåp i Värmdö kyrka. Ett varmt tack 
går även till professor em Patrik Reuterswärd, professor 
em Bo Grandien och professor Götz Pochât för berikan
de vetenskapsmetodiska synpunkter. Docent Lennart 
Karlsson har givit mig mångårig handledning kring den 
stora samlingen av Olavsbilder vid Statens Historiska 
Museum samt välvilligt bistått med fotografier till tryck
ningen, för vilket jag är mycket tacksam. Fil dr Åke Nis- 
beth, förre avd. chefen vid Riksantikvarieämbetet, tackas 
för vägledning angående restaureringar, musei- och kyr- 
koinventeringar, liksom dr philos Martin Blindheim och 
professor Erla Hohler vid Universitetets Oldsaksamling i 
Oslo. Fil dr Astrid Tydén-Jordan, förste intendent vid 
Kungl. Husgerådskammaren, Stockholms Slott, ihåg- 
kommes för sakkunnig hjälp angående kröningsbilder.

Avhandlingens tvärvetenskapliga karaktär har innebu
rit inspirerande kontakter med forskare inom andra dis
cipliner, såsom historia, folklivsforskning, språkveten
skap och teologi. Jag vill uttrycka min tacksamhet till 
min handledare i norsk historia, professor em Grethe 
Authén Blom på Historisk Institutt vid Trondheims Uni
versitet (NTNU), för hennes generositet under mina 
många besök i Trondheim och för hennes tålmodiga väg
ledning i Olavsforskningens ”djungel”. Professor em 
Herman Schlick och professor Göran Dahlbäck vid Hi
storiska Institutionen och Medeltidsseminariet på Stock
holms Universitet har visat intresse för mitt arbete och 
givit värdefulla synpunkter. Teologerna professor em

Bengt Ingmar Kilström, professor em Åke Andrén och 
docent Sven Helander har givit mig sakkunnigt stöd vad 
gäller helgonkult och liturgi. Fil dr i musikvetenskap Eva 
Helenius-Oberg har bidragit med sin tvärvetenskapliga 
kompetens. För ett berikande samarbete kring medeltida 
Olavsballader tackar jag professor Bengt R Jonsson vid 
Svenskt Visarkiv och för hjälp med efterreformatoriskt 
källmaterial professor em Nils-Arvid Bringéus vid Lunds 
Universitet.

Docent Gunilla Iversen på Institutionen för klassiska 
språk vid Stockholms Universitet vill jag särskilt varmt 
tacka för hennes omfattande arbete med nyöversättning 
av latinska källtexter om Olav den helige, samt för gene
rös handledning i studiet av medeltida liturgi. Jag vill 
tacka docent Stephan Borgehammar för nyöversättning 
av latinska Olavspredikningar från Vadstena, likaså fil dr 
Göran Bäärnhielm och docent Claes Gejrot för latintolk
ningar. Min uppriktiga tacksamhet gäller även andra 
översättare. För hjälp med filologisk bedömning och 
översättning av isländska texter om Olav den helige vill 
jag nämna fil dr i nordiska språk Karl G Johansson vid 
Göteborgs Universitet samt professor em i svenska språ
ket Barbro Söderberg vid Stockholms Universitet. Texter 
på plattyska har välvilligt översatts av professor Astrid 
Stedje vid Umeå Universitet och min mor fil dr Ulla Li
den. Ett posthumt tack går också till min far fil mag Sten 
Liden, som bistått med översättning av engelska texter 
samt med språkgranskning.

Till fil mag Ingrid Lundegårdh, doktorand i historia 
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ska. Mitt tack riktas även till lektor David Jones på Eng
elska institutionen vid Stockholms Universitet för över
sättning av avhandlingens Summary, och till Alan Gib
son, MA, som granskat engelska bildtexter. Ett särskilt 
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rande samtal vid exkursioner, seminarier och symposier. 
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stipendier och fyra års utbildningsbidrag. Bidrag har 
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ska kulturfondens Ewers o Co, Svensk-Norska Samar- 
betsfondens Voksenåsenstipendium samt Zornstipendi- 
et.

Tryckningsbidrag har tacksamt emottagits av Berit 
Wallenbergs Stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, 
Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Lars Hiertas min
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Dagmar Saléns Stiftelse. Till de norska bidragsgivarna 
Anders Jahres Humanistiska Stiftelse och Nord-Trönde- 
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Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 
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Mina rektorer Sture Berg, Bo Tronje och Britt Sande- 
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Anne Lidén



Inledning

En stråle i Guds boning kallas martyrkungen Olav den 
helige i dikten Geisli, ett lovkväde som framfördes vid 
hans helgonskrin i Nidarosdomen i Trondheim, när är
kestiftet inrättades vid 1100-talets mitt i Norge. Vid den
na tid var den kyrkliga Olavskulten etablerad i hela Nor
den, och ryktet om martyrens heliga mirakelkraft hade 
även spritts vida omkring i Europa. I den äldsta litteratu
ren beskrivs helgonkungen som ”Norges ljus och hela få- 
dernelandets smycke”, en gestalt som lyser som en ”stjär
na på himmelen”. De medeltida texterna på latin ut
trycker glädje och tacksamhet inför Gud, över att den 
stridande hjälten och den lidande martyrkungen Olav 
den helige sänts för att bistå människorna. Lovsånger och 
legender beskriver metaforiskt och allegoriskt hur han 
kommer med sunnanvindens värme och för ”livets ljus” 
och ”livets bröd” till nordanvindens trakter. Elan liknas 
vid en grönskande olivkvist och vid oljans doft, vid vär
men och ljuset, och såsom ett blomstrande livsträd över
flödande av frukt har han planterats av Gud.

För medeltidens kyrkobesökare åskådliggjordes sym
boliskt hur den nya löftesrika kristna läran kunde segra, 
då sunnanvindens värme och godhet förjagade nordan
vindens kyla och ondska. Genom Olav den helige skulle 
Gud grunda sin stad och kyrka i Norden och införa en 
rättvis lag. Hur detta budskap uppfattades under tidig 
medeltid vet man inte mycket om, men den äldsta hyll
ningsdikten Glælognskvida, som skrevs kort tid efter hel
gonkungens död 1030, vittnar om en stark tro att män
niskans böner genom himmelens martyr skulle kunna nå 
fram till Gud: ”Du ska be Olav/ att han ger dig/ sitt rike./ 
Han är Guds man./ Han kan få/ från Gud själv/ välstånd 
och fred/ för alla män./ Rikta nu/ dina böner/ till skrif
tens/ stiftare.” Man kan jämföra strålglansen kring dik
tens konung med de gyllene och färgrika Olavsbilderna i 
kyrkornas konstverk från högmedeltiden, men hur dessa 
bilder tolkades finns det mycket få vittnesmål om.

Avsikten med denna studie är att förklara de medelti
da Olavsbildernas betydelse och funktion, och att därige
nom ge ett bidrag till kunskapen om kultbilden i det me
deltida samhället. Bilder spelade en viktig roll inom den 
medeltida kyrkan, både för att ära, pryda och lära, och

även om de skadats av tidens tand har deras konstnärliga 
kvalitet många gånger kunnat bibehållas. Det finns ett 
mycket stort antal Olavsbilder bevarade till våra dagar, 
konstverk som kan beskådas i kyrkor och på museer runt 
om i Skandinavien. Innan jag presenterar Olavsbilden i 
den medeltida kyrkokonsten, vilket utgör ämnet för den
na studie, vill jag först ge läsaren en kortfattad översikt 
över Olav den heliges historiska roll. Den ljusskimrande 
gestalt som skildras i de kyrkliga dikterna står nämligen i 
skarp kontrast till den bild av den historiske kung Olav 
Haraldsson som framträder i de norsk-isländska kunga- 
sagornapå 1200-talet.

I OLAV DEN HELIGE. LIV,
LEGEND OCH KULT

Sagan berättar att Olav den heliges ankomst till Nor
den hade förebådats genom en profetia. Flera mansåld
rar tidigare hade stamfadern Halvdan Svarte fått varsel 
om att en helig konung skulle födas. Och spådomen 
gick i uppfyllelse. För tusen år sedan föddes Olav II 
Haraldsson i Norge. Det står skrivet att han var son till 
kungahövdingen Harald Grenske i Vestfold och Åsta 
Gudbrandsdotter. Olav Haraldsson seglade ut på haven 
som ung vikingahövding och härjade längs Europas 
kuster, men då han mötte kristendomen blev han om
vänd till den nya tron. Efter att ha blivit döpt i Rouen 
i Frankrike återvände han hem för att bli kristen kung 
i Norge. Olav Haraldssons önskan att skapa ett kristet 
rike mötte dock motstånd, och han dog i striden för 
sitt land och för sin tro. Så fullbordades hans öde och 
han blev förklarad som helgonkung och kristen martyr, 
och kallades Olav den helige. Ryktet om honom spred 
sig över Norden och stora delar av Europa.

Historikerna har försökt rekonstruera kung Olav 
Haraldssons liv, men om hans tid vid makten finns 
mycket få kända fakta (Krag 1995, 116, 134 ff; Blom 
1997, 44 ff). Årtalet för hans födelse 995 saknar andra 
historiska belägg än 1200-talets sagalitteratur. Källorna 
är oklara angående kung Olavs död i striden vid Stik- 
lestad onsdagen 29 juli 1030, men inom historieskriv



ningen är detta datum etablerat, liksom heligförkla
ringen på tinget året därpå (Sandnes 1997, 18 ff). I sa
gorna om Olav den helige (995-1030) sammansmälts 
födelse och död, liv och legend, forntid och framtid. 
Vikingahövdingen kung Olav Tryggvason, Olav I, ha
de infört kristendomen som officiell religion i Norge 
och på Island och grundat köpstaden Trondheim år 
997. Kung Olav Haraldsson, Olav II, hans namne och 
efterföljare, valdes till konung i hela Norge 1015—1016 
och fullföljde hans verk. Han stiftade kristna lagar, 
byggde kyrkor och insatte präster, anlade köpstäder och 
utvidgade samfärdsel och handel, både kring Viken där 
han grundade staden Borg och kring Trondheimsfjor- 
den. I giftermålet rned Astrid, frillodotter till Olof 
Skötkonung i Sverige, fick han dottern Ulfhild. Med 
tjänstekvinnan Alfhild fick han sonen Magnus. När 
kung Olav utvidgade sin kungamakt med egna förval
tare och trogna kungsmän, mötte han opposition från 
de gamla hövdingaätterna och lyckades inte ena landet 
under sig. Kung Knut den store av England och Dan
mark vann ökat stöd bland hans motståndare och när 
de möttes i sjöslaget vid Helgeå 1026 blev kung Olav 
besegrad.

Olav Haraldsson tvingades att lämna makten 1028 
och fly från Norge. Han for till Gardarike (Kiev) och 
fursten Jaroslav ”den vise”, son till Vladimir den helige 
och gift med den svenske kungens äkta dotter Inge
gärd. Olav Haraldsson kände sig dock kallad att åter
vända till Norge och återta kungamakten. Med en liten 
skara drog han norrut genom Sverige över fjällen mot 
Stiklestad, där de norska hövdingarna och bondehären 
samlats för att möta honom. I slaget vid Stiklestad 
1030 föll kung Olav Haraldsson, men sagan berättar 
enligt hagiografisk sed, att kungens kvarlevor gömdes 
undan i en hemlig grav. Mycket snart spreds rykten om 
kung Olavs helighet och många motståndare bytte si
da, ty nu ville de bekänna sig till kristendomen och den 
nya kungamakten. Ett blad vändes detta år i Norges 
och Skandinaviens historia.

Norge blev ett enat kristet rike och Olav den helige 
blev landets förste martyr, ”trons martyr”. Utveckling
en av hans kult följer ett etablerat hagiografiskt möns
ter (Folz 1984, 52 ff, 60). Kung Olavs martyrdöd i sla
get vid Stiklestad 1030 nedtecknades i samtidens histo
riska källor, t ex i Anglo Saxon Chronicle. Till skillnad 
från andra martyrer som dödats för sin kristna tro, ha
de Olav Haraldsson mött döden i aktiv strid på slagfäl- 1

1 Warren 1883, 274: ”Deus, regum corona et martirum uictoria, 
annue nos beati olaui ac martiris apud te pia experiri patrocinia, ut per 
tuam quam in eius glorificamus passione magnificentiam coronam 
uite diligentibus te percipiamus promissam.”

tet, såsom kämpande missionär för denna tros utbred
ning. Året därpå när kroppen återfunnits, Inventio Ola
vi, blev kung Olavs reliker skrinlagda 3 augusti 1031 i 
Klemenskyrkan i Trondheim, Translatio Olavi (Blom 
1997, 48 ff). (Fig 1.) När biskop Grimkel från England 
heligförklarade martyrkonungen Olav den helige vid 
tingets dom, hade han enligt tidens kyrkorätt befogen
het därtill. Därefter valdes Olav Haraldssons son Mag
nus (den gode) till konung, och denne lät göra ett på
kostat helgonskrin och stadfästa dödsdagen och skrin- 
läggningsdagen som kyrkliga helgdagar i hela sitt rike, 
Olavsmässa ”fyrri” och ”sidari”. Med legender och li
turgiska lovsånger, sagor och dikter skulle S Olavs liv, 
martyrium och mirakler hyllas. Skaror av pilgrimer 
vallfärdade till helgonskrinet, berättar Adam av Bremen, 
ty ryktet om hans relikers heliga kraft, fama sanctitatis, 
spreds genom den katolska kyrkan till många länder
(Adam, 104, 231):

Hans kropp jordades under tillbörliga ärebetygelser i 
det stora samhället Trondheim i hans rike. Genom de 
många underverk och helbrägdagörelser, som ännu 
idag äger rum vid hans grav, visar Herren nådefullt, hur 
högt förtjänt den är i himlen, som äras så på jorden. 
Hans dödsdag firas den 29 juli, och den är ständigt 
högtidligen ihågkommen av alla folk vid norra Ocea
nen, nordmän, sveoner, götar [sember], daner och sla
ver.

Nordmännens största samhälle är Trondheim, som 
idag är prytt med kyrkor och ofta besöks av stora män
niskoskaror. Där ligger kvarlevorna efter den salige 
kungen och martyren Olav. Vid hans grav låter Herren 
ännu i dag märkliga helbrägdagörelser ske, varför de 
som hoppas på att bli hjälpta genom helgonets förtjäns
ter strömmar dit från fjärran orter.

Frånvaro av kultbilder från Olavskultens första år
hundraden kan bero på kyrkans fientlighet mot bild
dyrkan, ty vid denna tid sattes ordet främst. Skriftliga 
belägg på den äldsta Olavsliturgin för ddegärd och 
mässa finns bevarade i England från omkring 1050, så
som Leofriccollectariet, troligen tillkommet på biskop 
Grimkels initiativ. Förebild för den norske martyren 
var de engelska helgonkungarna, vilka jämfördes med 
kungar och profeter i Gamla Testamentet. S Olav fram
träder som förebedjare i Red Book of Derby, vars böner 
riktas till Gud och S Olav i hopp om att han skall ge 
hjälp:1

Skälvande inför Ditt mysteriums outrannsakliga kraft, 
bönfaller vi Dig, Allsmäktige Fader, att du helgar dessa 
skapade varelser, utvalda till det heliga offret åt Kristi 
kött och blod i himlen, och att du låter Olav, helgon
kungen och martyren medla för oss, så att vi kunna nå 
frälsning till liv och själ.



Fig 1. S Olavs skrinläggning i Trond
heim, enligt sagatraditionen 3 augusti 
1031. Detalj av antemensale från Trön- 
delag, Norge. Ca 1300 (P1 15).

Enshrinement of St. Olav in Trond
heim, on August 3rd 1031 according to 
the Saga tradition. Detail of altar fron
tal from Tröndelag, Norway, c 1300 (P1 
15).

En av Skandinaviens största katedraler byggdes i 
engelsk stil på den plats vid Nidälven, där man enligt 
legenden skulle ha funnit helgonkungens gömda grav 
(Fischer 1965, 15 ff; Blom 1997, 53—154).2 Olav den 
heliges helgonskrin fick sin slutliga plats strax bakom 
Nidarosdomens högaltare, där det stod synligt som en 
vördad symbol för hans grav, sepulchrum. Han var där
igenom närvarande i kyrkan i dubbel bemärkelse, dels 
som martyrkung i himlen, dels genom de invigda reli
kerna på jorden, vilket skulle indikera att hans kraft 
kunde verka efter döden. På 1400-talet flyttades kistan 
till ett nytt praktfullt skrin i gotisk stil, men detta för
stördes efter reformationen och relikerna grävdes ned 
på okänd plats. Det faktum att kvarlevorna ej återfun
nits har orsakat många spekulationer kring hans per
son.

Den romanska Nidarosdomen, kallad Kristkyrkan, 
invigdes till Den Heliga Treenighet och Kristusreliker 
införskaffades. På sin pilgrimsfärd hade kung Sigurd 
Jorsalafarare i Jerusalem erhållit en bit av Kristi kors, 
berättar sagan, sedan han inför patriarken svurit en ed 
att upprätta ett ärkestift i hemlandet och att placera det 
Heliga Korsets relik vid den helige Olavs grav. Först ef
ter fyrtio år kunde detta åtagande förverkligas. Vid ett 
riksmöte i Trondheim 1152/53 blev ärkestiftet i Nida- 
ros inrättat under överinseende av kardinalen Nicholas 
Brekespear, vilken året efter utnämndes till påven Ha-

drianus IV. Därefter blev Olav den heliges helgonstatus 
i den romerska kyrkans martyrologium ytterligare be
kräftad i en rad påvliga bullor av bl a påvarna Celesti- 
nus III och Innocentius IV (DN II, 2, III, 5; AS Bd 
XXVII 29 juli; Folz 1984, 66; Krötzl 1994, 62). Under 
denna tidiga period förekom ej någon kanonisations- 
process för att få titeln sanctus eller beatus, vilket krävdes 
enligt senare strängare regler (Aigrain 1953, 111—114).

Ärkestiftet i Nidaros och biskop Eystein
Vid riksmötet i Nidarosdomen 1152 gav Einar Skula- 
son i sin hyllningsdikt Geisli inför ärkebiskop Jon en 
antydan om, att bildkonsten nu skulle få ett ökat värde 
inom Olavskulten. Ty en ”helig bild ” av silver och guld 
var en tydlig symbol för helgonets mirakelkraft (v 31): 
”Den bilden blir ett minne/ Af Olofs hjälp i striden.” I 
samband med inrättandet av ärkestiftet krävdes fler al
tartjänster och utökade liturgiska funktioner, varför do
mens tvärskepp byggdes ut och försågs med parallella

2 Den mycket omfattande forskningslitteraturen kring Nidarosdo
mens arkitektur vad gäller oktogonen och Olavskultens utveckling 
kan av utrymmesskäl ej redovisas i detta arbete, varför vidare hänvis
ning ges i anslutning till varje enskilt konstverk och motiv (se kap 
3:9:1; tab 2:9 och 2:17. För Olavsskrinet se Danbolt 1997, 26, 
36-42, 166-169, 190-197, 223. För stenskulpturen se Ekroll 1997, 
10-57).



Fig 2. Tronande S Olav med bok, ”Sankt Olavs lag”, samt biskop Thor- 
lak av Island. Illuminerad initial till Tingfararbalken ur den isländska 
lagboken Jônsbôk, iäldrt Skdlholtsbok, ca 1375-1400 (AM 351 fol, f2r, 
AMi Reykjavik, Island).

Enthroned St. Olav with book, “Saint Olavs Law”, and Bishop Thor- 
lak of Iceland. Historiated initial of the Parliamentary Law from the 
Icelandic Code of Law Jônsbôk, in the older Skdlholtsbok c 1375-1400 
(AM 351 fol, f 2r, AMi Reykjavik, Iceland).

kapell i två våningar (Johnsen 1955, 54-120; Fæhn 
1955, 605, 623). Den kunglige rådgivaren och skatt
mästaren Eystein Erlandsson efterträdde ärkebiskop 
Jon, och han erhöll strax efter sin utnämning sitt palli
um av påven Alexander III (Gunnes 1996, 64 ff, 82 ff, 
133 ff; Blom 1997, 95 ff, 124ff, 179). En huggen in
skrift berättar att det nedre kapellet på östra sidan i 
södra tvärskeppet blev invigt 1161 av den nyutnämnde 
ärkebiskopen till ära för bl a Johannes döparen och S 
Vincentius.

Någon tid senare stod två övre parallella kapell fär
diga på domens triforievåning, Mariakapeller på norra 
sidan och det s k Olavskapellet på den södra (Fig 3 a— 
b). De båda kapellens placering i Nidarosdomen på 
ömse sidor om korets och långhusets altare innebär, att 
Maria befinner sig på Kristi högra sida och S Olav på 
hans vänstra sida, en gruppering som förekommer i 
många övriga skandinaviska kyrkor. Olavskapellets al
tare var inte bara tillägnat Norges förste martyr S Olav 
utan även diakonen och tillika protomartyren Stefan, 
enligt den latinska inskriften på muren ovanför altaret

(Fischer 1965, 67): ”Den femte januar [foregikk] vigs- 
len av dette alter til aere for St. Stephan, den forste 
martyr, og St. Olav, av hvis relikvier der finnes i alteret, 
tillikemed Herrens legeme.” Festen biventio Stephani 
sammanföll också med Olavsliturgins translationsfest 3 
augusti.

Ärkebiskop Eystein lade efter sin vistelse i England 
1180-1183 grunden till en ny oktogonformad till
byggnad i gotisk stil med åtta pelare bakom Nidaros- 
domens långkor, ett ”retrokor” med ambulatorium 
omkring högalraret och Olavsskrinet (se tab 2:17). Den 
ovanliga byggnaden, som stod färdig först omkring 
1220, fungerade både som ett slags gravkapell, ett 
”martyrion”, och en för pilgrimer mer lättillgänglig 
”memoria”. Man har pekat på engelska förebilder och 
på Anastasis-rotundan i Heliga Gravens kyrka i Jerusa
lem. Flera kyrkor i det Heliga Landet, Terrae Sanctae, 
hade en oktogonal grundplan. Av dessa kan nämnas 
Födelsekyrkan i Betlehem, där den äldsta nu bevarade 
Olavsbilden finns, en pelarmålning som tillkom vid 
samma tid som ärkestiftet inrättades i Nidaros (se kap



Fig 3 a. Liturgisk procession med gyllene relikskrin förbi Nidarosdo- 
mens södra tvärskepp och kapellet för S Olav och S Stefan, byggt 
ovanpå Johanneskapellet. Rekonstruktion av den medeltida domkyr
kan med oktogonen omkring 1300 utarbetad av Oystein Ekroll och 
Karl Fredrik Keller vid Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 
1995, Trondheim.

Liturgical procession with golden reliquary along the south transept 
of the Nidaros Cathedral and the Chapel of St. Olav and St. Stephen, 
built above the Chapel of St. John. Reconstruction of the medieval 
Cathedral with the octagon around 1300 made by 0ystein Ekroll and 
Karl Fredrik Keller at the Restoration workshop of Nidaros Cathedral 
1995, Trondheim.

1:4:1 och kap 5:1, 5:2:2). (PI 1. Fig 4.) Pelarens stiftar- 
bild avslöjar, att bilden donerats av en högättad kvinna 
bland nordiska pilgrimer med goda kyrkliga kontakter 
både i Bysans och i Nidaros. Det är dock ej klarlagt om 
biskop Eystein bidragit till denna donation.

Under Eystein Erlandssons ämbetstid 1161-1188 
växte ärkebiskopsstolen i Nidaros till en mäktig insti
tution, kontakterna med Frankrike ökade och Trond
heims metropolitansäte blev ett livligt kulturcentrum i 
en mycket stor kyrkoprovins med tio biskopsdömen. 
Biskop Eystein genomdrev en omfattande utveckling 
av Olavskulten inom arkitektur, liturgi och musik samt 
litteratur och historieskrivning. Han författade exem
pelvis legenden Passio Olavi, som blev mönsterbildan
de för Olavsliturgin i de skandinaviska stiften (se kap

2:1 och exkurs 1:1-3). De kulturella ambitionerna om
fattade dock inte bildkonsten, det skulle dröja hundra 
år innan kultbilder i skulptur och måleri blev allmänt 
förekommande.

Sankt Olav som skyddspatron.
Olavskultens spridning
Olav den helige har kallats hela Nordens skyddspatron, 
eftersom han valts till skyddspatron för ovanligt många 
skandinaviska kyrkor, omkring 400 enligt en tidigare 
grov uppskattning (Friedland 1981, 18-26). Skydds
helgonet fick mestadels ett eget altare i sin kyrka, men 
Olavsaltaren förekommer dock även i många andra 
kyrkor. Olav den heliges beskydd av en kyrka, patroci-



Fig 3 b. Östra sidan av Nidarosdomens 
södra tvärskepp, byggt i anglonormandisk 
stil under 1100-talets andra hälft. Nedre 
kapellet invigdes till Johannes av ärkebis
kop Eystein Erlandsson 1161. Triforievå- 
ningens övre kapell invigdes till S Olav och 
S Stefan.

The east part of the south transept of the 
Nidaros Cathedral, built in Anglo Nor
man style in the second half of the 12th 
century. The lower chapel was consecrated 
to St. John by Archbishop Eystein Erlands
son 1161. The upper triforium chapel was 
consecrated to St. Olav and St. Stephen.

nium, innebar att kyrkan fick hans namn och att den i 
teologisk bemärkelse blev hans ”egendom”, men också 
att han personifierade själva kyrkobyggnaden och 
platsen (Nyberg 1997, 53 ff). Hanteringen av S Olavs 
skrin med helgonrelikerna i den medeltida Olavskulten 
vid Nidarosdomen beskrivs av historikern Grethe 
Authén Blom i Helgenkonge och helgenskikkelse (Blom 
1994, 10; 1997, 147 ff, 312). För att inviga ett Olavs- 
altare krävdes en relik och en fastlagd liturgi för Olavs- 
dagens kyrkofest, legitimerade av Nidaros domkapitel, 
men i hur hög grad man följt denna äldre kyrkorätt är 
ej klarlagt. Enligt principen pars pro toto kunde helgo
net representeras av den invigda reliken, och utväxling- 
en av reliker tyder på att fa originaldelar skulle ha fun
nits kvar i Nidaros vid medeltidens slut.

I Jonstorps kyrka fann man dock 1950 reliken 
”Sankt Olavs skjorta” inmurad i det romanska altaret, 
en bit linnetyg med en textad pergamentremsa: de ca- 
misae sti olaui regis et mr (Källström 1951, 32—35; 
Rydbeck 1951, 110-111). Reliken har setts som bevis 
för ett tidigt Olavspatrocinium. Skriftliga dokument 
såsom en dedikation, en bulla, ett avlatsbrev, ett testa
mente eller ett diplom, utgör tydliga bevis på att en

kyrka varit invigd till Olavs ära. Tidiga exempel på det
ta är de inskriptioner som finns på dopfuntarna från 
Hangelösa och Lödöse i Västergötland. I samband med 
att Olavsaltaret i Björksta kyrka invigdes 1349 med re
liken de ossibus St. Olavi beställdes även en Olavsstaty 
(Wallem 1947, 117). Skanörs kyrka kallas i ett testa
mente 1404 för ecclesia beati Olavi och Värmdö kyrka 
betecknas i en bulla 1466 för ”den helige konungens 
och blodsvittnets Olofs landskyrka” (Rydbeck 1951, 
110; Lidén 1984, 17). I andra fall kan indirekta kult- 
uttryck i dikt och konst vara indicier på en kyrkoinvig- 
ning.3

Under tidig medeltid var Olavskulten etablerad i al
la skandinaviska länder och i flera andra nordeuropeis
ka länder. Kyrkor till S Olavs ära invigdes bl a i Eng
land och Skottland, på Irland och Shetland. Så små
ningom spreds kulten till Polen, Baltikum och Ryss-

3 Antalet nordiska kyrkor instiftade till Olav den heliges ära skulle 
enligt denna osäkra beräkning relativt sett bli mycket högt. En fristå
ende Olavsskulptur tyder endast på att kyrkan kan ha haft ett Olavs- 
altare, men inte nödvändigtvis att den varit en Olavskyrka. Många 
frågor kring Olavskyrkornas tillkomst och utbredning är ännu obe
svarade.



Fig 4. Representationsbild av S Olav i bysantinsk dräkt, scaramangion 
med chlamys, överst på femte pelaren vid mittskeppets södra sida i Fö
delsekyrkan i Betlehem (Palestina/Israel). Figur: H 162 cm, B 80 cm, 
Pelare: H 6 m. Enkaustikmålning i komneniskt influerad korsfarar- 
stil. Knäböjande donatrix nedtill på pelarens vänstra sida (P1 1).

Representation of St. Olav in Byzantine attire, scaramangion with 
chlamys, at the head of the fifth column on the south side of the nave 
in the Church of the Nativity in Bethlehem (Palestine/Israel). Figure: 
H 163 cm, W 80 cm, Column: H 6 m. Encaustic painting in Cru
sader style with Comnenic influence. Kneeling donatrix on the lower 
left side of the column (PI 1).

land, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Spanien. 
Under 1100- och 1200-talet hade kulten av heliga 
härskare etablerats runt om i Europa, av vilka kan näm
nas kungarna Edmund och Edward Bekännaren i Eng
land, Ludvig den helige i Frankrike, Stephan av Ung
ern samt kejsarna Karl den store och Henrik II av Tysk
land (Hoffman 1975, 58 ff; Folz 1984, 19 ff, 158, 184, 
204). Genom de täta kontakterna mellan olika kyrkli
ga centra i Europa kom Olav den helige att höra intimt 
samman med kulten av övriga helgonkungar i Europa 
både vad gäller liturgi, dikt och konst. När det gäller 
Knut den helige i Danmark och Erik den helige i Sve
rige fick deras kulter inte samma omfattning eller ge- 
nomslagskraft (Wallin 1975, 212ff). Den sannolikt 
äldsta gemensamma bildframställningen av de tre hel
gonkungarna Olav, Knut och Erik finns invävd i bona
den från Skog i Sverige, som tillkom omkring 1250 
(Franzén-Nockert 1993, 51 ff; tab 6:45).

Att Olavskulten fick stor genomslagskraft i det me
deltida samhället vittnar den stora frekvensen av Olavs- 
namn i Skandinavien om: Olafr, Olavi, Ola och Olof 
(Hellström 1996, 25).4 Kyrkofesten på helgonkungens 
dödsdag 29 juli hörde ihop med kyrkolagstiftningen 
men också med den profana lagen, eftersom S Olav en
ligt lagboken Jonsbok var symbol för lagtingets politis
ka frid och endräkt (Fig 2). Dödsdagen kan enligt Ode- 
nius ifrågasättas som historiskt datum, och man kan 
förmoda, att festen av kultskäl förlagts till årets skörde
tid (Odenius 1949, 33; 1952, 79 ff). Denna dag avslu
tades nämligen sommarens tingsperiod, och istället in
leddes den period mellan slåtter och skörd då det råd
de lagstadgad skördefrid (Vilkuna 1967, sp 582; Bo 
1955, 124, 148, 160; Bringéus 1997, 24). Skördefri- 
dens period var därför lämplig för pilgrimsvandringar, 
och på flera orter etablerades Olavsdagen som mark
nadsdag. Höstens fiskeperiod inleddes också i S Olavs 
namn. På detta sätt har Olav den helige sedan medel
tiden förknippats med jordelivets materiella välstånd, 
och han blev böndernas och fiskarnas särskilda skydds
helgon. Flera källor uppkallades efter helgonkungen, 
och det livgivande vattnet förknippades med hans heli
ga kraft. Olavsmirakler knutna till bondenäringen och

det skandinaviska landskapet har förts vidare inom 
folkliga sägner och seder till modern tid, särskilt mirak- 
ler om god skörd, gott fiske och friska husdjur.

4 För att undvika en sammanblandning mellan den norske kung 
Olav Haraldsson och den svenske kung Olof Skötkonung har jag valt 
att genomgående använda stavningen S Olav istället för det svenska 
namnet S:t Olof, som är vanligt i svensk antikvarisk forskning. 
Stavningen Olav liknar latiniserade namnformer som Olavus eller 
Olauus, den tyska, engelska och västnordiska namnformen Olaf eller 
Olafr samt den finska Olavi. Inom flera humanistiska vetenskaper an
vänds namnformen Olav den helige ofta. Av utrymmesskäl brukar jag 
i de flesta fall förkortningen S Olav istället för Sankt Olav.





Olavskultens snabba spridning och stora genom- 
slagskraft under medeltiden har förbryllat forskarna 
(Nygren 1945, 21-23; Peters 1950, 57, 64). Idén om 
helgonkungen kunde dock inte ha uppstått ”spontant” 
i befolkningen, menar Krag, utan den lanserades av 
kyrkan (Krag 1995, 163). Martin Blindheim kallar 
Olav den helige ”en skandinavisk overhelgen” och han 
förklarar kultens särställning utifrån gestaltens Kristus- 
parallellitet (Daae 1879, 90; Blindheim 1981:11, 107, 
111). Att leva i Kristi efterföljd och med inlevelse i 
hans lidande, enligt imitatio Christi eller conformitas 
Christi, hörde till de kristna idealen. Olavskultens ge- 
nomslagskraft berodde dock inte bara på kyrkans stora 
makt, understryker Odenius, utan framför allt på bild
konstens förmåga att påverka människors sinne (Ode
nius 1952, 70). Någon kultbild har ej påträffats från 
den äldsta perioden och källorna ger få uppgifter om de 
medeltida inventarierna i Nidarosdomen. En förklaring 
till detta kan vara bildfientligheten inom missionsti- 
dens kyrka (Meyer 1930, 182; Eriksson-Schei 1993, 
138). I det danska Skåne var Olavskulten livlig vid han
delsplatsen i Skanör, och vallfarten till kyrkans sengo
tiska nådabild i S:t Olof på Österlen har bestått till mo
dern tid (Ersgård 1988 117, 194 ff; Skans 1991, 39 flf). 
I Sverige har inget helgon före S Birgitta spelat en så 
stor roll som den norske martyrkungen (Lundén 1983, 
10). Det avspeglar sig bland annat i att det största an
talet bevarade medeltida Olavsbilder återfinns i Sverige.

Kyrkans kulturella expansion.
Produktion av Olavsbilder
Under första hälften av 1200-talet genomförde domka
pitlen i stiftsstäderna en sekulär utbyggnad av sin un
dervisning, och vid samma tid fick tiggarordnarna sitt 
genombrott inom hela den nordiska ordensprovinsen 
(Lindroth 1975, 35 ff, 40 ff; Eriksson-Schei 1993, 83,

Fig 5. S Olav beledsagad av änglar. Kalkmålning, triumfväggen, Kaga 
(Ög). Inhemskt arbete, 1200-talets första hälft.

St. Olav accompanied by angels. Mural, chancel arch, Kaga (Og). Do
mestic workshop, first half of the 13th century.

Fig 6. Dädesjö kyrka (Sm). Långhusets östra del med sidoaltare och 
träskulpturer från 1200-talets slut, en Mariastaty på norra sidan och 
ett Olavsskåp på den södra. Olavsskåpets tronande korpusskulptur är 
ett romanskt inhemskt arbete från omkring 1225-1250, som senare 
placerats i helgonskåpet (Fig 120).

Dädesjö Church (Sm). East part of the nave with lateral altars and 
Early Gothic wooden sculptures from the end of the 13th century, a 
Virgin statue on the north side and a St. Olav Shrine on the south 
side. The seated corpus figure of St. Olav is a domestic romanesque 
work from c 1225-1250, which later in the century was placed in the 
retable shrine (Fig 120).

115—121 ; Beskow 1995, 181). Den traditionella bilden 
av helgonkungen S Olav växte fram i både sagor och 
krönikor avsedda för en större menighet, framför allt i 
liturgin (se kap 2:1:1—3). Olavsliturgins latinska texter 
för officium och mässa med dess fasta komposition av 
sånger, läsestycken och bibeltexter, fick nu sin fasta ut
formning i Nidarosdomen, en liturgi som sedan behöll 
sin ursprungliga rituella form under hela medeltiden 
(se kap 5:1:1—2 och exkurs 1:1—5). Legendariska Olavs- 
sagans mirakulösa berättelser om hans liv, hjältestrider 
och offerdöd skrevs i Nidaros, möjligen av en författa
re vid domkapitlet. Den isländske författaren Snorre 
Sturlason, som hade vallfärdat till Olavsskrinet och 
vistats vid det norska hovet, sammanställde omkring 
1220-1230 den stora mängden Olavslitteratur, dikter, 
krönikor och muntliga berättelser i sin historiska saga 
om Olav den helige i Heimskringla.

Till Olavskyrkor och Olavsaltaren runt om i Nord
europa beställdes liturgiska texter, men det uppstod 
även ett behov av bilder som kunde tydliggöra helgo
nets himmelska makt. En ny inställlning till avbildan
de konst hade fått spridning i Europas kyrkor i sam
band med den gotiska stilens införande, och därmed 
var bildfientlighetens dominans bruten (Piltz 1995, 
21—25; se kap 5:2:2). I katedralerna hörde kungabilder 
till standardmotiven. Nu fick bildkonsten sitt genom
brott i Olavskulten, en bildproduktion som ingick i 
kyrkans ökade kulturella expansion. Kring Nidarosdo- 
mens byggnadshytta i Trondheim fanns verkstäder för 
skulptörer, målare och andra hantverkare, vilka utfor
made inredning och bildutsmyckning även för andra 
kyrkor. Under högmedeltiden växte det upp verkstäder 
för bildkonst kring byggnadshyttorna vid de stora 
domkyrkorna i alla skandinaviska stiftsområden, vilket 
också avspeglar sig i Olavsbildernas spridning. Ante- 
mensalemåleriet i Bergen anses höra till Europas mest 
betydelsefulla under medeltiden (Achen 1996, 11 ff).

Bilder av helgonkungen S Olav framställdes inom al
la medeltida konstarter, främst för kyrkans utsmyck
ning av fasader, väggar och altaren, men även för pro
fant bruk (se kap 1, 1:2, 1:4 och 5:1). Det finns emel
lertid få Olavsbilder bevarade i de stora domkyrkorna, 
och man har förgäves sökr efter helgonkungens bild 
bland stenfragmenten från Nidarosdomen (Ekroll 
1997, 40 ff). Olavskultens bilder var vanligen avsedda 
för landsbygdens och städernas sockenkyrkor, inte för 
kungliga gravkyrkor och kapell. Konstverk med Olavs- 
motiv beställdes inte bara till kyrkor i Skandinavien 
utan även till många andra länder i Nordeuropa. Inte 
sällan fick då Olavsframställningarna i både sånger och 
bilder en liknande stilutformning som den av Maria, 
och tillsammans med Kristus bildade de ett särskilt 
nordiskt ”treenighetsmotiv” (Reiss 1912, Iff, 57—66;
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Fig 7 a-c. Tronande St. Olav i ceremonidräkt och regalier. Träskulp
turer från inhemska verkstäder: a) Fresvik (Norge, So), med vänster 
ben frilagt. Ca 1250, b) Valö (Up), med halvklotformat fotstöd. Ca 
1250, c) Kullerstad (Og), med krigarunderliggare. Ca 1310.

Enthroned St. Olav in royal attire and regalia. Wooden sculptures, do
mestic workshops: a) Fresvik (Norway, So), with left leg exposed, c 
1250, b) Valö (Up), with a half spherical foot-stool, c 1250, c) Kuller
stad (Og), trampling a warrior underfoot, c 1300-1310.

af Ugglas 1915, 60; Eggen 1968, 222 ff). Den idealbild 
av martyrkonungen som skapades har sedan blivit 
mönsterbildande, främst inom träskulpturen (se kap 
1:4:1-3 och tab 6-7).

S Olav framträder under 1200-talet med gyllene 
krona och riksäpple, sittande på sin tron eller stående, 
iklädd mantel och tunika. I handen håller han en spira 

7 b eller en yxa. De nya kungaskulpturerna fick sin prägel
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av den samtida engelska och franska gotiska modestilen 
och dess härskarikonografi, t ex trästatyerna från Fres- 
vik i Norge samt Valö i Sverige (Stang 1997, 29, 76, 
94). (Fig 7 a-b.) Till de äldsta exemplen i Skandinavi
en omkring 1225 hör träskulpturen i Dädesjö i Sverige 
och kalkmålningen i Kaga (tab 1:7, 9 och 7:1). (Fig 5— 
6.) En gyllene gloria kring hans gyllene hår och skägg 
är tecknet på hans helgonvärdighet. Under hans fötter 
ligger i flera fall en krigarfigur, en s k underliggare, som 
han trampar på, såsom i Kullerstad (Fig 7 c). Under 
1400-talets början framträdde en ny Olavstyp med 
rustning och hillebard, trampande på en drake, ett 
apokalyptiskt korsriddarideal som blev vanligt före
kommande i altarskåpens representationsbilder. Det 
skapades också berättande bilder om S Olavs liv och 
mirakler, vilka i denna studie betecknas såsom narrati- 
va legendmotiv. Dessa dramatiska och figurrika le

gendbilder förekommer främst inom kyrkans mural- 
måleri, men också inom trämåleri och bokmåleri, där 
det äldsta exemplet på narrativa Olavsmotiv kommer 
från East Anglia, en Beatus-bild i Carrowpsaltaren om
kring 1250 (tab 1:1). (P1 2.) Någon handskrift med en 
illustrerad legendhistoria om S Olavs liv och mirakler, 
en sk ”bildvita” av kontinental typ, finns dock ej beva
rad (Abou 1994, 33 ff). I Sverige fick under senmedel
tiden de narrativa seglatsbilderna en dominerande roll 
i kyrkornas monumentala Olavsprogram (se kap 3:3 
och tab 2:3).

Olavskulten efter reformationen
Helgonkulten blev vid reformationen motarbetad i he
la Skandinavien, och kyrkornas konstverk och böcker 
förstördes. I Norge plundrades många av landets kyr
kor på sina skatter av både danskar och svenskar, 
och Olavskulten blev hårt drabbad (Lysaker 1973, 
17ff). Nidarosdomens Olavsskrin konfiskerades och 
förstördes tillsammans med katedralens övriga reliker. I 
Sverige blev Olavskulten inte lika motarbetad, delvis på 
grund av den positiva inställning som reformatorn 
Olaus Petri hade till de båda helgonkungarna Olav och 
Erik (Olavus Petri I, 321; Lindgren 1983, 12 ff). I sin 
predikan vid Gustav Vasas kröning 1528 framhöll 
Olaus Petri inte bara de bibliska konungarna David 
och Salomo som de främsta andliga förebilderna för en 
protestantisk konung, utan han nämnde även de båda 
helgonkungarna ”S. Olaff och S. Eric” såsom ”Christe- 
liga konungar her j wort land”, efterföljare till rikets 
förste kristne konung Olof Skötkonung. Konstverk 
med Olavsbilder förstördes inte överallt utan i många 
fall lät man bevara kyrkans kungabilder.

Efter reformationen har de folkliga traditionerna 
kring den medeltida kalenderns Olavsdag levt vidare 
till våra dagar. Kyrkans Olavsfest med vaka och mässa 
har givit namn åt det folkliga Olavsfirandet i sin hel
het, en veckolång högtid som idag betecknas ”Olsok”, 
”Olavsmässan” eller ”Olsmäss”. Olav och Olof har för
blivit vanliga dopnamn i hela Skandinavien. Legenden 
om S Olav utvecklades till förklaringslegender för to
pografiska formationer i landskapet, men Olavsnamnet 
är framför allt knutet till kulturen i städer och socknar. 
Kyrkor, kapell och kloster har behållit sina Olavsnamn, 
liksom marknader och gillen. Hamnar, gator, torg och 
hus är uppkallade efter honom, men även möbler och 
maträtter eller sånger, danser och tävlingar. Som sym
boliskt tecken för städer, kyrkor och olika organisatio
ner fortlever Olav den helige i modern heraldik.

Under 1800-talets självständighetskamp gentemot 
Danmark och senare mot Sverige spelade Olav den he
lige en central och symbolisk roll för norsk nationell





identitet (Langslet 1995, 205).5 Ett omfattande arbete 
har bedrivits i Norge med att restaurera den medeltida 
Olavskulten inom arkitektur, bildkonst och andra 
konstarter. Vid 900-årsjubileet 1930 återinvigdes den 
nyrestaurerade Nidarosdomen, och medeltida konst
verk som förts ur landet efter reformationen återläm
nades, såsom Olavsantemensalet från Trondheim. Ni
darosdomen med S Olavs ”memoria” är idag det 
norska folkets högtidsplats för nationell representation 
och en levande vallfartsort. Den moderna ”Olavsrenäs- 
sansen” har fått stor folklig genomslagskraft i norsk 
dikt och konst, och sagalitteraturen om Olav den heli
ge har översatts till flera moderna språk.

Källmaterial och litteratur
Alltsedan medeltiden har Olavskultens uttryck av olika 
slag dokumenterats och det finns ett mycket omfattan
de historiskt källmaterial kring denna kult. Ämnet 
Olav den helige har studerats inom flera humanistiska 
vetenskaper, och för att nå en helhetssyn måste man 
söka kunskap inom många fält. Källor och litteratur 
finns utförligt presenterade i publikationer kring 900- 
årsjubileet 1930, i Nidaros og Stiklestad, Norvegia Sacra 
Bd X 1930, och vid 95O-årsjubileet 1980, Konge, hel
gen, myte og symbole och St. Olav, Seine Zeit und sein 
Kidt 1981. Vid ärkebiskopssätets jubileum 1953 ut
kom Nidaros Erkebispestol og Erkesete 1153—1953. En 
grundläggande översikt av Olavskulten är Norges helge
ner av Ludvig Daae från 1879 och nämnas kan även ar
tiklar om Olav den helige i Kulturhistoriskt lexikon för 
nordisk medeltid. Bland böcker utgivna till Trondheims 
1 000-årsjubileum 1997 kan anföras Heilig Olavs by, 
Trondheims historié 997—1997 samt det tvärnordiska 
bidraget Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i 
Norden. Lättillgängliga översikter har även gjorts av Ve
ra Henriksen 1986 samt Lars Roar Langslet 1995. för 
det europeiska perspektivet hänvisas till Robert folz 
översikt i Les saints rois du moyen âge en Occident 1984, 
i Subsidia Hagiographica nr 68. Trots att Olavskulten 
intar en central roll i Skandinaviens historia saknas än
nu en samlad kulthistorisk monografi. Många frågor 
angående kultens uppkomst, spridning och betydelse 
är ännu olösta, och forskningsuppgifter väntar inom 
flera discipliner.

Fig 8. Fragmentariska dörrar med legendreliefer, placering ej ur
sprunglig: t h) Seglatsen, tv) Martyriet vid Stiklestad (P1 16). Olavs- 
skåp, Östra Vram (Danmark, Sk). Inhemsk verkstad 1310-1315.

Fragmentary wings with narrative reliefs, not original placing: right) 
Voyage, left) Martyrdom at Stiklestad (PI 16). St. Olav Shrine, Östra 
Vram (Denmark, Sk). Domestic workshop 1310-1315.

Denna studie av Olavsbilderna i den medeltida 
konsten, sedda i relation till de medeltida Olavstexter- 
na, vill ge ett bidrag till att bilden av Olavskultens ka
raktär och särställning kan klarläggas. Då den främst är 
inriktad på den medeltida kyrkokonsten, får historiska 
källor i detta arbete en bakgrundsfunktion. Frågan om 
vad som är sant eller falskt i uppgifter om den historis- 
ke kung Olav Haraldssons liv prövas därför ej, inte hel
ler frågan om bilders eventuella porträttlikhet, ty fak
taunderlag saknas för att kunna besvara dem. När det 
gäller Olav den helige måste enligt Krag den religiösa 
”sanningen” många gånger bli viktigare än den rent his
toriska (Krag 1995, 126). Avhandlingens utvalda jäm
förelsematerial av källtexter presenteras i ett eget kapi
tel, medan övriga förtecknade källor och litteratur tas 
upp som referensmaterial (se kap 2:1—3, tab 2:1—18 
och tab 3). Utrymme saknas dock för en presentation 
av forskningslitteratur inom andra discipliner.

Wallemsarkivet och andra inventeringar
Den mest omfattande kartläggningen av det stora an
talet Olavsbilder har gjorts av den norske konsthistori
kern fredrik B. Wallem. Under nära 40 år fram till sin 
död 1945 ägnade han sig åt en bred kulturhistorisk, 
internationell inventering, vilket resulterade i ett stort 
Olavsarkiv, Wallemsarkivet. Till Olavsjubileet 1930 ut
kom första delen i Wallems skulpturkatalog Iconogra- 
phia Sancti Olavi, varefter en kompletterad utgåva 
publicerades 1947. Wallems studier kring legendmotiv, 
måleri och brukskonst samt hans avritningar och foto
samling har emellertid förblivit en opublicerad kata
log (se källförteckning, otryckta källor). Wallemsarkivet 
omfattar Olavsbilder från över 370 kyrkor i Sverige. 
Det finns fler bevarade Olavsbilder i Sverige än i övri
ga länder, i var tredje svensk medeltidskyrka (se tab 1-7 
och katalog). Skulpturerna, som överväger i detta ma
terial, är relativt väl beskrivna i litteraturen (se kap 
1:1:1—3). Många fristående skulpturer är urholkade på 
baksidan, vilket tyder på att de har tillhört altarskåp 
försedda med målningar av något slag, vilka gått förlo
rade. Man kan därför räkna med att Olavsbilderna i 
måleriet hade en större omfattning under medeltiden, 
än vad inventeringarna ger vid handen.

Till Kgl konstkammaren i Köpenhamn sändes 1684 från Nidaros 
ett armrelikvarium, som var tillverkat av förgylld emaljerad koppar i 
Köln på 1220-talet, och som nu tillhör Danmarks Nationalmuseum 
(DNM inv. 9083). Relikvariet innehöll ett skenben som uppgavs va
ra en Olavsrelik, vilket ej kunnat bekräftas (Lysaker 1973, 20; Blom 
1994, 20). Änkedrottning Josephine lät göra en kopia av relikvariet 
som sedan kung Fredrik VII av Danmark skänkte 1843 tillsammans 
med benbiten till den katolska Olavskyrkan i Oslo (Langslet 1995, 
199).



Det har saknats en översikt av de svenska Olavsbil- 
derna inom måleriet, vilka utgör huvuddelen av de ut
valda verken i denna avhandling. Beskrivningar av ut
valda bilder grundar sig på min egen dokumentation av 
originalverk i museer, kyrkor, bibliotek och arkiv, vilka 
anges i käll- och litteraturförteckning samt katalog och 
tabeller. Avhandlingens förteckning av Olavskultens 
bildframställningar bygger på ett flertal inventeringar, 
som kompletterats med uppgifter i ikonografiska regis
ter och ATA, men beräkningar om antal bör uppfattas 
som approximativa (se kap 1 inl och katalog inl).

II AVHANDLINGENS UTGÅNGS
PUNKT OCH SYFTE

Avhandlingen Olav den helige i medeltida bildkonst. Le- 
gendtnotiv och attribut vill ge en samlad presentation 
och en helhetstolkning av den medeltida Olavsikono- 
grafin, främst vad gäller narrativa legendmotiv samt av 
attribut förknippade med dessa motiv. Av konstverk 
med Olavsframställningar ingår i avhandlingens mate
rial samtliga inventerade narrativa legendbilder inom 
måleri och skulptur i alla länder (tab 1 och katalog 
I—III). Katalogens huvuddel består dock av målningar 
bevarade inom det medeltida Sverige, vilka för under
sökningen av Olavsattributen kompletterats med samt
liga representationsbilder inom måleriet i detta områ
de. När det gäller underliggarmotivet bildar de utvalda 
målningarna emellertid ej ett tillräckligt representativt 
material, eftersom detta motiv främst förekommer in
om skulpturen. Studien av underliggaren omfattar där
för även ett större antal skulpturer, främst inventerade 
verk från det medeltida Sverige (tab 7). Avhandlingens 
utvalda verk från det medeltida Sverige utgör det i sär
klass största materialet i Skandinavien och de kan där
för sägas vara representativa i flera avseenden. Övriga 
kategorier av Olavsbilder behandlas som referensmate
rial i anslutning till varje enskilt motiv och attribut (tab 
6:1-68).

Avhandlingens syfte är tredelat. Huvudsyftet är att 
ge en ikonografisk helhetsbeskrivning och tolkning av 
Olavsikonografins narrativa legendmotiv och med dem 
förknippade attribut (tab 1-2). Avhandlingens tyngd
punkt utgörs av en jämförelse av legendbilder och ut
valda textcitat, och denna analys presenteras i ett hu
vudkapitel tillsammans med en diskussion om tidigare 
forskning kring dessa motiv (se kap 2—3 och tab 3—5). 
Ett annat syfte är att ta upp frågor kring Olavsattribu- 
tens symboliska betydelse, främst yxan och underligga
ren, vilka berör Olavsikonografins ursprung och ut
veckling (se kap 4:1—3, tab 2:11-16 och tab 6-7). I 
tredje hand syftar jag till att utifrån tolkningen av de 
narrativa legendbildernas och attributens betydelse nå

en djupare kunskap om Olavsikonografins funktion i 
kyrkorummet och konstarternas interrelation i det li
turgiska samspelet samt om Olavsbildernas tendens (se 
kap 5:1-3 och tab 2:17-18).

Denna översikt över Olavsikonografins målningar 
med narrativa legendmotiv och representativa attribut 
utgör tillsammans med skulpturstudien av attributen 
ett komplement till Fredrik B. Wallems ovannämnda 
skulpturkatalog, och avhandlingen kan därmed täcka 
en forskningslucka. Genom sin inriktning på bildernas 
symboliska innehåll och liturgiska funktion vidare
utvecklar avhandlingen tidigare Olavsstudier inom 
konstvetenskaplig forskning (se kap 1:1:1). En be
gränsning till medeltidens epok kan motiveras ur såväl 
historisk som metodisk synvinkel, varför Olavsbilder 
från tiden efter reformationen faller utanför ramen för 
denna studie.

Problem och hypoteser
De narrativa legendmotiven komponeras i konstverken 
ofta som en bildserie, med fyra bilder arrangerade i 
målningar på altarskåpets flygeldörrar flankerande 
mittskulpturen, eller i kalkmålningar på båda sidor om 
ett fönster. Eftersom seglatsmotivet i ett flertal verk in
te sällan förekommer som enda motiv, har forskningen 
kring Olavsikonografins legendbilder dominerats av se
parata studier av detta motiv (se tab 2:3 och tab 4). 
Övriga Olavsmotiv har blivit mindre uppmärksamma
de, såsom motiv som skildrar helgonkungens kröning, 
dröm, strid och martyrium, men också hans dop, 
bön i mässan, skrinläggning och mirakler (tab 2:1-2, 
4-10). En samlad undersökning av de narrativa le
gendmotiven kan ge en mer klarläggande tolkning av 
deras betydelse, än om varje motiv isoleras var för sig. I 
relation till motiv såsom dopet eller drömmen skulle då 
även den symboliska innebörden hos de dramatiska 
seglatsbilderna kunna belysas. Legendmotivens helhet 
utgör därför ett av huvudproblemen i avhandlingen. 
För att förstå Olavskulten bör den behandlas som en 
”helhetlig overlevering”, och man bör lägga vikt vid 
texternas ”typologiserende, religiose sannhet” (Krag 
1995, 122-126, 151-157; se kap 1:3:1). Den rent hi
storiska tolkningen får enligt den norske historikern 
Claus Krag inte övervärderas.

Detta problem berör tolkningsunderlagets styrning 
av bildtolkningen. Tidigare tolkningar har inte sällan 
baserats på historiskt präglade texter, såsom Olavssagan 
i Snorre Sturlasons Heimskringla (se kap 1:1:2—3 och 
2:1:3). Syftet var ibland att finna en enskild regents in
dividuella porträtt i olika Olavsskulpturer, någon ”av 
tidens store og mektige, som direkte kunde ha politisk 
fordel av att selveste Heilig Olav bar hans trekk” (Fett



1908, 23, 40, 67, 96; 1938, 112). Andra tolkningar 
har utgått från muntlig tradition och gilleskultur, där 
Olavsskulpturen betecknats som ”humoristisk” och 
martyrkungen har kallats ett ”troubadourhelgen” (Fett 
1931, 74, 94): ”Vi begyndte med bondehelgenen, vi 
slutter med den langskjæggede eventyr- og folkevise- 
konge.” Senmedeltidens kyrkomåleri jämfördes med 
en ”otamd folksaga”, präglad av legendens ”alstrande 
kraft”, ”bygdesägner” och ”äldre folkminnen” (Ahn- 
lund 1924, 33-56). Den plattyska Olavslegenden kal
lades för en skämtsam sjömanshistoria, som berättats 
vid gillesfester (se kap 2:1:3 och exkurs 2:3). Ett par 
balladuppteckningar om S Olavs seglats och kappseg
ling, karaktäriserade som folkliga ”dansvisor”, har spe
lat en stor roll för tolkningar av kalkmålningarnas seg
latsbilder (Lindgren 1981, 138; 1996, 407; se tab 2:3, 
exkurs 3:1—3). Ett begränsat tolkningsunderlag av 
Heimskringla respektive Olavsballaderna har inneburit, 
att texternas höviska eller ”folkliga” profana karaktär 
har överförts på Olavsikonografin i dess helhet, vars 
sakrala karaktär därmed kommer i skymundan.

Tanken att Olavsbilden främst skulle utgöra ett för
härligande uttryck för kungamaktens enskilda repre
sentanter motsägs av kultbildens funktion, ty Olavsbil- 
derna förekommer ytterst sällan i kungliga kapell eller 
gravkyrkor utan främst i landsbygdens sockenkyrkor. 
Kultbildens betydelse bör snarare sökas i den kultur
miljö och den litterära kontext, som styrt bildkonsten i 
dessa kyrkor. Olavskultens bilder var inte placerade i en 
världslig gillestuga, utan de hör med få undantag till 
kyrkokonsten. Det är därför mindre sannolikt, att des
sa kyrkliga konstverk skulle ha haft ett nära samband 
med folkliga dryckeshistorier, eller att de skall uppfat
tas som enkla skämtillustrationer. Liksom inför påsken 
var fasta på vatten och bröd, in pane et aqua, påbjuden 
även under den kyrkliga Olavsfesten (MN, 27; se ex
kurs 2:2 Leuven 15:4). Olavsbilderna var vanligen pla
cerade vid ett altare i en kyrka, kapell eller ett kloster, 
där Olavslegenden lästes under tidebönens högtidliga 
rituella former. Begreppet legenda betyder ”vad som 
bör läsas” och betecknar en berättelse där ett helgon är 
huvudperson (Aigrain 1953, 126; Carlquist 1996, 11, 
22). De medeltida legendtexternas primärmiljö var 
kyrklig och texterna var avsedda för högläsning (Milve
den 1996, 189, 195 ff). Även om en ryktbar helgonbe
rättelse spreds i andra kulturmiljöer utanför kyrkan, ex
tra muros, har den haft sitt ursprung inom kyrkan, in
trä muros, där också bilderna befann sig (se kap 2:1:1). 
Popularisering av en legend i en exempelpredikan på 
folkspråket innebär inte att den blir enbart underhål
lande (Andersson 1993, 184-193; 1996, 518, 526).

Min hypotes är att Olavsbilderna i den medeltida 
kyrkokonsten hade ett nära samband med kyrkans

övriga bildprogram samt med kyrkorummets sakrala 
funktion, de liturgiska texterna, bibeln och kyrkoläran. 
Medeltidens kyrkobesökare såg troligen Olavsbilderna 
som fromma, uppbyggliga och vägledande, såsom ex
empta enligt legendtexternas avsikt. Bilderna skulle 
fungera såsom en självständig bildpredikan för icke läs- 
kunniga och hade huvudsakligen ett didaktiskt och 
moraliskt ändamål, enligt Gregorius den stores princip 
pro lectionepictura est (Piltz 1995, 21). Olavsikonogra
fin hade troligen en betydande representativ roll i kyr
korummets bildprogram samt i kyrkans Olavskult. En 
huvuduppgift i avhandlingen blir därför att analysera 
de narrativa Olavsbilderna i relation till olika kategori
er av medeltida Olavstexter och till en vidare litterär 
kontext. Därför presenteras de utvalda Olavstexterna, 
undersökningens primärtexter, mer utförligt i ett eget 
kapitel samt i exkurser (se kap 2 och exkurs 1—3).

De representativa Olavsattributens innebörd disku
teras i kapitel 3 i relation till varje enskilt legendmotiv, 
där attribut uppträder med en narrativ funktion (tab 
4—6). Ett problem är att en del Olavsattribut som hör 
till representationsbilderna inom olika kategorier av 
konstverk, såsom mantelgesten, ciboriet och underlig- 
garen, förekommer mer sällan i de narrativa bilderna. 
Yxan är däremot helgonkungens främsta attribut i såväl 
narrativa motiv som representationsbilder, varför detta 
attribut behandlas i ett särskilt avsnitt, vilket i första 
hand tar upp dess symboliska betydelse och dess narra
tiva roll (se kap 4:1 och tab 2:15). Ett delproblem är en 
påstådd parallell mellan den medeltida kyrkans Olavs- 
yxa och den fornnordiske guden Tors hammare, en his- 
torieromantisk teori som trots kritik vunnit stor ge- 
nomslagskraft (Liden 1997, 38 ff). Min hypotes är att 
Olavsyxan har stark anknytning till härskarikonografi i 
övriga Europa, men främst med den katolska kyrkans 
rättstradition.

Trots att en mängd tolkningsförslag lagts fram, har 
ingen kunnat ge en tillfredsställande förklaring till 
Olavsunderliggarens innebörd (se kap 4:2-3, tab 2:16 
och tab 7). Ett problem är att man inom forskningen 
vanligen uppfattat underliggaren såsom ett berättande 
legendattribut, men underliggaren förekommer ytterst 
sällan i narrativa legendbilder. Bland representations
bilderna är däremot underliggaren ett mycket framträ
dande motiv, främst vad gäller skulptur men även i 
många andra kategorier av konstverk, där den kan upp
fattas som ett rent symboliskt attribut (Braun 1943, 
815). För att finna Olavsunderliggarens symboliska be
tydelse, bör motivets relation till både legendbilder och 
texter klarläggas liksom dess stilistiska och ikonografis- 
ka roll i övrigt. Flypotesen är att underliggarmotivet 
har ett nära samband med konstverkets liturgiska funk
tion. En undersökning av Olavsunderliggarens ikono-
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grafiska utveckling och symbolik är därför befogad, lik
som en kritisk granskning av forskningen kring detta 
motiv.

Metoder
Med ikonografi menas vanligtvis beskrivning och tolk
ning av religiösa och profana bildmotiv från olika epo
ker och länder. Den ikonografiska forskningen sysslar 
främst med motivens innehåll och sammanhang, inte 
med konstverkens konstnärliga stil (se kap 1:1:1—3). 
Avhandlingen ger därför inte i första hand svar på sti
listiska frågor om konstnärlig kvalitet, om verkstads- 
grupper och enskilda konstnärer. Även om stiljämförel
ser hör till ikonografins grundläggande metoder, blir 
dessa problem dock underordnade den ikonografiska 
huvudinriktningen. Beteckningen ”konstnär” eller 
”mästare” använder jag som arbetsdefinition på en ano
nym upphovsman, oavsett vilken specialinriktning det 
gäller: målare, skulptör, snidare, snickare, glasmästare 
eller stenhuggare mm (Bonsdorff 1996, 444). Konst
närer med signerade verk presenteras i avsnitten om 
bildproduktionen och konstnärens kunskap (se kap 
5:2:2—3). För att skilja bildspråkets verk från det ver
bala språkets använder jag beteckningen ”konstverk” 
respektive ”text” eller ”litteratur”.

I denna undersökning har en ikonografisk metodik 
tillämpats med bildbeskrivning och bildtolkning i tre 
steg (Stråten 1993, 4ff; se kap 1:1:2 och 1:3:1). Först 
ges en konkret beskrivning av varje verk med en Olavs- 
framställning. Efter ett fastställande av motivets tillhö
righet till Olavsikonografin i undersökningens andra 
steg, analyseras föremål i bilden, såsom insignier, dräk
ter, vapen, arkitektur, fartyg eller landskapsskildring. 
Den ikonografiska metoden innebär, att motivet jäm
förs med andra motiv inom medeltidskonst både vad 
gäller stil och ikonografi, och att man söker finna en di
rekt eller indirekt bildförlaga till motivet. Genom stil
jämförelser kan man pröva verkets datering, geografisk 
och kulturell tillhörighet samt verkstadstillhörighet. 
Vad gäller dateringar av konstverk måste man alltid ha 
i minnet, att det är fråga om relativa dateringar (plus 
minus 25 år). I vissa fall kan det dock finnas exakta da
teringar genom en inskrift eller annan dokumentering, 
vilket i detta arbete anges i varje enskilt fall.

Det tredje steget i en ikonografisk undersökning 
utgörs enligt Stråten av en ikonografisk bildtolkning. 
Denna tolkning är vanligtvis baserad på en jämförande, 
komparativ studie av konstverket i relation till olika 
typer av skrivna källor, dess litterära kontext (se kap 
1:3:1). Konstverket kan ha haft en text som direkt eller 
indirekt förlaga. Beskrivningen av de enskilda konst
verkens legendbilder följer därför en läsriktning från

vänster till höger och placeringen av altarskåpets vänst
ra och högra flygeldörrar anges utifrån betraktarens 
synsätt. I de fall då andra läsriktningar förekommer an
ges detta. När det gäller bildtolkningen har jag valt att 
utgå från tolkningsdimensioner i olika plan, för att fin
na om bildernas ”nivåer” korresponderar med motsva
rande nivåer hos texterna. I den medeltida bibeltolk
ningen skiljer man på skriftens olika betydelsedimen
sioner, dess bokstavliga mening, sensus litteralis, och 
dess andliga mening, sensus spiritualis. På liknande sätt 
undersöker jag bildernas konkreta uttryck enligt sensus 
litteralis och deras symboliska betydelse enligt sensus 
spiritualis. De olika betydelsernas ”sannhet i flere plan” 
har enligt Krag under medeltiden uppfattats som ”lika 
reella” (Krag 1995, 124-126). Eftersom de kan ”gli over 
i hverandre og blandes samman” blir de lätt förväxlade.

Som underlag för den komparativa analysen av varje 
enskilt Olavsmotiv i kapitel 3 och 4 har ett representa
tivt urval gjorts av motsvarande teman ur medeltida 
Olavstexter, som presenteras tillsammans med övriga 
historiska och litterära källor kring konstverket. Den 
citerade texten har valts med tanke på att den bör ha ett 
så nära sammanhang som möjligt med den behandlade 
Olavsbilden, både vad gäller datering, upphovsplats, 
beställare och kulturell miljö. Urvalet av texter är re
presentativt på så sätt, att de avspeglar olika tidsperio
der, språk och genrer under hela medeltiden (se kap 2). 
Utifrån Olavsliturgins texter tar jag slutligen upp en 
analys av Olavsbildernas funktion i kyrkorummet (se 
kap 1:1:4 och kap 5:1).

I avsikt att finna Olavsbildernas funktion och ten
dens undersöker jag såväl profan som kyrklig funktion 
(se kap 5:1:1). När det gäller bildkonstens roll i kyrko
rummet analyseras både legendbilder och representa
tionsbilder i förhållande till Olavsliturgin under tide- 
gärd och mässa samt under övriga kyrkoåret i en ny 
metodisk syntes (se kap 5:1:2-3 och exkurs 1:1—6). I 
avhandlingen jämförs Olavsikonografin med bibliska 
förebilder, såsom David och Salomo, med förebilder 
och paralleller inom europeisk medeltidskonst, men 
även utifrån Kristusparallellitet enligt imitatio Christi 
och conformitas Christi (Fielander 1989, 158; Ross 
1994, 55). Dessa jämförelser redovisas i motivtabellen 
(se tab 2:1-16). De helgon eller andra gestalter som fö
rekommer intill Olavsbilderna, S Olavs ”sällskap”, kan 
belysa frågan om vilken roll bildkonstens Olavsgestalt 
spelar i olika stiftsområden och för olika samhällsgrup
per (se kap 5:2).

Disposition
Dispositionen av avhandlingen är upplagd på följande 
sätt. Kapitel 1, Sankt Olav i medeltida bildkonst, redovi



sar den konstvetenskapliga forskningen om S Olav (1:1), 
undersökta verk med Olavsbilder (1:2), metoder och 
problem (1:3) samt avsnittet om Olavsbildernas typut
veckling (1:4), vilket ger en kort sammanfattning av re- 
presentationsbildernas ikonografiska huvuddrag. I kapi
tel 2, Medeltida Olavstexter, ges en kort presentation av 
texterna i olika kategorier. Varje kapitel har en kommen
terande inledning, vars underrubriker dock ej numrerats.

Avhandlingens vetenskapliga tyngdpunkt ligger i ka
pitel 3, Legendmotiv, där dessa motiv undersöks i ett 
sammanhang. 1 konstverkens bevarade legendmotiv 
framträder omkring tio huvudepisoder, vilka handlar 
om Olav den heliges liv, martyrium, kult och mirakler. 
Inledningsvis behandlas metaforiska och allegoriska 
Olavsmotiv utan narrativ karaktär, men som har an
knytning till Olavs stamträd och födelse. Efter olika 
händelser i kung Olavs liv, såsom Omvändelsen i mäs
san (3:1), Dopet (3:2), Seglatsen (3:3), Kungavalet och 
kröningen (3:4), Ritten mot Stiklestad (3:5 ) och Dröm
men (3:6), följer Martyriet vid Stiklestad (3:7) samt 
Martyrkröningen (3:8) och Skrinläggningen (3:9). Slut
ligen beskrivs åtta av Olavsmiraklerna (3:10). I varje av
snitt om respektive legendmotiv presenteras konstver
ken och de utvalda citaten ur Olavstexterna kronolo
giskt, så att man kan följa motivets och temats konst
närliga utveckling under hela medeltiden i både konst 
och dikt. I anslutning till varje enskilt verk och motiv 
hänvisas till konstvetenskaplig forskning samt till åbe
ropade källor och litteratur. (Se tabell 1:1—78 respekti
ve tabell 2:1—11.)

I kapitel 4 redovisas undersökningen av Olavsattri- 
butens symbolik, såsom Lagboken och Ciboriet, men 
främst Olavsyxan (4:1) och Olavsunderliggaren (4:2—3). 
En del av de övriga Olavsattribut, som redovisas i tabell 
6, tas upp i anslutning till Olavsbildernas typutveckling 
(1:4). I avsnittet om Konstverkens funktion och tendens i 
kapitel 5:1:1—3 undersöks konstverkens placering och 
funktion, profant och i kyrkorummet, samt bildernas 
och texternas liturgiska samspel. Avsnittet om Olavsbil
dernas tendens i kap 5:2:1—3 presenterar ”S Olavs säll
skap”. Här behandlas Olavssymbolikens betydelse i för
hållande till stiftsområden och den nordiska unionen 
samt till olika grupper av förmedlare, beställare och 
konstnärer (tab 2:18). I Bildsyn och bildproduktion dis
kuteras Olavsbildernas förebilder och förlagor samt 
konstnärens kunskap (tab 1,7). Efter en utblick kring 
Olavsbildernas reception i kap 5:2:4 ges en samman
fattning av avhandlingens resultat i Slutord.

Huvudkatalogen över utvalda konstverk omfattar 
samtliga narrativa legendmotiv, samt alla målningar

med Olavsbilder inom det medeltida Sverige, inalles 
över 250 verk. Hänvisning till litteratur kring respekti
ve ort/kyrka ges i litteraturförteckningen. En rad tabel
ler utgör motivkataloger över legendmotiv och attribut, 
vilka främst är kronologiskt uppställda. Tabell 1:1—78 
presenterar 78 konstverk med narrativa legendbilder i 
en kronologisk och topografisk uppställning. Denna 
uppställning ger en översikt över stildateringar, verk- 
stadsgrupper och konstnärer inom respektive stiftsom- 
råde, och den ligger också till grund för avsnittet om 
konstverkens tillkomst, förmedlare och beställare (se 
kap 5:2). Som komplement hänvisas även till represen
tationsbilder med liknande stiltillhörighet. Tabell 
2:1—17 visar konstverkens fördelning på enskilda le
gendmotiv och teman samt några utvalda attribut. Vid 
varje motiv och attributkategori ges en redovisning av 
källor och litteratur samt en hänvisning till jämförda 
förebilder. Tabell 3 visar de utvalda Olavstexterna i kro
nologisk uppställning. En separat översikt över de at
tribut som förekommer i de narrativa legendmotiven, 
seglatsen och martyriet, presenteras i tabell 4 och 5.

Olavsattributens mångfald framgår av det alfabetiska 
registret i tabell 6:1—68. Det kronologiska registret 
över underliggare i tabell 7:1-5 innehåller inventerade 
skulpturer inom det medeltida Sverige samt ett repre
sentativt urval från övriga länder. Tabellen är alfabetiskt 
uppställt i fem perioder, huvudsakligen 50-årsperioder. 
Vid varje verk anges även en snävare datering samt typ 
av Olavsgestalt, såsom tronande eller stående. En över
sikt redovisar typ av underliggare, t ex krigare, gycklare, 
drake eller andra former. I tabellen redovisas även S 
Olavs placering i altarskåp, t ex korpus (OK), samt in
tilliggande gestalter och motiv med (+), såsom ”S Olavs 
sällskap”. Skulpturer upptagna i Wallems katalog 1947 
(W) och Jacobssons katalog 1995 (J) har numrerats ef
ter dessa katalogers bildnummer.

Källförteckningen är uppställd efter orter med arkiv, 
bibliotek, museer och andra samlingar. Litteraturför
teckningen upptar tryckta källor och sekundärlitteratur 
till och med 1998. I exkurs 1:1—3 presenteras Leofric- 
officiets och Nidarosliturgins texter. Gunilla Iversens 
översättning av de två latinska sekvenserna Lux illuxit 
och Postquam calix Babylonis publiceras tillsammans 
med originaltext i exkurs 1:4-5, och hennes översätt
ning av två latinska Olavslegender från Ribe samt Leu
ven publiceras i exkurs 2:1—2. Exkurs 3:1—3 slutligen 
innehåller en genomgång av Olavsballaderna Hellig- 
Olav og troldene och Hellig-Olavs Væddefart, utarbetad i 
samarbete med Bengt R. Jonsson.





KAPITEL 1

Sankt Olav i medeltida bildkonst

Identifikation av Sankt Olav
Helgonbilder försågs med olika slags attribut, för att be
traktaren skulle kunna särskilja gestalterna i den stora 
helgonskaran eller lättare kunna identifiera huvudperso
nen i de narrativa bildseriernas olika legendscener (Braun 
1943, 567 ff, 795, 803 flf; Stråten 1993, 48). Tolkningen 
underlättas naturligtvis när konstverket är försett med en 
inskription med namnet ”Sanctus Olaus”, eller när bil
den har ett språkband med ett citat ur en medeltida 
Olavstext. Ofta kan man identifiera Olavsgestalten i 
bildkonsten utifrån den ovannämnda typbilden från 
1200-talet, men hans attribut uppvisar en mycket stor 
variation (tab 4—5, 6:1—68 och 7:1-5).

Till representationsbildernas generella attribut räknas 
kungliga maktinsignier som markerar Olav den heliges 
höga världsliga rang, såsom krona och riksäpple, samt 
gloria, bok och ciborium vilka markerar hans andliga 
rang. Helgonkungens ceremonidräkt med mantel och 
tunika är dock ej alltid full kröningsskrud. Han framträ
der i en kunglig eller kyrklig miljö, tronande framför ett 
dorsale eller stående i en arkad eller en portal. Under 
sengotiken är kungen klädd i rustning enligt riddaridea- 
let för heliga furstar. Ett individuellt kännetecken för S 
Olav i såväl representativa som narrativa bilder är hans 
yxa, men hans kungakrona skiljer honom från andra hel
gon med yxa, såsom aposteln Mattias eller det svenska 
helgonet Botvid (se kap 4:1). Underliggaren hör också till 
S Olavs individuella kännetecken, ett motiv som dock 
sällan förekommer i narrativa bilder (se kap 4:2—3).

Identifikationen försvåras av konstverkens skador, så
som när flygeldörrar förstörts. Osäkra verk markeras (?) i 
katalog och tabeller eller ges en alternativ tolkning, t ex 
(Erik?). När handattributen gått förlorade kan ett skaft i 
handen, ett hål som skaftstöd på låret, på fotplattan eller 
på underliggaren tyda på en förlorad yxa. Den stående 
statyn i Roslagsbro är ett exempel på bild, vars Olavsat- 
tribuering troligen förblir osäker (Lundquist 1997, 5— 
11). (Fig 100 a.) En tronande kung kan vid närmare un
dersökning visa sig vara Gud Fader, Kristus, en biblisk 
konung eller någon annan helgonkung. Bland Nidaros- 
domens fragmentariska stenskulpturer har man ej funnit

någon säker Olavsbild, skulpturen med elefanttronen är 
med största sannolikhet en Kristusbild (Ekroll 1997, 
40 ff). Man har även sökt en förlorad ryttarstaty (Mo- 
winckel 1928, 50). Kungen från Værnes är en importe
rad trästaty från 1130 utan samband med S Olav (Blind- 
heim 1995, 6). Attribut på träskulpturerna är inte alltid 
original utan har tillkommit senare, varför avbildningar 
av handattribut i måleri och brukskonst utgör ett säkrare 
underlag för studiet av attributens utveckling än skulptu
rerna (se kap 1:4:1—3).

Avhandlingens utvalda konstverk med identifierade 
Olavsbilder presenteras i kapitel 1:2:1—2, liksom de verk 
som avförs ur Olavsikonografin, men först är det motive
rat att ge en kort redogörelse för Olavsbildernas sprid
ning, utveckling och placering i kyrkorummet. Jag vill 
också kort presentera hur ämnet har behandlats inom ti
digare konstvetenskaplig forskning (se kap 1:1:1-4).

Spridning och utveckling
Inom medeltida konst möter man bilder av martyrkung
en Olav den helige inom ett mycket stort antal kategori
er av konstverk, främst kyrklig konst. Konstverk i relativt 
stor skala prydde kyrkan i form av portalskulpturer och 
fasadreliefer, valvstenar och pelarkapitäl, glasmålningar 
och kalkmålningar, antemensalen och altartavlor, trä
skulpturer och korbänkar samt ljusstavar, processionsfa- 
nor och gravplattor. De var synliga för församlingen och 
de kunde sålunda ses av den stora menigheten bland kyr
kobesökarna, inte bara under Olavsfesten i juli—augusti 
utan under hela kyrkoåret. Verk i mindre skala var mer 
svårtillgängliga och vanligen förbehållna prästernas bruk, 
såsom bilder på relikskrin och på kyrkans liturgiska 
föremål. Patener, kalkar, broderade dukar och liturgiska 
dräkter pryddes med Olavsbilder liksom dryckeshorn.

Men Olavsbilder som gjordes på beställning av högre 
kyrkliga ämbetsmän eller lekmän ur de högre stånden 
kunde även vara avsedda för privat andligt bruk, t ex rese- 
altaren, bokmålningar, relikgömmor eller pilgrimsmär- 
ken. Inom den profana medeltidskonsten förekommer S 
Olavs bild på bruksföremål både för offentligt och privat



bruk, såsom mynt, sigill, stämplar, lagböcker, standar och 
kalendrar, respektive smycken, bälten och spännen. I 
denna avhandling tas dessa föremål upp som referensma
terial, förutom de isländska lagillustrationerna vilka har 
anknytning till legendmotiven (se kap 1:4:2 och 3 inl). 
De sakrala Olavsbildernas placering och funktion i kyr
korummet analyseras vidare i kapitlet om Konstverkens 
fimktion och tendens (se kap 5:1—3).

Konstverkens framväxt följer både kyrkans och bild
konstens allmänna utveckling (tab 1, 7 och katalog). 
Lunds ärkestift ledde till en början utvecklingen inom 
Sydskandinavien. I södra Småland fick senare Växjö stift 
större betydelse. Ärkestiftet i Nidaros hade inte bara in
flytande över de norska kyrkorna utan, när det gällde 
bildkonsten, även i Norrland. Viktiga kyrkliga och eko
nomiska centra var områdena kring Oslo, Hamar, Sta
vanger och Tönsberg, medan Bergens konstcentrum var 
konstnärligt mest framstående. Från Skaras stiftområde 
runt Vänern finns dock fa verk. Gamla Linköpings stift 
utgör ett rikt centrum för Olavsbilderna i det medeltida 
Sverige, även vad gäller dem på Öland och Gotland. 
Först senare får ärkestiftet i Uppsala en mer ledande roll i 
Olavsikonografin, vid sidan om stiften i Västerås och 
Strängnäs samt Stockholms verkstäder under senmedel
tiden. Stiftet i Åbo blir ledande i Finland. När det gäller 
Danmark kan vid sidan om orter såsom Slesvig, Ribe, År
hus, Viborg, Borglum och Odense främst nämnas stiftet 
i Roskilde, som var ett rikt centrum för Olavskulten. 
Kontakten mellan biskopssätena Skalhölt och Fiolår på 
Island och Roskilde stift avspeglas i på 1300-talets Olavs- 
motiv. Den topografiska spridningen av materialet visar, 
att flest bevarade verk med Olavsbilder kommer från 
socknarna och städerna i östra Sveriges folkrika jord
bruksbygder, där det fanns ett ekonomiskt underlag för 
både kyrkobyggande och en mångsidig bildproduktion.

Olavsbilderna vid kyrkans altaren
Den övervägande delen av Olavsbilderna hör till den me
deltida kyrkans kultbilder, vilka var placerade vid ett alta
re av något slag. Högaltaret i koret fick på 1200-talet en 
mer väsentlig roll och antalet andra altaren ökade (Lind
gren 1995, 27, 303ff; 1996, 24ff). Altarets framsida 
pryddes under medeltidens förra del med ett sk ante- 
mensale, varav de förnämsta återfinns i Norge, medan 
man under högmedeltiden placerade en altartavla, ett re- 
tabel, på altarets bakre del. Altartavlorna utvecklades un
der senmedeltiden till stora altarskåp med stängbara och 
vikbara dörrar prydda med berättande motiv. Olavsalta- 
ret var mestadels placerat vid kyrkans södra sida på plat
sen för kyrkans skyddshelgon såsom en pendang till Ma- 
riaaltaret på norra sidan, t ex i Dädesjö (Fig 6). I roman

ska kyrkor kunde Olavsaltaret ha sin plats vid östra kor
väggens södra sida, liksom även i senare salkyrkor, medan 
det under senmedeltiden vanligen var placerat vid 
triumfbågens södra sida, t ex i Värmdö kyrka i Uppland 
(tab 1:9,67).

Till kyrkornas Olavsaltaren beställdes särskilda konst
verk med S Olav som centralfigur. Tillverkningen av Ma
riabilder och Olavsbilder utgjorde "skulptörernas huf- 
vudsakliga uppgift” skriver af Ugglas om de gotländska 
träskulpturerna, och inte sällan beställdes de samtidigt 
(Ugglas 1915, 560). Olavsskulpturen kunde vara place
rad framför ett bemålat bakstycke av trä, ett dorsale, som 
i Bunge, Hall, Ljustorp och Malung i Sverige, Kalvola 
och Tenala i Finland och Austvoll och Röldal i Norge (tab 
7). Få dorsalen finns bevarade, men i Stenkyrka på Got
land är dorsale och baldakin målade på triumfbågens 
södra vägg, som bakgrund till den numera förlorade 
skulpturen. I regel var de idag fristående Olavsskulptu- 
rerna ursprungligen placerade i ett särskilt helgonskåp på 
Olavsaltaret, ett skåp med eller utan dörrar. I ett Olavs- 
skåp står kungaskulpturen ensam i skåpets mittparti, i 
korpus, och skåpets flygeldörrar är oftast prydda enbart 
med motiv ur Olavslegenden, antingen i form av mål
ningar eller bemålade reliefer. Omkring 30 sådana Olavs- 
skåp finns idag bevarade, dock i varierande skick (se kap 
1:2:2). Vanligtvis återstår endast korpusskulpturen av 
medeltidens många helgonskåp. Väggmålningarnas 
Olavsbilder bär vittnesmål om altarets ursprungliga 
funktion, ty tillsammans med det intilliggande Olavsal- 
tarets skulptur och helgonskåp kunde de bilda en konst
närlig helhet.

Målningar med narrativa motiv ur Olavslegenden ut
fördes i kyrkan även på triumfbågens vägg som i Åhus 
och Träkumla (tab 1:17,29). Inte sällan är dessa bildseri
er placerade på södra långhusväggen som i Roslagsbro, 
Danmark och Knutby eller i valvet ovanför som i Ösmo 
(Lindgren 1996, 27, 310-411; tab 1:42, 51, 56, 57). De 
kan också förekomma i korets södra valvkappa eller på 
södra sidan av kyrkans västvägg, men mer sällan möter 
man dem på kyrkans norra väggar. Bildserierna skildrar 
spännande och dramatiska händelser ur Olavslegenden, 
som S Olavs mirakulösa sjöfärd, hans kröning, hans 
dröm om himlastegen och den avgörande striden i mar
tyriet vid Stiklestad samt mirakierna. Helgonkungens re- 
presentationsbild är i S:t Olofs kyrka placerad på triumf
bågens södra sida och i Väskinde på södra långhusväggen 
(tab 1:28). Dessa bildtyper har även placerats vid östra 
korfönstret, vid korets norra vägg samt i några fall i va
penhuset, men förekomsten av ett Olavsaltare är i dessa 
fall osäker.

I ett stort antal senmedeltida altarskåp intar S Olav en 
förnäm plats bland alla helgon, stående i skåpets mittpar
ti, korpus, intill scener med den apokalyptiska Maria,



kalvariemotivet eller Gregoriusmässan, såsom i högaltar
skåpet från Stockholms Storkyrka, gjort 1468 (Karlsson 
1996, 252—268; se kap 1:2:2 och tab 7). I några få verk 
utgör han även dess centralperson, vilket är fallet i Ljus
torp och Yttergran (Fig 17, 153).

1:1 KONSTVETENSKAPLIG 
FORSKNING

1:1:1 Stilforskning om Sankt Olav
Den stora mängden Olavsbilder inom medeltida bild
konst har gjort att beskrivningar av dessa framställningar 
förekommer i ett mycket stort antal arbeten inom den 
rikhaltiga konsthistoriska forskningslitteratur, som be
handlar frågor kring stil och teknik i skilda kategorier av 
verk. För en helhetssyn på Olavsikonografin måste man 
således hämta fakta från en rad specialarbeten om bl a ar
kitektur, stenskulptur, träskulptur eller måleri. Min iko- 
nografiska inriktning på måleriet och de narrativa le
gendmotivens problematik i denna avhandling innebär, 
att undersökningen måste avgränsas vad gäller kategorier 
av konstverk. Forskningslitteraturen kring Olavskyrkor- 
nas arkitektur tas därför endast upp som referensmaterial 
(tab 2:17). Forskningslitteraturen kring medeltida skulp
tur, vilka behandlar träskulpturens Olavsbilder, är myck
et omfattande och kan ej behandlas i sin helhet. Vad gäl
ler Olavsmotiv inom nordisk stenskulptur vill jag hänvisa 
till en tidigare studie i symposierapporten Ting och Tanke 
(Liden 1998).

Då denna avhandling är inriktad på narrativa legend
motiv kan det vara befogat att kortfattat presentera några 
huvudverk inom stilforskningen kring medeltida nor
diskt måleri, vilka behandlat Olavsbilder av detta slag. 
Övrig åberopad litteratur kring datering av konstverk, 
stilutveckling och förlagor samt enskilda konstnärer, 
verkstadsgrupper och olika konstcentra presenteras i an
slutning till varje enskilt konstverk och motiv (se kap 
5:2:1-3, tab 1-2 och katalog). Andreas Lindblom tar i La 
peinture gothique en Suede et en Norvège 1916 främst upp 
måleri på trä och betonar det engelska inflytandet på 
skandinaviskt måleri. Inom den norska litteraturen kan 
nämnas Harry Fetts Norges malerkunst i middelalderen 
1917, Eivind Engelstads Die Hanseatische Kunst in Nor
wegen 1933 och Senmiddelalderens kunst i Norge 1936 
samt Anne Wichströms kapitel Maleriet i hoymiddelalde- 
ren i Norges Kunsthistorie bd 2 1981, arbeten vilka även 
innehåller ikonografiska beskrivningar.

De svenska kalkmålningarnas Olavsbilder finns be
skrivna av bl a Bengt Söderberg i Svenska kyrkomålningar 
från medeltiden 1951 samt av Åke Nisbeth i Bildernas 
predikan 1986 och i Ordet som bild 1995. Anna Nilsén

har i Program och funktion i senmedeltida måleri även iko
nografiska analyser av Olavsbilder. Men framför allt har 
Mereth Lindgren i flera arbeten givit en översiktlig be
skrivning av ett stort antal Olavsframställningar i Sverige 
både vad gäller stil och ikonografi. Vid sidan om Lind
grens bidrag till Visbysymposiet St. Olav in der mittelal
terlichen Malerei Mittelschwedens 1981 kan även nämnas 
hennes översiktliga arbeten om kalkmåleriet i Den ro
manska konsten 1995 och Den gotiska konsten 1996. Lena 
Liepe har främst behandlat Olavsbilder i Skånes medelti
da skulptur, men även inom måleriet, såsom processions- 
fanan från Hemmesjö (Liepe 1995, 4—11; 1998, 263; se 
kap 1:3:1). Begrepp som stil och kvalitet kan enligt Liepe 
användas som instrument för att lokalisera en verk
stadsort eller en samhällsgrupp. De isländska bokmål
ningarnas Olavsbilder har behandlats översiktligt av Jo
nas Kristjånsson i Icelandic Manuscripts, Sagas, History 
and Art 1993, medan Nigel Morgan har beskrivit eng
elskt bokmåleri med Olavsmotiv i Early Gothic Manus
cripts 1982—1988.

Konstverken i Olavsikonografin följer den allmänna 
stilutvecklingen från den strama unggotiken till den 
dynamiska sengotiken och ungrenässansen. De tidiga 
Olavsbilderna i Norrland och mellersta Sverige präglas av 
det engelsk-norska inflytandet, medan de sydskandina- 
viska Olavsframställningarna präglas av franskt och väst
tyskt inflytande. Under senmedeltiden är det nordtyska 
och senare nederländska stilinflytandet tydligt i Olav
sikonografin, men skandinaviska beställare har dock 
kunnat ha egna önskemål vad gäller val av helgonbilder 
(se kap 5:2:2). Genom hanseatiska köpmän, bl a Bergen- 
fararna vars skyddshelgon var den helige Olav, spreds 
konstverk med Olavsbilder i hela Skandinavien och 
Nordeuropa, vilka präglas av konststilar från Lübeck och 
övriga nordtyska städer. Idag framhäver forskarna att de 
täta kontakterna mellan olika kyrkliga centra befrämjade 
spridning och utbyte av bilder samt förlagor.

Utformningen av Olavsbilderna följer den höviska sti
len i flera detaljer, t ex det gäller kungadräkter, vapen eller 
skepp. En del verk avviker dock, ty de har en arkaiseran- 
de karaktär som ej kunnat förklaras. De har tillkommit 
i inhemska verkstäder och betecknas ”provinsiella”, 
inte sällan i negativ mening (Karlsson 1996, 218—225). 
Skulpturstilen kan vara ”ålderdomlig” eller ”retarderad”, 
medan det i andra fall kan vara dräktstilen som är av äldre 
typ (Jacobsson 1995, 53, 96, 129 ff, 205, 269; Liepe 
1995,4-11,97, 102, 117, 148, 167ff; 1995:11, X). En
osäker stildatering gör det svårt att säkerställa en eventu
ell konstnär eller beställare, vilket påverkar den ikonogra
fiska bedömningen. Man kan fråga sig om det arkaise- 
rande stiluttrycket inom Olavsikonografin kan ha en sär
skild innebörd, vilket förekommer inom katedralskulp
turen (Büchsei 1995, 66, 71). Frågor om stil och ikono-



grafisk innebörd, behandlas nedan i avsnitten om Olavs- 
bildetis typutveckling samt om Bildsyn och bildproduktion 
(se kap 1:4:1 och 5:2:3).

1:1:2 Ikonografiska forskningsmetoder
Då denna avhandling är inriktad på ikonografiska pro
blem kring konstverkens Olavsbilder vill jag presentera 
den allmänna ikonografiska forskningen och några av de 
verk, som ligger till grund för min ikonografiska tolk
ningsmetod (se kap 1:3:1). En aktuell översikt över iko- 
nografins utveckling och forskningslitteratur presenteras 
i Roelof van Stråtens arbete An introduction to Icono
graphy 1993, där han ger en sammanfattning av en rad 
ikonografiska tolkningsmetoder och teorier, samt redovi
sar diskussionen kring Erwin Panofskys metodik i Studies 
in Iconology 1939 och Meaning in the Visual Arts 1955. 
Göran Hermeréns begreppsanalyser i Representation and 
Meaning in the Visual Arts. A study in the Methodology of 
Iconography and Iconology 1969 har haft betydelse i den 
ikonografiska forskningen. Götz Pochât ger en bred över
sikt över variationen av symbolteorier och symboltolk
ningar i Symbolbegreppet i konstvetenskapen 1977. Maria 
Kusches analyser i Der christliche Ritter und seine Dame — 
das Räpresentationsbildnis in ganzer Figur 1991 har till- 
lämpats i denna avhandling, särskilt vad gäller kejsariko- 
nografin och begreppet Miles Christianus.

För att finna ett inbördes sammanhang i konstverkens 
narrativa bildserier måste man som nämnts inledningsvis 
använda sig av någon form av ”läsordning” (se kap 1:3:1). 
Otto Pächts analyser av berättarteknik och bildkomposi
tion inom engelskt bokmåleri The Rise of Pictorial Narra
tive in Tiuelfih-Century England 1962 har varit en av 
mina utgångspunkter angående detta problem, liksom 
Sixten Ringboms metodiska studier av ”läsordningar” i 
Some pictorial conventions for the recounting of thoughts 
and experiences in late medieval art, som lades fram på 
Odensesymposiet Medieval Iconography and Narrative 
1979. Ikonografiska tolkningsmetoder innefattar i hög 
grad även tolkning av texter. Alf Härdelin ger förslag på 
metoder i bildtolkning och texttolkning i Bibelbruk och 
bibelsyn 1987 samt i Predikningar — inte bara predikan, 
Vadstena klosters bibliotek 1990. Kyrkan ”talar genom oli
ka slag av bilder — verbala och icke-verbala”. En predikan 
på en helgonfest ger enligt Härdelin ”tolkningar av dessa 
helgons betydelse och förebildlighet som är viktiga också 
för förståelsen av de bilder i skulptur och måleri som 
framställer dem”. Sambandet mellan bibelns fyra bety
delseskikt enligt medeltida teologi och bildtolkningen 
framhävs av Anders Pilz i Den romanska konsten 1995 och 
Den gotiska konsten 1996. En liknande metod redovisas 
av Åke Nisbeth i Bildernas predikan och Ordet som bild 
(Nisbeth 1986, 139; 1995, 132).

1:1:3 Ikonografisk forskning om Sankt Olav
Tack vare forskningslitteraturens många enskilda under
sökningar av Olavsikonografins olika delaspekter, är det 
nu möjligt att göra en mer sammanhängande analys av 
helheten. Följande översikt behandlar huvudsakligen 
forskningslitteratur om Olavsikonografins narrativa le
gendmotiv, vilka analyseras i kapitel 3, medan litteratu
ren om attributen yxan och underliggaren specificeras i 
kapitel 4 (se tab 2).

I sin stora översikt över Olavskulten i Norges helgener 
1879 presenterade Ludvig Daae analyser av en rad konst
verk och texter, vilka fått stor betydelse för den ikonogra
fiska forskningen (Daae 1879, 92, 111, 123 ff). Fredrik 
B. Wallems Iconographia Sancti Olavi 1930/1947 utgör 
som nämnts ovan huvudarbetet vad gäller Olavsikono- 
grafin i Skandinavien, men under 1900-talet har även en 
rad andra norska forskare beaktat Olavsikonografin (se 
tab 1-2). Bland dessa kan nämnas Anders Bugges 
arbete Heilig Olavs billede i middelalderens kunst 1930, 
Harry Fetts kulturhistoriska exposé i Hellig-Olav 1938 
samt Bernt Langes översikt över Olavsikonografin i Kul
turhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 1967. En djup
gående analys av Olavsikonografin har presenterats av 
Gunnar Danbolt i Biide som tale. St. Olavsantemensalet i 
Nidarosdomen 1988.1 Norskefrontalerfra middelaldereti i 
Bergen Museum 1996 sätter Henrik v. Achen in Olavs- 
motiven i ett vidare ikonografiskt och ikonologiskt sam
manhang. Margrethe C. Stang behandlar Olavsikono
grafin vad gäller yxan och underliggaren i Olavsskidpturer 
i tre 1200-1350 1997.

Den svenske historikern Nils Ahnlunds studier kring 
de medeltida Olavsbilderna har fått stor genomslags- 
kraft. Ahnlund jämförde i Sankt Olof och trollet och i 
Sankt Olofs seglation en rad ballader och Olavssägner med 
kyrkokonstens bilder (Ahnlund 1919, 328-337; 1924, 
31-57; se kap 2:1:3 och exkurs 3:1). En senare studie 
omfattade jämförelser med norrländska sägner längs pil- 
grimsvägarna, Sankt Olofs minne i Norrland 1933. Olga 
Alice Nygrens översikt över Helgonen i Finlands medel- 
tidskonst 1945 innehåller en studie där Olavsikonogra- 
fins och Eriksikonografins skillnader diskuteras (tab 
2:1-10). Samma frågeställning präglar Nils Ahnlunds 
och Bengt Thordemans artiklar i Erik den helige 1954, 
där flera narrativa Olavsframställningar analyseras (tab 1 : 
31,54, 60-61).

Vid de nordiska ikonografiska symposierna och i tid
skriften Ikonographisk Post, ICO, har delaspekter av 
Olavsikonografin behandlats av flera forskare, bl a Rune 
Norberg, Knud Banning, Martin Blindheim, Torkel 
Eriksson, Ulla Haastrup, Bernt Lange, Mereth Lindgren, 
Tove Riska och Jan Svanberg. Bland dessa vill jag främst 
nämna rapporten från symposiet 1972 på Bårdshaug, Fra 
Sankt Olav till Martin Luther, som kom ut 1975, där bl a



Torkel Eriksson, Oscar Reutersvärd och Jan Svanberg 
deltog. Kongens makt och ære, Skandinaviske herskersym- 
boler gjennem 1 000 år var temat för symposiet i Bergen 
1980, där Olavssymboliken berördes. I rapporten 1985 
tar flera forskare upp det sakrala kungadömets roll samt 
problematik kring kungadop och kröningar, bl a Sverre 
Bagge, Grethe Authén Blom, Carl Martin Edsman och 
Kolbjorn Skaare. Vid detta symposium lade Patrik Reu
terswärd fram sin Olavsanalys av Andenesskåpet, Myste
riet med de dubbla passionerna, ett föredrag som därefter 
publicerades i ett jubileumsnummer av ICO 1980:4 (tab 
1:76). Vid några symposier har jag fått möjlighet att pre
sentera mina forskningsresultat (se Liden 1992, 1994, 
1998). Rapporten från det 16 symposiet Helgon i Norden 
på Hurtigrutten 1998 är under publicering.

Rapporten från 1979 års historiska jubileumssympo
sium i Visby St Olav. Seine Zeit und Sein Kult. Acta Visby- 
ensia VI, som utkom 1981, innehåller bidrag om S Olav 
av bl a Tove Riska, Knud Banning och Tore Nyberg vad 
gäller bildkonst i Skandinavien samt Max Hasse, Gerd 
Baier och Teresa Mroczko vad gäller Nordtyskland och 
Polen. Ulla Haastrup behandlade i Visbyrapporten de 
danska seglatsmotiven i Olav der Heilige in dänischen 
Wandmalereien. En utförlig beskrivning av Olavsikono- 
grafin lämnades i Visby av Mereth Lindgren, St. Olav in 
der mittelalterlichen Malerei Mittelschwedens. Hon jämför 
verk från 22 svenska kyrkor, 17 kalkmålningar och 5 al
tarskåp, med skriftliga källor för att ge en bakgrund till le
gendmotiv som S Olavs seglats eller S Olavs kappsegling. 
I sina översikter över kalkmåleriet i Den romanska konsten 
1995 och Den gotiska konsten 1996 har sedan Lindgren 
uppmärksammat representationsbilderna, bl a S Olavs 
roll som nationellt skyddshelgon.

När det gäller tysk forskning kan nämnas Hans Went- 
zels studie kring legendmotiven på Olavsskåpet från 
Stralsund, Olav fra Stralsund 1936. Joseph Brauns pre
sentation av Olavsattribut i Tracht und Attribute der Hei
ligen in der Deutschen Kunst 1943 tar främst upp senme
deltida exempel. Max Hasses genomgång av Olavsbilder 
i konstverk från Lübeck presenteras i Die Marienkirche zu 
Lübeck 1983. Carrowpsaltarens legendmotiv tolkades av 
den engelske forskaren Bruce Dickins i hans inventering 
av engelska Olavsframställningar 1940. Parallelliteten 
mellan S Olav och kung David har uppmärksammats av 
Hugo Steger i David, Rex etpropheta 1961 och Frank O. 
Büttner i Imitatio Pietatis 1983 samt av Robert Folz i Les 
saints rois du moyen âge en Occident (Vie—XlIIe siècles) 
1984, som innehåller en jämförelse av historia och litur
gi. Konsthistorikern Gustav Kühneis studie Wall Pamt- 
ings in the Latin Kingdom of Jerusalem 1988 tar upp S 
Olavs och S Knuts ikonografi i Födelsekyrkan i Betle- 
hem, vilket tidigare behandlats av den danske arkeologen 
Hans Kjær.

1:1:4 Forskning om konstverkens funktion 
och kontext

Intresset för konstverkens funktion och kontext har ökat 
inom internationell konstvetenskap under de senaste de
cennierna, och jag vill här presentera några exempel på 
åberopad forskningslitteratur. Per Jonas Nordhagen dis
kuterar i Norges kunsthistorie 1981 de stora altarskåpens 
form och funktion i avsnittet Senmiddelalderens billed- 
kunst 1350—1537. Anna Nilsén som studerat bildernas 
funktion i kyrkorummet i Kyrkorummets brännpunkt 
1991, hävdar i Program och funktioti i senmedeltida kalk
måleri, att det ”lönar sig föga att söka efter politiska pro
gramförklaringar eller ställningstagande i landskyrkornas 
målningssviter” (Nilsén 1986, 3, 513). I sina studier 
kring Risinge kyrka kommer Åke Nisbeth till slutsatsen 
att en kyrklig person, biskopen eller sockenprästen, sam
arbetat med konstnären (Nisbeth 1995,250). Påsympo- 
sierna i det skandinaviska nätverket för tvärvetenskapliga 
studier kring kyrkokonst och liturgi, Nordic Network on 
Liturgy and the Arts in the Middle Ages, (NorFA), har 
Olavsikonografins betydelse tagits upp (se kap 2 inl).

Målare och skulptörer nämns sällan bland förmodade 
läsare eller åhörare till sagor och legender, trots att deras 
bilder är bevis på att de förstått en berättelse väl (Lönn
roth 1964, 41, 52, 61; 1971, 96 ff; Gad 1971, 39; Carl- 
quist 1991, 79; 1994, 154; 1996, 57, 223). Bilder ses 
ibland som belägg för att texter fatt en ökad betydelse 
(Jansson 1994,115; Andersson 1996, 526). Påsenare tid 
har frågan om de medeltida konstnärernas latinkunska
per uppmärksammats inom latinforskningen. Latinska 
standardfraser på ett konstverk, såsom me fecit, ”gjorde 
mig”, är dock ej tillräckliga bevis för språkkunnighet 
(Öberg 1994, 221). Åke Nisbeths ovannämnda under
sökning visar att medeltidens konstnärer deltog aktivt i 
sin samtids intellektuella fromhetsliv och troligen var 
kunniga i både latin och teologi. Legendstycken ingick i 
evangelieutläggningar och predikningar på folkspråket i 
kyrkans Olavsfest, men även i predikningar utanför kyr
kan (Andersson 1993, 182—206, 226-230). Enskilda 
mästare och medarbetare i olika verkstäder har sannolikt 
haft god kännedom om både Olavslegenden och Olavs- 
mässans bibliska budskap (se kap 5:2:3).

1:2 UNDERSÖKTA KONSTVERK 
1:2:1 Uteslutna konstverk
Förutom de ovannämnda verk som tidigare har avförts ur 
Olavsikonografin, vill jag även utesluta en grupp dop
funtar inom stenskulpturen, vilket bör motiveras (Lidén 
1998, 67, 72—77). Några bilder av yxbärare från Anst, 
Vamdrup och Skredsvik, har uppgivits vara tidiga Olavs
bilder, men dessa figurer saknar alla både gloria och 
kungainsignier samt övrigt samband med Olavsikono-



grafin. Förekomst av yxa räcker ej alltid för att indikera 
en Olavsbild. Några unika scener på Löderupfunten i 
Skåne från omkring 1160-1170, en yxstrid och en 
skeppsbild, har utifrån ett tveksamt förslag från Roosval 
1918, ofta anförts såsom de äldsta narrativa Olavsbilder- 
na. Torkel Erikssons analys utgår från Roosval, men han 
finner motsägelser (Eriksson 1975, 9, 15). Ty ”Uppfatt
ningen att S. Olav skulle ha stupat på detta sätt står full
ständigt ensam, både i bildmässigt och textmässigt avse
ende”. Min undersökning av Löderupfuntens bilder be
kräftar detta, varför en rad invändningar kan lämnas. Be
skrivningen av ett ”seglande” skepp är ej korrekt, ty skep
pet ligger stilla med beslagna segel. Helgongloria och 
kungakrona samt övriga insignier saknas i alla bilder. Ing
en av scenerna stämmer med de medeltida Olavstexter- 
na, varken striden eller skeppet, ej heller med Olavsiko- 
nografin i övrigt. Den osäkerhet som misstolkningarna 
skapat vad gäller Olavsikonografins äldsta legendmotiv 
kan nu undanröjas.

1:2:2 Utvalda konstverk.
Kategorier och spridning

Som inledningsvis nämnts består undersökningsmateria
lets huvudgrupp av samtliga inventerade verk med narra
tiva legendmotiv, vilka främst förekommer inom måleri
et, men till denna grupp hör även ett par reliefer i trä och 
ben (se tab 1-2 samt katalog). Undersökningen av Olavs- 
attributen i representationsbilderna, t ex yxan och under- 
liggaren, kräver däremot ett urval inom såväl måleri som 
skulptur, därför att materialet här är så mycket större. I 
detta material ingår samtliga målningar med Olavsmotiv 
från det medeltida Sverige, medan ett representativt urval 
gjorts bland målningar från övriga länder. Eftersom un- 
derliggarmotivet främst förekommer inom skulpturen, 
är det befogat att undersökningen omfattar samtliga in
venterade skulpturer med detta motiv inom det medelti
da Sverige (se tab 7). När det gäller övriga länder har det 
på grund av det stora antalet verk krävts ett representativt 
urval. De utvalda konstverken består således övervägan
de av målningar. Till kategorin måleri räknas här kalkmå
leri, måleri på trä, glas och duk samt bokmåleri. Som må
leri på trä räknas målningar på en kyrkas träväggar, altar
skåpens flygeldörrar samt på korstolar, antemensalen och 
relikskrin av trä.

Eftersom avhandlingen är inriktad på de enskilda 
Olavsmotivens sammanhang och bildlegendens helhet, 
vill jag först kortfattat presentera de utvalda verken ut
ifrån den kategori de tillhör, såsom kalkmålningar, hel
gonskåp, altarskåp, flygeldörrar, antemensalen eller bok
målningar m m. Bland utvalda verk utgör stora kalkmål
ningar med narrativa Olavsbilder från mellersta Sverige 
en dominerande grupp, såsom Albert Målares verk i bl a

Lid, Ösmo, Solna, Dingtuna och Kumla, eller mål
ningarna i Hanebo, Roslagsbro och Knutby (tab 1:41— 
53, 55-57). (P1 8 a-d; Fig 37-44, 47-48, 57, 59-62, 
136—138, 140—141). Den äldsta Olavsbilden på pelaren 
i Betlehem från omkring 1160 är målad i vaxteknik, en- 
kaustik, och utgör en unik representationsbild inom mu- 
ralmåleriet. Till representationsbilder i kalkmåleri hör 
Nordens äldsta Olavsbild i Kaga, daterad till omkring 
1225. Dessa bildtyper förekommer i mindre antal inom 
det medeltida Sverige, men i större antal i Skåne, främst 
inom verk utförda av Fjälkinge-gruppens och Vittskövle- 
gruppens verkstäder. Narrativa Olavsbilder inom måleri 
på trä och i trärelief förekommer främst i helgonskåp, al
tarskåp, retabel och på antemensalen (Tångeberg 1986, 
131 ff, 292-309; 1996, 303 ff). Inom bokmåleriet pry
der narrativa Olavsbilder ett engelskt psalterium, Car- 
rowpsaltaren, och den isländska Olavssagan i Flateyjar- 
bok, medan representationsbilder är vanliga i isländska 
laghandskrifter av Jônsbôk (tab 1:1, 1:19—20). (PI 2, 17; 
Fig 21-25, 87 a-b.)

Konstverk med narrativa legendbilder har oftast S 
Olav som huvudmotiv. De narrativa Olavsbilderna före
kommer tillsammans med representationsbilder av S 
Olav i ett helgonskåp, vanligen placerat vid ett Olavsalta- 
re. Helgonskåp med S Olav som ensam korpusskulptur 
och med flera legendbilder i måleri eller träreliefer kallas 
Olavsskåp, vilka betecknas (OS) i tabellerna och i katalo
gen. Omkring 30 sådana Olavsskåp finns bevarade, helt 
eller delvis (Fig 8—16, 120—126, 129, 131—133, 144, 
147—151). Till de mer kompletta och bättre bevarade 
Olavsskåpen hör de från Vansö, Värmdö och Överenhör- 
na i Sverige, medan de i Misterhult i Småland, Östra 
Vram i Skåne samt Salo i Finland har större skador på 
dörrarna. Varje Olavsskåp utgör en ikonografisk helhet, 
varför de narrativa legendbilderna presenteras tillsam
mans med Olavsskåpets skulptur i korpus. Olavsskåpet i 
Värmdö kyrka, vars helhetskomposition hör till de bäst 
bevarade, är skulpterat och målat av Lars Snickare 1514 
(Lidén 1984, 78; tab 1:67). Lars Snickare signerade och 
daterade sitt verk i en av legendscenerna (se kap 3:1:2 och 
5:2:2). (P14.) I andra fall har Olavsskåpens målningar in
te samma formala överensstämmelse med skulpturen i 
korpus, t ex i Överenhörna eller Misterhult. Olavsskåpet 
från Jumkil är ej avsett att ha några dörrar.

Flygeldörrarna saknas i en del Olavsskåp och endast 
gångjärnen finns kvar, som i Granhult, Norra Strö, Över
gran (II) och Torp i Sverige samt Rimito i Finland (Fig 
117, 131, 15, 147). I vissa fall har endast en av Olavsskå
pets flygeldörrar med narrativa legendmotiv bevarats 
såsom från Söderköping och i Östuna i Sverige (Fig 
143-144). Skulpturen och målningarna på Olavsskåpet 
från Stralsund i Tyskland finns bevarade, men själva skå
pets arkitektur förstördes under andra världskriget (Pl



Fig 9. Flygelmålningar med le
gendmotiv: a) Olav hör predi
kan i mässan b) Olav döps i 
Rouen c) Olavs seglats med 
handelsfartyg d) Olav landsti
ger i Norge e) Olav i strid vid 
Stiklestad, f) Pilgrimer i bön 
vid det öppna Olavsskrinet. In
sidan på dörrar från raserat 
Olavsskåp, Nicolaikyrkan, Stral
sund (Tyskland, Mb). Nord- 
tyskt arbete ca 1410-1420 (P13 
a-b, 18, 22; Fig 52, 129 a-e).

Panel paintings with narrative 
motifs: a) Olav attending Mass, 
b) Baptism of Olav in Rouen, c) 
Olav’s voyage with merchant 
ship d) Olav landing in Nor
way, e) Olav fighting at the 
Battle of Stiklestad, f) Pilgrims 
in prayer at the open tomb shri
ne of St. Olav. Inside of wings 
from dismantled St. Olav Shri
ne, St. Nicolai Church, Stral
sund (Germany, Mb). North 
German workshop c 1410— 
1420 (PI 3 a-b, 18, 22; Fig 52, 
129 a-e).

3a-c; Fig 9, 129a-d). Fragmentariskt bevarade är skå
pen från Bro på Gotland samt Berg, Drev och Sjösås från 
Småland i Sverige (Fig 121—125). Alla dörreliefer på skå
pet från Dädesjö i Småland har gått förlorade, men skå
pet med korpusskulpturen finns kvar (Fig 6, 120). Skå
pen från Vånå, Nykyrko (I), Ulfsby, Urdiala och Hattula 
i Finland samt Hasle i Danmark är inte heller kompletta 
(Fig 126 a—b, 133, 148—149). Äldre stående eller tronan
de Olavsskulpturer kunde återanvändas i ett nytt altar
skåp som i Länna, Overselö och Torp i Sverige, men av 
dessa har endast Lännaskåpet bevarade flygeldörrar med 
legendmotiv (Fig 14, 145, 147). Här kan även nämnas 
Olavsskåpet från Vatnsfjord på Island, som dock har 
andra motiv på flygeldörrarna (Fig 201).

Bland narrativa Olavsmotiv inom måleri på trä utgör 
de norska antemensalena en viktig grupp, ty de hör till de 
äldsta narrativa legendbilderna i Skandinavien (Wich- 
ström 1981, 253-297; Morgan 1995, 9-23; Achen 
1996, 10, 111). Antemensalena från Kaupanger och År
dal (I) ur Bergenskolans krets från perioden 1250-1325 
uppvisar bilder av Olavsmartyriet i kombination med 
andra helgonmotiv (P120; Fig 58, 74 a—c). Antemensalet 
från verkstaden i Trondheim daterat till omkring 1300 är 
helt ägnat åt S Olav, med flera legendscener samt en re- 
presentationsbild av S Olav som mittscen (Pl 15). Det 
norska resealtaret, som i forskningen kallats ”Christian 
den I:s resealtare”, är en diptyk i valrossben av norskt ur
sprung, möjligen från en verkstad i Oslo (?) vid 1300-



Fig 10. Flygelmålningar 
med legendmotiv: a) Olav i 
mässan, b) Olavs seglats, c) 
Olav såras på slagfältet i 
Stiklestad, d) Tronande Olav 
får yxhugg i knät. Dörrar 
med skadat måleri (Fig 
134). Korpusskulptur S Olav 
med ciborium stående på 
drakunderliggare. Olavsskåp, 
Salo (Ob), Lübeck inflytan
de/inhemsk skola, ca 1430- 
1450.

Panel paintings with narra
tive motifs: a) Olav atten
ding Mass, b) Olav’s voyage, 
c) Olav wounded at the 
Battle of Stiklestad, d) En
throned Olav receiving the 
blow in his leg from an axe. 
Wings with fragmentary 
painting (Fig 134). In cor
pus Olav with ciborium 
trampling on a dragon. St. 
Olav Shrine, Salo (Öb), Lü
beck influence/Domestic 
school, c 1430-1450.

talets början (tab 1:6. Fig 119). De bevarade nio legend
relieferna med S Olavs passion och mirakler är numera 
dock ej placerade i ursprunglig ordning. Bland altarskå
pen intar högaltarskåpet i Köping en särställning, ty S 
Olav har både fått en framträdande plats i korpus och på 
flygeldörrens utsida, som är försedd med kompletteran
de narrativa legendbilder av dopet och seglatsen (tab
1:69; Fig 18).

Representationsbilderna inom måleri på trä i det me
deltida Sverige är en viktig del av det utvalda materialet, 
eftersom dessa ej tidigare behandlats i sin helhet i lit
teraturen och därmed varit förbisedda (se katalog; Fig 
170-184). När det gäller målningar av S Olav i helfigur 
på flygeldörrar, inte sällan på Mariaskåp, kommer ett av 
de äldsta exemplen från Skällvik och är från 1400-talets

början (Tångeberg 1986, 41, 115, 130 ff, 254 ff, 292 ff). 
Andra tidiga exempel av hög kvalitet från Sverige kom
mer från Frösunda, Risinge och Tjällmo, där S Olav 
framträder i ceremonidräkt, medan han är klädd i rust
ning i Storkyrkoskåpet samt i Segersta (P1 10, 23-24). 
Flygeldörrarna från Lye, Sånga och fiandöl hör till en se
nare kategori. Färlövmålningen är tyvärr hårt restaure
rad, medan Skanörmålningen uppvisar skador (Dufberg 
1994, 13). Nämnas kan även flygelmålningar i Vörå i 
Finland samt Horg, Fosnes, Norddal, Sömna och Gran
vin i Norge (Fig 107,112,190,193-200). Till kalkmåle
riets representationsbilder hör Kaga, Bro, Tensta, Tortu- 
na och Sigtuna samt Alnö i Sverige (Fig 5, 80, 125 b, 
164—169, 212). Senmedeltidens Skåne har dock flest ex
empel, såsom Östra Sönnarslöv eller Linderöd (Fig 68,



189 e). Några få glasmålningar finns bevarade, t ex från 
Gerum, Hörsne, Lye ochTräkumla på Gotland samt från 
Nagu i Finland (KF, 41). (Fig 177—180.) På Gotland är 
Olavsbilder fragmentariskt bevarade på ett relikskrin från 
Eke och på en korstol från Kräklingbo (Fig 113). Bland 
processionsfanor finns exempel från Hemmesjö i Sverige 
och Lavik i Norge.

För attributundersökningen har jag utgått från de verk 
där S Olav är ett huvudmotiv (tab 7). Därför har även de 
omkring 80 skandinaviska altarskåp valts ut där Olavs- 
skulpturen intar en framträdande roll i skåpets korpus, 
vilka betecknas (OK) i registret (MWS III 109-257; 
Nordhagen 1981, 385-400; Karlsson 1996, 245-281). 
En Olavsskulptur kan även ha en framträdande plats i en 
av flygeldörrarna, såsom fallet är i Ilsbo. Ibland har skå
pets Olavsskulptur kompletterats med en målad repre - 
sentationsbild på flygeldörrens utsida, som i högaltarskå
pet i Stockholms Storkyrka, tillverkat 1468 (P1 10). I Yt- 
tergran, Ljustorp och Ryssby i Sverige samt i Röst och i 
båda skåpen från Kvaefjord (I— II) i Norge har S Olav till 
och med placerats centralt i korpus mitt (Fig 17, 95, 104, 
153—154). I stor helfigur träder han fram i svenska altar
skåp, t ex Hakarp, Åseda, Källa, Hammarby och Bälinge 
samt Skellefteå och Linde (Fig 101, 152). Likaså i det 
skånska skåpet från Oppmanna. Flera norska altarskåp 
kan nämnas som Bjugn, Hjörundfjord, Höylandet, Nes- 
na, Måsöy och Skervöy samt Grip, Leka och Andenes 
(Fig 66 a, 78).

1:2:3 Narrativa legendbilder. Spridning 
och utveckling

Endast ett begränsat antal episoder och teman från den 
mycket händelserika Olavslegenden i legendtexter och 
historiska sagor återfinns såsom motiv inom den medel
tida bildkonsten. De bevarade narrativa legendmotiven 
som presenteras och undersöks nedan i kapitel 3 omfat
tar sammanlagt 124 bilder, vilka formar sig kring tio av
görande händelser ur helgonets liv och passion (se tab 
1—2). De tio huvudmotiven utgör ett urval som följer en 
etablerad norm för helgonberättelser, vilket tyder på ett 
hagiografiskt syfte (Abou 1994,35 ff; se kap 5:1-2). Olav 
den helige är huvudpersonen i samtliga av bildkonstens 
legendmotiv, och han kan identifieras genom generella 
och individuella attribut. Händelser ur kung Olavs fa
miljeliv saknas dock och skildringar av hans offentliga liv 
är sällsynta. I den kyrkliga konsten saknas många av de 
individualiserade och intressanta bifigurer, vilka före
kommer i Snorres Olavssaga, i synnerhet kvinnor. Ibland 
har episkt dramatiska episoder omvandlats till bilder 
med mer symboliskt förtätad stämning (kap 3:7:1, 7—9).

Några enstaka bilder i form av ett livsträd och stam
träd kan tolkas allegoriskt (se kap 3 inl). Den blivande

helgonkungens ankomst förutspås i sagan över hundra år 
före hans födelse år 995. Sagan berättar om S Olavs stam
träd, om modern Åstas födslovåndor vid Olavs födelse 
och om hans två barndop, den hedniska ceremonin ut
förd av fosterfadern Rane och den kristna dopceremonin 
av kung Olav Tryggvason. I den medeltida bildkonsten 
skildras i några få bevarade verk S Olavs möte med kris
tendomen, hans omvändelse i England och hans vuxen
dop i Rouen (kap 3:1—2). Av tidigare forskning och seg
latsbildernas stora omfattning kan man tro, att konstnä
rerna och beställarna främst skulle ha lockats av den un
derhållande karaktären i berättelsen om helgonkungens 
seglatser och strider mot sjöodjur och vilddjur, troll, jät
tar och djävlar (se kap 1:1:2—4 och 3:3). Han klyver ber
gen med sitt skepp och öppnar farleder med Guds hjälp, 
och han kappseglar över fjäll och hav om kungamakten.

Mer stramt utformade och ceremoniellt präglade hän
delser som landstigningen, kungavalet och kröningen är 
inte lika frekventa, och ryttarbilderna är få till antalet 
(3:4-5). Drömmar hörde till de element i medeltidens 
konst och dikt vilka drev berättelsen framåt, men trots 
det utgör bilder av kungens dröm en liten grupp (3:6). 
Det centrala motivet, S Olavs martyrium vid Stiklestad 
förekommer i betydligt fler verk och dess bilder har fått 
en mycket varierad konstnärlig utformning, från realis
tiska stridsscener med många personer och vapen till mer 
symboliskt skildrade martyriebilder som framhäver li
dandets mirakulösa förvandling till himmelsk lycka 
(3:7). Bilderna av Olavskultens ceremonier är mycket få, 
såsom den hinsides martyrkröningen, skrinläggningen 
och pilgrimerna vid hans skrin (3:8-9). Mirakelmotiven 
är något fler, men ändå få i förhållande till mängden offi
ciella mirakelberättelser, som omfattar nära 50 mirakler. 
Mirakelbildernas låga antal gör att de behandlas i ett en
da avsnitt (3:10).

De bevarade 124 legendbilderna fördelar sig på antalet 
bevarade scener i konstverken enligt följande: Stamträdet 
och födelsen (2), omvändelsen i mässan (8), dopet (2), 
seglatsen (45), landstigningen, kungavalet och kröning
en (15), ritten och själagåvan (2), drömmen (7), martyri
et (25), martyrkröningen (6), skrinläggningen (3) och 
mirakierna (8). Av denna sammanställning framgår att 
bilder av S Olavs hjältedåd, seglatser och strider, utgör en 
betydligt större grupp än bilder av helgonkungens roll 
vid kyrkliga ceremonier. Hur konstverken med de narra
tiva bilderna fördelas topografiskt och kronologiskt på 
olika länder och stiftsområden framgår av tabell 1, där 
man kan följa motivets och temats konstnärliga utveck
ling i både bild och dikt.

Seglatsmotivet hör till de äldsta centrala motiven, och 
de realistiska och symboliska martyriebilderna förekom
mer samtidigt under hela medeltiden. Omkring år 1300 
börjar vid sidan om martyriets stridsbilder utvecklas mer



sakrala motiv som framhäver S Olavs fromhet, scener 
med bön, dop, själagåva, skrinläggning, martyrdöd, mar
tyrkröning och mirakler. Stralsundsskåpets framställning 
av omvändelsen, dopet och skrinet bildar en unik höjd
punkt omkring 1410-1420, stilistiskt och ikonografiskt, 
både vad gäller S Olavs sakrala betydelse och dramatiska 
hjälteroll. Bilden av den ödmjuke S Olav i mässan ut
trycker tidens fromhetsideal. Stralsundsskåpets version 
av S Olav som stridshjälte i Stiklestadsslaget får stor bety
delse för hela den senmedeltida Olavsikonografin. De is
ländska illustrationerna till Olavssagan framträder vid 
1300-talets mitt strax innan de första seglatsbilderna 
uppträder i kalkmåleriet i Roskilde stift. När seglatsmoti
vet sedan slår igenom brett i Sverige efter 1400-talets 
mitt, t ex i Albert Målares verk, har motivet fått en annan 
karaktär. (På grund av omfånget placeras dessa seglatsbil
der i en egen grupp, här kallad ”Albertgruppen”.) I sam
band med de senare seglatsbilderna tillkommer krö- 
ningsmotivet. Mirakelmotiven i Risinge, Väskinde och 
Träkumla bildar en egen grupp. Vid sidan av de innerliga 
scenerna med S Olavs dröm och hans samtal med Gud 
visas bilder av den fromme S Olav knäböjande i andakt i 
både Överenhörna, Värmdö och Köping. Andenesskå- 
pets unika passionssvit bildar en slutpunkt av S Olavs 
martyrium med en stegrad Kristusparallellitet enligt con- 
formitas Christi.

Legendbildernas och representationsbildernas ikono- 
grafiska utveckling sammanfaller i viss mån, vilket fram
går av avsnittet om Olavsbildens typutveckling (se kap 
1:4:1—3). De stillsamma och fromma motiven med den 
fredlige S Olav i kunglig skrud, som botar sjuka och räd
dar nödlidande, och motiven med de kyrkliga ceremoni
erna kring hans grav utvecklas mot allt livfullare fram
ställningar, både realistiska och fantastiska. Scenerierna 
med S Olavs sjöfärd fylls med allt mer dramatiska inslag, 
stora skepp och ett myller av figurer, präster och krigare i 
kamp mot de vilda trollen.

1:3 METODER OCH PROBLEM 
1:3:1 Ikonografiska förlagor och tolknings

metoder
I avhandlingen tillämpar jag en väl beprövad ikonogra- 
fisk undersökningsmetod, som finns beskriven i den om
nämnda ikonografiska forskningslitteraturen (Stråten 
1993, 10, 16; se kap 1:1:2; Lidén 1997:11, 34ff). Det 
första steget i en ikonografisk undersökning är enpre-iko- 
nografisk beskrivning av konstverkets bilder som bildar 
utgångspunkt för det andra stegets ikonografiska beskriv
nings verkets motiv. Dessa grundläggande beskrivning
ar utgör underlaget för det tredje steget, den ikonografis
ka tolkningen. Dels jämför man de utvalda bilderna med 
andra verk, för att kunna säkerställa deras roll i en större

ikonografisk helhet, dels görs stiljämförelser för att pröva 
datering och ursprung, och man söker efter direkta och 
indirekta bildförlagor. I ett fjärde steg kan slutligen en 
djupare ikonologisk tolkning fotas. Min undersökning av 
bildförlagor till legendbilder och attribut presenteras i ta
bell 2:1—10 samt i avsnittet om Bildsyn, förlagor och pa
ralleller (se kap 5:2:3).

En bildförlaga kan vara ett stilistiskt närstående verk, 
som konstnären indirekt påverkats av även när det gäller 
den ikonografiska utformningen. Det kan också vara frå
ga om en direkt bildförlaga, inom en närstående motiv
genre, t ex skeppsbilder, kröningsbilder eller stridsbilder. 
Medeltida konstnärer har dock inte alltid kopierat en 
bildförlaga slaviskt, varför europeiska hagiografiska mo
tiv uppvisar variationer (Ross 1994, 57, 133 ff; se kap 
5:2:3). När det gäller de nordiska helgonkungarnas iko- 
nografi, kan framställningarna i många avseenden härle
das från en bildtyp, en allmän standardbild för kungar. 
Det finns en sådan tecknad standardförlaga bevarad när 
det gäller en representativ kungabild, nämligen i den is
ländska teckningsboken, Islenszk teiknibok (Fett 1917, 
21; se kap 4:1:1). (Fig 82.)

Det tredje steget i den ikonografiska metoden, bild
tolkningen, är företrädesvis baserad på en jämförelse mel
lan bilderna och olika skriftliga källor (Stråten 1993, 10, 
16; se inl och kap 1:1:2). Det är önskvärt att finna jäm
förbara underlag när det gäller de olika ”nivåerna” i tolk
ningen av bild och text. Härdelin redogör för medelti
dens bibeltolkning, hur en bibeltext kan tolkas i flera 
plan med olika betydelsedimensioner (Härdelin 1987, 
34-43). Berättelsens konkreta bokstavliga mening enligt 
sensus litteralis utgör textens grundläggande betydelse. 
Denna mening kan tolkas på ett mer differentierat and
ligt plan, sensus spiritualis, så att berättelsens dj upare sym
boliska betydelse kan framträda. Termen sensus quadru
plex Scripturae, skriftens fyrfaldiga mening, kan enligt 
Härdelin vara fruktbar i bildtolkningen av medeltidens 
kyrkokonst. Bibeltextens symboliska betydelse innefattar 
i sin tur flera dimensioner, en allegorisk betydelse, sensus 
allegoricus, en tropologisk betydelse, sensus tropologicus, 
samt även en anagogisk innebörd, sensus anagogicus. Den 
typologiska tolkningen slutligen bygger på att en gam
maltestamentlig förebild, typos, får sin uppfyllelse i Kris
tus, i en nytestamentlig händelse.

En liknande metod föreslås av Åke Nisbeth i Bildernas 
predikan och Ordet som bild (Nisbeth 1986, 139; 1995, 
132). Betraktaren ska inte nöja sig med en bokstavlig 
tolkning utan söka en djupare innebörd. Bildens verkliga 
innehåll, den symboliska betydelsen, ska tolkas på flera 
plan, allegoriskt, moraliskt och eskatologiskt. Bildernas 
funktion var, enligt Nisbeth, att åskådliggöra kyrkans lä
ra och ordet i predikan: ”Fantasin och uppfinningsför
mågan när det gällde att finna tolkningar kände knappast



några gränser.” När det gäller dessa tolkningsmetoder 
tillämpar jag en mer begränsad jämförelse i första hand 
utifrån två dimensioner, sensus litteralis och sensus spiritu
alise ty det är ej min ambition att täcka in alla ”nivåer” 
i sensus spiritualis. De olika betydelsedimensionernas 
”sannhet i flere plan” kunde under medeltiden övergå i 
varandra och uppfattats som likvärdiga och samtidiga 
(Krag 1995, 124-126). I syfte att belysa Olavsikonogra- 
fin i relation till kyrkorummet tillämpar jag en ny mer 
övergripande metod, som ej tidigare använts i konstve
tenskaplig forskning. Min jämförelse mellan Olavsbil- 
derna och de texter som framförs under Olavsfestens li
turgiska dygn utgör en ny metodisk syntes (se kap 2:1:1, 
5:1:3 och exkurs 1-2).

I det avslutande steget fördjupas tolkningen när det 
gäller bildernas representativa roll, funktion och tendens 
och ”interrelationen” mellan text och bild. Begreppet

kontext kan i mitt arbete hänföras till en litteraturveten
skaplig tradition. Förutom att syfta på ett textparti och 
dess omgivning, kan begreppet kontext även ha ”vid
sträckt betydelse”. ”Kontext” blir då en ”totalsumma” av 
texten och den yttre situation som präglar tillkomsten 
och dess sociala tids- och rumsbundna ram (Enkvist 
1974, 117). I processen vid konstverkets tillkomst sker 
en växelverkan mellan bilder och berättelser, muntliga 
eller skriftliga, och många faktorer samverkar (Stråten 
1993, 10). Indirekt kan en bild vara uttryck för fler per
soner än konstnären eller beställaren och därmed utgöra 
ett representativt uttryck för sin tillkomstmiljö. När det 
gäller importerade medeltida verk i Skandinavien kan det 
röra sig om ett stort avstånd mellan beställarens kulturel
la miljö och verkstadsortens kulturella miljö (Bonsdorff
1993, 78, 86; 1996,443 ff; se kap 5:1:1 och 5:2:1-3).



Fig 11. Flygelmålningar med legendmotiv: a) Olav i mässan, b) Olavs 
seglats med präst, c) Olav och präst vid landstigning, d) Tronande 
Olav far yxhugg i knät. Korpusskulptur av Olav i ceremonidräkt tro
nande över drakunderliggare med kungahuvud. Olavsskåp, Överen- 
hörna (Sö). Lokal verkstad, 1400-talets slut.

Konstverkets helhet.
Läsordning, språkband och tempus
Narrativa legendmotiv presenteras vanligen i en bildserie 
med ett inbördes sammanhang, så att man kan ”läsa” bil
dernas innehåll enligt en läsordning.6 Syftet med min un-

6 Begreppet ”Erzählordnung”, berättelseordning, och ”Erzählfol- 
ge”, berättelseföljd, användes på symposiet Träume im Mittelalter för 
att beskriva i vilken ordning bilderna skulle tydas (Schmitt 1989, 
17-20).

Panel paintings with narrative motifs: a) Olav attending Mass, b) 
Olav’s voyage with priest, c) Olav and priest landing, d) Enthroned 
Olav receiving a blow on his leg from an axe. Corpus figure of en
throned Olav in royal robe trampling on a dragon with king’s head. St. 
Olav Shrine, Överenhörna. Local workshop, end of 15 th century.

dersökning av läsordningen är att finna legendbildernas 
inbördes sammanhang i varje enskilt verk, bildernas egen 
narrativa funktion och konstnärens roll som bildberätta
re. Olavslegenden förmedlades vanligen genom högläs
ning på latin eller folkspråk i olika miljöer. Skrivkunnig
het och läskunnighet var förbehållen en mindre grupp 
med tillgång till böcker (Lönnroth 1964, 52; Carlquist 
1991, 79; 1994, 153; Jansson 1994, 105; Öberg 1994, 
216; Andersson 1996, 518). Många konstnärer eller kyr-



Fig. 12. Flygelmålningar med legendmotiv: a) Olav i bön under mäs
san, b) Olavs mirakulösa seglats och trollstrid, c) Olav såras i striden 
vid Stiklestad, d) Drömmande Olav far dödande yxhugg i knät på 
slagfältet och hans själ upphöjes till himlen. Korpusskulptur av Olav i 
rustning stående på krigarunderliggare. Representationsbild, utsida 
av v dörr (Fig 115). Olavsskåp, Värmdö (Up). Daterad signatur av 
Lars Snickare 1514.

Panel paintings with narrative motifs: a) Olav in prayer during Mass, 
b) Olav’s miraculous voyage and defeat of female trolls, c) Olav woun
ded at the Battle of Stiklestad, d) Olav dreaming when slain by fatal 
blow on the knee from an axe on the battlefield and elevation of his 
soul. Corpus figure of Olav in armour trampling on a warrior. 
Representational image, exterior of left wing (Fig 115). St. Olav 
Shrine, Värmdö (Up). Dated signature by Lars Snickare 1514.



Fig 13. S Olav i ceremonidräkt stående på krigare, omgiven av fyra 
musicerande änglar. Korpusskulptur och flygelmålningar, Olavsskåp, 
Vansö (Sö). Lokal verkstad, 1400-talets slut.

St. Olav in royal attire trampling on a warrior, accompanied by four 
angels playing music. Corpus figure and panel paintings, St. Olav 
Shrine, Vansö (Sö). Local workshop, end of 15th century.

Fig 14. Flygelmålningar med legendmotiv på dörrar till dubbelt hel
gonskåp för S Erik och S Olav. V dörr, Erikslegenden: a) Eriks och 
biskop Henriks korståg till Finland, b) Eriks martyrium vid Östra 
Aros 18 maj 1160. H dörr, Olavslegenden: c) Olavs mirakulösa seglats 
och trollstrid, d) Olavs dröm om himlastegen i striden vid Stiklestad 
(Fig 139). Träskulpturer av äldre 1300-talstyp senare placerade i skå
pets korpus; Erik stående på kung, Olav stående på krigare. Helgon
skåp, Länna (Up). Inhemskt arbete, ca 1470.

Panel paintings with narrative motifs on doors of a double shrine- 
altarpiece to St. Erik and St. Olav. Left wing, the Legend of St. Erik: a) 
Missionary voyage of Erik and Bishop Henrik to Finland, b) Erik’s 
martyrdom at Östra Aros 18 May 1160. Right wing, the Legend of St. 
Olav: c) Olav’s miraculous voyage and encounter with trolls, b) Olav’s 
dream of the Ladder to Heaven in the Battle of Stiklestad (Fig 139). 
Wooden figures of older 14th century style later placed in corpus of 
the shrine; Erik trampling on a king, Olav trampling on a warrior. 
Shrine-altarpiece, Länna (Up). Domestic work c 1470.



Fig 15. S Olav i rustning stående grensle över drakunderliggare med 
krigarhuvud. Inskription på baldakin: ”DOMINE * OLAVE * P 
*NOBIS * QVEZUM[VS] ” (Vår Herre och Gud, Olav, bed för oss 
som tillbeder dig). Olavsskåp, Övergran (Up). Dörrar förlorade. Upp
ländsk verkstad ca 1500.

St. Olav in armour standing astride a dragon with warrior’s head. In
scription on canopy: “DOMINE * OLAVE * P *NOBIS * QVE- 
ZUMfVS]” (Our Lord and Master, Olav, pray for us who worship 
thee). St. Olav Shrine, Övergran (Up). Wings missing. Uppland 
workshop c 1500.

Fig 16. S Olav i rustning stående på kungaunderliggare med brynja. 
Olavsskåp, Jumkil (Up), dorsaletyp utan dörrar. Uppländsk verkstad 
1490-1500.

St. Olav in armour trampling on a king in coat of mail. St. Olav 
Shrine, Jumkil (Up), dorsal without wings. Uppland workshop 
1490-1500.





kobesökare saknade därför träning i att se på bilder eller 
”läsa” dem på samma sätt som man läser skriven text. 
Det finns därmed inte någon given regel för ”läsningen” 
av medeltida bildkonst. Bildserierna med de narrativa 
Olavsmotiven kan nämligen läsas olika, beroende på vil
ken bildförlaga eller textförlaga man utgår från.

Tolkningen av Carrowpsaltarens Olavsbilder blir ex
empelvis helt annorlunda om man läser bilderna upp
ifrån och ned enligt en vanlig komposition i Bible Mora- 
lisée, än om man läser dem utifrån textens kronologi från 
vänster till höger, vilket även förekommer i Codex Vindo- 
bonensis omkring 1220 (Ringbom 1980, 43; Büttner 
1983, 205; Lidén 1992:1, 89; Guest 1995, 2-8; tab 1:1). 
Olavsbilderna har ibland placerats ovanför varandra på 
två dörrar i ett Olavsskåp, åtskilda av korpusskulpturen 
som i Värmdö, eller på var sida om ett fönster som kalk
målningarna i Knutby och Roslagsbro. I andra fall som 
exempelvis i Almunge kan man läsa bilderna som en text 
från vänster till höger. Ibland kan en bild skildra flera 
händelser ur legenden samtidigt eller återge två scener pa
rallellt i samma komposition, en simultanframställing. 
Vilken läsordning som valts i analysen av avhandlingens 
verk redovisas i varje enskilt fall (se tab 1). Scenernas pla
cering utgår i min beskrivning från betraktarens synvin
kel, vilket följer samma läsordning från vänster till höger 
som i en skriven text.

För att återge vad aktörerna i bilden tänkte på, talade 
eller drömde om användes bildkonventioner, direkt eller 
indirekt berättande (Ringbom 1980,41—43, 57—60). Sy
ner, drömmar och visioner rango rdnades från den kon
kreta drömmen, visio imaginaria och corporalis, till en 
högre andlig syn, visio spiritualis och intellectuals. In
skrifter förekommer men även språkband, antingen tom
ma såsom på Trondheimantemensalet eller försedda med

Fig 17. S Olav i rustning stående på drakunderliggare med kungahu- 
vud, i mitten av korpus flankerad av Maria, Sunniva, biskop och dia
kon. Träskulptur, högaltarskåp, Yttergran (Up). Dörrar förlorade. In
hemskt arbete, ca 1470-1480.

St. Olav in armour trampling on a dragon with king’s head, in the 
centre of corpus flanked by Virgin Mary, Sunniva, Holy Bishop (Hen
rik) and Holy Deacon (Lars). Wooden sculpture, high altarpiece, Yt
tergran (Up). Wings missing. Domestic work, c 1470-1480.

Fig 18. S Olav i rustning med ciborium stående grensle över drakun
derliggare. Träskulptur i korpus vid sidan av Maria and S Ursula. Fly
gelmålningar med berättande motiv ur Olavslegenden på motsatta 
dörrens utsida (P1 6a-b). Högaltarskåp, Köping (Vsm). Tyskt arbete 
ca 1520.

St. Olav in armour with ciborium standing astride a dragon. Wooden 
sculpture in corpus beside Virgin Mary and St. Ursula. Panel paint
ings with narrative motifs from the legend of St. Olav on the exterior 
of opposite wing (PI 6 a-b). High altarpiece, Köping (Vsm). German 
workshop c 1520.

en målad text. Ett tomt språkband kan beteckna ett sam
tal, men också läsordningens riktning. Språkband med 
skrift förekommer i några berättande Olavsmotiv, såsom 
Olavs befallning på skeppet, Kristi kallelse i drömmen 
och martyriet samt i mirakelkommentarer. Språkban
dens text har kunnat tydas utifrån Olavstexterna, men ej 
när det gäller Floda och Odensala i Uppland samt S:t 
Olofs kyrka i Skåne på grund av målningarnas skador. 
Språkband med tydbar text har Carrowpsaltaren samt 
kalkmålningarna i Risinge, Danmark och Knutby. För 
att få kunskap om hur olika typer av Olavsbilder funge
rade under Olavsfestens liturgiska dygn har jag även valt 
att jämföra bild och text utifrån tempusväxlingen i 
Olavstexterna (se kap 5:1 och exkurs 1:3).

Läser man ett Olavsskåp med korpusskulptur och om
givande legendbilder bild för bild från vänster till höger 
utifrån Olavsofficiets lectier, kan varje bild motsvaras av 
en lectie. Följer man däremot officiets hymner, antifoner 
och responsorier, med framåtsyftande eller tillbakablick
ande innehåll, ges en möjlighet att läsa de enskilda bil
derna både framåt, bakåt eller inåt mot korpusbilden. 
Bildserier på väggar och i valv kan således läsas i flera rikt
ningar. Olavsliturgins bibelläsningar och predikotexter 
sätter slutligen konstverkets helhet av Olavsbilder i rela
tion till altarskåpets eller kyrkans övriga bildprogram, 
främst bilderna av Kristus och Maria.

1:4 OLAVSBILDENS TYPER 
OCH UTVECKLING

1:4:1 Representationsbildernas typutveckling
Som bakgrund till min presentation av medeltida Olavs- 
texter i kapitel 2 och de berättande legendbilderna i kapi
tel 3 vill jag först ge en kortfattad översikt av representa
tionsbildernas typutveckling inom Olavsikonografin, 
baserat på utvalda konstverk samt på exempel inom åbe
ropad forskningslitteratur (se katalog och tab 7). Den 
stora variationen av kännetecken och attribut framgår 
av både attributregister och motivtabeller (se tab 4—5, 
6:1-68 och 2:11-17). Yxans och underliggarens typut
veckling och symbolik behandlas mer omfattande i av
snittet om Olavsattributens symbolik (se kap 4:1—3).

Den tidiga Olavsbilden. Porträtt eller idealbild?
Vid Olavsjubileet i Trondheim 1930 diskuterades frågan 
om den historiske kung Olav Haraldssons porträtt och 
avsaknaden av en kultisk ”urbild” (NoS 1930, 106-125, 
498). Man trodde att det hade funnits dels en romansk 
kultbild av trä, dels en stor portalstaty av sten, vilka ut
gjort förebilder till senare Olavsbilder (Fett 1908, 39, 78; 
se kap 5:2:3). I centrum för denna diskussion enligt sa
gans sensus litteralis stod S Olavs skägg och problemet rö-



Fig 19. Härskare med korsstav och yxa (?). Frontal bröstbild, bysan
tinsk stil. Penning präglad i Hedeby av myntmästare Ioli. Myntning 
av Magnus (den gode) Olavsson i Danmark (1042-1047), möjligen 
till minne av fadern kung Olav Haraldsson efter segern vid Lyrskogs 
hed 1043.

Ruler holding a cross-headed sceptre and an axe (?). Facing bust, By
zantine style. Coin struck at Hedeby by mintmaster Ioli. Coinage of 
Magnus (the Good) Olavsson in Denmark (1042-1047), possibly in 
memory of his father, King Olav Haraldsson, on the occasion of the 
victory at Lyrskog Hed 1043.

rande kung Olavs ”porträtt” i förhållande till 1000-talets 
kungaideal. Såom urtyp framhöll Roosval en skäggig hel
gonkung (Roosval 1931, 65-741). Jämförelsen mellan 
1000-talets europeiska härskarikonografi och 1200-ta- 
lets altarskulpturer visade, att det inte kunde vara fråga 
om något historiskt porträtt av Olav Haraldsson utan om 
en typbild av ett kungaideal. Diskussionen om den äldsta 
Olavsbilden och den helige Olavs skägg fick mycket stor 
genomslagskraft. En bidragande orsak var en mycket ti
dig datering till 1200-talets början av de skäggiga Olavs- 
skulpturerna från Hölö och Valö (af Ugglas 1913, 40; 
MWS II, 83; Karlsson 1995, 275; tab 7:1). Att en skäg
gig Olavstyp dominerar Olavsframställningarna under 
hela medeltiden, var ett annat argument. Jämförelserna 
mellan senmedeltida målningar av S Olav med rödbrunt 
skägg och Olavsballaderna med hans ”röda skägg” vann 
anklang, liksom tanken på ett förmodat släktskap mellan 
S Olav och guden Tor (Ahnlund 1924, 40—46; se kap 
4:1:4 och exkurs 3:1). Ett argument mot en skäggig ”ur
bild” är dock det faktum, att flera av de äldsta Olavsbil- 
derna framställer en ung och skägglös kung, såsom i is
ländska bokillustrationer och sigill, och dessa bilder dis
kuterades vid Nidaros-utställningen 1953 (Marstränder 
1953, 75; tab 1:19-20 och tab 6:51).

I diskussionen kring den äldsta Olavsbilden nämns in
te sällan kungabilderna på mynt från kung Olav Haralds- 
sons och på Magnus den godes tid (Trætteberg 1964, 34; 
1969, sp 286; Gunnes 1992,318; Krag 1995,148 ff). På 
mynten visar åtsidan en man i spetshjälm i vänster profil, 
ibland med en spira framför sig, dock ingen helgonbild 
utan en tidstypisk härskarbild. Olav Haraldssons son

kung Magnus ”den gode”, lät slå mynt i Hedeby (Becker 
1983, 42; Blom 1997, 56). Åtsidan på Hedeby-mynten 
pryds av en bröstbild av en skäggig härskarfigur i vänster 
halvprofil, med korsspira i höger hand och en kortskaftad 
yxliknande stav i vänster hand (Fig 19). Enligt Sjöberg 
utgör Hedeby-mynten ”våra allra äldsta helgonbilder av 
Olav den helige” (Sjöberg 1989, 369—379). Inskriptio
ner tyder på att mynten kan ha präglats till minne av sla
get vid Lyrskogs hed 1043, som nämns i flera källor. 
Theodricus Munk berättar om hur kung Magnus använde 
sin faders vapen ”Olavs tobladede oks” i striden, ty denne 
hade visat sig för sin son dagen före slaget och givit ho
nom mod (Munk, 75; se kap 4). Snorre ger i sin skildring 
en viktig roll åt S Olavs stridsyxa, döpt efter dödsgudin
nan Hel (Hkr I, 38 kap 17; III, 46 kap 27—28). IMagnus 
den godes saga, Heimskringla berättas, att S Olav sade till 
sin son: ”Jag skall följa dig i det här slaget.” Kung Magnus 
använde Olavsyxan ”Hel” som stridsvapen, och med 
Guds hjälp vann han seger över venderna. Mynten var 
avsedda att förhärliga fadern, vilket skulle stärka Magnus 
den godes egen maktposition.

Något senare, 1080-1090, präglades norska mynt 
med en bröstbild i vänster eller höger profil, utvecklad ur 
samma typ som Olav Haraldssons mynt. Här bär kung
en en spetshjälm och han håller en korsspira i handen 
(Skaare 1985, 58; 1989, 381 ff). Myntens kungabilder 
med yxa förblir isolerade i Olavsikonografin, och Skaare 
är skeptisk mot att tolka dem som bilder av en helgon
kung. Myntens inskription VIA, ”Vägen”, har visserligen 
samband med föreställningen om via regia, ”kungsvä
gen”, men det kan också vara fråga om en äldre ”litterär” 
rex iustus-typ utan individuella helgonattribut (Gunnes 
1969, 154, 1996, 105 ff; Linton 1969, 150). Kungarna 
på mynten kan t ex jämföras med härskarbilder på bysan
tinska mynt (Wolf 1995, 38). Ovanstående visar att man 
ej kan finna ”porträtt” i myntbilderna. Inte heller hör 
altarskulpturer till medeltidens porträttgenrer (LCI 3, 
450). Man bör snarare söka efter Olavsikonografms typ
bilder (Irgens-Larsen 1963, 55f; Blom 1994, 10). I dis
kussionen kring den äldsta Olavsbilden har man dock in
te behandlat de äldsta målningarna med Olavsbilder, så
som pelarmålningen i Betlehem (Lidén 1997,29—32,79; 
1998,77).

Pelarbilden i Betlehem. Tidigt nordiskt måleri
I samband med att ärkesätet inrättats i Nidaros 1153, fick 
Födelsekyrkan i Betlehem en donation för att måla Olav 
den heliges votivbild på en av pelarna (Kühnei 1988, 
2-7, 64-72, 112-147)7 (P1 1; Fig 4.) Under perioden 
1130-1169 var kyrkan föremål för en stor utsmyckning 
under ledning av korsfararnas biskop Raoul i Betlehem 
och den bysantinske kejsaren Manuel Komnenos. Bilden



av S Olav målades högt uppe på den femte pelaren i 
södra mittskeppsarkaden och försågs med inskriften: 
”SCSI OLAUUS REX: NORWÆGIE:”. Vid helgon
kungens högra fot avbildas en knäböjande kvinna, en do- 
natrix, vars furstliga dräkt tyder på att hon kan vara en 
högättad skandinavisk pilgrim (se nedan). På pelarna in
till Olavspelaren målades en bild av den danske helgon
kungen S Knut, som skrinlädes omkring år 1100, samt 
martyrdiakonerna S Stefanus respektive S Vincentius, 
vilkas kapell vid denna tid stod under uppbyggnad i Ni- 
darosdomens södra tvärskepp. Bilderna av helgonen 
Olav, Knut, Vincentius och Stefanus tillhör samma stil
grupp, en ”komnenisk” stil. Att målningens ”västerländ
ska” karaktär är anpassad till den bysantinska komnenis- 
ka stilen beror på kejsaren Manuel Komnenos stora in
flytande (se kap 5:2:2). Enligt stildateringen till 1100-ta- 
lets mitt kan pelarmålningen i Betlehem göra anspråk på 
att vara den äldsta bevarade Olavsbilden med en säker 
identifikation.

I Olavsbilden framträder en frontalt stående kung 
med allvarligt ansikte, hög rak krona, axellångt ljust vå- 
gigt hår och kort skägg (mustasch?). Kring hans huvud 
skiner en gloria. Han är klädd i en bysantinsk ceremoni
dräkt, skaramangion, med mantel och tunika. Den halv- 
cirkelformade stjärnmönstrade manteln, chlamys, som är 
fäst vid halsen med en fibula, är buren över vänster axel 
och lämnar höger sida öppen. Hermelinsfodret hör dock 
till en västlig europeisk härskartradition. Den fotsida ra
ka tunikan är löst veckad i midjan och nedtill försedd 
med ett geometriskt mönstrat band. Kungen håller i 
vänster hand en dekorerad korsprydd sköld av norman
disk typ och mot högra axeln en halvlång spira (otydlig 
upptill), en korsspira liksom många av kyrkans övriga 
helgonbilder. Kronan anger S Olavs kungliga rang, sköl
den samt korsspiran representerar hans roll som Kristi 
stridsman, och glorian utgör tecknet på hans helgonvär
dighet (tab 6:17, 30, 31, 52). I den äldsta Olavsliturgin i 
Leofricofficiet betonas helgonkungens andliga vapen, 
”Trons sköld” (se kap 3:7:1).

Olavspelarens donatrixbild, den knäböjande furstliga 
kvinnan vid kungens fot, har ej identifierats av Kiihnel el
ler av någon skandinavisk forskare. Kiihnel har satt do-

7 Olavsbilden (h 1,5 m) är målad i enkaustik, en vaxteknik, längst 
upp på den femte pelaren (h 6 m) vid långskeppets södra sida (Fig 4). 
Målningen är idag förbleknad och svårtolkad, särskilt vad gäller an
siktet. Undermålningens konturer i brunt finns kvar liksom rester av 
mörkrött samt blå färg i bakgrunden. Omkring 1930 beställde Kjær 
av målaren Taddeus Rychter en kopia i skala 1:1 av Olavsbilden i Bet
lehem, som han daterade till 1170-talet (Kjær 1932, 346-358; Fett 
1938, 80). Inför publiceringen 1932 retuscherades dock kungens 
skägg på det svartvita fotot av kopian och spiran tolkades som en yxa 
(se kap 4:1:1). Färgplansch 1 återger här originalbilden av Rychters 
kopia (PI 1). Pelarmålningarna restaurerades 1946 (Pentz 1986, 3). 
Pentz betecknar stilen som bysantinskt präglad romansk stil. (Se även 
Kiihnel 1994, 56, 159 och Langslet 1995, 80 ff.)

nationen i samband med skandinaviska pilgrimsfärder på 
1100-talet, men främst med instiftandet av Nidaros är
kebiskopsstol 1152/53 och Nordens stora kröningsfester 
1164 och 1170. Såsom jag visat i en tidigare studie kan 
det av den anledningen vara möjligt, att donatrixporträt- 
tet representerar kung Sigurd Jorsalafarares dotter Kri
stin, maka till jarlen Erling Skakke och moder till kung 
Magnus Erlingsson, som kröntes 1163/64 (Liden 1998, 
77). Både hennes fader och make hade genomfört rykt
bara pilgrimsfärder och korståg till det Heliga Landet. 
Genom sin härstamning hade hon en maktposition i 
Norge och i Danmark samt ett stort kyrkligt inflytande, 
men också vida kontakter inte bara med skandinaviska 
kungaätter, utan även med Rysslands och Bysans furste
hus. En historisk bakgrund till pelarmålningen och do- 
natrixporträttet av Kristin Sigurdsdotter presenteras ned
an i avsnittet om beställare, förmedlare och konstnärer 
(se kap 5:2:2).

Olavsbilden på pelaren i Betlehem fick inte någon di
rekt efterföljare inom den nordiska bildkonsten, utan 
den utgör ett unikt exempel inom Olavsikonografin på 
1100-talet. Från Betlehemsbildens tillkomst dröjde det 
nära hundra år innan bilder av S Olav blev allmänt före
kommande i skandinavisk bildkonst, då gotikens kunga- 
bild i hövisk stil får sitt genombrott. I forskningen kring 
den tidiga Olavsbilden har man sällan diskuterat de 
äldsta exemplen inom nordiskt muralmåleri, vilka uppvi
sar två sidor av Olavsgestalten, dels en kraftfull skäggig 
man, dels en vek skägglös yngling. Av de senromanska 
målningarna i Hjälmseryd och Kaga i Linköpings stift 
från 1200—1225, finns endast Kagabilden bevarad (Nis- 
beth 1986, 36, 48 ff; Lindgren 1995, 316, 335). I Kaga 
framställs S Olav såsom en mogen, skäggig och kraftfull 
man, med kungliga insignier, kungaskrud, gloria och en 
tydlig kortskaftad yxa (tab 6:66; Fig 5). Den skäggige hel
gonkungen i Kaga har större likheter med den småländ
ska Olavsskulpturen i Dädesjö kyrkas Olavsskåp, daterad 
till 1200-talets första hälft, än med andra tidiga Olavsbil- 
der (Fig 6). Den förlorade målningen från Hjälmseryd 
har däremot visat en ung S Olav i kort dräkt, låg krona 
och endast försedd med en långskaftad yxa. Bilden av den 
skägglöse kungen i Torup i Danmark har på grund av 
hård restaurering en alltför osäker datering (tab 1:16). En 
ung, skägglös S Olav med veka anletsdrag och slank 
kropp förekommer i bokmåleriet, såsom i Antiphonari- 
um Nidrosiense från Trondheim 1250—1275 (Fig 22).

De unggotiska skulpturerna karaktäriseras av ett all
varligt ansiktsuttryck, såsom Fresvik och Dale i Norge 
samt i Sällstorp och i Valö i Sverige (Stang 1997,45). (Fig 
7 a—b.) På några av de äldsta Olavsbilderna finns ett still
samt, milt leende, som speglar den gudomliga glädjen 
hos helgonet, gaudium aeternum (Fett 1938, 72—74; 
Svanberg 1994, 181). I senare bilder överväger helt den



mogne mannens utseende, inte sällan med allvarligt an
sikte och ibland med en bister min. S Olav från Bo i Nor
ge uttrycker enligt Nordhagen ”mork lidelse” (Nordha
gen 1981, 385). Alstadhaugsskulpturen och Storkyrko- 
målningen ger kungen ett uttryck av kraftfull auktoritet 
(P110; Fig 92).

1:4:2 Sankt Olav i kunglig skrud
De bevarade små resterna av träskulpturernas praktfulla 
bemålning ger en liten antydan om den ursprungliga 
glansen kring S Olavs kungliga skrud och dess sakrala ka
raktär (tab 6:31). Ceremonidräkten består av en alba och 
en färgad tunika, under en dyrbar, pälsbrämad tunika av 
färgat, heraldiskt mönstrat tyg eller gyllene brokad, 
ibland med vida ärmar som en dalmatika, ibland ärmlös 
och öppen i sidorna som en surcot. På unggotiska skulp
turer som i Valö, Hölö och från Njutånger samt från Fres- 
vik, Skedsmo och Lunner är tunikan tunn med parallel
la, täta och smala veck (Fig 7 a, 77, 156). På statyn från 
Fresvik är det vänstra benet frilagt från manteln, så att 
man ser de rikt mönstrade hosorna. Det blottlagda benet 
är ett tecken på makt, som från antik härskarideologi 
överförts påMajestasmotivet (Claussen 1977,14,20; tab 
6:7). Över brokadtunikan bär S Olav ofta en vid, fotsid 
mantel med krage, öppen fram med mantelband över 
bröstet, eller knäppt mitt fram eller vid axeln. Manteln är 
av gyllene brokad eller sammet, fodrad i blått, rött och 
ibland grönt eller med pälsverk, och den hänger på båda 
sidor ned i en vid sväng utefter armarna, flikarna möts 
över benen där de faller i mjuka veck ned mot skorna. Ett 
exempel på välbevarad bemålning är träskulpturen från 
Kullerstad i Östergötland daterad till 1310 (tab 7:2; Fig 
7c).

Till den kungliga skruden hör ceremoniella handskar, 
bälte, bröstsmycke, ring och skor samt i några fall även 
halskedja och sporrar (tab 6:10,18,23,31,49, 55). I över 
25 tidiga skulpturer och bokmålningar, bl a Tanum och 
Fresvik i Norge, håller S Olav sin vänstra hand med ett 
par fingrar upp mot mantelbandet, en gest som visar in
flytande från europeisk hövisk bildkonst där den beteck
nar förnäm börd. När Olavsfiguren håller attribut i båda 
sina händer, t ex yxa och glob, är manteln inte sällan 
knäppt med stort bröststycke mitt fram eller på axeln. 
Några stående Olavsfigurer från 1300-talets första hälft 
som de i Björksta, Kil och Visnum, Glanshammar, Gam
la Uppsala och Roslagsbro, bär en fotsid, rundskuren, hel 
mantel som faller i mjuka veck, en manteltyp som även 
förekommer hos några tronande Olavsstatyer som de i 
Ekne, Malung och Stralsund. Denna äldre manteltyp 
återkommer på statyn från Bollnäs samt i altarskåpen i 
Lena och Östra Ryd i Uppland. Bältet utvecklas från ett 
smalt skärp, hårt knäppt i midjan, till ett kraftigt gyllene

riddarbälte prytt med ädelstenar, löst hängande runt höf
ten (tab 6:10).

Den sakrala karaktären hos helgonkungens kunga- 
dräkt förstärks i vissa verk genom S Olavs fromma gester 
och kyrkliga attribut. På dopfunten från Kirke-FFelsinge 
och på kalkmålningen i Åhus höjer han båda armarna i 
orantgest, och i några fall tecknar han välsignelsegesten 
med höger hand eller håller ett språkband. Men med ti
den förlorar den ceremoniella skruden sin sakrala karak
tär och präglas istället av tidens allmänna mode, vilket in
nebär att Olavsfiguren under senmedeltiden ibland är 
klädd i en långärmad, knäkort brokadrock med päls
bräm, långa snäva hosor och en kort vid mantel. Senare 
framträder i Olavsbilderna mer varierande världsliga 
dräkttyper med bjällror, vida kragar, bredbrättade hattar 
med plymer, dekorerade skor och andra eleganta mode
detaljer, såsom i kalkmålningar i Gualöv i Skåne samt i 
Arboga i mellersta Sverige (tab 6:31). Men den sakrala 
karaktären bibehålls i de fall då S Olav bär liturgiska at
tribut, såsom ciborium, pyxis, kalk, kors eller monstrans 
(se nedan). I S:t Olofs kyrka i Skåne har högaltarskåpets 
Olavsskulptur till och med försetts med biskopsattribu- 
tet kräkla. Den sakrala dräkten kan anknytas till den äld
sta Olavsliturgin i Leofricofficiet, vars förebild var Syraks 
bok med Moses, Aron och andra profeter (Leo, 210; Syr 
45: 1-47-17, 24-26; Syrak 1541, 71): ”Therföre wardt 
honom giffuit fridzens Förbund, at han skulle förestå 
FFelghedomen och folcket, och han medh sinne sädh haf- 
fua Presterligh werdigheet ewinnerligha.”

De kungliga attributens utseende förändras. Från den 
tidiga höga raka kronan, prydd med stora ädelstenar, sker 
en övergång till den vida öppna senmedeltida kronan 
med rikt utsirade bladspetsar och till de mer fantasifor- 
made kronorna kombinerade med pilgrimshatt, turban 
eller en förnäm hatt liknande en hertighatt (tab 6:31). 
Martyrkronan dyrkas i Olavsliturgin, bl a i Corona aurea 
(se kap 3:8:1 och exkurs 1:3). Den ursprungliga kronan, 
som gjordes i metall eller trä, har i flera fall försvunnit el
ler bytts ut till en ny vid en senare tidpunkt som i Torp 
(tab 1:64). Dessa ”beläteskronor” kunde nämligen bru
kas vid festliga högtider av församlingen (Tegnér 1996, 
471 ff). Några rustningsklädda Olavsriddare har kronan 
på hjälmen. Att S Olav bär törnekrona förekommer en
dast i Andenesmålningarna (tab 1:76 och 6:62). S Olavs 
riksäpple är av tre huvudtyper, en slät rund kula, en slät 
korsprydd glob eller ett världsklot markerat med de tre 
världsdelarna (6:48). I vissa fall har globen ett mycket 
högt kors. I vanliga fall låter S Olav riksäpplet vila i den 
kupade handen, en kungahållning, medan den tronande 
kungen i några få exempel håller handen med kejsarhåll- 
ning på globens ovansida och trycker den mot knäet så
som S Olav från Tyldal i Norge och Brecklum i Slesvig, 
samt från Hubbo, Ljustorp, Stöde, Borgsjö och Kumla i



Sverige (Pl 25; Fig 62). I berättande seglatsframställning
ar förekommer riksgloben endast i Overenhörna och Ny- 
kyrko (Fig 11, 49, 46).

Kungsstaven, ”riksvanden”, som S Olav håller i sin 
hand, vanligen i den högra handen, utgörs av en kort- 
skaftad stridsyxa, en bredyxa av vikingatyp, som använ
des som ceremoniellt maktvapen, senare med långt skaft 
(se kap 4:1 och tab 6:66). I ett fall, klostersigillet från 
Bergen, håller S Olav en kungsstav av fransk typ, en stav 
överst prydd med en hand, lagens hand (tab 1:4 och 
6:33; Fig 53 b). Den engelska kungsstaven som beteck
nar rättvisan, pryddes inte sällan av en duva (se nedan). I 
flera fall håller S Olav en liljespira i handen, ett vanligt 
kungaattribut (tab 6:53). Han bär den tillsammans med 
en korsglob i Nidaros domkapitels sigill och som kom
plement till yxan i målningarna från Söderköping (I) och 
Segersta i Sverige och Grund på Island (Pl 14, 23; Fig 
203). På korkåpan i Toledo håller han spiran tillsammans 
med ett språkband (6:56). S Olav tronar med yxan på ti
telsidorna i Jônsbôk, men i en handskrift håller han också 
ett spjut i vänster hand, ett av martyrvapnen (se kap 
3:7:1, 3:7:7-8 och tab 5).

Till S Olavs generella kungliga kännetecken hör även 
lagboken, ett attribut som förekommer i en liten grupp 
konstverk från 1250—1350, men mer sällan bland sen
medeltida verk (tab 2:12 och tab 6:8). Hit hör isländska 
lagillustrationer, en dekorativ initial till officietexten In 
regali fastigio i Antiphonarium Nidrosiense samt träskulp
turerna från Skedsmo och Lunner (Fig 22, 77, 156). Bo
ken syftar bl a på den första kristna lagboken i Norden, 
kallad ”Sankt Olavs lag” (Blom 1981:11, 74; se kap 4 inl). 
Fåglar hör även till den tronande S Olavs attribut, en du
va eller en örn (se kap 3 inl, tab 1:4,1:22, 2:13 och 6:16, 
68). Handskriften med lagtexten Hirdskråtvisar i en ini
tial S Olav med en fågel i handen, och på västportalens 
tympanon i Eidsberg omkring 1275 tronar helgonkung
en över en konsol med en fågel, en flygande duva.

1:4:3 Sankt Olav i rustning
Den rustningsklädde S Olav förekommer i de tidiga ver
ken endast i de berättande legendmotivens skildringar av 
S Olavs strid på Stiklestad, t ex antemensalena i Kau- 
panger och Trondheim, där han bär en lång vapenrock 
över brynjan (tab 5; Pl 15; Fig 58). Senare förses S Olav 
med en stålbrynja även i skulpterade representationsbil
der, t ex i altarskåpet från Boeslunde 1420 i Danmark, 
där man skymtar brynjan under den korta brokadrock
en. Det tidiga 1400-talets Olavstyp med kombination av 
ceremoniell dräkt och rustning uppträder även i altar
skåp som Brändö på Åland. Samtidigt utvecklas S Olavs 
roll som representativ krigare (Braun 1943, 568, 795; 
Kusche 1991, 5, 8, 14). Han framträder nu som Kristi

riddare vid Marias sida, som hennes väktare i Mariaskåp 
och stora altarskåp med den apokalyptiska Maria i kor
pus (Kaspersen 1979,126; Nordhagen 1981,391 ; Karls
son 1996, 245). I sin hand bär han inte längre en vi- 
kingayxa utan en långskaftad sengotisk hillebard (se kap 
4:1 och tab 6:66 b-c). Hillebarden är vanligen placerad i 
S Olavs högra hand, men yxans placering i höger eller 
vänster hand tycks sakna representativ betydelse.

Den realistiska stridsskildringen av S Olav stridande 
med svärd i full rustning, som förekommer på Olavsskå- 
pet i Stralsund från 1410-1420, har eventuellt inverkat 
även på utformningen av Olavsskulpturerna i altarskå
pen (Pl 18). Den krigiska Olavstyp i mantel och rustning 
som utformades av konstnärerna i Nordtyskland förblev 
sedan den dominerande under hela senmedeltiden. S 
Olav framträder som athleta Christi stående i hel rust
ning, med glänsande harnesk, ibland med ett svärd i han
den eller fäst vid bältet (tab 5 och 6:59). Trots målning
ens skador framstår Hermen Rodes Olavsriddare på utsi
dan av flygeldörren till Storkyrkoskåpet i Stockholm från 
1468 som ett ståtligt exempel av hög kvalitet (Pl 10). 
Johannes Stenrats skulptur i Bälinge saknar polykromi, 
medan hans målning i Rumskulla från 1471—1475 hör 
till de bäst bevarade (Tångeberg 1996, 289). (Fig 94.) 
Aven tronande Olavsbilder kunde förses med rustning, 
t ex Söderköpingsmålningen (I) från 1425 och skulptu
ren i S:t Olofs kyrka i Skåne daterad till 1510-1520 (Pl 
14; Fig 81).

I den äldsta Olavsliturgin betonas rustningens andliga 
och symboliska karaktär, vilket framgår nedan av redo
visningen av Stiklestadsbilderna (se kap 3:7:1-2 och tab 
5). Helgonkungens rykte som ”Kristi riddare”, athleta 
Christi, efter det att han som hjälte och kämpe genomgått 
Guds prövning i martyriet vid Stiklestad, åskådliggörs i 
hymnen Dens tuorum militum. Den sjöngs som inled
ning till Leofricofficiets första vesper, medan den i Nida- 
rosofficiet inledde både matutinen 30 juli och transla- 
tionsdagen 3 augusti (se exkurs 1:2—3). Den första ves- 
perns kapiteltext i Leofricofficiet berättar att S Olav var 
skyddad av ”frälsningens mur” och ”Trons sköld och 
svärd”, en text som är komponerad efter Jes 59:17—18 
(Iversen 1998): ”Och han klädde sig i rättfärdighet såsom 
i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud; 
han klädde sig i hämndens dräkt såsom i en livklädnad 
och höljde sig i nitälskan såsom i en mantel.” I en del 
narrativa bilder är han försedd med en stor hjälm, som 
kan tolkas som ”frälsningens hjälm”, galea salutis.8 Kro

8 Den flandriska hjälm och de danska sporrar som rövades från 
Steinvikholms lastning av den svenska armén i kriget 1564 hemfördes 
som påstådd trofé från Trondheim till Stockholms storkyrka (SHM 
inv 3504:2; Lysaker 1973, 48; Thordeman 1943, 188-200). De kal
lades ”St. Olofs hjälm och sporrar”, men belägg saknas för en historisk 
anknytning till Stiklestadsslaget och till Olavsikonografin.



nan på den rustningsklädde Olavsriddaren kombineras 
ibland med ytterligare en huvudbonad, en pilgrimshatt, 
vilket understryker hans fromhet.

Olavsgestaltens sakrala karaktär betonas genom ett 
annat symboliskt attribut, ett ciborium, vilket hör till 
de helgade liturgiska kärlen, vasa sacra (Lindgren 1996, 
455; se kap 4 ini, tab 2:14, 6:10). Ciboriet uppträder un
der 1200-talets andra hälft som attribut på äldre Olavs- 
skulpturer, såsom den tronande kungen från Nävelsjö, 
Hov och Väte, och i början av 1400-talet återkommer ci
boriet i handen på den tronande kungen från Alstadhaug 
och Austvoll (tab 7:1-3). Den helige Olavs ciborium har 
i äldre litteratur inte sällan felaktigt betecknats som ett 
profant dryckeskärl, en ”hanap” eller en s k dubbelbägare 
(Lidén 1997, 45, 100; 1998, 78). Det har också misstol
kats som ett chrismatorium, ett kärl för invigd olja som 
bl a användes i kröningen (se kap 3:4). Till mer sällsynt 
sakrala Olavsattribut i måleriet hör en kalk i Tuse i Dan
mark och en monstrans i Tortuna i Sverige (Daae 1879, 
124; Lange 1967, 573; Edgren 1998,281-288; tab 6:28, 
37).

Man kan se den rustningsklädde Olavsgestalten med 
vasa sacra som attribut i stora altarskåp på högaltaret eller

Mariaaltaret i relation till liturgin (se kap 5:1:2). Helgon
kungen fick närvara bland de heliga i den himmelska här
skaran som vittne till liturgins höjdpunkt, nattvards- 
undret. Den nya Olavsbilden hör därigenom samman 
med liturgins utveckling och kulten av Kristi lidande och 
Helga Lekamen. Den medeltide kyrkobesökarens eller 
prästens fromma bön kunde framföras i andakt inför den 
tronande eller stående kungaskulpturen på altaret, i hopp 
om frälsning och bönhörelse. En av de äldsta Olavs- 
bönerna i England, Vitalis hostie, nedtecknades omkring 
1050 i Red Book of Derby och levde sedan vidare i Olavs- 
liturgin9:

Återuppväckta till nytt liv av det livgivande offret, Or
det som vart kött, bönfaller vi Dig, allsmäktige Gud, att 
våra synder må försonas genom honom och genom för
bön av Olav, helgonkung och Din martyr, så att vi blir 
värdiga att njuta frukterna av det liv vi nu lever och att 
deltaga i det eviga livet.

9 Warren 1883, 274: Vitalis hostie uerbi caro facti delicta refocillati 
per ipsum, et per suffragia sanctissimi olaui regis ac martiris tui, om- 
nipotentie, deus, obsecramus reconciliari, ut presentis uite commoda 
perfrui, et eterne digni abeamus participari. Per.



KAPITEL 2

Medeltida Olavstexter

Olavstexternas bakgrund 
och urvalets syfte
De medeltida Olavstexternas utveckling i Skandinavien 
följer kulturutvecklingen och uppdelningen i en västnor- 
disk och en östnordisk sfär. Olavskulten präglades av det 
engelska inflytandet fram till 1200-talet, då det franska 
inflytandet fick större betydelse för Olavsliturgins ut
veckling (Hoffman 1975, 62; Lindroth 1975,17 ff; seex- 
kurs 1:1—3). Den östnordiska utvecklingen präglades av 
tyskt inflytande, men blev påverkad av den engelsk-fran- 
ska kyrkliga och höviska kulturen via Norge. Nidaros 
domkapitel i Trondheim behöll under hela medeltiden 
ett centralt inflytande i ärkestiftet, och vad gäller Olavs
kulten ett betydande inflytande även i övriga länder 
(Daae 1879, 111—123; se tab 1, exkurs 1:1). Olavslitur
gins texter spreds liksom Olavsreliker till många platser i 
Nordeuropa. En bit av S Olavs skjorta fördes till St-Vic- 
torklostret i Paris, vilket besöktes av biskop Eystein på 
hans väg till påven 1160 (Blom 1994, 20; 1997, 102, 
153). En direkt beställning av en Olavsrelik och legend
text, legenda, finns bevarad i ett brev år 1316 till kung 
Håkon V i Norge från en munk i dominikanerklostrets 
kyrka i Brügge i Flandern, ett brev som vidarebefordrades 
till Nidaros domkapitel (DN VIII 48). Munken förkla
rar, att man behöver upplysningar om S Olavs dödsdag 
och legenden om hans liv, för att kunna läsa mässor vid 
altaret, och han ber om några Olavsreliker för att kunna 
inviga altaret. Belägg finns på en Olavslegend i Nederlän
derna, nämligen den latinska legenden från Utrecht från 
1300-talets slut (Bendixen 1917, 111; se kap 2:1:3).

Olavskultens källor och litteratur uppvisar liksom den 
internationella hagiografin en stor variation när det gäller 
genrer (Aigrain 1953, 107ff). Studiet kring de många 
medeltida Olavstexterna, såsom legender, sånger och 
predikningar eller krönikor, sagor och sägner har därför 
varit uppdelade inom respektive språkområden och 
vetenskapliga discipliner (Lönnroth 1987, 45 ff; Beyer 
1995, 34 ff). Den inhemska karaktären hos skandinavis
ka helgonofficierna behöver klarläggas, menar Helander, 
ty de är ”en utlöpare av internationell kyrklig-litterär kul
tur” (Helander 1957, 131; 1989, 157). Inom liturgi

forskningen kan varje särskilt helgonofficium och varje 
sk liturgiskt dygn med officium och mässa analyseras 
som en helhet, men vanligen studeras olika liturgikatego- 
rier var för sig. Olavsliturgin har företrädesvis behandlats 
enligt den senare metoden (se exkurs 1:1). Tack vare ett 
fruktbart tvärvetenskapligt samarbete blir nu helhetsbil
den av Olavskultens dikt, musik, konst och arkitektur 
belysta i forskningen, såsom inom Nordic Network on 
Liturgy and the Arts in the Middle Ages och The Interna
tional Saga Conference (Iversen 1998; Boyer 1997; Foote 
1994). ”Alt som ble skrevet om Olav i middelalderen”, 
menar Krag, ”er nemlig del av en helhetlig overlevering. 
Ingen enkeltdel innenfor denne helheten blir förståelig 
om den betraktes isolert” (Krag 1955, 122).

Då en samlad utgåva av Olavsliturgins texter ännu 
saknas, har jag valt att ta upp samtliga liturgikategorier 
under Olavsfestens liturgiska dygn i min kortfattade ex
kurs (se exkurs 1:1—6). I denna ges hänvisningar till den 
omfattande liturgiska forskningslitteraturen. Beteck
ningen liturgisk avser i denna avhandling de texter som 
hör till eller har sitt ursprung i en fastlagd gudstjänstord
ning. Utvalda bibelstycken ur den bibliska poesin, vis
hetslitteraturen och evangelierna, såsom Psaltaren, Salo
mos vishet och Syraks bok,Jakobsbrevet samt Johannes Up
penbarelse, ingår i Olavsliturgins mässa och tidegärd och 
utgör styrande förebilder för Olavsofficiet (Albrektson 
1991, 37, 113, 146ff, 186 ff; Folz 1984, 204). Till litur
giska texter räknas sålunda de predikotexter som utgår 
från Olavsliturgins bibeltexter, såsom Vadstenapredik- 
ningarna (Andersson 1994, 6ff).

I detta arbete har bildkonstens Olavsmotiv styrt urva
let av texter och litterära teman, och en kortfattad pre
sentation ges nedan av de utvalda primärtexter, som an
vänts i jämförelsen mellan bild och text (se även tab 3). 
Först redovisas latinska liturgiska texter och legender, 
därefter krönikor, fornvästnordiska dikter och sagor samt 
senmedeltida legender. Inom forskningen används inte 
sällan begreppet ”Olavslegend” som allmän beteckning 
för både latinets legenda eller vita och för den fornnordis
ka sagan eller krönikan. Övriga texter behandlas i anslut
ning till analysen av varje enskilt motiv i kapitel 3 eller i
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Fig 21. Tronande S Olav med yxa och bok. Figurinitial till G i Gaude
amus, Introitus till Olavsmässan. Fragment av isländskt missale, ca
1450-1475 (NMR3411).

Enthroned St. Olav with axe and book. Historiated initial to “G” in 
Gaudeamus, Introitus to missa propria of St. Olav. Fragment of an Ice
landic Missal, c 1450-1475 (NMR 3411).

avsnittet nedan om Olavsattributen i kapitel 4. Hur olika 
citat ur de behandlade texterna fördelar sig i jämförelse 
med enskilda konstverk och de utvalda huvudmotiven 
kan man följa i tabell 1 och 2.

Översättningar, källkritik och 
musikalisk notation
Utvalda citat ur Olavstexterna på latin, fornvästnordiska 
och plattyska presenteras i en ny översättning till svenska, 
i syfte att få ett mer enhetligt underlag för jämförelsen 
mellan bild och text. Citat ur den latinska Olavsliturgin 
har översatts av Gunilla Iversen, likaså de latinska sk 
”seglatslegenderna” från Ribe och Leuven, vilka publice-

Fig 20. Flätad ranka med drake i dekorerad R-initial till Régnante il
lustrissime, inledning till legenden Passio Olavi. Matutinens första läs
ning i ett officium för Olavsfesten 28-29 juli, enligt Skaratraditionen. 
Pergamentsblad ur breviarium. Skandinaviskt ursprung, 1200-talets 
första hälft (MPO Fr 1811, f2r, Riksarkivet Stockholm).

Vine with intertwined dragon in decorated initial “R” to Régnante il
lustrissime, opening of the legend Passio Olavi. First lesson of Matins 
in an Office for the Feast of St. Olav July 28-29, following the Skara 
tradition. Single parchment leaf of Breviary. Scandinavian origin, first 
half of 13th century (MPO Fr 1811, f 2r, The National Archives 
Stockholm).

ras i sin helhet i exkurs 2:1—2. Beteckningen på dessa le
gender, Ribelegenden och Leuvenlegenden, är ett arbets
namn med hänvisning till böckernas tillkomstort, som ej 
anger textens ursprung. Citaten ur den plattyska legen
den från Lübeck har översatts av Astrid Stedje och Ulla 
Lidén. Karl G. Johansson har översatt citat ur fornväst
nordiska texter, medan fornsvenska översättningar av la
tinska och fornvästnordiska texter presenteras i original. 
I övrigt hänvisas till litteraturförteckningen. På grund av 
utrymmesskäl kan tyvärr inte alla källkritiska och filolo
giska noteringar redovisas i denna begränsade studie.10 I 
samråd med Bengt R. Jonsson publiceras Två ballader om 
Olav den heliges seglats (se exkurs 3:1-3). Musikalisk no
tation till den kyrkliga Olavssången finns endast bevara
de i fragment, såsom sekvensen Lux ilhixit (se exkurs 
1:4—5). Musikologerna Gisela Attinger och Eyolf0strem 
förbereder utgåvor av den medeltida musiken i Olavsli
turgin, där dessa fragment ingår (Ostrem 1996; 1998). I 
min redovisning markeras textcitat med bevarad musika
lisk notation, då förekomsten av musik kan ha betydelse 
för bildens tolkning (se kap 1:3:1 och kap 5:1:2—3).

2:1 OLAVSTEXTER I URVAL 
2:1:1 Liturgiska texter
Kung Olav Haraldssons egen missionspräst, biskop 
Grimkel, hörde till den kyrkliga Olavskultens initiativta
gare i Trondheim efter kungens död 1030. När helgon
förklaringen av Olav den helige 3 augusti 1031 blivit lag
fäst på tinget behövdes nämligen en rad liturgiska texter, 
för att kyrkans fest kring årsdagen för Olavsmartyriet 29 
juli skulle få sin legitima utformning enligt den katolska 
kyrkans regler för helgonåret, proprium de sanctis (Gjer- 
lowKLNM 1967,651—656; se exkurs 1:1). Även om do
kument saknas från Olavskultens äldsta period ger dik
ten Glælognskvida av Thorarin Lovtunga prov på en tidig 
kyrklig lovsång. De äldsta liturgiska texterna finns ned
skrivna på latin i biskop Grimkels hemland England om
kring 1050, såsom Sherbornemissalets votivmässa i Red 
Book of Derby (Darley), avsedd att brukas vid kyrkoinvig- 
ning (Rhodes vol II nr 422; se exkurs 1:2). Biskop Leofric 
donerade till katedralen i Exeter 1050—1072 en bönbok, 
Leofi-iccollectariet, med det äldsta Olavsofficiet, vilket tro
ligen författats av biskop Grimkel. Därutöver kan näm
nas liturgiska böcker med mässtexter såsom Leofricmissa- 
let och Leoficpsalteriet. Texterna är vanligen hämtade ur 
commune sanctorum, såsom i det äldsta nordiska liturgis
ka materialet, där helige Olav endast inlemmas i dagens

10 Textkritiska kommentarer till Gunilla Iversens översättning av de 
latinska legenderna från Ribe och Leuven har varit föremål för ett Me- 
deltidsseminarium FIT 1993 vid Stockholms Universitet (se exkurs 2. 
För övriga utgivningsprinciper se Öberg 1992, 69 ff, Jansson 1992,
124 ff och Söderberg 1992, 16ff).



Fig 22. Tronande S Olav med bok, barfota på sned fotplatta. Figurini
tial till In regalifastigio, Matutinens första responsorium i Olavsoffici- 
et 29 juli. Antiphonarmm Nidrosiense (Copenh KB MS Add 47 fol, 
f4 v). Nidaros scriptorium 1250-1275.

Enthroned St. Olav with axe, bare-footed on suppedaneum. Illumi
nated initial to In regali fastigio, first responsory in Matins of the 
Office of St. Olav July 29th. Antiphonarmm Nidrosiense (Copenh KB 
MS Add 47 fol, f 4 v). Nidaros scriptorium 1250-1275.

standardböner. Det engelska inflytandet på Olavskultens 
utveckling blev bestående under flera århundraden.

Vid ärkestiftets inrättande i katedralen i Nidaros 
1152/1153, deklamerade skalden Einar Skülason till S 
Olavs ära sin stora hyllningsdikt Geisli, som handlade 
om Olavs hjältemod, helighet och mirakler (Wennberg 
1874, 2-73; Johnsen 1955, 54; Hagland 1990, 5, 195; 
Hallencreutz 1996, 68 ff). Under de följande decennier
na utvecklades en mycket livaktig, kyrklig kultur kring 
Nidarosdomen, och på 1160-talet såg den nyblivne ärke
biskopen Eystein som sin centrala uppgift att skapa för
nyelse inom Olavskultens liturgi vad gällde alla konstar
ter, en liturgi som skulle kunna mäta sig med ceremoni
erna i katedralerna i Nordeuropa. Efter det ”första” eng

elska Olavsofficiet utarbetades på slutet av 1100-talet det 
”andra” officiet, det ordinarie Olavsofficiet i Nidarosdo
men (se exkurs 1:2-3). Vid denna tid hade det franska in
flytandet fått en ökad betydelse, särskilt genom kontak
terna med klostret St- Victor i Paris (Reiss 1912,2,6 ff; se 
exkurs 1:1, 4-5). När Nidarosliturgin med den särskilda 
Olavsmässan på 1200-talet fått sin fulla omfattning, bil
dade denna liturgi mönster för de övriga stiftens Olavsfi- 
rande. Uppbyggnaden av Olavsliturgin i de olika stiften 
uppvisar dock lokala variationer, vilket tyder på att Nida- 
rosdomens inflytande hade begränsningar (Helander 
1957, 60, 64-68, 74, 250). Bland de äldsta liturgiska 
dokumenten i Skandinavien kan nämnas Olavsmässan 
från 1198 i Liber Vallentunensis och Skarabreviariet från 
1200-talet (Schmid 1945, 16-18). Det nordtyska infly
tandet blev mer markant när det gällde Lunds och Lin
köpings stiftsordning.

Enligt Ordo Nidrosiensis hade kyrkans Olavsfest om
kring 1220 fått en särskild fast och komplett gudstjänst
ordning för både tidegärd och mässa, ett officium propri
um och en missa propria (Seierstad 1930, 54 ff; Gjerlow 
1968,124-28,371-375;1979,182-186,262-263; Bu- 
varp 1964, 7 ff, 51 ff; Helander 1989, 86). Kyrkofesten 
varade åtta dagar från första vespern 28 juli med den för
sta nattliga Olavsvakan, vigilian, till sista vespern 5 
augusti, oktaven. Den liturgiska beteckningen Olavsmäs
san avser i denna studie endast den kyrkliga gudstjänsten

Fig 23. Tronande S Olav. Figurinitial till psalm 52/53: Dixit insipiens 
(Dårarna tänker). Psalterium från East Anglia, ca 1275 (UUB C 465).

Enthroned St. Olav. Illuminated initial to Psalm 52/53: Dixit insipi
ens (The impious fool says in his heart). Psalterium from East Anglia, 
c 1275 (UUB C 465).



missa propria, till skillnad från ”Olsmässan” eller ”Olsok”, 
som kan förekomma i populärvetenskaplig litteratur och 
då innefatta alla typer av seder och bruk under festperio
den. Olavsliturgins texter nedtecknades i mässboken, 
missalet, och tidebönsboken, breviariet, samt i sångböck
erna, gradualet respektive antifonariet (Fig 20—23). Nida- 
rosliturgins texter trycktes i Missale Nidrosiense och i Bre- 
viarium Nidrosiense 1519. Olavsliturgins texter i övriga 
stift fanns då redan i tryckta utgåvor av breviarer och mis
salen (se tab 3, exkurs 1:1).

Vid fasta tidpunkter under det liturgiska dygnet skul
le man enligt officiet be till S Olav om förbön inför Gud, 
tidebön, och sjunga psalmer, från matutinens nocturner 
till vesperns aftonbön. Man läste eller lyssnade till bibel
texter om helgonets och den rättfärdiges allmänna dyg
der, capitula (Beskow 1995, 84). Man skulle framför allt 
läsa eller lyssna till utdrag ur legenden, lectier, ”läsningar” 
om helgonkungens liv och död samt om de mirakler hel
gonet utfört. I verser, antifoner, responsorier och hymner 
sjöng man sin hyllning till martyrens och relikernas stora 
kraft. Därefter deltog man i den gemensamma processio
nen till mässan. Vid själva mässan som utgjorde Olavs- 
festens höjdpunkt sjöngs dels de fasta sångerna i den or
dinarie mässan, Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus Dei, dels 
de särskilda sånger som hörde till missa propria, såsom In
troitus, ojfertorium och commune, liksom alleluia och se
kvens. Man lyssnade till läsning ur den heliga skrift i epis
tel och evangelium, bibeltexter som sedan utlades i predi
kan (se nedan). I mässans böner collecta, sécréta ochpost- 
communio riktade man sin vädjan till helgonkungen om 
förbön och framförde sin tacksamhet. Nidarosofficiet ut
vecklades allt rikare med nykomponerade sånger som 
byggde på legendtexterna (se exkurs 1:3).

Sånger, legender och predikningar
När Olavsliturgin skapades strax efter Olav den heliges 
död 1030 utgick man främst från bibeltexter, såsom Psal- 
taren, Salomos vishet och Syraks bok, den bibliska vishets
litteraturen (Folz 1984, 52-61, 194, 204 ff; Albrektson 
1991, 37, 148, 195, 255; Iversen 1998). Olavsofficiet 
följer den traditionella uppbyggnaden av ett helgonoffi- 
cium och bland förebilderna kan främst nämnas de eng
elska helgonkungarna. Berättelsen om den nordiske hel
gonkungen är en självständig, kommenterande ”hysto- 
ria”, influerad av Bibelns konungaböcker och vishets
böcker, där de gammaltestamentliga gestalterna fungerar 
som typologiska förebilder. Under 1100-talets andra 
hälft växte Olavslitteraturens lyrik och prosa i omfång bå
de på latin och inhemska språk, såväl i krönikor och sagor 
som i det ”andra” Olavsofficiets sånger och legender (se 
exkurs 1:3—6).

Vilka av Psaltarens 150 sånger som valdes att ingå i den

senare Olavsliturgins tidegärd och mässa framgår av den 
liturgiska översikten (se exkurs 1:3). Utifrån bibeltexter, 
legendtexter och psalmer skapades också enligt liturgisk 
praxis särskilda sånger avpassade för Olavsdagarnas guds
tjänster och andakter. Bland dessa hymner och sekvenser 
som jämförts med bildkonstens motiv kan främst näm
nas sekvensen Lux illuxit, som kan kallas Olavsmässans 
särskilda ”prydnadssång” (se exkurs 1:4—5). Sekvensen 
Postquam calix babylonis/ Predicasti dei care har stor bety
delse, ty även om den ej hörde till mässans proprium- 
sånger var den knuten till onsdagens veckogudstjänst, 
quarta feria, vilken var Olavsmartyriets veckodag. Re- 
sponsoriet In regali fastigio samt alleluiaversen Sande 
Olave qui in celis letaris har också använts i jämförelserna 
jämte antifonerna Rex Olavus gloriosus och Corde et ore 
samt hymnerna Deus tuorum militum, Pange lingua glo- 
riosi och Procidpulso.

Ärkebiskop Eystein Erlandsson författade en komplet
terande legenda för Olavsofficiet, Passio et miracula beati 
Olavi 1170—1180 (här kallad Passio Olavi) vilken fick en 
avgörande betydelse för liturgins utveckling (Metcalfe 
1881, 5; Johnsen 1955; 120ff, Skard 1970, 11, 83ff). 
Den längre versionen betecknas Acta sancti Olavi regis 
et martyris. Eysteins Passiolegend bildade grunden för 
Olavsofficiets läsetexter, lectierna, och fördes sedan vida
re i de tryckta senmedeltida breviarierna (se nedan). Be
teckningen legend, latinets legenda, som betyder ”vad 
som bör läsas”, har inom kyrkohistoria en mer inskränkt 
betydelse än inom litteraturvetenskap och folklivsforsk- 
ning (Lunden 1983, 11): ”En legend är en på kyrkligt 
uppdrag och av en kyrkans man författad levnadsteck
ning över ett helgon, avsedd att vidmakthålla kulten av 
helgonet ifråga och utformad på ett sådant sätt att den 
kunde ingå i liturgin för helgonets årliga minnesdag.” 
Samtliga lectier i Olavsofficiets legenda används i mina 
jämförelser nedan med de berättande legendbilderna i 
kapitel 3.

Biskop Eysteins Passiolegend Ada sancti Olavi regis et 
martyris översattes tidigt till norska i Gammalnorsk Ho- 
miliebok (GNFI), som här citeras i Gunnes utgåva 1971 
(Cod AM 619 4to; ONP 275, 277, 278; Storm 1880, 
127; Indrebo 1931, 108; Seierstad 1930, 113; Salvesen/ 
Gunnes 1971, 141). En handskrift av det äldre Fornsven- 
ska legendariet (FL), som dittills saknat en Olavstext, 
kompletterades 1440-50 med en svensk förkortad över
sättning av denna Olavslegend (SFSS 7:3, 859-872; Fo- 
gelklou 1917, 169; Jansson 1934, 13, 23; Carlquist 
1991, 77; 1996, 32, 73 ff, 234). Denna text jämför jag 
med svenska senmedeltida bilder av kröningen och mi- 
raklerna. Dominikanerorden, som vid 1200-talets mitt 
grundade kloster i Skandinavien i bl a Nidaros, Roskilde, 
Oslo, Sigtuna, Skänninge, Skara, Strängnäs, Västerås och 
Åbo, visade stort intresse för de nordiska martyrkungar-
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na och hade S Olav som sitt skyddshelgon (Lindberg 
1923,319 ff; Nygren 1945,174; Faehn 1955,653; Lind
roth 1975, 48, 70; Gallen 1993, 97; se kap 5:2:1—2). S 
Eriks rimofficium och legend Vita et miracula sancti 
Erici regis redigerades av dominikanerbrodern Israel Er
landsson i Sigtuna 1270-1290 delvis med Olavslegen- 
den som förlaga (CCS MÆ III 1944; SFSS 7:3, 349; 
Lundén 1945, 31; Erik den helige 1954). Erikslegenden 
i Registrum Upsalense 1344 översattes till fornsvenska i 
Fornsvenskt Legendarium.

Sånger och legender i Olavsofficiet trycktes som 
nämnts under senmedeltiden i en rad breviarier, såsom 
Breviarium Nidrosiense, Breviarium Lincopense (Storm 
1880, inl 53; Peters 1950,728; Iversen 1998). ”Generellt 
är legendan den medeltida liturgins väl mest variabla ele
ment” (Elelander 1989, 22, 69). Olavsliturgins bibeltex
ter i officiet och mässan utvecklades av dominikaner och 
andra mendikantordnar i en rad läsestycken av friare 
form, evangelieutläggningar och predikotexter, vilka en
ligt praxis lästes på folkspråket (Härdelin 1987, 28; 
1990, 98-99; Röster 1990, 82; Andersson 1993, 23, 33, 
90, 131-137, 182-195, 226-229). I Vadstenas prediko
samling finns 30 latinska predikningar bevarade, vilka 
handlar om den norske helgonkungen och som var av
sedda att läsas vid Olavsmässan eller vid Olavsvakan (se 
exkurs 1:6). Två exempel från 1300-talet anknyter till 
Olavsliturgins centrala bibeltexter ur Salomos vishet, så
som sjätte kapitlets Rex sapiens och tionde kapitlets seg
latstema lustum deduxit. Den dominikanska predikotex- 
ten Rex sapiens lyfter fram helgonkungens roll som före- 
bedjare och ”stöttepelare” (Vish 6:26; C377T73 v). Ius- 
tum deduxit behandlar visheten och rättvisan (Vish 
10:10; C352: 142 v). Johannes Borquardi utgår från ka
pitlets stridstema, Certamen forte, i sin predikan De sanc- 
to Olauo rege et martire (Vish 10:12; C331: 148 r; C 
318:47 v; C313: 161 v; C295:217 r). Denna predikan 
ingick i en av klostrets låneböcker och spreds i flera av
skrifter fram till reformationen.

Senmedeltida läsestycken av liknande predikokaraktär 
är legenderna från Ribe, Utrecht, Leuven och Lübeck 
från perioden 1370-1510, vilka präglas av stark Kristus- 
parallellitet, conformitas Christi (se kap 2:1:3, exkurs 1:6 
och 2:1-3). Inom forskningen har man dock ej upp
märksammat, att en liknande Kristusparallellitet före
kommer i ett av tilläggsavsnitten till Snorres Stora Olavs- 
saga kap 156. Den fornvästnordiska s kRödulftåten hand
lar nämligen om S Olavs vision av ett stamträd och Kris
ti kors vid gästabudet hos den svenske bonden Rödulf (se 
kap 2:1:3). De ovan beskrivna liturgiska texterna lämpar 
sig väl för jämförelser inte bara med Olavsikonografins 
ceremoniella motiv som dopet, mässan, skrinläggningen 
och mirakierna, utan även med de metaforiska seglatsbil
derna och symboliska martyrieskildringarna.

2:1:2 Dikter, krönikor och sagor 
För en aktuell översikt över den litteraturvetenskapliga 
forskningen kring Olav den helige kan förutom till 
Norges litteraturhistorie Bd 1 främst hänvisas till Jonas 
Kristjånssons Eddas and Sagas. Iceland’s Medieval Litera
ture från 1992, Anne Fioltsmarks översikter Kongesager 
och Olavslegenden i KLNM (1964, 1967) samt till 
Theodore M. Anderssons översikt över kungasagorna i 
Old Norse-Icelandic Literature (Clover 1985). Register 
över handskrifterna finns i Ordbog over det norronepro- 
sasprog: A Dictionary of Old Norse Prose (ONP) 1989. Ett 
grundläggande arbete är Sigurdur Nordals kritiska un
dersökning Om Olaf den heiliges saga 1914. Fornnordisk 
litteratur präglas även av muntlig berättarkonst. Av dik
terna i Snorres kungasagor har jag använt Sigvats Arvs- 
drapa och Torarin Lovtungas dikt Glælognskvida, vilka 
hör till de äldsta vittnesmålen om Olavsmirakler (Hkr II, 
212, 245; Mageroy 1948, 36; Holtsmark 1967, 584; 
Kristjånsson 1992, 106; Krag 1995, 132, 160-165). 
Även Einar Sktilasons dikt Geisli från 1152/53, här i 
Wennbergs översättning från 1874, har jämförts med 
mirakelmotiv.

En utgångspunkt när det gäller den hagiografiska 
aspekten hos Snorre Sturlasons Stora Olavssaga och 
Heimskringla är Sverrir Tomassons arbete The Hagio
graphy of Snorri Sturlusson 1994 i rapporten från Odense- 
symposiet Saints and Sagas 1991 (Liden 1995). Bjarne 
Fidjestol och Erik Gunnes analyserar Olavstexterna i för
hållande till engelsk och fransk lärdomshistoria (Fidjestol 
1990; Gunnes 1996,200 ff). I Origins of Icelandic Litera
ture 1953 markerar Gabriel Turville-Petre Kristusparal- 
lellitetens betydelse och påvisar en nära samhörighet med 
europeisk religiös litteratur, men också inflytande från 
kyrkans muntliga kultur. Regis Boyer underströk Olavs- 
sagans roll som moraliskt exempel enligt europeisk ha- 
giografisk tradition vid The Wth International Saga Con
ference i Trondheim 1997, Sagas and the Norwegian Expe
rience. Helgonkungens roll som moraliskt exempel på 
den goda och visa styrelsen, rex iustus, går tillbaka till den 
bibliska visdomslitteraturen och den augustinska histo
rieuppfattningen, vars uppdelning mellan rex iustus re
spektive rex iniquus fick stor betydelse för den medeltida 
historieskrivningen och legendlitteraturen (KLNM 14, 
150-156; se exkurs 2:1-2).

Krönikor, lagtexter, kungasagor 
och riddarsagor
Till utvalda källtexter i denna avhandling hör även kröni
kor på latin, främst av Adam av Bremen och Theodricus 
Munk. Övriga krönikor redovisas endast kortfattat, så
som William av Jumièges 1080, den anonyma Historia



Norvegiœ från 1160—1170 och Ågrip från 1190—1200, de 
två sistnämnda båda från Tröndelag (ONP 22, Storm 
1880, 69; Nordal 1914, 29; Salvesen 1969, 9ff; Lönn
roth 1987, 45 ff; Gunnes 1992, 107, 214, 267 ff; 
Kristjånsson 1992, 155). Adam av Bremen noterar med 
viss skeptisk distans, att Olavsmartyriet kommit till hans 
kännedom ”på ryktets vingar” (Adam 1984, 103, 123, 
171; Hultgård 1997, 16; Jansson 1997, 161—163, 189). 
Avsnitt ur Adams krönika kan jämföras med Olavsmotiv 
såsom drömmen och martyriet, men också med officiets 
psalmer. Theodricus Munk visar delvis en kritisk medve
tenhet i sin krönika om de norska kungarna, Historia de 
antiquitate regum norwagiensium från 1180, som tilläg
nades ärkebiskop Eystein i Nidaros (Storm 1880, 3; Nor
dal 1914, 7; Johnsen 1955, 121; Salvesen 1969, 60, 70; 
Kristjånsson 1992, 154; Blom 1997,178). Citat ur Theo
dricus Munk i Salvesens norska översättning 1969 har i 
avhandlingen jämförts med Olavsmotiven främst vad 
gäller dopet och martyriet.

Tingfararbalkens inledning i Jônsbôk, Magnus Hå- 
konssons (Lagaböter) isländska lag från 1281, därS Olav 
vid sidan om Kristus och Maria är tingsfridens skydds
helgon, citeras angående Olavsikonografins domssym- 
bolik och drakmotiv (ONP, 294; Halldörsson 1970, kap 
1; Kristjånsson 1992, 363). Lagtexter i Bjarkoyrätten och 
Hirdskråt från 1274 har jämförts med bl a kröningsmoti- 
ven (NGL II 1848, 10, 24, 185 ff, 395-445; KLNM 9, 
299; ONP, 270). Kongsspegelen daterad till 1260 har jäm
förts med seglatsmotivet. Inom den höviska miljön till
kom moraliska texter, exempla, särskilt avpassade för den 
regerande kungamaktens behov. Vid Thingeyrar bene- 
diktinerkloster på Island tillkom omkring år 1200 en rad 
isländska sagor som influerats både av kristna latinska le
gender, Vita et miracida, fornnordiska berättelser samt 
krönikor och lagtexter (Holtsmark 1964, 43; Kristjåns- 
son 1992, 152 ff). Abbot Karl Jönsson skrev hjältesagan 
Sverres Saga omkring 1190 på uppdrag av kung Sverre 
(ONP, 400; Tömasson 1984, 53). Olav Tryggvasons saga 
citeras när det gäller Olav Haraldssons barndop (Hkr 1 
kap 60; ONP, 353). Senare kungasagor, bl a sagan om 
kung Hakon Håkonsson från omkring 1270, har jag jäm
fört med S Olavs kröningsmotiv (HHS kap 254; ONP 
264; Lönnroth 1987, 98; Kristjånsson 1992, 311- 370; 
se exkurs 3:1).

Olavssagor. Legendariska sagan 
och Heimskringla
Under 1100-talet författades en rad sagor om Olav den 
heliges liv och mirakler av isländska författare som Sæ- 
mund Sigfusson och Are Torgilsson, vilka varit föremål 
för omfattande forskning (Nordal 1914, 69; Holtsmark

1956, 7 ff, 1967, 546; Andersson 1985, 213; Kristjåns
son 1992, 159; Tömasson 1994, 56; Krag 1995, 128). 
Den äldsta sagan har inom forskningen karaktäriserats 
som en ”hagiografisk protosaga”. De äldre Olavssagorna 
finns fragmentariskt bevarade i ett stort antal hand
skrifter, t ex sagasamlingarna Morkitiskinna från 1275 
och Fagrskinna från omkring 1220 eller Flateyjarbök 
1387—1394 med en Olavssaga från 1220 av Styrmir Kå- 
rason, som var verksam vid augustinerklostret på Videy
(ONP, 245, 248, 337, 351; Johnsen 1941, 871 ff). (Fig 
24—25.) I början av 1200-talet hade Olavssagorna vuxit 
till en rik flora, ca trettio versioner, och spritts i Skandi
navien där de lästes såväl i kyrkliga miljöer som i hov
miljöer (Lönnroth 1964, 41; Boyer 1997, 97). Några få 
Olavssagor finns bevarade i sin helhet. Den äldsta beva
rade sagan tillkom i Norge omkring 1200, Oldfisaga bins 
helga, en kyrklig saga som i motsats till mer historiskt in
riktade sagor fått namnet Legendariska sagan. Framståen
de exempel på den isländska sagatraditionen i profan och 
hövisk kultur är Snorre Sturlasons Stora Olavssaga och 
Heimskringla, som blivit den mest spridda och översatta 
versionen. En utförligare presentation av dessa texter är 
motiverad.

Legendariska sagan, Oldfs saga bins helga, finns bevarad 
i sin helhet i en redigerad avskrift på tröndelagmål från 
Trondheim ca 1250 (UUB Delag. Sami. 8 II; facsm 
CCN MÆ Qu. Ser. II; ONP, 351; Holtsmark 1956, 7 ff, 
1967, 547). Nidaros domkapitel har troligen innehaft en 
handskrift innehållande Legendariska sagan (Blom 1994, 
23; 1997, 178). På modernt språk finns Legendariska sa
gan endast i en tysk utgåva 1982, vilken i Karl G Johans
sons översättning ligger till grund för mina jämförelser 
(Heinrichs 1982, 9, 14; 1993, 447). Legendariska sagan 
präglas dels av skriftliga kyrkliga legender, där S Olav 
framställs som missionär, apostel och helgon, dels av 
muntlig tradition (Turville-Petre 1953, 189—190). Le
gendariska sagan har i detta arbete även jämförts med Sa
lomos vishet och Syraks bok vad gäller seglatsmotivet och 
sjöodjuret samt mirakelmotiv. Sagan betonar kung Olavs 
fromhet, ty redan från början betecknas han som helgon 
med övernaturliga krafter, och liknelsen med Kristus 
präglar många episoder. S Olavs liv skildras i fyra delar, 
först uppväxt och utlandsfärder, sedan hemfärd, kunga
val, maktutövning och missionering. Flykten, återvän
dandet och martyriet i Stiklestadsslaget följs slutligen av 
en uppräkning av mirakierna efter döden. Nidaros högre 
prästerskap ville att denna saga skulle ”gälla som den 
rätta” (Holtsmark 1956, 16). I jämförelse med Snorre ger 
Legendariska sagan enligt Holtsmark ett bättre svar på 
frågan ”hvorfor Olav Haraldsson kunne bli Norges evige 
konge”.

Den isländske författaren Snorre Sturlason (1179— 
1241), lagman, hövding och författare, vistades under
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Fig 24. Inledningsstycke till Okvssagan i Flateyjarbôk om Olavs fö- 
delse och uppväxt. Illustrerad initialbild av S Olavs martyrium vid 
Stiklestad och marginalbild av hans svärd ”Bäsing” i kampen mot 
vildgalt och sjöodjur (P1 17; Fig 34.) Bokmålning på pergament. 
Magnus Thörhallson, Island 1387-1394 (GKS 1005 fol I: sp 310— 
311, Ami/Reykj avik).

Beginning of the Olav Saga in Flateyjarbôk about the birth and youth 
of Olav. Flistoriated initial of the Martyrdom of St. Olav at Stiklestad 
and margin picture of his sword “Bäsing” in his victorius encounters 
with wildboar and sea-ogre. (PI 17; Fig 34.) Illuminated parchment. 
Magnus Thörhallson, Iceland 1387-1394 (GKS 1005 fol I: sp 310- 
311, Ami/Reykjavik).



Fig 25. S Olav tronande på tornbyggnad, trampande på bespottare. 
Titelsida till Olavssagan. (Ami/Köpenhamn, AM 68 fol.) Isländskt 
scriptorium ca 1300-1350.

St. Olav enthroned on tower-building, trampling on mocker. Fronti
spiece to the Olav Saga. (Ami/Copenhagen, AM 68 fol.) Icelandic 
scriptorium c 1300-1350.

flera perioder vid det norska hovet.11 Snorre sammanfat
tade en mängd äldre och samtida dikter, krönikor, sagor 
och legender om Olav den helige i en egen Olavssaga 
1220—30, Saga Olafs bins helga, kallad Stora Olavssagan, 
vilken han utvidgade i Heimskringla 1230-1240 till en 
dynastisk kungakrönika från 800-talets början till 1177. 
Citat ur Snorres stora Olavssaga, Saga Oldfs konungs bins 
helga, har hämtats ur J. Helgasons och O. A. Johnsens ut
gåva 1941 efter pergamentshandskriften Cod. Holm. 2 
4to (ONP, 348). Versionen i Flateyjarbokhar i nedan i ka
pitel 3 jämförts med Olavsmotiv som födelsen, seglatsen 
och martyriet (ONP, 245). Citat ur denna samt ur 
Heimskringla presenteras i Karl G Johanssons översätt
ning från 1991—1993, som baserats på handskriftsutgå- * 1

11 Av litteraturen om Snorre Sturlasson hänvisas till ett begränsat ur
val: Koht 1962, 107; Holtsmark 1964, 45; 1967, 548; Bagge 1990,
1 fif; 1997, 47fif; Kristjänsson 1992, 166; Dahlbäck 1993, 9ff; To
masson 1994, 5; Blom 1996, 49 ff; Boyer 1997, 95 ff.

van Islensk fornrit XXVI—XXVIII 1941 (ONP, 272). 
Dramatik, dialoger och hövisk stil i Heimskringla har 
dock visat sig ha mindre samband med kyrkokonstens 
symboliska Olavsbilder (se tab 2:1—16).

Stora delar av Snorres saga har karaktären av helgon
biografi enligt europeiskt mönster (Bagge 1990, Iff). 
Snorre hade sannolikt stor kännedom om Olavsliturgin, 
eftersom dessa texter handlade om det mest kända helgo
net på Island och i Norge (Tömasson 1994, 55 ff). To
masson lyfter fram två hagiografiska motiv hos Snorre, 
kung Olavs dop och hans drömmar, skildringar som jag 
jämför med bildkonstens dop- och drömscener. Redan 
från Halvdan Svartes saga är S Olavs öde som helgon för
utbestämt, men Snorre betonar ändå kung Olavs person
liga utveckling och gradvisa omvandling från en mäktig 
konung till en from människa, som lämnar jordisk ära för 
att underordna sig en högre makt. Vid landsflykten sker 
genombrottet för hans helighet, ty först när kungen avsä
ger sig den jordiska makten kan han utföra underverk. 
Därefter stegras hans fromhet fram till återkomsten och 
martyriet i Stiklestad. Underverken i S Olavs liv skildras 
av Snorre mer realistiskt än i Legendariska sagan (se kap 
3:10). I Stora Olavssagan följer Snorre den traditionella 
helgonlegendens uppdelning i vita et miracula och place
rar mirakierna sist i ett eget avsnitt, medan han i Heims
kringla för in mirakelberättelserna i deras kronologiska 
sammanhang.

I samband med sin kröning i Trondheim 1449 lät Karl 
Knutsson översätta Snorres Stora Olavssaga till knittel- 
dikten Historia Sancti Olai (SFSS 25, 313—381; Storm 
1880, inl 53; Lönnroth 1987, 113; Carlquist 1989, 12, 
17—28,41; 1995, 117-145). Det kan snarare ses som ett 
led i hans personliga maktambitioner än som ett uttryck 
för antikvariskt intresse, liksom propagandaskriften 
Karlskrönikan 1452 (SFSS 17:1-3; KK v 8075-8080; 
MINS 38, 45). Den helige Olavs ryttarfärd utgör förlaga 
till Karl Knutssons ryttarfärd till Trondheim, och hel
gonkungen hjälper honom på hemfärden: ”gud oc sanc- 
te olaf tror iac ther till/ the holpo oss hit vtan meen/ the 
hielpa oss väl til suerige igen”. Dikten Historia Sancti Olai 
har använts i min analys av kröningen och martyriet (se 
kap 3:3:7-8 och 5:2:1-2). Översättningen präglas av ha
giografiska teman, och ett tillägg i översättningen hand
lar om en trollstrid i ”utbygden” (HSO v 912-923; Carl
quist 1995, 126). Detta trollmotiv saknas däremot i de 
senmedeltida latinska legenderna, men återkommer i 
Olavsballaderna (se nedan). Snorres Stora Olavssaga har 
också varit förebild för den latinska martyrieskildringen i 
Breviarium Lincopense, vilket innebar att sagan var känd i 
Sverige (se kap 3:7:4). De norsk-isländska kungakröni- 
korna fick vid denna tid även inflytande på den svenska 
historieskrivningen (Lindroth 1975, 93, 160, 169, 188; 
Dahlbäck 1993, 23; tab 2:18).



2:1:3 Senmedeltida Olavslegender 
Ribelegenden
Den legend om S Olav som prästen Petrus Mathie från 
S:t Peders kyrka i Ribe nedtecknade på latin 1460—65, 
utgör delvis en avskrift från Olavsofficiets äldre latinska 
legend, men innehåller nyskrivna tillägg, vilka skiljer sig 
från äldre Olavstexter (Köpenhamn KB NKS 123, 4to f. 
201-205; Storm 1885, 1-18; Jorgensen Cat. Cod. Lat. 
1926, 163; se exkurs 2:1 Ribe). Flera blad med mirakel
berättelser har dock gått förlorade. De nya tilläggen 
handlar om S Olavs avlelse, födelse och dop samt hans 
uppväxt tillsammans med en illasinnad broder (2:3—4:2). 
Kappseglingen till Nidaros med pilskjutning och sunds- 
klyvning (5-6) och striden på ön Mosterhamn med sten- 
och vattenmirakel (9-10) är nya inslag liksom drömmen 
om paradisträdgården (12:2) och slutligen martyriet med 
den onde broderns anfall (15:4). Petrus Mathies predi
kan bygger på motsatspar av kristna dygder och synder, 
av det fromma fattigdomsidealets ödmjukhet kontra det 
syndfulla och praktälskande, världsliga högmodet. De is
kalla och förhärdade människorna skall värmas av tron 
och bli mjuka (1).

När Olavs fader frestas att begå äktenskapsbrott, ingri
per Gud på själva julnatten, Nocte natiuitatis Christi, så 
att den trogna kärleken segrar och Olav kan avlas 
(2:1-3). Olav föds och blir döpt i Rouen (3:1). Olav är 
god, firar mässan och sätter Guds rike främst, medan 
hans broder förnekar Gud och sätter den jordiska kunga
makten främst (3:1-5:4). På seglatsen banar Gud väg för 
Olav, öppnar ett sund i klippan, så att Olav kan nå Nida
ros och bli konung (5:5-6). Trots sin höga rang och stora 
makt är Olav fattig i anden och ödmjuk (8:3-4). Det hår
da berget mjuknar till vax och en källa springer fram 
(9-10). Iförd endast trons andliga vapen står Olav liksom 
Job emot krigarnas vapenmakt (13—15). Petrus Mathie 
anför som paralleller till S Olav även Jacob och proto- 
martyren Stefanus.

Utrechtlegenden och Leuvenlegenden
Skildringen av S Olavs och hans broders sjöfärd återfinns 
i en latinsk legend från Salvatorkyrkan i Utrecht 1370- 
1387, nu förlorad men bevarad i ett kort referat (AS 
XXVII; Storm 1880, inl 39; 1885, 15; Maliniemi 1920, 
5). Utrechtlegenden berättar om två seglatser, där ett sund 
öppnas i berget för S Olavs skepp. Först inträffar det un
der kappseglingen om kungamakten i Danmark, därefter 
på seglatsen till Norge, i en omvänd ordning jämfört med 
senare legender. Brodern nämns dock ej vid namn. 
Olavsmartyriets parallellitet med Kristi passion är tydlig i 
Utrechtlegenden, vars liknelse nämner både Pilatus och 
Golgata, "in prætorio Pilati et in monte Calvaria Domi
nus". När S Olav hänger på korset ber han inte blott för

dem som korsfäst honom, utan också ”för de handels
män som åkallar honom, när de råkar i fara på sina färder 
över havet”, pro mercatoribus mare transeuntibus, qui ip
sum in periculis invocarent. Denna bön återkommer se
dan i Liibeckpassionalet.

”Om Sankt Olav, martyr och konung av Norge och 
Danmark”, De sancto Olauo rege norwegie ac dacie marti- 
re, lyder rubriken i legendariet från Leuven (se exkurs 2:2: 
Leuven 1—17). Liksom Petrus Mathies legend från Ribe 
bygger Leuvenlegenden på Olavsofficiets legend, men den 
betonar S Olavs ”glödande trosnit”, hans roll som predi
kare och dopets renande funktion (1:1—2). Den har tyd
ligare motsatspar av dygder och synder. Kungakröningen 
står i centrum, och frågan ställs om vilken sorts konung 
som ska styra ett land, den orättfärdige eller den rätt
färdige kungasonen. Negativa egenskaper som kungligt 
högmod, maktfullkomlighet och trosförakt hos brodern 
vägs mot föredömlig ödmjukhet, mildhet, vishet, tåla
mod och förnuft hos S Olav. Kritiken mot förtryck och 
rangordning är skarp, liksom framhävandet av omsorgen 
om de svaga (l:7-2:2, 6:1). S Olav är berömvärd för att 
han kan ”tygla kungamakten”, så att de som har ”ädlare 
börd” och ”större makt”, de ”överordnade”, inte ska kun
na förtrycka de ”underordnade” och tvinga dem att lyda 
i allt. Och genom S Olavs bön om gott fiske ska Gud ge 
föda åt alla.

Kristus själv ger i en dröm S Olav sitt stöd, och mirake
lepisoderna illustrerar hur Gud styr valet av konung. På 
den första seglatsen som skildrar S Olavs färd mot krö
ningen i Trondheim öppnas klipporna genom hans kors
tecken (4:1). På kappseglingen om Danmarks krona får S 
Olav en ängel till hjälp för att öppna ett sund i klippan 
(5:1). Laster som prakt och materiell styrka ställs gent
emot dygder som enkelhet och andlig styrka, vilket illu
streras av broderns många, stora och fullt bemannade 
skepp gentemot martyrkungens enda lilla fartyg utan 
manskap. När S Olav segrar låter Gud klockorna ringa. 
Vid dödsbålet låter Gud helgonets kropp förbli oskadd av 
elden, och en hämnande drake kommer upp ur askan och 
dödar brodern (13:1). Parallellen mellan S Olavs martyri
um och Kristi lidande kännetecknas av conformitas Chris
ti. Den korsfäste Kristus visar sig i S Olavs drömmar och 
förutspår, att dennes martyrium ska ske på samma sätt 
som hans eget (8:2, 11:1, 12:1-4). S Olav binds upp på 
korset, vilket omnämns genom uttrycket in cruce ligatus i 
andra tyska källor. På korset ber S Olav en förkortad bön 
för dem som korsfäst honom. Huvudfienden är dock inte 
brodern utan kung Knut och hans ”ondsinta kumpaner”.

Liibeckpassionalet
Stefan Arndes utgav en översättning av den latinska Leu
venlegenden i ett legendarium, Passionnel efie Dat Leuent



der Hyllighen, som trycktes i flera upplagor i Lübeck 
1492, 1499, 1505 och 1507. Av dessa är utgåvan från 
1505 publicerad i ScriptoresRerum Danicarum II (Lange- 
bek 1773, 536). Översättaren av det plattyska Liibeck- 
passionalet följer texten i Leuvenlegenden, med undantag 
för några fa skillnader. S Olavs fiende utpekas som ”den 
onde anden”. Hans hatiske broder hotar honom med 
samma straff som drabbade Kristus, nämligen korsfästel
se. S Olav ”led mycken förtret från åtskilliga stormän i 
Norge, som han undvek i flera år”, och därefter hade han 
begivit sig ”till Jylland, där han blev väl mottagen”. Över
sättaren följer inte Leuvenlegendens version, där S Olav 
ber en bön på korset, utan istället den dubbla bönen från 
Utrechtlegenden. Citat ur den plattyska översättningen 
har framför allt jämförts med det unika altarskåpet från 
Andenes kyrka i Nordnorge (se kap 3:7:9).

Rödulftåten
En berättelse om S Olavs dröm om ett kors och ett stam
träd med stark Kristusparallellitet har inte tidigare har 
uppmärksammats. Ett av tilläggsavsnitten till Snorres 
Stora Olavssaga kap 156, den sk ”Rödulftåten”, handlar 
om kung Olavs besök hos den svenske bonden Rödulf 
(Hkr II kap 164; ONP 359; Nordal 1914, 74, 86-88; 
Johnsen 1941, 655-682, 891, 900, 923, 951, 1005, 
1012, 1028, 1049, 1130). Snorre berättar om hur bon
den Rödulf ordnade ett gille, och framhåller att denne 
kunde tyda drömmar. Berättelsen finns i handskrifter 
från 1300-talet som AM 68, AM 75, AM325, Flateyjar- 
bök samt i Bergsbok. Bland paralleller kan även nämnas 
livsträdsmotivet Lignum vitae och Arbor vitae (Nilsén 
1986, 309 ff; Jacobsson 1995, 43; Piltz 1996, 17; se tab 
2:11). Rödulftåten är en religiös text som tillkommit på 
1200-talet, och författaren är enligt Nordal en kyrklig 
man som studerat utomlands, ty förebilder är Karlamag- 
nus saga och Nebukadnessars träddröm i Daniels bok 
(Dan 4:7—24). Dennes träddröm användes i Speculum 
som en préfiguration för det rike som skulle komma då 
Kristus härskade övervärlden (Nilsén 1986, 408).

Rödulftåten berättar hur S Olav efter att ha tittat på 
konstrika takbilder, på natten fick en märklig vision om 
himlen, om ett förgrenat kors och en korsfästelse. Rödulf
tåten framhäver drömtydningen. Kungen frågade bon
den: ”Vill du ge mig ett råd om hur jag ska få en dröm 
som upplyser mig i den fråga som jag mest av allt är an

12 Johnsen 1941, 660: ”Mantu kenna mer raö nockut til pess at mer 
birtiz draumr urn pat er mer er mest foruitne a at uita.” 673: ”En cross 
pesse ok crosfesting boda ufriö. en sua sem pu ert hofuds madre. pa 
muntu ok eiga hafuö likneskissins i draminum.”

gelägen att få kunskap om?”12 Kung Olav råddes att sova 
ensam, ”om han ville drömma sanndrömmar”. På natten 
låg kungen vaken och tittade på de bilder som prydde ta
ket, en bild av Gud och himmelriket. Han såg länge på 
”avbildade fornsagor och berättelser om berömda kung
ar”. När kung Olav vaknade mindes han drömmen. Han 
berättade för Rödulf att han sett ett vidunderligt kors, 
”cross med abbragdlegum”, som grenade sig på ett fan
tastiskt sätt. Bonden tolkade kungens dröm: ”Du såg 
också”, sade Rödulf, ”ett stort grönt kors med en skepnad 
på korset, med ett huvud av guld och med en gloria: Och 
det här korset och korsfästelsen bådar ofrid. Och efter
som du är hövidsmannen, kan du också äga skepnadens 
huvud i drömmen.” Såsom det ljusa guldet, fortsatte 
bonden, kommer din heder lysa framom alla andra mäns 
i detta land.

Kung Olav hade sålunda i drömmen förebådats sitt 
öde, sitt martyrium. Temat utvecklas i Rödulftåten till en 
sammanflätning av Kristi kors och kungadynastins stam
träd, en förening av visio imaginaria och visio spiritualis. 
Ett flertal motiv i Rödulftåten överensstämmer med de 
senmedeltida Olavslegendernas; tidesång och mässa, 
dröm om korsfästelse och ett blomstrande himmelrike. 
Insignier, ära och heder nämns liksom ringande stora 
klockor och en kommande brödrastrid, men också 
idrottslekar som bågskytte och en kappsegling mellan två 
skepp. Texten kan ha hört hemma inom mendikantord- 
narnas friare predikotradition (Johnsen 1941, 1130). 
Den takfris med berättande bilder ur kungasagor, som 
omnämns i Rödulftåten, kan anknytas till uppgiften i Hi
storia Norvegiae, där sagan om Olav den helige liknas vid 
en bildväv: ”Av denne tråden ble det billedteppet av de 
norske konger vevet - for å si det slik - som hittil er blitt 
rullet opp med slik heder” (HN, 31). I Europa kunde 
krönikornas hjältedåd skildras i väldiga, broderade bild
bonader såsom Bayeuxtapeten (Rud 1992, 12; Abou 
1994, 69).

2:1:4 Vedels Olavsballader
Den danske 1500-talshumanisten Anders Sörenson Ve
del publicerade två Olavsvisor i sin Hundredvisebogpå ett 
eget tryckeri i Ribe 1591. En utförligare redogörelse av 
Vedels visbok och balladerna Hellig-Olav og troldene och 
Hellig-Olavs Vaeddefart lämnas nedan (se exkurs 3:1-3).



S



KAPITEL 3

Legendmotiv

Sankt Olavs ankomst. Livsträd och stamträd 
Det gudomliga förebudet om Olav den heliges ankomst 
till jorden och hans ödesbestämda helighet formas i litur
gisk dikt och kyrklig konst enligt bibliska förebilder till 
ett livsträdsmotiv och ett stamträdsmotiv (tab 2:11). 
Dessa inledande allegoriska motiv i Olavslegenden har 
en mer symbolisk karaktär än de berättande legendbil
derna och de illustrerande attributen (tab 1, 6-7). I ter- 
sens första antifon i Leofricofficiet framhävs Olav den he
lige som ett förebildligt exempel på en rättfärdig männi
ska, och han liknas vid ett fruktbart träd, som Gud plan
terat: ”Den himmelska rättvisans skapare planterade 
kung Olav som ett fruktgivande träd som skall växa och 
bestå på de rättfärdigas väg” (se exkurs 1:2).13 En förebild 
är hämtad ur första psaltarpsalmens tredje vers, som lik
nar den rättfärdige vid ett evigt livsträd: ”Han är som ett 
träd, planterat nära vatten” (Ps 1:3). Andra förebilder är 
vishetens träd i Syraks bok, men också paradisets träd (Syr 
24:12—17). Efterföljande kapiteltext och responsorium i 
Leofricofficiet har komponerats utifrån psaltarpsalmerna 
Gloria et honore och Posuisti Domine och handlar om 
Olav den heliges martyrkröning (Ps 8:6, 21:4). Dessa 
psalmverser används därefter i den senare Olavsliturgin 
som huvudpsalmer i Olavsmässan (se exkurs 1:3). Livs- 
trädsmotivet och vishetstemat ur Syraks bok tas sedan upp 
i senmedeltida mässtexter, såsom episteltexten Beatus vir 
qui in sapientia i Missale Strengnense (Syr 14:20; se exkurs 
1:1).

Olav den helige och paradisets livsträd, Lignum vitae, 
framställs på ett par svenska konstverk, vilka båda till
kommit i Linköpings gamla stift på 1200-talet. Det 
äldsta är en unggotisk Olavsbild på ett 7 cm brett, förgyllt 
silverbeslag på Heliga Birgittas helgonskrin i Vadstena

Fig 26. TronandeS Olav på konsol med duva (skadad). Statyett av tälj- 
sten på tympanon med atlasfigurer. Västportal till Eidsbergs kyrka 
(Norge, Of). Inhemsk stenmästare ca 1275.

Enthroned St. Olav on console with dove (fragmented). Statuette of 
soap-stone on tympanum with Atlas figures. West portal of Eidsberg 
Church (Norway, Of). Domestic mason c 1275.

1381, en sk ströning (Tegnér 1996, 474; tab 2:11). Ur
sprungligen fanns två beslag med Olavsbilder på Birgit- 
taskrinet, mitt på vardera kortsidan. Olavsbeslagen har 
gått förlorade, men ett av dem finns bevarat i Pering- 
skiölds avritning, utifrån vilken beslaget stilmässigt date
rats till tiden mellan 1225 och 1275 (Lindblom 1963, 
34,49ff, nr 32). (Fig 01.) På bilden tronar helgonkungen 
omgiven av grönskande bladrankor med två fåglar sittan
de i grenverket. Trädets kvistar har alla tre runda frön, 
som liknar olivens oljerika stenfrukter. S Olav håller 
vänster hand om mantelbandet och i höger hand bär han 
en liljespira, men både yxa och glob saknas. Från kronan 
på hans huvud löper en pärlring som inramning till om
skriften: ”+ ORA PRO NOBIS. SANCTE: OLAVE: 
BENEDICTV”. Texten har anknytning till Sakarias lov
sång över Johannes Döparens födelse i bönen Benedictus, 
”Välsignad är Herren”, vilken avslutar laudes i Nidaros- 
officiet 29 juli (Luk 1:68-80; se exkurs 1:3). Beslaget har 
liknats vid Nidaros domkapitels sigillbild från 1225 och 
1263 (Trætteberg 1953, 46, 53; tab 2:4). Bladrankan på 
Vadstenabeslaget är dock unik och dess kvistar med tre 
frukter kan symbolisera livsträdets tre frön, cedern, cy
pressen och olivträdet. I Vadstena utgick Nicolaus Rag- 
valdi i en Olavspredikan, Secundum sapientis, från psal
men lustus utpalma, där den rättfärdige liknas vid palm
trädet och vid Libanons cedrar (Ps 92:13; UUB C302:58 
r; se exkurs 1:6).

Ett exempel på olivträdets roll återfinns inom sten
skulpturen, nämligen en Olavsstatyett på västportalen 
till Eidsbergs Olavskyrka daterad till omkring 1275, där 
kungen tronar över en konsol prydd med en duva med 
utbredda vingar och nedåtböjt huvud (NK 1959:11, 43; 
tab 6:16).14 (Fig 26). Den flygande duvan åskådliggör

13 Dewick 1914, 211: ”Ad Tertiam, Ant. Auctor iustitie legis diuine 
plantauit regem olauum tanquam lignum fructiferum prosperantem 
permansurum in uia iustorum.”
1,1 Vid ombyggnad av Eidsbergs kyrka skadades fågelns huvud, men 
den hade enligt uppgift ursprungligen hållit något i näbben. Enligt 
Norges kirker skulle duvan ha hållit ett djur i näbben, möjligen en 
misstolkning av en olivkvist (NK 1959, Bd II, 43). En stiliserad fågel 
på Olav Haraldssons Leofa-mynt har däremot tolkats såsom Helige 
andes duva, efter engelsk prototyp (Skaare 1989, 382 ff).



Fig 27. Tronande Olav med krigarunderliggare. Stenstod med livs- 
trädsmotiv från Gervalds gård i Vamlingbo, Gotland (Fig 155). In
hemsk stenmästare ca 1250-1300.

Enthroned St. Olav trampling on warrior. Stele with Tree of Life-mo
tifs from Gervald’s farm in Vamlingbo, Gotland (Fig 155). Domestic 
mason c 1250-1300.

möjligen det hoppfulla förebudet om helgonkungens an
komst samt Olavsliturgins syndaflodstema och liknelsen 
med Noa, vilka är allegoriska och typologiska motiv som 
förekommer i sekvensen Postquam calix babylonis (se kap 
3:3:1; exkurs 1:5). Duvan med olivkvisten är symbol för 
Hoppet, ty när duvan återkom andra gången med ett 
friskt olivlöv i näbben visste Noa att räddningen var nära 
(1 Mos 8:11). En ikonografisk prototyp är förebudet om 
Kristi andra återkomst, t ex tympanonskulpturen på 
västportalen i Chartres. I sekvensen liknas S Olav meta
foriskt vid olivträdet och hängivenhetens balsamiska olja, 
oleo devotioni, som givit honom hans namn (v 1—3 a): 
”Med en blommande olivkvist kommer fågeln.” Olav 
leds av en vind, ljuvligt doftande av balsam, ”himmelens 
nyckel”, celi clavis, och ”når fram till Norges strand”. 
Nyckeln kan ses som ett allegoriskt och metaforiskt mo
tiv på flera plan, även som rikets nyckel, clavis regni, vil
ket anknyter till skulpturens symbolik (Linton 1997, 
72). Ovanför porten vakar den helige konungen på sin 
tron; han är inte bara nyckeln till sin egen kyrka, utan han 
är hela landets nyckel till himmelrikets port. Sekvensen 
Postquam calix babylonis, som var avsedd att sjungas vid 
onsdagens veckogudstjänster, kan ha brukats i processio
ner genom liknande portaler.

Inom bokmåleriets initialbilder finns exempel på 
bladrankor och vegetativa drakar, som hör till livsträds- 
motivet. Bland illustrationerna till Olavsliturgin finns 
initialen till ingångspsalmen Gaudeamus i Reykjavikfrag- 
mentets Olavsmässa samt initialen till första nocturnens 
antifon Régnante illustrissimo i Skaraofficiet (se exkurs 
1:3). (Fig 20-21.) Den grönskande biskopsstaven från 
Digby, som är prydd med en S Olavsbild i valrossben, till
kom i Norge på 1300-talet och utgör en tydlig parallell 
till initialbildernas bladrankor (Middelalderkunst 1972 
nr 20; Andersen 1997, 52). Men livsträdsmotivet har 
även anknytning till den profana lagstiftningen på tinget, 
ty i Leofricofficiet framhävs Gud som ”rättvisans skapa
re” vilket understryker Olavsbildens lagsymbolik (Gün
nes 1969,154). Initialbilderna tillTingfararbalken i Jons- 
bok omkring 1350 visar hur bokstavens stiliserade, vege
tativa drake senare utvecklats till berättande Olavsbilder 
(se kap 4:2:6 och tab 1:19). (Fig 87 a—b.)

På Gotland finns en Olavsbild med ett livsträd, som 
kan också anknytas till profan lagstiftning, en 2,6 m hög 
friskulptur i sten (tab 2:11-12). Vamlingbostenen är de
korerad på tre sidor med en livsträdsbild i enkel stil (Fig 
27, 155). Ett väldigt livsträd pryder ena sidan på stenen, 
som upptill övergår i en tronstol där helgonkungen sitter 
med en svärdförsedd krigare under sina fötter. Tronsto
lens ryggstöd och sidor är prydda med träd i liten skala. 
Överst på stenens andra sida är Guds lamm med korsfa
nan inristat och nederst en vegetativ drake med blad
prydd svans. Däremellan syns en födelsescen, Jesu födel-



Fig 28. Ridande konung med längskaftad yxa inflätad i dubbel blad- 
ranka. Träsnidad portal från Hemsedal stavkyrka i Norge. Inhemskt 
arbete ca 1250-1300.

Mounted king with long-helved axe intertwined in double vine. 
Carved portal from Hemsedal stave church in Norway. Domestic 
workshop c 1250-1300.

se i stallet, vars taknock övergår i en blomstrande kvist. 
Olavstenen blev funnen på 1800-talet som grindsten vid 
Gervalds gård i Vamlingbo, men grindhålen i stenen är 
sekundära i förhållande till bilderna. Olavsstenen kan ur
sprungligen ha fungerat som markering för en tingsplats, 
då gården var säte för Hoburgstingets domare, eller möj
ligen vid kyrkan (se kap 5:1:1). I Vamlingbo kyrka är kor
väggen prydd med en framställning av ett livsträd.

Livsträdet var ett vanligt dekorativt motiv inom ro
mansk kyrkokonst, och den vegetativa draken som var en 
ontawärjande vaktsymbol bl a på dörrar, kunde ha en tjä
nande funktion (Karlsson 1976, 87, 162, 169). Inom 
Europas kyrkokonst utvecklades livsträdstemat till det 
profetiska motivet Jesse rot, Kristi stamträd (Jes 11:1): 
”Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, 
och en telning från dess rötter skall bära frukt.” I trädets 
lövverk placerades bilder av bibliska kungar, t ex kung 
David, Jesses son eller drakdjur med slingrande svansar 
(Haseloff 1938, 15, 61; Steger 1961, 131). När Snorre 
Sturlason skrev sin Olavssaga inledde han med ett livs- 
trädstema, möjligen inspirerat av bilder av Jesse rot (se 
kap 2:1:2). Olav den heliges födelse förebådas redan i 
början av Heimskringla, i Halvdan Svartes saga, där Snor
re berättar om stammodern drottning Ragnhilds och 
stamfadern kung Halvdans drömmar (Hkr I kap 6—7).

Ragnhild drömde att hon löste en törntagg ur sin kläd
nad, som växte ut till ett stort träd och dess grenar sträck
te sig ut över Norge och ännu vidare. Kung Halvdan fick 
i sin dröm ett stort långt hår, vars lockar föll runt hela 
kroppen och ner till marken. En enda lock glänste mer än 
alla de andra, större och skönare. Den skönaste locken 
betecknade Olav den helige. På samma sätt som de bib
liska konungarna förgrenar sig från Jesse kropp, förgrenar 
sig de nordiska kungarna från kung Halvdans kropp. 
Halvdans och Ragnhilds son Harald Hårfager hade stor 
hårväxt och lovade att inte klippa sig förrän han lagt un
der sig hela Norge, fortsätter Snorre i HaraldHårfagers sa
ga (Hkr I kap 4, 21—23, 42). Likt trädets grenar spred sig 
hans avkomma, och från hans ätt kom därefter alltid 
Norges konungar. Snorre konstruerade detta stamträd i 
dynastiskt syfte (Krag 1995, 75, 91, 131). De ovan be
skrivna bilderna från Reykjavik, Vadstena och Vamling
bo samt kalkmålningen i Skamstrup kan enligt sensus spi
rituals gestalta hur den profetiska drömmen gått i upp
fyllelse: Olav den helige tronar som en ryktbar helgon
konung.

Berättelsen om kung Halvdans och drottning Ragn
hilds drömmar kan ses som en ”ingangsportal” till 
Heimskringla (Gunnes 1992, 10). Ett motsvarande por
talmotiv förekommer inom den norska bildkonsten från 
1200-talets andra hälft. Sidostyckena från stavkyrkan i 
Hemsedal är prydda med livsträdsbilder liknande moti
vet Jesse rot (tab 2:11; Fig 28). Här har träsnidaren sam
mansmält bibliska motiv och nordiska motiv med sling
rande bladverk. Till vänster på dörrens sida ses tre ridan
de konungar, enligt Heliga Tre Konungars färd. Överst 
på motsatta sidan sitter Maria med Jesusbarnet, därunder 
en tronande kung, två knäböjande kungar och nederst en 
vilande konung, enligt motivet Jesse rot. Men både den 
nedersta ryttaren och den tronande kungen håller i han
den en långskaftad yxa, Olavsyxan (?), vars skaft har flä
tats in i grenverket. På detta sätt har förebilden Jesse rot 
liksom hos Snorre fått en självständig nordisk utform
ning i Hemsedal, en bild som på grund av yxan både har 
”övertolkats” och ”undertolkats” (Hohler 1993, 140; 
1993:11, 123). Det kan således röra sig om ett allegoriskt 
Olavsmotiv, helgonkungen såsom ”den nye David” i 
Norden. Den vilande konungen längst ned kan då möjli
gen tolkas som den nordiske stamfadern, Halvdan Svar
te, motsvarande en biblisk profet.

Sankt Olavs avlelse, födelse och legitimitet
Snorre berättar i Olav Tryggvasons saga helt kortfattat om 
Olav Haraldssons födelse (Hkr I kap 15, 43—44; tab 
2:11). Fadern, hövdingen Harald Grenske, hade övergi
vit sin havande hustru Åsta Gudbrandsdotter, lämnat 
Vestfold och rest till Sverige, där han sedan dödades. När



Olav föddes fick han hövdingen Rane till fosterfader. Nå
got medeltida konstverk med födelsemotivet finns ej be
varat, men versionerna av Olavs födelse i Legendariska 
sagan och Flateyjarbok har betydelse för tolkningen av 
Olavsbilderna, inte bara när det gäller berättande motiv 
såsom martyriet utan även i fråga om Olavsattribut, så
som bältet, svärdet och underliggaren (se kap 1:4:1—2,
4:3: 4, tab 6).

Legendariska sagan inleds med en lång skildring av hur 
fosterfadern Rane fick ett varsel om Olavs födelse, i av
snittet om Olav Geirstadalv (Leg kap 3—6; se kap 4:1:4 
och 4:3:1). I en dröm uppenbarade sig för Rane en ståtlig 
man klädd i mantel, med guldring om armen och svärd i 
bältet. Det var Halvdan Svartes broder, Olav Geirstadalv, 
som låg begravd i hög på Geirstad i Vestfold. ”Det här är 
kung Olav digre som har kommit”, sade han och gav Ra
ne i uppdrag att bryta upp hans egen gravhög, gå in och 
hugga av den dödes huvud och ta med sig hans mantel, 
ring, bälte och svärd. Sedan ska du fara till Ästa Gud- 
brandsdotter, som ligger i svår barnsäng och ska föda, och 
du ska se till att man lägger bältet omkring henne. Och 
du ska begära som lön, tilläde han, att få bestämma bar
nets namn. Rane uppsökte gravhögen, gick in och gjorde 
som Olav Geirstadalv sagt, och for sedan till Gudbrands 
gård och blev väl mottagen.

Där låg Åsta i svåra födslovåndor: ”Och han gick fram 
till henne och lade om henne bältet och en kort stund 
därefter födde hon en pojke.” Morfadern Gudbrand vil
le dock inte föda upp den faderlöse sonen. Trots Ranes 
protester sattes barnet ut och lades på marken i ett skjul 
utan tak. På natten såg Rane ett ljus skina ovanför skjulet 
och bad Gudbrand behålla barnet, men denne vägrade. 
”Nu bad Rane en annan man komma ut med honom och 
se på huset igen. De såg nu ännu mer ljus än förut över 
huset, och berättade det för Gudbrand.” Denne lät då 
pojken leva och Rane blev hans fosterfader. När pojken 
fick sin första tand gav Rane honom bältet, och strax där
efter vattenöste han pojken enligt hednisk dopsed och 
gav honom namnet Olav. Modern Ästa gifte om sig med 
hövdingen Sigurd Syr (Hkr I kap 60; Leg kap 8). När 
kristendomen påbjöds lät Åsta döpa sig och sin son Olav, 
och kung Olav Tryggvason blev hans gudfar.

Legendariska sagans skildring av Olavs födelse kan ses 
som ett stam trädsmotiv, ty Olav får både sitt namn ”Olav 
digre” och sin legitimitet i kravet på kungamakten från 
den hedniske hövdingen Olav Geirstadalv, som kallades 
”digrbeinn”. Eftersom han fått sitt kunganamn bekräftat 
både vid ett hedniskt och ett kristet dop, personifierade 
kung Olav föreningen av den hedniska och den kristna 
kungamakten. Historia Norvegiœ omtalar profetiskt, att 
den ovanligt vackra Åsta födde Olavnm perpetuum regem 
Norwegiœ, ”Olav, Norges evige konung” (HN, 31). Det
ta är första gången som begreppet rex perpetuus Norwegiœ

nämns, en idé som vidareutvecklas av ärkebiskop Eystein 
i Nidaros på 1180-talet. Inom kyrkokonsten förblev det
ta begrepp sedan levande genom hela medeltiden, ty 
konstverkens glänsande guldgrund betecknar att Olav 
den helige liksom andra helgon levde i ”evighetens” rike.

När Olavssagan nedtecknas i Flateyjarbok 1387— 
1394, inleder skrivaren sagan med berättelsen om Olavs 
födelse och anknyter den till Jesu födelse (tab 2: ll).15 
Det betonas att Olav föds samma år som Olav Tryggva
son grundar den kristna kyrkan i Norge. ”Här börjar sa
gan”, står det i röd rubrikstil, som följs av texten ”Pa er li
dit fra hegatburd uors herra Jesu Christi”: ”När det hade 
gått niohundranittiotre år från vår herre Jesu Kristi födel
se och femtionio år från Harald Hårfagers död och på 
den omtalade herren Olav Tryggvasons första år födde 
Åsta Gudbrandsdotter ett gossebarn, genast sedan Hrane 
hade lagt bältet om henne. Det var på sommaren. Pojken 
kallades Olav när han blev döpt.” Att modern Åsta här 
intar en huvudroll i sagans inledning skiljer sig från tidi
gare Olavssagor (Johnsen 1941, 1031).16 Genom att ini
tialbokstaven är illustrerad med en bild av S Olavs marty
rium smälter födelse och död samman, moderns födslo- 
smärta och sonens dödsångest (se kap 2:1:2, 3:7:3, tab 
1:20). (P1 17; Fig 24.) Redan när man läser om Olavs fö
delse förstår man, att han skall dö en ärofull död, liksom 
Kristi liv är hans eget liv utstakat.

Placeringen av martyriebilden i sagans inledning samt 
anknytningen till Jesu födelse har sin förebild i Leofricof- 
ficiets inledning In natale Sancti Olavi martiris, som bör
jar med martyrieberättelsen, segern över döden, i antifo- 
nen Hic est qui, ”Detta är den man som på stridens dag ej 
övergavs av Gud” (se exkurs 1:2). När den jordiske hjäl
ten dör i martyriet blir han pånyttfödd som helgon, och 
av den anledningen firas dödsdagen som en glädjerik 
himmelsk födelsedag (se kap 3:7:9). Den åttkantiga for
men på Nidarosdomens Olavsoktogon symboliserar bå
de pånyttfödelse och återuppståndelse (tab 2:17). I en 
kalkmålning från Östra Sönnarslöv i Skåne från omkring 
1475 framställs S Olav stående på en trädstock, avhug
gen i båda ändar, vilket symboliserar martyrkonungens 
seger över döden (Fig 68). Parallellen mellan Kristi födel
se och helgonets födelse är ett hagiografiskt standardele
ment (Abou 1994, 37). Ribelegenden inleds med ett unikt

15 Berättelsen om Olav Geirstadalv, som syftade till att legitimera 
kung Olav Haraldssons makt som fylkeskonung över Vestfold, ges här 
i en alternativ version, som handlar om hur den hedniske kungens själ 
återföds i S Olav (Heinrichs 1994, 46, 56; se kap 4:3:4).
16 En förhärligande bild av Olavs moder Asta ska ha funnits i ett al
tarskåp från kungakapellet i Olavskyrkan i Avaldsnes (Langebek 
1786, 375, Tab. III; Daae 1879, 92; Storm 1880 inl 52). En avritad 
teckning från omkring 1400 visar inskriften: Asta regina, mater bead 
Olavi (Fig 109). Bland förebilder till Olavs födelse finns Ludvig den 
heliges bild i Grand Chronique de France (Chronicles 1987, 95; Le 
Goff 1996, 31, 579).



avlelse- och födelsetema enligt conformitas Christi (se ex- 
kurs 2:1 Ribe 2-3). Författaren låter nämligen avlelsen 
äga rum i Nidaros kungaborg på själva julnatten, Nocte 
natiuitatis Christi.

Bokmålningen i Carrowpsaltaren kan ses i ljuset av 
livsträdet och stamträdet samt motivet med kung David 
och Jesse rot (tab 1:1 ). Initialen till första psalmen Beatus 
vir, ”Lycklig den som inte följer de gudlösa”, har illustre
rats med scener ur Olav den heliges liv (Ps 1:1-6). (Pl 2.) 
Vanligtvis pryds Beatusinitialen med en bild av kung Da
vid eller av Jesse rot, men i detta unika fall har beställaren 
eller bokmålaren föredragit den nordiske helgonkungen 
framför bibelns härskare. Bilderna av helgonkungens liv, 
martyrium och mirakler visar att profetian gått i uppfyl
lelse. Carrowpsaltarens andaktsbild kan brukas vid tide- 
gärderna på Olavsdagen 29 juli, så att ägaren under ma- 
tutinens tredje nocturn kan bedja och sjunga inför bil
derna av helgonkungens dröm, martyrium och mirakler 
samt under mässans bibelläsning inför bilden av hans 
seglats och martyrkröning (se kap 5:1:3, exkurs 1:1). Så
som rex iustus följer han Guds lag och avvisar orättfärdig
heten. Som den ”nye David” visar Olav den helige vägen 
för den troende, ”via regia”, kungsvägen och de rättfärdi
gas väg (Büttner 1983, 191,205).

Berättelsens kronologi
Efter ovanstående inledning om livsträdsmotivet, Olavs 
stamträd, avlelse och födelse samt via regia följer nedan 
en ”bildberättelse” med tio utvalda legendmotiv. Bilder
na skildrar hur vikingakungen Olav omvandlades till 
martyr och helgonkung, hans kungaval och martyrkrö
ning samt hans drömmar om paradiset. De skildrar hans 
färder och strider, men framför allt hans lidande i marty
riet och hans mirakler. Presentationen följer den litterära 
berättelsens kronologi, men i varje enskilt fall anges om 
motivet eller temat har en annan plats i de liturgiska tex
ternas framställning (se kap 5:1:3, se exkurs 1:1—6).

Första avsnittet, kap 3:1, handlar om den helige Olavs 
omvändelse i England samt hans fromhetsliv och därefter 
skildras hans kristna dop i Rouen i kap 3:2. Kapitlet 3:3 
tar först upp den liturgiska vindsymboliken i seglatsmo
tivet, frälsningens seglats och den mirakulösa sundseglat
sen samt kappseglingen om kungamakten. Vidare be
handlas den historiska sagans skildring av kung Olavs 
sjöfärder i Europa, återfärden hem till Norge samt de 
sjöstrider han utkämpade. Efter kung Olavs landstigning 
i Norge berättas i kap 3:4 om kungavalet. Trots att den 
historiske kung Olav Haraldsson icke blev krönt före
kommer flera kröningsmotiv, dock med anknytning till 
martyrkröningen. Ryttarmotiven presenteras i kap 3:5 
om ritten mot Stiklestad, då kungen predikade för hären 
och överlämnade en själagåva till prästerna, för att de

skulle be för motståndarnas själar. Under rubriken dröm
men i kap 3:6 skildras hur kungen varslades om sitt öde, 
och hur han i Gardarike manades att återvända för att ta 
strid om makten i Norge. På hemfärden över fjället fick 
kung Olav en syn av hela världen, och strax före slaget 
mottog han i en dröm Kristi kallelse till paradiset.

Striden vid Stiklestad och martyriemotivet skildras i 
kap 3:7 både realistiskt och symboliskt. Med utgångs
punkt från kungens klädsel och placering, krigare, vapen 
och sår presenteras motiven i följande kapitelgrupper: 
3:7:2 Ryttarstrid, 3:7:3, S Olavs tre sår, 3:7:4-6 Guds 
riddare i markstrid och offerdöd, 3:7:7 Döden i dröm
men och 3:7:8 Döden på tronen samt 3:7:9 S Olavs pas
sion. Därefter följer kap 3:8, som handlar om S Olavs 
uppståndelse och martyrkröning, och kap 3:9, som om
fattar den helige Olavs skrinläggning och de olika skrinen 
samt pilgrimsmodv. Det avslutande kapitlet 3:10 presen
terar de få bevarade mirakelmotiven i kronologisk följd 
enligt Heimskringla. Olavsmiraklerna med änkesonens 
halsböld, kung Olavs sabbatsbrott och skördeundret på 
Thorgeir bondes åker inträffade under kungens levnad. 
Övriga mirakel motiv handlar om de underverk den heli
ge Olav utförde efter sin död: miraklet då brödet blev till 
sten i bakugnen och då helgonkungen befriade en dansk 
fånge hos venderna, då han hjälpte väringarna i Kirjalax 
armé vid Beroe 1122 och då han botade en lemlästad 
engelsk missionspräst samt slutligen miraklet då han räd
dade en orättvist dömd bonde ur galgen.

3:1 OMVÄNDELSEN I MÄSSAN 
3:1:1 Omvändelsen i England

Olavsskåp, Stralsund, Tyskland

I Olavsskåpet från Nicolaikyrkan i Stralsund daterat till 
1410—1420 uppträder motivet Olav den heliges omvän
delse första gången i ett konstverk med berättande bilder 
ur Olavslegenden (tab 1:25). Det är placerat som översta 
legendscen till vänster på insidan av skåpets vänstra fly
geldörr (Pl 3 a). Bilden visar ett kyrkorum med en pre
dikstol, från vilken en präst i dalmatika och almutia pre
dikar, framåtböjd över skriften. Nedanför predikstolen 
står en rödblond skäggig kung Olav klädd i mörkröd bro
kadrock med vida ärmar, slitsar och riddarbälte. Han har 
lyft av sig sin krona och håller den framför sig i sina hän
der. Vid hans fötter sitter fem personer på golvet, bland 
dem en kvinna med huvuddok. Bakom kungen står tre 
andra personer, varav den främste i mantel och ljusgrå 
hatt pekar mot kung Olav.

Stralsundsmålningen åskådliggör de liturgiska Olavs- 
texterna som skildrar hur den kristna tron drabbar den 
hedniske men godhjärtade vikingakungen (2:1). O quan- 
tusfidei, ”O vilken glödande tro som hade antänt hjärtat 
hos den mest okuvlige martyren mitt ibland de vilda fol-



kens skara”, lyder Nidarosofficiets responsorium efter ka
piteltexten i Olavsvakans första vesper 28 juli (se exkurs 
1:3). Andra och tredje antifonerna Rexautem illeoån Hic 
evangelice veritatis i matutinens första nocturn 29 juli be
skriver kung Olavs ödmjukhet och goda sinnelag, natura 
benignus erat, ty trots att han var hedning strävade han ef
ter det goda. Den första lectien uppger därefter att det 
hände i England, in anglia comperta. Leuvenlegenden be
tonar att han omvändes ”genom några heliga mäns pre
dikan” (se exkurs 2:2 Leuven 1:1—4). ”Stralsundsmästa- 
ren” gestaltar ödmjukheten genom att måla kungen med 
kronan avlyft inför kyrkans man och Guds ord. Prediko- 
texter såsom Passio Olavi och Fornsvenskt Legendarium 
betonar liksom Leuvenlegenden att kung Olav efter hem
komsten till Norge själv blev apostel och predikade Guds 
ord, att han var både rex etpropheta (se kap 3:4:2, tab 
2:1).

I bilden från Stralsund mottager S Olav Guds kallelse 
under ett kyrkobesök, till skillnad från vad fallet är i äldre 
konstverk såsom Carroivpsaltaren, där den drömmande 
helgonkungen får en vision av en ängel natten före mar
tyriet (Hkr II kap 214; se kap 3:6, tab 1:1, 5). I senare 
verk far motivet med kungens kyrkobesök en annan ut
formning. Kung Olav knäböjer inför altaret och åser 
mässundret, t ex i kalkmålningarna i Väskinde och Trä- 
kumla, altarskåpen i Salo, Misterhult, Overenhörna, Sö
derköping (II) och Värmdö (tab 1: 28, 29, 31,40, 60, 61, 
67). (P1 4. Fig 10—11, 29, 132, 134, 143.) I Stralsund är 
det dock inte genom mässundret som kung Olav blir om
vänd, utan genom Guds ord från predikstolen. Bilden av 
den ödmjuke S Olav med blottat huvud och kronan i 
hand åskådliggör också ett botgöringsideal.

Officiets texter som skildrar S Olavs innerliga fromhet 
saknar dock en detaljerad miljöskildring av andakten i 
kyrkan, vilken skulle kunna jämföras med bildkonstens 
version av hans kyrkobesök. De historiska Olavssagornas 
olika skildringar av kung Olavs enskilda och offentliga 
fromhetsliv är ibland detaljrika, såsom påskmässan i Ag- 
valdsnes (Hkr II kap 38, 118-120; Leg kap 35, 49). Le
gendariska sagans uppbyggliga beskrivning av hur den 
fromme kung Olav lyssnar till mässans predikan i Eng
land, har däremot stora likheter med Stralsundsmålning- 
en (Leg kap 12—13). Bildens kyrkointeriör ska kanske fö
reställa någon engelsk katedral, som ”Stralsundsmästa- 
ren” kan ha mött genom en förlaga eller genom ett besök, 
då de konstnärliga kontakterna mellan England och 
Nordtyskland var livliga vid denna tid (Nisbeth 1995, 
225; se kap 5:2:3). Man kan tolka bilden enligt sagans 
sensus litteralis, eftersom den 17-årige Olav Haraldsson 
under sin vistelse i England åren 1011—12 skulle ha be
sökt flera kyrkor, vilket enligt Snorre sällan skedde i fred
liga avsikter (Hkr II kap 12-16).

Legendariska sagans version skiljer sig dock från Snor

res. Efter slaget vid London Bridge stannade Olav i Eng
land hos kung Knut, och sagan beskriver detaljerat hans 
fromma kyrkobesök. Kung Olav och hans folk gick ofta 
till biskopens kyrka för att fira mässan och de kom alltid 
i tid, till skillnad från kung Knut som mestadels kom för 
sent. De satt alla på golvet medan Olav stod lutad mot en 
stolpe. När biskopen frågade om kung Knut hade kom
mit, svarade prästen att så inte var fallet. Biskopen skåda
de ut över kyrkan och sade:17

”Nu har kungen kommit.” De sade att han inte hade 
kommit. ”Jo”, sade biskopen. ”Detta är en riktig kung 
som nu har kommit, eftersom han hellre vill tjäna med 
lov, än att Guds lag tjänar honom.”

När kung Knut fick veta att ärkebiskopen hade kallat 
Olav för konung och berömt hans fromhet, trots att den
ne varken hade land eller makt, blev han mycket vred. 
Biskopen, som hette Sigurd, framhävde då att Olav un
der sina fina kläder bar tagelskjorta för att späka sig. Le
gendariska sagans bildrika episod om Olav och Knut i 
kyrkan hör samman med Nidarosofficiets ovannämnda 
antifoner och lectierna 1-2, som skildrar Olavs omvän
delse och möte med kristendomen (se exkurs 1:3). Då 
kung Olav hade lärt känna ”den rena evangeliska san
ningen”, bad han ”ödmjukt och ivrigt” om att få bli döpt. 
Flygeldörrens målning vid Olavsaltaret åskådliggjorde på 
ett tydligt sätt för besökarna i Nicolaikyrkan matutinens 
ord i första nocturnen, ty bilden under framställer just 
kung Olavs dop i Rouen.

3:1:2 Sankt Olav ber till Gud
Kalkmålning, Träkumla och Väskinde, Sverige 
Olavsskåp, Salo, Finland 
Olavsskåp, Misterhult, Overenhörna,
Söderköping (II) och Värmdö, Sverige

På triumfbågsmurens södra vägg i Träkumla har ”Pas- 
sionsmästaren” målat tre bilder ur Olavslegenden, varav 
den sista med S Olavs kyrkobesök nu är till hälften dold 
bakom predikstolen (tab 1:29; Fig 30, 72 c). Den bevara
de Olavsskulpturen stod troligen här på ett Olavsaltare, 
vid platsen för kyrkans skyddshelgon. Målningarna som 
tillkom omkring 1450 bygger sannolikt på träsnittsförla- 
gor, men några förebilder till Olavsbilderna har ej påträf
fats. De första två parallellscenerna skildrar miraklet när 
kung Olav brände spånor i handen utan att skadas, vil
ket inträffade under hans landsflykt i Ryssland (se kap 
3:10:2). En liknande bild av kungen i kyrkan målade

1 Heinrichs 1992, 54: ”Nu er konongr ut komenn.” pæir sagdu, at 
hann var æigi ut komenn. ”Jaur”; sagöe biscup, ”sia er sannr konongr, 
er nu er ut komenn, firir pui at hann vill hælldr piona love, en guds log 
pione hanum.”
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PI 2. S Olavs liv, martyrium och mirakler: a) Dröm med ängel och 
språkband, b) Olav till häst i striden vid Stiklestad, c) Mirakulös seg
lats genom klippor, d-e) Mirakel med lemlästad präst som botas, f) 
Tronande Olav. Bokmålning på pergament. Illustrerad Beatusinitial, 
Carrowpsaltaren, East Anglia. Ca 1250. (MS W 34, Walters Art Gal
lery, Baltimore, USA.)

Life, martyrdom and miracles of St. Olav: a) Dream with angel, b) 
Mounted Olav at the Battle of Stiklestad, c) Miraculous voyage 
through cliffs, d-e) Miracle with mutilated priest healed by Olav, 0 
Enthroned Olav. Book illumination on Parchment. Historiated Bea
tus initial, The Carrow Psalter, East Anglia, c 1250. (MS W 34, Wal
ters Art Gallery, Baltimore, USA.)



3a

PI 3 a-c. S Olavs liv och mirakler: a) Olav hör mässans predikan, b) 
Olav blir döpt i Rouen, c) Olav välsignar last på handelsfartyg. Flygel
målningar, Olavsskåp, Nicolaikyrkan, Stralsund (Tyskland, Mb). 
Nordtyskt arbete 1410-1420.

3b

Life and miracles of St. Olav: a) Olav attending Mass, b) Olav’s bap
tism in Rouen, c) Olav blessing cargo of merchant ship. Panel paint
ings, St. Olav Shrine, St. Nicolai Church, Stralsund (Germany, Mb). 
North German workshop 1410-1420.





Pi 4. S Olav i bön under mässan. Flygelmålning, Olavsskåp, Värmdö St. Olav in prayer during Mass. Panel painting, St. Olav Shrine, 
(Up). Daterad signatur, Lars Snickare 1514. Värmdö (Up). Dated signature, Lars Snickare 1514.



PI 5. S Olavs mirakulösa seglats och trollstrid. Flygelmålning, Olavs- 
skåp, Värmdö (Up). Lars Snickare 1514.

Miraculous voyage of St. Olav and defeat of trolls. Panel painting, St. 
Olav Shrine, Värmdö (Up). Lars Snickare 1514.



PI 6 a-b. S Olavs liv och miraklen a) Olavs dop i Rouen, b) Miraku
lös seglats genom klippor, ledd av ängel. Flygelmålningar, högaltar
skåp, Köping (Vsm). Tyskt arbete ca 1520.

Life and miracles of St. Olav: a) Olavs baptism in Rouen, b) Mira
culous voyage through cliffs, guarded by angel. Panel paintings, 
altarpiece, Köping (Vsm). German workshop c 1520.



PI 7. Seglats med sjöstrid. Kalkmålning, Skamstrup (Danmark, Hb). Voyage with naval battle. Mural, Skamstrup (Denmark, Hb), c 
Ca 1375-1386. 1375-1386.



PI 8 a-d. S Olavs liv och mirakler: a) Olav lotsar den rätt
färdiges fartyg, b) Den orättfärdiges fartyg, c) Olavs krö
ning, d) Olav får ett yxhugg i knät i slaget vid Stiklestad. 
Kalkmålning, Lid (Sö). Albert Målare ca 1470.

Life and miracles of St. Olav: a) Olav guiding the ship of 
the righteous, b) The ship of the unrighteous, c) Corona
tion of St. Olav, d) Olav recieving the blow of an axe at the 
Battle of Stiklestad. Murals, Lid (Sö). Albertus Pictor c 
1470.





PI 9. S Olavs mirakulösa seglats och trollstrid. Kalkmålning, Danne- 
mora (Up). ”Edebomästaren” ca 1515-1520.

Miraculous voyage of St. Olav and encounter with trolls. Mural, Dan- 
nemora (Up). “Edebo Master” c 1515-1520.



PI 10. S Olavs ansikte. Detalj av flygelmålning på yttre dörr, högaltar
skåp, Stockholms Storkyrka/Österåker (Up). Daterad 1468. Tillskri
ven Hermen Rode, Lübeck.

St. Olavs face. Detail of panel painting on outer wing, high altarpie- 
ce, St. Nicolai Church, Stockholm (Up). Dated 1468. Attributed to 
Hermen Rode, Lübeck.



PI 11. S Olavs mirakulösa seglats genom klippor. Flygelmålning, S:t St. Olav’s miraculous voyage through cliffs. Panel painting, St. Lars
Lars kyrka, Söderköping (Ög). Nordtyskt arbete ca 1480. Church, Söderköping (Ög). North German work c 1480.



Fig 29. S Olav i ceremonidräkt, knä- 
böjande i bön under mässan. Flygel
målning, Olavsskåp, Överenhörna 
(Sö). (Fig 11.) Lokal verkstad, 1400- 
talets slut.

St. Olav in royal attire, kneeling in 
prayer during Mass. Panel painting, St. 
Olav Shrine, Överenhörna (Sö). (Fig 
11.) Local workshop, end of 15th cen
tury.

”Passionsmästaren” i Vaskinde (tab 1:28; Fig 73 c). Även 
här placerade han motivet efter miraklet med de brin
nande spånorna, men nu som inledning till en lång le
gendsvit (se kap 3:7:9). Bilden av S Olavs kyrkobesök 
framställer helgonkungen liggande på knä inför prästen 
vid altaret under elevationsakten. Kungen har skägg och 
vågigt hår samt bär en hög krona och en kort mantel. 
Fîan höjer sina händer framför ansiktet. Bakom honom 
syns ytterligare några knäböjande personer.

Denna kyrkoandakt äger enligt officiet och sagan rum 
under landsflykten, ty den följer direkt efter miraklet i 
Gardarike (Kiev). Enligt officietexten i andra nocturnens 
lectie 6 fick kungen en gudomlig uppenbarelse på natten, 
diuino inspiratus instinctu (se exkurs 1:3). Heimskringla 
ger en enligt sensus litteralis helt annan version av up
penbarelsen (Hkr II kap 187—188, 287). Kung Olav var 
mycket bekymrad, berättar Snorre, och han tänkte avsä
ga sig kungatiteln. Istället ville han ge sig ut på pilgrims

färd till Jerusalem och andra heliga platser, för att sedan 
gå i kloster: ”Han vände sig till Gud med sina frågor och 
bad honom att ge honom ett järtecken”. Då visade sig 
Olav Tryggvason för honom i en dröm och bad honom 
fara hem och återta kungamakten.

Trots tidsskillnaden mellan de två mässbilderna i Salo 
från 1430—50 och Överenhörna från 1470—90 finns 
överensstämmande detaljer (tab 1:31,60; Fig 10—11, 29, 
134). Båda bilderna är placerade till vänster i skåpet, ne
derst på insidan av vardera flygeldörr, nedanför seglats
motivet (se kap 3:3:6, 10, 3:4:1, 3:7:8). På Saloskåpets 
fragmentariska målning bär kung Olav röd dräkt med 
bälte, gyllene krona och gloria, samt ett gyllene skaft (ev 
en spira eller en yxa) lutat mot axeln. S Olav har genom 
sin röda dräkt och yxa identifierats på flera av skåpets bil
der. Kungen knäböjer framför altaret och lyfter vänstra 
handen bakom örat, som om han ville lyssna riktigt no
ga. Bredvid honom ligger även en väpnare på knä. På al-



tarduken syns den gyllene kalken, men av prästens dräkt 
endast nederdelen. Mässbilden på Olavsskåpet från 
Overenhörna är mer välbevarad. Kyrkorummet är nog
grant utformat med rundbågevalv, rundbågiga fönster 
och rutmönstrat golv. Kung Olav, med mörkrött skägg 
och långt hår, gyllene krona och mantel knäböjer med 
knäppta händer framför ett altare, ev högaltaret, där präs
ten läser mässan. Väpnaren håller ett gyllene svärd. Bak
om kungen skymtar en ung man med knäppta händer, 
troligen en klerk. Prästen bär mässhake med ett gyllene 
kors på ryggen över sin alba med amictus och stola. Han 
läser ur den uppslagna mässboken, missalet, som ligger 
på altarduken intill den gyllene kalken.

I dessa mässbilder med den knäböjande kung Olav är 
det få människor i kyrkan, stämningen är rofylld och 
lugn. Den kontemplativa stillheten i de båda bilderna har 
stor samhörighet med de liturgiska texternas betoning på 
kungens fromhet, vilket framhävs i sekvensen Lux illuxit 
(se kap 5:1:3, exkurs 1:4 v 5 a): ”och i hjärtats bön, i ord 
och gärning tillbad han sin älskade”. När sekvensens ord 
sjöngs under Olavsmässan i Träkumla och Väskinde, Sa
lo eller Overenhörna fick de sin bekräftelse i väggens och 
skåpets bildframställningar av den bedjande helgon
kungen S Olav. Läsordningen och tolkningen av dem är 
dock beroende av den intilliggande bilden av seglatsen 
och tolkningen av detta motiv (Lidén 1984, 45 ff; se kap 
3:3:10). Utifrån bibeltexten kan man tolka bilden av 
kungens kyrkobesök symboliskt, som en lovsång i tacksä
gelse över att sjöfärden gått väl och man nått frälsningens 
hamn. Seglatstemat i Olavsmässans texter präglas av psal
mernas lovsång, i Syraks bok och psalm 106: 31 följs seg
latsmotivet direkt av en uppmaning till lovsång (Syr 
43:23—31; Ps 107:31): ”Prisa Herren och sjung hans lov”, 
”De skall tacka Herren för hans godhet” — ”de skall lov
sjunga honom i tempelskaran, och prisa honom i de 
äldstes krets.”

Jämför man mässbilderna med Ribelegendens prediko-

Fig 30. S Olav knäböjande i bön under mässan. Kalkmålning på tri
umfbågens södra sida, Träkumla (Go). (Delvis dold av predikstol.) 
”Passionsmästaren” ca 1420-1450.

St. Olav kneeling in prayer during Mass. Mural on south side of chan
cel arch, Träkumla (Go). (Partially hidden by pulpit.) “Passion Mas
ter” c 1420-1450.

text, som beskriver kung Olavs kyrkobesök före seglatsen 
till Nidaros, blir läsordningen den motsatta (se exkurs 
2:1 Ribe 5:2). Den fromme och gudfruktige kung Olav 
lät brodern segla i förväg, ty han ville först höra mässan i 
lugn och ro, auditis missis et officiis diuinis. Kappseglings- 
visan omtalar en liknande gudstjänst, och en nedteck- 
ning av visan från 1880 anger att kungen hörde mässan 
tre gånger (se exkurs 3:1, 3; SMB 1986, 91). Trots förse
ningen och en långsam båt kom S Olav fortare fram, ty 
han litade på Guds hjälp. En läsordning utifrån dessa tex
ter resulterar i att man läser mässbilden före seglatsen, 
alltså nedifrån och upp. Mässbilderna från Salo och 
Overenhörna har sålunda mer gemensamt med de litur
giska texternas lovsång och tempelandakt än med Snor
res skildring av kung Olavs påskmässa.

På flygeldörren från Söderköping (II) daterad till 1480 
är mässbilden placerad direkt efter kröningsmotivet, vil
ket innebär att bilden kan tolkas som en kröningsmässa 
(se kap 3:4:4—7, tab 1:61). (P1 13; Fig 143.) Enligt den 
tyska kröningsordningen under 1400-talet skulle kung
en under mässans offertorium gå fram med spiran i han
den till altaret och lägga sina gåvor till kyrkan (Zak 1984, 
253). Söderköpingsmålningen är mycket fragmentariskt 
bevarad, men trots skadorna kan man tydligt se kungen 
med krona och spira, klädd i sin brokadmönstrade krö- 
ningsmantel med skinnkrage. Kungen håller med sin 
högra hand fram spiran mot altaret. Prästen med brokad- 
mönstrad mässhake lyfter upp oblaten över altaret. En 
väpnare ligger på knä bakom prästen och lyfter upp hans 
mässhake. I bakgrunden under valvet skymtar en skara 
människor, varav två av de främsta synes ha huvuddok. 
En tolkning av målningen från Misterhult med en knä
böjande kung vid Gregorius mässa kan på grund av mål
ningens skador ej framläggas (tab 1:40).

Kyrkans bildkonst framhäver den jordiske kungens 
ödmjukhet inför den gudomliga makten. Olavsikono- 
grafins mässbild kan jämföras med andra nocturnens an
slutande sång ur femte psalmen, Verba mea, där kung Da
vid ödmjukt uttrycker sin tacksamhet i andakt adorabo 
ad templum sanctum (Ps 5:8; se exkurs 1:3): ”Men jag får 
gå in i ditt hus, ty din godhet är stor. Jag faller ned i vörd
nad, vänd mot ditt heliga tempel.” Den bedjande ko
nungen i S Olavs gestalt framstår under psalmsången till 
Quare fratrem och Domine quid såsom instruktion till 
församlingens böner: ”Herre grip in, Rädda mig min 
Gud!” (Ps 2, 3:8.) Vadstenabrodern Johannes Borquardi



markerade i sin predikan K, ille sanctus propheta, att öd
mjuk bön och meditation hörde till helgonkungens vik
tigaste stridsuppgifter (Vish 10:12; C331:149 v; se ex- 
kurs 1:6).

Krigare i kyrkan
Bilden av kung Olavs kyrkobesök placerade Lars Snicka
re överst på insidan av vänstra flygeldörren, när han 1514 
målade och skulpterade Olavsskåpet i Värmdö (tab 1:67; 
P1 4). Mässan firas i en enkel kyrka med ett rundbågigt 
valv, rundbågiga fönster och rutmönstrat golv, och den 
rundbågiga altartavlan är prydd med en Mariabild. Den 
gyllene kalken står på altarets corporalduk, under vars 
vänstra sida prästen efter offertoriet stoppat in patenen 
till hälften (Stolt 1990,62; se exkurs 1:3). På altarets hög
ra sida ligger missalet med mässans bibeltexter och böner 
uppslaget. Prästen bär en guldbrokadmönstrad mässhake 
med ett gyllene kors på ryggen, och en ung korgosse lig
ger på knä bakom honom och håller upp mässhaken. 
Vaxljuset lyser i bildens mitt. Prästen lyfter med båda 
händerna upp hostian när mässundret har skett, elevatio
nen och transsubstantiationen; brödet har förvandlats till 
Kristi lekamen. Den knäböjande kung Olav bär en låg, 
gyllene krona och har långt brunt hår och kluvet skägg, 
men saknar gloria. Över en vidärmad tunika bär kung 
Olav en guldbrokadmönstrad, skinnfodrad mantel med 
slitsar och stor pälskrage. Armarna vilar mot bönebän- 
kens guldbrokadtyg och i vänstra handen håller han sitt 
radband. Hans ansiktsuttryck är allvarligt och eftertänk
samt, blicken fjärrskådande. I en demonstrerande gest vi
sar han med andra handen mot altaret för att göra be
traktaren uppmärksam på undret som skett. En av de två 
väpnarna bakom honom håller under tiden kungens yxa. 
När Lars Snickares målning var avslutad målade han 
sitt namn med gotisk skrift mitt i bilden på kyrkans 
vägg: ”bidien got för Lares snekara som thz giort hafer 
MVCXIIIF’ lyder den fornsvenska texten, ”Bedjen Gud 
för Lars Snickare som detta gjort haver 1514” (Lidén 
1984, 8).

S Olav är framställd knäböjande vid bönestolen med 
ett radband i sin hand, vilket visar att Lars Snickare ville 
betona helgonkungens fromhet. Den kontemplativa fri
den inför mässundret störs dock kanske av soldaternas 
närvaro. Bakom kungen och hans väpnare syns åtta kri
gare, lyra av dem lyfter sina spjut beredda att försvara den 
fromme kungen. Detta inslag skiljer Lars Snickares bild 
från övriga bildframställningar av mässan. Trots att tex
ten inte beskriver kungen knäböjande, har bilden enligt 
sagans sensus litteralis vissa likheter med Heimskringlas 
och Legendariska sagans skildring av påskmässan i Ag- 
valdsnes (Hkr II kap 119; Leg kap 49): ”Det berättas att 
när oväsendet var som högst såg kungen inte nedåt längs

kyrkgången. Han lyssnade tills mässan var över.” Kung 
Olav hotades då av Erling Skjalgson och hans män, men 
kung Olav förblev lugn och förlitade sig på Guds hjälp 
(förutom på sina krigare). Krigarnas placering i bilden 
kan även ha haft syftet att visa hur kung Olavs krigare öd
mjukt lyssnade till Guds ord. Den världsliga vapenmak
ten fick böja sig inför den andliga makten, vilket följer 
Legendariska sagans skildring enligt sagans sensus spiritua
ls, se ovan. Kung Olav är den ”riktige kungen”, eftersom 
han underordnar sig den himmelska makten. Lars Snick
ares mässbild jämförs nedan även med Ribelegendens 
mässmotiv (se kap 3:3: 10, exkurs 2:1 Ribe 5:3). Bildens 
komposition är tidstypisk (Röster 1990, 84; tab 2:1).

Lars Snickares signatur som avtecknar sig mot kyrk
väggen fungerar även som ett språkband i bilden. Konst
närens personliga och iögonenfallande vädjan om förbön 
för sin egen frälsnings skull och hans bild av den bedjan
de S Olav kan ha haft en praktisk och instruktiv funktion 
vid Olavsmässan (se exkurs 1:3). Efter offertoriet och 
kommunionen skulle man precis som S Olav i bilden be
dja böner, secreta respektivepostcommunio, såsom Suscipe 
clementissime deus eller Inscrutabilem secreti och Vitalis 
hostie. I den äldre Olavsmässan från Vallentuna 1198 fö
rekommer dock böner, som uttrycker en direkt vädjan 
om att ”bli befriade från fiendernas försåt och från alla fa
ror av denna världen”, ab omnibus inimicorum insidiis et a 
cunctis. Huius mundipericulis nos eripias (Schmid 1945, 
17—18, 54). Denna ovanliga försvarsbön är enligt 
Schmid ”avfattad i osedvanligt konkreta och kraftfulla 
ordalag”. Man ber S Olav att han ”skyddar oss från alla fi
ender”. Kanske hade bönernas ord levat vidare i stiftets 
tradition. Under Lars Snickares oroliga tid kunde troli
gen flera kyrkobesökare i Värmdö, vilka kom från hela 
skärgården, ha instämt i bönens ord. Bilden av S Olavs 
försvarsberedda krigare konkretiserar enligt mässans sen
sus litteralis de gamla bönerna om direkt världsligt bi
stånd.

Bönen om bistånd mot fiender kan även anknytas till 
skåpets bild av striden vid Stiklestad, i vilken Lars Snick
are målat ett ståtligt donatorsporträtt (se kap 3:7:6-7 och 
kap 5:2:2). (P1 19 a.) Olavsskåpet i Värmdö utfördes på 
beställning av kyrkans patronus, adelsmannen Göran 
Hansson (Stiernsköld), samt av prästen Mathias Petri 
och gillesföreståndaren Johannes, enligt en inskription 
på flygeldörrens ram. Den fromme S Olav vid altaret 
framställs som en modern, europeisk furste, vilket följer 
tidens höviska modeideal med andaktsbilder, föreställan
de en bedjande kung David, dygdig och ädel, from och 
gudfruktig. Kanske var detta ett önskemål från beställa
ren. För kyrkobesökarna åskådliggjorde dock den rusta
de Olavsriddaren i skåpets korpus, att helgonkungen i sin 
förbön för deras frälsning hade stor makt att sätta bakom 
orden.



3:2 DOPET
3:2:1 Sankt Olavs dop i Rouen

Olavsskåp, Stralsund, Tyskland

Den tidigaste bildframställningen av Olav den heliges 
dop förekommer som andra legendscen på Olavsskåpet i 
Stralsund från 1410-1420 (tab 1:25; P1 3 b). Målningen 
nederst till vänster på den vänstra flygeldörrens insida 
framställer hur kung Olav döps i vuxen ålder. Han har 
gyllengult hår och skägg. Ceremonin äger rum i ett litet 
dopkapell med en dopfunt av brons i gotisk stil. Kung 
Olav står naken i hinten med vatten till magen. Han hö
jer de slutna händerna mot ansiktet. En biskop och en 
drottning står på var sin sida om hinten. Biskopen, klädd 
i full ornat, håller högerhanden på kung Olavs panna, 
och lyfter med vänster hand en vit dophätta med hjälp av 
de övriga personerna runt hinten. Dophättan är brode
rad med tre röda kors. Drottningen med hårvalkar vid 
tinningen, slöja och brokadmantel med bräm håller dop- 
hättans baksida. Bakom hinten står faddrarna, en kung 
och en annan furstinna, som håller i hättans nederkant, 
medan kungen lyfter framkanten över kung Olavs hu
vud. Bakom biskopen står en person med vitt dok.18 
Kung Olav saknar gloria och hans krona finns ej med i 
bilden.

Dopet hörde till påsknattens liturgi, t ex i ordo baptis
mi i Manuale Norvegicum (MaN, 148 ff; tab 2:2). Det 
fornkristna dopet skedde i vuxen ålder medan barndo
pet blev förhärskande under medeltiden. Stralsundsmål- 
ningen överensstämmer mer med fornkristna dopritua
ler än med de senmedeltida. Dopkandidaten, katekume- 
nen, kung Olav är naken och halvt nedsänkt, immersio, i 
hinten. Tre gånger skulle han doppas ned eller ösas. 
Handpåläggningen och bönen inträffade efter effata-mo
mentet, då prästen med sin saliv rörde vid dopkandida
tens näsa och öron. Ondskans makt har därmed avvärjts. 
Målningen skildrar även ett senare moment då en vit 
klädnad överlämnas till den döpte, pånyttfödelsens sym
boliska dräkt, här i form av en dophätta, mitra. Efter att 
ha gjort korstecknet över den döpte och givit honom en 
fridskyss skall biskopen överräcka ett vaxljus, men dessa 
avslutande moment återges ej i bilden.

Vid första nocturnen i Nidarosofificiets matutin 29 ju
li omnämns kung Olavs dop i den tredje antifonen, Hic 
evangelice veritatis (se exkurs 1:3). När kung Olav hade 
lärt känna ”den rena evangeliska sanningen”, sökte han 
ödmjukt och ivrigt att få dopet och nåden. Nocturnens

18 Enligt brev 1992-12-23 från chefskonservator J. Voss vid Lande
samt f. Denkmalpflege i Schwerin, Tyskland, bör denna person ej tol
kas som en kvinna utan som en präst, ty denna typ av huvuddok an
vändes av medeltida präster enligt en bokmålning från Hertig de Ber
rys tidebok, Bibi. Nat. Paris.

första lectie Gloriosus rex beskriver allmänt dopets rening 
och i flera versioner av officiet nämns staden Rouen, 
”Rothomagi” eller ”Rowan”, men miljöbeskrivningar 
saknas. Efter dopet syntes för kungen den himmelska sa
ligheten vara mer värd än all världslig makt, enligt re- 
sponsoriet In regalifastigio, ”1 sin kungliga höghet”. Pre- 
dikotexter som Passio Olavi, Gammalnorsk Homiliebok 
och Leuvenlegenden beskriver hur kung Olavs personlig
het förändrades, när han blev renad från synd i det fräl
sande dopvattnet (se exkurs 2:2 Leuven 1:1—5, tab 2:2). 
Han blev en ny man, som bara tänkte på framtiden och 
på sin nya tro, modig som ett lejon och uthållig som Job. 
Enligt Fornsvenskt Legendarium skedde förvandlingen ”j 
samu stund” (SFSS 7:2, 860). Den anslutande psalm
sången handlar enligt sensus spiritualis om Guds invig
ning av konungen och trons många fiender, Ego autem or- 
ditus sum regem meum (Ps 2:6—9): ”Jag har invigt min 
konung på Sion, mitt heliga berg”, ”Du är min son, jag 
har fött dig idag”, ”Be mig, så ger jag dig folken som arv”. 
Andra nocturnens antifoner beskriver återigen kung 
Olavs förvandling i dopets bad, men nu med betoning 
på pliktuppfyllelse och dödligt allvar såsom Consepultus 
christo per baptismum in mortem, ”gravlagd med Kristus 
genom dopet till döden”. Dopet förebådar på så sätt 
”blodsdopet”, det kommande martyriet och upptagan
det i himlen (Rom 6:3—4).

Krönikören Theodricus Munk gav besked om att han 
hört olika berättelser om kung Olavs dop (Munk, 60). 
Han berättar att Olav Tryggvason besökte Olav och hans 
mor Åsta:

Etter hva noen sier, lot kongen nå både Olav og hans 
mor dope, andre hevder at Olav ble dopt i England, 
men selv har jeg lest i Normannenes historié at han ble 
dopt i Normandie av Robert, erkebiskop til Rouen.
----Men enten han ble dopt i Rouen eller i England, er
det sikkert at han var eldre da han ble dopt enn islen- 
dingene sier, enda en ellers bor ha stor tillit til dem i sli
ke ting. Og det er ikke underlig at slik förvirring skulle 
oppstå med hensyn til Olav, siden det ikke var noen 
historieskriver der til lands.

Theodricus Munk ser en parallell i den romerske kej
saren Konstantins dop, om vilken man givit lika motstri
diga uppgifter (tab 2:2). Uppenbarligen hade han läst 
normandernas historia 1010—1080 av William av Ju- 
mièges, som i sin krönika omtalade kung Olavs dop i 
Rouen. Kung Olavs vuxendop inträffade enligt historie- 
traditionen vintern 1013-1014 i Rouen vid besök hos 
hertig Rickard av Normandie (Hkr II kap 20, 27). Ärke
biskop Robert i Rouen var hertigens bror. Hertigens sys
ter drottning Emma av England och hennes make Ethel- 
red hade fördrivits av den danske kung Sven och flytt dit. 
Den nordtyske konstnären har här på Stralsundsskåpet



framställt den historiska händelsen enligt krönikans och 
legendens sensus litteralis, drottning Emma, ärkebiskop 
Robert, kung Ethelred eller hertig Rickard och hertigin
nan med följe. Snorre, som framhäver barndopet, omta
lar kung Olavs besök i Normandie, men utelämnar dock 
vuxendopet i Rouen, så även Legendariska sagan (Hkr I 
kap 1, 44, 60; Leg kap 6, 8).

”Stralsundsmästaren” framställer den historiska hän
delsen i en senmedeltida tidsdräkt. Som förebild till 
drottninggestalten vid dopfunten kan konstnären ha 
sökt bilder av nordiska drottningar i sin närhet, och ett 
exempel kan vara unionsdrottningen Margareta I, vars 
gravmonument färdigställdes vid denna tid (Union 
1996, 234—374; se kap 5:2:1—2 och tab 2:18). De is
ländska annalerna berättar, att Margareta som ung, ny
bliven norsk drottning låg i barnsäng under julnatten 
1370 på Akershus slott i Oslo (Seierstad 1955, 589). Då 
bad hon till S Olav om bistånd vid förlossningen och hel
gonkungen uppenbarade sig, men denne ställde motkra- 
vet att kung Håkon av Norge skulle föra pojken vid 7 års 
ålder till hans skrin i Nidaros. Så föddes den ”nye Olav” 
och på det nya året fick han vid dopet sitt namn efter hel
gonkungen.

3:2:2 Sankt Olav böjer knä vid dopfunten
Altarskåp, Köping, Sverige

På altarskåpet i Köping som är hundra år yngre än Stral- 
sundsskåpet är scenbilden en annan (tab 1:69; P1 6 a). 
Framställningen av dopmotivet ur Olavslegenden är må
lad överst på utsidan av skåpets vänstra flygeldörr, ovan
för seglatsbilden. Dopet äger rum i ett dopkapell med ka
la väggar, tre djupa fönster och rutmönstrat golv. I kapel
lets mitt står en stor, odekorerad dopfunt av sten på en 
rund sockel, med oktogonal fot enligt dopsymboliken (se 
nedan). Till ceremonin har biskopen kallat en lekman (?) 
som fadder, vilken assisterar vid dopet på hans vänstra si
da, samt fyra lekmän som vittnen. Bakom S Olav som 
böjer knä invid funten på biskopens högra sida, står en 
väpnare och håller hans gyllene krona. S Olav är fullvux
en, med kraftigt, rödbrunt skägg och långt, vågigt hår 
och bär gloria. Klädd i en vid mantel över en plåtrustning 
stöder han knäna mot sockeln och böjer sina slutna hän
der över dopvattnet och cuppans runda kant. Biskopen 
är klädd i full ornat. Den vänstra pontifikalhandsken sit
ter på medan den högra tagits av. S Olav blir inte ned
sänkt utan bara vattenöst, effusio. Biskopen lyfter sin hög
ra hand över kungens huvud och låter vattnet droppa ner 
på hans hjässa. Han ska sedan smörja S Olav med krisma 
(olivolja och balsam), ett moment som inträffar i mitten 
av ceremonin. Biskopen sneglar mot den lekman, even
tuellt en fadder, på sin vänstra sida, som håller fram ma- 
nualet med det skrivna dopceremonielet och bönerna.

Denne, som bär mössa och en fotsid mantel med lång 
pälskrage, har just bläddrat fram en ny sida i boken. Bred
vid väpnaren bakom S Olav står ett vittne i mantel och 
gör korstecknet. Det tredje vittnet bakom faddern skym
mer nästan helt det fjärde vittnet. Allas ansikten är djupt 
allvarliga och S Olav riktar blicken upp mot kyrkvalvet.

Här finns ingen drottning med, som fallet är i Stral- 
sundsmålningen. Inte heller någon kung eller hertig 
finns på plats, inget av vittnena bär krona. Biskopen, som 
troligen föreställer ärkebiskop Robert av Rouen, och 
mannen i röd korkappa spelar huvudrollerna vid sidan av 
S Olav. Bilden åskådliggör mycket väl andra nocturnens 
anslutande sång ur femte psalmen som nämnts ovan, Ver
ba mea, där kung David uttrycker sin tacksamhet över 
Guds godhet adorabo adtemplum (Ps 5:8; se exkurs 1:3). 
Bildens syfte var troligen att enligt sensus spirituals åskåd
liggöra Guds ord i den anslutande psalmsången (Ps 2:6): 
”Jag har invigt min konung.” Ceremonin kan även illu
strera dopet som en förberedelse till kröningsakten, ty 
kungen skulle smörjas innan kronan sattes på. Detta 
intronisationstema tas upp i den efterföljande sången ur 
åttonde psalmen, Domine dominus noster, ”Herre vår 
härskare”, en psalm som även präglar Olavsmässan (Ps 
8:5—6): ”vad är då en människa att du tänker på henne, 
en dödlig att du tar dig an honom?”

Efter dopritualen kunde man här tänka sig att bisko
pen krönte kung Olav, precis som påven Sylvester krönte 
Konstantin och påven Leo III på juldagen år 800 krönte 
Karl den store till kejsare (Lillie 1991, 17). Frågan kan 
ställas om konstnären kanske velat framställa ett histo
riskt skeende, med en medveten arkaisering av kyrko
rummet, dopfunten och figurernas kläder? Målning
ens stil har nämligen karaktäriserats som ”ålderdomlig” 
(Tångeberg 1986, 288). (Vad gäller dopsymboliken och 
oktogonen i Nidaros se tab 2:17). Två inskrifter på dop
funtar från 1200-talet nämner S Olav, men det är först i 
början på 1400-talet Olavsbilder uppträder på funtar 
(Liden 1998, 72-73). Bilden av den bedjande helgon
kungen som pryder dopfunten från Kirke-Helsinge i 
Danmark representerar dopliturgin och frälsningsläran: 
Qui crediderit et batizatusfiieritsalvus erit, ”Den som tror 
och blir döpt skall bli frälst” (Svanberg 1995, 124, 131).

3:3 SEGLATSEN
3:3:1 Sunnanvinden och frälsningens seglats
”Vid hans ord stillnar vinden och med sin tanke lugnar 
han djupen”, in sermoneeiussiluit ventus, etcogitationesua 
placuit abissum, så framställs vindsymboliken i kapitel
texten lustum deduxit i Leofricofficiets matutin (Leo, 
211). Dessa ord bygger på liknande lydelse, bl a i Olavs- 
mässans psalm Misericordias Domini och Confitemini 
Domino (Ps 89:10, 26, 107:23—30): ”Han stillade stor



men och vågorna tystnade. De gladdes när det blev lugnt, 
och han lät dem nå hamnen dit de ville.” Orden är också 
hämtade ur Syraks bok, som betonar att det är Gud som 
styr vindarna (Syrak 1541, 16:18—19, 43:17): ”På hans 
befallning blåser sunnanvinden.” Onsdagssekvensen 
Postquam calix babylonis anspelar som nämnts på duvan, 
som återkommer till Noa (1 Mos 8:11; se kap 3 inl och 
exkurs 1:5). Allegoriskt och metaforiskt liknas Olav vid 
den sanna trons olja, oleo devotionis, och den blommande 
olivkvisten i duvans näbb, symbolen för mänsklighetens 
hopp. Med Olav blåser en mild vind doftande av balsam, 
som leder honom hem. Kung Olav liknas inte bara vid 
den invigda oljans ljuva doft, utan han personifierar en
ligt sensus spirituals den himmelska sunnanvinden och 
dess välsignande förmåga att värma nordbornas kyla.

Vindsymboliken återkommer även i Legendariska sa- 
gansVzp 16, som berättar hur Gud ingrep när kung Olav 
var instängd i Mälaren. Herren lät vinden styras av kung 
Olavs vilja, så att han kunde segla ut till friheten. I pre- 
dikotexterna Passio Olavi, Gammelnorsk Homiliebok och 
Fornsvenskt Legendarium bygger vindsymboliken på kon
traster enligt sensus spirituals och liknas vid en strid mel
lan gott och ont. Genom den varma och goda sunnan
vinden skulle Gud fördriva nordanvindens kyla och 
ondska från nordlanden. I Jakobsbrevet förekommer ett 
seglatstema, ecce est naves, som har anknytning till Olavs- 
liturgins vindsymbolik och Olavsikonografms seglatsbil
der (Jak 1:2, 1:12, 3:4): ”Och tänk på fartygen som är så 
stora och drivs av hårda vindar; ändå styr rorsmannen 
dem med det lilla rodret dit han vill.” Olavsmässans epis
teltext i Uppsala Omnegaudium existimate, ”Skatta er ba
ra lyckliga, mina bröder” är nämligen hämtad ur Jakobs- 
brevet liksom kapiteltexten i Olavsofficiets första vesper 
Beatus vir qui sujfert, ”Salig är den som håller ut då han 
prövas”. S Olav framställs i flera seglatsbilder som rors
man.

Kapiteltextens första del lustum deduxit\ Nidarosmäs- 
san utgår från den bibliska vishetslitteraturen, där män
niskan utsätts för prövningar och faror men räddas av 
Vishetens lots och genom Guds ingripande, bl a Salomos 
vishet och Syraks bok (Ps 107:23—30; Vish 10—19; Syr 
43:23—26; Hab 3:9—15). Bibeltexten formade därefter 
tillsammans med psalmerna ett centralt symboliskt seg
latstema i Olavsmässans episteltext i den senare Olavsli- 
turgin (se kap 2:1:3; se exkurs 1:2-3). Många element i 
Olavsikonografms seglatsbilder återfinns enligt sensus lit- 
teralis i dessa bibeltexter: en kappsegling med en broder, 
en sundseglats, en hård strid, möten med farliga djur och 
trolldom, lindebarnen och befallningsformeln samt båg
skytten och pilskotten. I jämförelse med bildernas seg
latsmotiv präglas det liturgiska seglatstemat framför allt 
av en symbolisk innebörd enligt sensus spirituals (se ex
kurs 1:6).

När jorden översvämmades av en syndaflod på grund 
av den orättfärdiges brodermord, blev enligt Salomos vis
het ”visheten den rättfärdiges lots och räddade världen 
med hjälp av ett simpelt träskrov” (Vish 10:4, 10—19, 
11:3, 18, 12:3—4): ”Det var hon som ledde den rättfärdi
ge och förde honom på rätta vägar när han flydde för sin 
broders vrede”, ”Hon lät dem gå genom Röda havet och 
förde dem genom vattenmassorna”, ”De avvärjde anfall 
och försvarade sig mot fiender”. Visheten straffade de 
gudlösa med pina och med vildsinta djur. ”Du hatade 
dem som förr bodde i ditt heliga land för deras avskyvär
da gärningar: de bedrev trolldom och skändliga riter, de 
dräpte utan förbarmande sina barn.” Skeppets skapare är 
visheten och färden styrs av Gud (Vish 14:1-7): ”Du har 
öppnat en väg också över havet, en trygg led genom vå
gorna”, ”När de övermodiga jättarna förgicks i urtiden, 
var det också i en båt som världens hopp kom undan”. 
Denna allmänna symbolik kan appliceras på övriga 
Olavsbilders seglatsmotiv, och en förebild till sundseglat
sen är Andra Mosebok 21-22. Salomos vishet ger även en 
bakgrund till bildframställningarna av sjöodjur, förvand- 
lingsformeln och trollmotivet med lindebarnen (Vish 
16:15, 17:9-19) ”Att undkomma din hand är omöjligt”, 
därför straffas de gudlösa och de är ”nära att förgås av 
fasa”, de ”sjönk ner på stället” och blev ”förlamade av 
skräck”.

De gudlösa ”hade planerat att döda de heligas barn”, 
sägs vidare i Salomos vishet (Vish 18:5, 21—25, 19:7-18): 
”En oförvitlig man skyndade fram till försvar med vapen 
från sin heliga tjänst”, men denne segrade inte med 
kroppsstyrka eller vapenmakt, ty ”med ord betvang han 
hämnaren”. På hans dräkt var fädernas namn graverade 
och han bar Vishetens ”majestät” på sitt diadem. Bilder
na av S Olav stående vid masten på fartyget kan enligt 
Olavsmässans episteltext liknas vid ”Vishetens lots” som 
betvingar troll, jättar och djävlar med sin magiska formel. 
Salomos vishet avslutas med en skildring av hur vattendjur 
och landdjur förvandlas i nya kombinationer. Syraks bok 
återger sjöfararhistorier om liknande farliga sjöodjur (Syr 
43:23-26; Syrak 1541): ”The som på haffuet fara, the 
säya aff thes farlighet, och wij som höre thet, förundre 
oss, ther äre selsyyn Vnder, mongahanda diwr och Hwal- 
fiskar, ther moste man nu seghla igenom.” De många 
äventyrliga episoderna i Legendariska sagan men även de
lar av Snorres skildringar av sjöfärder kan ses i belysning 
av dessa symboliska texter.

Verser ur psaltarpsalmerna på Olavsdagen 29 juli kan 
appliceras på bågskyttemotivet i Olavsseglatsens bilder, 
bl a psalm 10:2 vid tredje nocturnen, men främst Olavs
mässans huvudpsalm 20:13, Domine in virtute, ”Herre, 
kungen gläds åt din styrka” (Ps 11:2, 21:9, 13; se exkurs 
1:3): ”Din hand når alla fiender”, ”Du driver dem på 
flykten, du siktar på dem med din båge”. Den bibliska



bågskytten hör till viss del ihop med sundseglatsen, 
”Framtagen och blottad är din båge, ditt besvurna ords 
pilar”, ”Till strömfåror klyver du jorden” (Hab 3:9—14). 
Även andra psalmer kan jämföras med skeppsfärden, t ex 
psalm 106 Confitemini Domino, ”Tacka Herren ty han är 
god”, vilken sjöngs i Nidaros vid processionerna under 
rogationsdagarna i maj (Ps 107:6, 23—32; Gjerlow 1968, 
250). Psalmen handlar om hur Herren räddar nödställda 
ur olika faror och hjälper dem att finna den rätta vägen. 
Texten som skildrar de sjöfarande köpmännens farofyll
da färder i storm och oväder kan jämföras med många 
verk inom Olavsikonografins seglatsframställningar av 
fartyg med sjösjuka passagerare: ”De vinglade och ragla- 
de som druckna, deras färdighet var till ingen nytta. Då 
ropade de till Herren i sin nöd” (se kap 3:3:6—8).

Det symboliska seglatstemat från bibeltexterna och 
psalmerna i Leofricofficiet och Nidaros Olavsmässa har 
förts vidare och utvecklats i den senare liturgin, både vad 
gäller vindsymboliken, frälsningens seglats och livets 
seglats. En av de äldsta anonyma Olavspredikningarna i 
Vadstena från 1300-talet beskriver utifrån bibeltexten 
Rex sapiens i Salomos vishet hur helgonkungen i sin roll 
som förebedjare fungerar såsom ett stöd på livets osäkra 
färd (Vish 6:26; UUB C377:174v): Ty quia in presenti vi
ta fluctnamus, ”i detta livet flyter vi på vågor”. I början av 
1400-talet gör Johannes Borquardi en utläggning av 
stycket Certamen forte ur Salomos vishet kap 10 i ett pre- 
dikotema om S Olavs trefaldiga stridsuppgifter att föregå 
som gott exempel i det kristna livets tävlingskamp
(Vish 10:12; UUB C331:l49v-151 rv; 1 Kor 9:24-27; 
se exkurs 1:6). Därefter vidareutvecklas den inledande 
skeppsmetaforiken i kap 10 till ett separat stycke om Vis
hetens lots, Sicut qui est in medio fluctuum maris fluctus 
superaP. ”Såsom den som är mitt bland vågorna övervin
ner havets vågor.” Till texter av liknande karaktär hör seg
latslegenderna Ribelegenden och Leuvenlegenden, vilka 
utarbetat flykttemat i lustum deduxit till ett kappseglings- 
tema mellan en from och en vantrogen kungason (Vish 
10:10; se kap 2:1:2—3; se exkurs 2: Ribe och Leuven). Se
gern kan dock endast vinnas med Guds hjälp.

Vindsymboliken uttnyttjas enligt sensus spiritualis mo
raliskt och allegoriskt i Kongsspegelen (Bagge 1986, 45). 
Havet har enligt denna framställning en religiös och sym
bolisk betydelse, där ondskans sjöodjur, Leviathan, och 
Apokalypsens odjur skall besegras av dygden, helgon
kungen (se kap 3:3:7-8, kap 4:2:6, 4:3:3—4). En skepps- 
färd över havet i Kristi namn hörde också till den hagio- 
grafiska bildtypen, en topos kallad partes ultramarina, ty 
en sådan färd hörde till de dygder som framhävdes vid 
kanonisationsprocesser (Le Goff 1996, 541). Inom den 
medeltida bildkonsten finns bland standardmotiven 
många paralleller till bilderna av S Olavs seglats, såsom 
Petrus stillar stormen, Paulus seglats till Rom eller Edvard

Bekännarens och Thomas Beckets sjöfärder (Künstle, 
390; LCI 4, 62 ff; Abou 1994, 69; se tab 2:3). Knutsle
gendens allegoriska skeppsframställning kan belysa sym
boliken i Olavsmotivet, ty där förekommer en symbolisk 
skildring av ”kyrkans skepp” (Albrectsen 1986, 30). Ha
vet är svekfullt och fientligt, där farliga sirener lockar. På 
masten, som är Kristi kors, hissas dygdernas segel. Ham
nen är i predikotraditionen den gudomliga barmhärtig
heten, där hoppets ankare skall fästas (Borgehammar 
1992, 97-98). I officiets välkomstpsalm på Olavsdagen 
Venite laudemus Dominum liknas nämligen S Olav vid 
räddningens klippa, en frälsningssymbol (Ps 95: 1)

3:3:2 Sjöstrider och äventyrsfärd
Adam av Bremen berättar knapphändigt om Olav Ha- 
raldssons färder, medan andra krönikörer är mer detalje
rade (tab 2:3). Historia Norvegia skildrar livfullt hur Olav 
Haraldsson som ung viking härjade i Östersjön med en 
flotta som var ”alt annet enn liten” (HN, 36). Theodricus 
Munk berättar att kungen seglade från England till Nor
ge med två knarrar och hundratjugo mans besättning, 
och han gör en även utläggning om ”klipporna Charyb- 
dis” (Munk 62—65). I Snorres Olavssagor, Stora Olavssa- 
gan och Heimskringla, får seglatstemat en mer konkret 
dramatisk roll, t ex Sigvat Skald i kap 50, 58 och Ottar 
Svarte i kap 4—5. Snorre berättar realistiskt om olika se
gelfärder och framhäver kung Olavs navigationskunskap 
mer än hans förtröstan på Guds hjälp. Då den svenske 
kungen Olof Skötkonung kringränt honom i Mälaren, 
bad kung Olav ej till Gud, utan med list och skicklighet 
tog han sig genom sundet Agnefit (se kap 3:3:3). Han 
blev utsatt för trolldom i form av storm och oväder, men 
klarade sig (Hkr II kap 9). Uppehållet i Gibraltar på fär
den mot Jerusalem, kan ses som ett hagiografiskt motiv, 
ty där far kungen i en dröm kallelsen att bli konung i 
Norge. Hemfärden blev svår, skriver Snorre i kap 29. I 
England utrustade han två knarrar med en besättning på 
220 man. Sagans dramatik kan enligt sensus litteralis be
lysa seglatsbildernas realistiska karaktär.

Trots storm och kraftig sjögång nådde kung Olav den 
norska kusten där vågorna forsade skyhögt, enligt Ottar 
Svartes dikt. Olav Haraldsson landsteg på ön Selje, vilket 
betydde lycka, sela, ”ett gott tecken”. Därefter skildrar 
Snorre i kap 49 sjöstriderna i Norge, bl a vid Nesjar. Kung 
Olavs skepp ”Karlshuvud” var prytt med ett gyllene 
kungahuvud i stäven, skuret av kungen själv, och det för
de ”ormen” som härmärke (Hkr II kap 47; Trætteberg 
1969, sp 279). Hans män bar vita sköldar med guldkors. 
Två gånger kappseglade han med hövdingen Erling 
Skjalgson från Sola på Jæren, och trots att kung Olav ha
de ett långsammare skepp överlistade han hövdingen ge
nom att lägga sig i bakhåll. Liksom Olav Tryggvason en



gång byggde ”Ormen långe”, lät Olav Haraldsson iord
ningställa ett väldigt fartyg (Hkr I kap 88; II kap 144). 
”Visund” kallades det, ty stäven pryddes av ett guldinlagt 
visenthuvud med horn. Skeppet ”Visund” gick sedan i 
arv till sonen Magnus den gode, vars saga innehåller flera 
skildringar med detta fartyg (Hkr III kap 19, 27, 40).

Seglatsen från England till Norge skildras i Legendaris
ka sagan på liknande sätt som hos Snorre, men vi får ock
så veta att kungen hade biskop Grimkel och biskop Si
gurd med ombord. Vid en kappsegling med Erling 
Skjalgson strider S Olav endast motvilligt, ty han vill fira 
Thomasmässans heliga dag (Leg kap 15, 50, 63—64). Sa
gan omtalar spådomar, drömsyner, underliga väsen och 
trolldom bl a i kap 50, där kung Olav utsätts för trolldom 
vid Limfjorden i Danmark (se kap 3:3:7). Kung Olav 
skulle möta kung Knut men denne kom ej. När de skul
le segla därifrån, dök en man upp på stranden och ville ta
la med kung Olav, men han fick inget svar. Mannen kas
tade sin vante mot fartyget och en massa damm virvlade 
ut. Manskapet ombord insjuknade och många dog. I kap 
15 berättas även om kung Olavs strid mot onda havsvä- 
sen vid Karlsfloden. Vid mynningen av floden bodde ett 
väldigt sjöodjur. Nedtill var det skapt som en fisk eller en 
val, säger texten, och upptill som en kvinna, en sjöhäxa. 
Sjöodjuret hann döda alla män i ett av skeppen och sim
made därefter mot kung Olavs fartyg (Heinrichs 1982, 
58): ”Då kastade Olav ett spjut mot henne och han mis
sade inte, och han träffade henne så att den onda vätten 
slets upp där.”19

Striden med sjöodjuret har sin förebild i Odysséens sa
ga om de farliga sirenerna, som ingick i medeltidens före
ställningar om havets faror. Adam av Bremen framhäver 
att folken längst upp i norr ej var goda kristna, utan troll
karlar som kunde locka upp sjöodjur ur havsdjupen 
(Adam, 230). Sjöodjurets vackra men farliga sång nämns 
i Flateyjarbok kap 23, vars inledande marginalmotiv ut
gör det första exemplet i Olavsikonografin, dock ej kom
binerat med någon skeppsbild (se kap 3:3:7). (Fig 34.) 
Sjöodjuret uppträder inte i framställningar av S Olavs 
seglats förrän ca hundra år senare, och det är det enda 
narrativa legendmotivet med anknytning till Olavsun- 
derliggarna (se kap 4:2:6 och tab 4). I jämförelse med öv
riga nordiska helgonkungar visar det sig, att striden mot 
sjöodjuret har en speciell roll i traditionen kring Olav den 
helige. Norska trollsägner fördes till det danska Skåne på 
1380-talet, samtidigt som motivet utvecklades i de is
ländska Olavssagorna (Liestol 1915, 234; Olrik 1934, 
15, 47; Fossenius 1943, 89; se exkurs 3:1).

19 Heinrichs 1982, 58: ”En pegar er hans skip kom i osenn, pa kæmr 
margygren pegar upp oc for ginande at skipi Olafs, pa skaut Olafr 
spiote i mote hænne oc misti æigi oc laust hana sva, at su hin illa vetr 
spracc pa. Oc var giæva Olafs pat sinni um pat fram sem adrer foro.”

3:3:3 Flykten genom Agnefit
Bokmålning, Carroivpsaltaren, England 

Den äldsta bevarade målningen av S Olavs seglats kom
mer från East Anglia, i Carrowpsaltarens Beatusinitial 
omkring 1250 (tab 1:1. Pl 2). Skeppet är mycket sche
matiskt tecknat med låg bordläggning och hög akterstäv 
utan drakhuvud. Vågorna slår högt mot borden. I fören 
sitter kung Olav med krona och långskaftad yxa, klädd i 
mantel och tunika, men han saknar gloria. Bakom ho
nom i aktern sitter en person med bindhätta. S Olav lyf
ter händerna mot berget, som delar sig så att fartyget seg
lar igenom. Samtidigt höjer sjöfararen handen i en vitt
nande talegest, vilket betecknar att denne är åskådare till 
ett mirakel. Båten ser inte ut som ett vikingatida le- 
dungsskepp eller handelsskepp, utan liknar snarare en ål
derdomlig holktyp, vilket tyder på att konstnärens förla
ga kan ha varit en bibelillustration (Heinsius 1989,45; se 
tab 2:3). Stora formella likheter finns även med en teck
ning av den engelske kungen Henrik III:s seglats över 
Engelska Kanalen till Frankrike (Chronicles 1987, 35).

Flera forskare har ansett att bilden enligt sagans sensus 
litteralis föreställer den historiske kung Olavs seglats från 
Danmark genom klipporna till Norge (tab 2:3). Dickins 
utgår från de betydligt yngre senmedeltida kappseglings- 
legenderna och balladerna, men flera detaljer talar emot 
en sådan tolkning (Dickins 1940, 62). Leuvenlegenden 
berättar att kung Olav första gången höjer ett kors fram
för sig, medan en ängel hjälper honom andra gången, och 
balladerna berättar om strid med troll (se exkurs 2:2 Leu
ven 4—5). Varken kors, ängel eller troll förekommer dock 
i Carrowseglatsen. Enligt Morgan handlar det om kung 
Olavs hemfärd från England till Norge för att skapa ett 
kristet rike (Morgan II 1988, 88). Eftersom följeslagaren 
i skeppet ej har någon tonsur är det fråga om en världslig 
sjöfarare, inte någon av de biskopar som S Olav medför
de på sin missionsresa. Det talas visserligen om svår storm 
och farlig sjögång på färden, men just denna resa för
knippas inte med någon sundsklyvning (Adam kap 57; 
Leg kap 19; Hkr II kap 29). S Olavs roll som förebedjare 
dominerar psalteriets framställning, varför den knappast 
illustrerar kung Olavs hemfärd till Norge. Den handlar 
enligt min mening om en annan seglats i Olavslegenden.

Seglatsbilden kan tolkas som frälsningens seglats en
ligt mässans sensus spirituals, ett självständigt mirakel
motiv. En tolkning enligt sensus spirituals av Carrowpsal
tarens seglatsbild utifrån Olavsmässans liturgiska tema, 
såsom ”Frälsningens seglats”, ger bilden en djupare inne
börd. Den arme rättfärdige sjöfararen befinner sig i sjö
nöd och anropar S Olav om hjälp, av samma anledning 
som de sjöfarande i Olavsmässans texter hämtade ur 
Salomos vishet och Syraks bok. Liksom ”Vishetens lots” 
kommer den helige Olav ombord och ber Gud om hjälp 
ur farorna. Carrowbilden överensstämmer även med en



mer litterärt betonad händelse i Legendariska sagans kap 
16, nämligen berättelsen om kung Olavs mirakulösa sjö
färd i Mälaren, då han bröt igenom näset vid Agnefit.

Kung Olav var instängd i Mälaren med sin här av den 
svenske kungen Olof Skötkonung. När kung Olav insåg 
sin svåra belägenhet, hissade han segel och styrde med sin 
flotta mot näset Agnefit. Han hade motvind, men så 
plötsligt vände vinden och följde kung Olavs vilja. De 
närmade sig klipporna så snabbt, att kung Olav föll på 
knä. Men då inträffade miraklet, berget öppnade sig 
framför honom och han kunde segla ut i friheten (Hein
richs 1982, 61):

----berättas det att Olav Haraldsson föll på knä och såg
på sina händer. Och vid denna handskådning och då 
Olavs skepp hade kommit mot land hände det att, som 
var en stor sak, att näset brast itu framför Olav Ha
raldsson. 20

Legendariska sagan låter allt ske med gudomlig kraft, 
till skillnad från realismen i Heimskringla kap 7 (Liestol 
1915,41). S Olav spelar huvudrollen i sagan och det be
rättas om hans ”manskap” ombord, vilket i Carrowbil- 
den motsvaras av sjöfararen som bevittnar Guds under
verk genom helgonkungens seglatsmirakel.

3:3:4 Sjöfarare med andliga vapen
Olavsskåp, Berg, Sverige och Östra Vram,
Skåne (Danmark)
Sigill, Torshälla, Sverige

Den enda seglatsbilden i Sverige från samma tid som 
Carroivpsaltaren finns på en av dörrarna till Olavsskåpet 
från Berg omkring 1275 (tab 1:10; Fig 121). Polykromin 
är ej ursprunglig, och reliefen passar dåligt in i ramen. På 
två av dörrens fält finns rester av reliefer kvar, överst en 
skeppsbild och nedanför en krönt, tronande kung, vilken 
motiverat en Olavstolkning (se kap 3:10:2). Seglatsbil
dens relief är skadad vid skeppets stäv medan vattnets två 
vågrader är relativt intakta. Klippor saknas. Masten har 
brutits av, men rester syns av ett bogspröt i fören. Akterns 
raka stäv tyder på att fartyget haft stävroder. Personerna 
ombord saknar alla skägg, krona, yxa och gloria samt 
händer med eventuella attribut, men på två av dem syns 
rester av gyllene färg på deras civila dräkter. Rorsmannen 
är alltför fragmentarisk för att kunna säkerställas som 
kung Olav. Fartyget hör till den äldre koggtypen och föl
jer skeppstypen på de samtida stadssigillen samt även 
psaltarillustrationer från Paris (Heinsius 1986, 47). Den 
stående figuren med gyllene tunika i fören på fartyget 
skulle eventuellt kunna tolkas som S Olav i egenskap av 
lots, men bildens fragmentariska tillstånd omöjliggör en 
säker tolkning.

Havet är stilla, vågorna är markerade med svagt bågiga

räfflor i träreliefen på Olavsskåpet i Östra Vram i Skåne 
daterat till 1310, vars dörrar är skadade (tab 1:18; Fig 
122). Skåpets polykromi är ej samtida, ty skåpet har se
nare ommålats och skåpdörrarnas läge ändrats. Någon 
rekonstruktion av legendmotivens ursprungliga läge har 
ej presenterats inom forskningen. Seglatsbilden är place
rad på insidan av flygeldörren till höger, medan martyri
et skildras överst på motsatt dörr. I det enmastade skep
pet, som saknar förstäv, befinner sig tre krigare. Råseglet 
är hissat i en kraftig rack och skotat för kryss och vinden 
har buktat seglet uppåt. Rorsmannen i skeppets akter bär 
tunika och kapuschong över sin brynjehätta. Den långe 
krigaren invid masten bär rustning och en rundkullig 
hjälmhatt över sin brynjehätta. I fören står den tredje kri
garen med lyftat svärd och en trekantig sköld, klädd i 
långärmad brynja med hätta och rustning. Fartyget med 
rakt stävroder liknar skeppet i Berg, den äldre koggtypen.

Bilderna i Östra Vram och från Berg har tolkats av 
forskare, vilka alla hänfört dem till Olavslegenden. 
Tolkningarna som försvåras av reliefernas skador, bl a vid 
skeppets förstäv, skiljer sig dock åt på några punkter. 
Haastrup identifierar fartyget som tillhörande brodern 
Harald i kappseglingsvisan: ”Olofs skepp har i så fall tro
ligen visats i ett angränsande fält” (Haastrup 1981, 151; 
se exkurs 3:3). Skans uppfattar däremot skeppet i Östra 
Vram som S Olavs fartyg utifrån svärdet, som han identi
fierar med liturgins andliga vapen ”trons sköld och 
svärd”, ”scuto fidei et gladio”, samt svärdet ”Hneiter” 
(Skans 1991,28-29, 53, 102, 167; se exkurs 1:2-3). Då 
martyriebilden i Östra Vram följer Legendariska sagans 
skildring av hur en from, obeväpnad S Olav angreps av fi
enden, kan denna text utgöra tolkningsunderlag (se kap 
3:7:3). Tolkningen förblir osäker, ty underlag saknas vad 
gäller Olavsgestalten och övriga element såsom stävpryd
nad, klippor, sjöodjur eller troll.

Drakskepp från Torshälla
De höga vågorna är markerade med fyra ovala bågformer 
i stadssigillet från Torshälla, beläget vid Mälaren (tab 
1:13; Fig 31a). Drakhuvudena vrider sina öppna käftar 
ut från båten, för att skrämma fienden på flykt. Den 
skägglöse S Olav står lugn och orädd mitt i båten med en 
kortskaftad yxa i vänster hand och riksäpplet i den ut
sträckta högerhanden, klädd i kunglig ceremonidräkt. 
Trots att bilden är av symbolisk karaktär har den här 
medtagits bland de narrativa seglatsbilderna som jämfö-

20 Heinrichs 1982, 61: ”fa er sact, at Olafr Harallzson feile a kne oc 
sa i gaupnir ser. En i gaupnasyn Fessare, oc Fui at skip Olafs varo at 
lande komen, Fa varö sa atburör, er meö miklu mote varô, at neset 
sprac i sundr firir Olave Harallzsyni.” Vid Agnefit brändes enl. sagan 
kung Agne (Hkr 1, 41).



Fig 31 a. S Olav med regalier och yxa i drakskepp. Omskrift: ”+ S’: CI
VITATIS THORSERGHE” (Sigill för staden Torshälla). Frontal 
bröstbild på stadssigill, Torshälla (Sö). Pergamentsbrev 1378/1379 
(Riksarkivet Stockholm).

St. Olav with regalia and axe in viking-ship. Inscription: “+ S’: CIVI
TATIS THORSERGHE” (Seal for the city of Thorshälla). Facing 
bust on seal, Torshälla (Sö). Parchment letter 1378/1379 (The Natio
nal Archives Stockholm).

Fig 31 b. S Erik (Plogpenning) i båt. Omskrift: ”+ S’: CONVIVE BE
ATE ERICI: REGIS: DE R0THINGE”. Sigill för Eriksgille, Rod
dinge, Danmark (SHM). Ca 1275.

St. Erik (Plogpenning) on board ship. Inscription: “+ S’: CONVIVE 
BEATE ERICI: REGIS: DE R0THINGE”. Seal for St. Eric’s guild, 
Roddinge, Denmark (SHM). C 1275.

relsematerial, ty det är den äldsta seglatsbilden med S 
Olav i det medeltida Sverige. I sigillets omskrift ”S ' CI
VITATIS THORSERGHE” kallas staden Thorsarg, vil
ket var stadens medeltida namn. Sigillet användes på brev 
1370-1379 men kan ha tillkommit tidigare då Torshälla 
fick stadsprivilegier 1317 (Abukhanfusa 1997, 26). Sta
den var en omlastningsplats för sjöfarten. Ett annat 
Olavssigill från omkring 1275 hör till stadens Olavsgille, 
som nämns första gången 1322. Enligt sigillets omskrift 
”S' CONVTVII-SCI OLAVII-THORSARG” tillhör 
det Thorsargs Sankt Olavs gille. Denna sigillbild förestäl
ler en tronande skägglös S Olav med yxa och riksäpple, 
och tronen pryds av två djurhuvuden precis som drak
skeppet. S Olav är det enda sigillhelgon i Sverige som är 
skyddshelgon för mer än en stad, vilket troligen har sam
band med Nidarosofficiets invitatorium till första noc- 
turnen, Magnus Dominus, som handlar om hur Gud 
grundar sin stad i Norden, genom S Olavs hjälp (Lidén 
1997, 31; se exkurs 1:3).

Skeppet på Torshällasigillet, som visar babordssidan, 
är ett drakskepp men den raka aktern är försedd med 
stävroder liknande en samtida hansakoggs (tab 2:3). 
Bland sigillen finns få seglatsbilder med nordiska helgon
kungar som jämförelsematerial, men ett danskt sigill från 
Roddinge Eriksgille 1275, med en krönt kung utan attri
but i en båt föreställande Erik Plogpenning, uppvisar fle
ra likheter (Thordeman 1954, 225). (Fig 31b.) Kung 
Erik som blev dödad i en båt 1250 och gravsatt i Ring- 
sted, var skyddshelgon för fiskare och sjöfarare. Torshäl- 
las lite ålderdomliga skepp har samhörighet med det ar-

kaistiska vikingaskeppet på Lübecksigillet 1226, men 
även likheter med engelska skeppsnobler (EWE 91; 
Union 1996, 326). Enligt Varenius användes inom Han- 
san en ålderdomlig skeppstyp i avsikt att ge ”intrycket av 
urgammal kontinuitet” (Varenius 1992, 124f). Beställa
ren eller mästaren bakom Torshällasigillet kan ha valt ett 
arkaiserande drakskepp, dels för att markera vikinga- 
kungen Olav den helige forntida status, dels för att ge en 
föreställning om en långvarig tradition bakom helgonets 
beskydd, vilket skulle förhärliga stadens legitimitet (se 
kap 5:2:3).

3:3:5 Sjöstrid i Öresund
Kalkmålning, Skamstrup och Höjby, Danmark 

Två enmastade korsprydda skepp med synlig babordssi
da seglar på ett upprört hav i Skamstrup, med stävarna 
mot norr (tab 1:22; P1 7). Medvinden fyller råseglen och 
vindflöjlarna i masten svänger i vindriktningen. Vågor
nas bågformer anger kraftig sjögång. Det är en realistiskt 
framställd seglats, målad på den tredje travéns östra valv
kappa i Skamstrup kyrka någon gång mellan 1375 och 
1386. Mitt emellan skeppen reser sig ett ståtligt livsträd, 
som avgränsar de två skeppen från varandra. Någon 
krönt kung syns inte till i något av fartygen, bara hjälm- 
försedda och välbeväpnade krigare målade i samma fär
ger. Färgerna är blekt grågrönt, ockra, svart och grått. I 
norra valvkappan intill framställs en tronande S Olav 
(Fig 32). I denna målning bär helgonkungen en vid öp
pen krona, draperad mantel över en långärmad tunika,



men gloria saknas. Håret är kort och det syns en antydan 
till skägg. Han håller en långskaftad yxa i sin högra hand 
och ett korsprytt riksäpple i den vänstra handen. Tronen 
har rak överdel utan kudde och är prydd med fyrpass- 
blommor. Vid S Olavs högra sida reser sig ett livsträd och 
på den vänstra sidan står en dubbelörn, Hansavapnet och 
Lübecks stadsvapen (se kap 1:1:3).

Båda fartygen har djurhuvuden, randiga segel och ran
dad bordläggning, varför man kan utgå från att det rör sig 
om krigsskepp (tab 2:3). Masttopparnas korsprydnader, 
Georgskors och latinkors, tyder på kristna skepp. Det 
främre fartyget, vars djurhuvud är otydligt, är större och 
mer modernt utrustat såsom ett handelsskepp med högt 
akterkastell och mastkorg, den mindre båten med tydliga 
drakhuvuden saknar detta. Skeppen befinner sig i strid. I 
aktern på det främre fartyget står en bågskytt, som skju
ter mot den efterföljande båten, där en annan bågskytt i 
fören skjuter tillbaka med armborst. Övriga krigare del
tar ej i striden utan håller vapnen stilla. De fyra krigarna i 
den främre båten syns otydligt, men den bakre båtens åt
ta brynjeklädda krigare är väl bevarade. De har olika ty
per av hjälmar, runda och toppiga, samt olika vapen, 
spjut, svärd och spikklubba. Styrmannen i aktern bär en

Fig 32. Tronande S Olav flankerad av träd och dubbelörn, intill seg
latsbild med sjöstrid (P1 7). Kalkmålning, Skamstrup (Danmark, 
Hb). Inhemsk verkstad ca 1375-1386.

Enthroned St. Olav flanked by tree and double-eagle, beside image of 
voyage with naval battle (PI 7). Mural, Skamstrup (Denmark, Hb). 
Domestic workshop c 1375-1386.

Fig 33. S Olav med pilbåge i kappseglats. Kalkmålning, Höjby (Dan
mark, Hb). Inhemsk verkstad ca 1382-1386.

St. Olav with bow in sea-race. Mural, Höjby (Denmark, Hb). Do
mestic workshop c 1382-1386.



hög spetsig hjälm. Krigaren i mitten håller med ena ar
men om masten och den andra höjs med knuten näve.

Skamstrupmålningen har daterats till 1300-talets 
andra hälft, men utifrån Hansavapnet kan en snävare da
tering ges till åren 1385—86 (Kaspersen 1979, 146—47; 
1996, 228; tab 1:22). Tidigare tolkningar har enligt sen
sus litteralis utgått från Vedels visa om S Olavs kappseg
ling med sin broder, skeppet ”Oxen” och fartprovets pil
skjutning (tab 2:3 och exkurs 3:1, 3). Målningen skiljer 
sig dock från denna text, ty bågskytten i Skamstrup riktar 
vapnet akterut, ej framåt som i visan (Haastrup 1981, 
152-153; 1985,6). Det är inte en kamp mellan hedniskt 
och kristet, ty båda skeppen bär korsprydnad och är rela
tivt jämbördiga i storlek. Målningen har även karaktäri
serats som en sjöstrid och skeppens arkaiserande utform
ning har diskuterats.21 Konstnärer följde vanligen samti
dens stil, men kunde markera en ålderdomligare form 
som ett medvetet historiskt uttryck (Varenius 1992, 
124ff). Skamstrupstriden skulle därmed kunna associe
ras till Snorres saga om kung Olavs sjöslag med skeppet 
”Visund”, men sjöstriden har snarare anknytning till 
samtida handelskonflikter i Öresund. På bilden ses ett 
handelsskepp i strid med ett piratskepp.

En alternativ analys av seglatsbilden i Skamstrup kan 
enligt sensus spiritualis utgå från Olavsmässans centrala 
seglatstema lustum deduxit ur Salomos vishet (Vish 10:4, 
10, 14:1-8; se exkurs 1:3). S Olav liknas i mässans epistel 
vid ”Vishetens lots”, som räddade mänskligheten undan 
syndafloden med ”ett enkelt träskrov”. Visheten ledde 
den rättfärdige ”och förde honom på rätta vägar när han 
flydde för sin broders vrede”. Bilden åskådliggör för kyr
kobesökaren, att besättningen på det främre fartyget, 
som blir förföljt av det andra krigsfartyget, kan rädda sig 
ur sina svårigheter om det åkallar S Olav som tronar i 
himlen, och ber honom om bistånd. Den tronande S 
Olav på norra väggen är redo att gripa in och skapa fred. 
Det var enligt bibeltexten ”också i en båt som världens 
hopp kom undan, och lotsad av din hand kunde den 
mannen efterlämna fröet till ett nytt människosläkte”. 
Även skeppets bågskytt har samband med Olavsmässans 
huvudtema i tjugonde psalmen Domine in virtute (Ps 
21:13) : ”Du driver dem på flykten, du siktar på dem med 
din båge.” Visheten liknas också vid ett livsträd, ett tema 
som betonas både i helgonmässans text Beatus vir qui in 
sapientia i Missale Lundense och i Ordspråksboken (Syr

21 Det bakre skeppet identifierar Moll som kung Olavs historiska 
skepp (Moll 1929, 44 PI G4): ”Målarna är förtrogna med sjölivet, ja 
inte bara det, de har också en inre relation till sjöfarten.” De klink- 
byggda vikingaskeppen är utformade i en anakronistisk blandform 
med modernare detaljer, det främre har ett stort akterkastell av senare 
koggtyp, och det bakre är försett med stävroder (Landström 1976, 
69-76).

14:22-27, 24:13; ML, 35; Ordsp 3:18): Lignum vitae est, 
”Ett livets träd är hon”.

Skamstrupbildens liturgiska anknytning till mässans 
seglatsmotiv är ett kultbelägg för att S Olav var skydds
helgon för sjöfarande i de nordiska farvattnen, både för 
fiskare och handelsmän. Danska fynd av tegelstenar med 
inristade skeppsbilder och Olavsnamnet i runskrift, tyder 
på att man önskade helgonets bistånd för god fångst 
(Nyberg 1997, 59—60). Höstfisket inleddes nämligen 
under Olavsfestens skördefrid. I forskningen har man 
satt sjöstridsmotivet i Skamstrup kyrka i samband med 
flera historiska händelser omkring 1380, bl a med an
knytning till Hansavapnet, familjen Moltke i Skamstrup 
och till ärkebiskopen i Roskilde (Kaspersen 1996, 228; se 
kap 5:2:1-2). En del familjer inom Hansan hade trots 
handelskonflikter stort danskt inflytande, men det kan 
också påpekas att den nordtyska ön Rügen hörde till 
Roskilde stift under hela medeltiden (Wächter 1987, 
103ff; se kap 3:10:5 och kap 5:2:2). Den unge kung 
Olav Håkonsson skapade under en tid handelsfred i Öre
sund, där sjöstrider ofta förekom (Ersgård 1988,48, 117, 
198 tab 2:18). Enligt Ersgård följdes en gammal ritual 
”där kungens fysiska närvaro symboliskt markerade att 
marknadsfreden hade inträtt”.

Sankt Olav skjuter med båge
Två enmastade koggar med synlig babordssida seglar 
fram över valvet i Höjby kyrka med seglen fyllda av ak- 
terlig vind (Fig 33). Kompositionen och vågornas form 
överensstämmer med bilden i Skamstrup, men här kan 
man klart identifiera S Olav. I aktern på det främre farty
get står en ensam kung och skjuter med pilbåge, medan 
det efterföljande skeppet har en besättning på tre man. 
Seglatsbilden i Höjby, som är målad 1382-1386, är pla
cerad på östra travens södra valvkappa i långhuset (tab 
1:23). Den skäggige kungen i akterkastellet bär krona 
och ceremonidräkt, men saknar gloria. Han har just lagt 
an en pil på bågen för att skjuta framåt. I akterkastellet 
ombord på det efterföljande fartyget står en man klädd i 
förnäm hatt och skotar seglet. Det kan vara den förföl
jande brodern. Besättningen försöker få fartyget att segla 
fortare, den ene brassar på och den andre ror med en ex
tra åra. Fartygen påminner om handelsskepp och är sins
emellan likartade i tekniska detaljer. Skeppen i Skam
strup och Höj by har likheter med fartygen på samtida 
nordtyska stadssigill, t ex Stralsund 1329 (EWE 194).

Trots att här inte finns några klippor eller något troll, 
och varken sjöjungfru eller stenförtrollning, har seglatsen 
i Höjby tolkats som S Olavs äventyrsfärd (tab 2:3). I mot
sats till Skamstrup har dock Höjbybilden större samband 
med kappseglingstemat och Ribelegenden (se kap 2:1:3, 
exkurs 3:3, 2:1 Ribe 5:1-6). Här uppträder S Olav för



första gången i de narrativa Olavsbilderna med en pilbå
ge, ett attribut som även förekommer i 1200-talsbona- 
den från Skog (Franzén-Nockert 1992, 58; tab 6:45). 
Kungen står med pilbågen i hand i det främre fartyget, 
som till skillnad från Skamstrup är det enda med kors- 
prydnad i masttoppen, medan brodern i förnäm hatt styr 
det efterföljande skeppet. Försvarar sig kungen mot fien
der, eller ämnar han skjuta fartprov? Kungen skjuter 
framåt precis som i Vedels version av visan (Haastrup 
1986, kap 6). Till skillnad från texten syns dock ingen 
nedfallande pil i Höjby vare sig bakom skeppet eller vid 
masten. Bågskytten som hörde till standardelementen i 
sjöstridsframställningar kan ha haft en illustrativ roll ut
ifrån andra förebilder.

Eftersom kungen saknar gloria skulle det enligt sagans 
sensus litteralis även kunna vara den historiske kung Olav 
Haraldsson som skildras. Bågskyttemotivet förekommer 
hos Snorre (Hkr I kap 103—109; II kap 7). En beskriv
ning av hur bågskytten Einar Tambarskälve skjuter tre 
pilskott i slaget vid Svolder, då hans båge brast, förekom
mer även i Legendariska sagans skildring av slaget vid Ne- 
sjar, enligt Lönnroth den ursprungliga versionen, och där 
står Einar på Sven jarls sida (Leg kap 25; Lönnroth 1993, 
97 ff). En annan tänkbar förebild kan vara bågskyttete- 
mat i de norska hjältesagor, som tillkom vid det norska 
hovet på 1290-talet (Jonsson 1989, 84—89, 109—113; 
1996,19 ff). I Orvar Odds saga samt i Steinfinnvisan skju
ter hjälten med sin båge tre skott mot trollen, s k trollpi
lar (se exkurs 3:1). Bågskytten kan karaktäriseras som ett 
allmänt norskt hjältetema, men eftersom Höjbybilden 
saknar trollmotiv, är de profana hjältesagorna knappast 
målningens förebild.

Konstnären och beställaren i Höjby har enligt min 
mening snarare utgått från Olavsmässans texter enligt 
mässans sensus spirituals, såsom frälsningseglatsen i epis
teltexten Iustum deduxit (se exkurs 1:3; Vish 10:10): Vis
heten ”förde honom på rätta vägar när han flydde för sin 
broders vrede”. Mässans huvudpsalm Domine in virtute 
(Ps 21:13): ”Du siktar på dem med din båge” kan vara en 
möjlig förebild till bågskytten S Olav. I kristen symbolik 
kan pilar beteckna Guds ord (Hab 3:9-11; Edsman 
1994, 60). Stiftaren till målningarna i Höjby var biskop 
Nikolas Jakobsson Rusare ur den tyska släkten Finkenow 
i Pommern, vilken begravdes i kyrkan 1386 och vars do
nate rsporträtt är målat på korets nordvägg (tab 1:23). Ef
ter studier i Prag verkade han vid det kungliga kansliet i 
Roskilde och blev med stöd av drottning Margareta I ut
nämnd till ärkebiskop i Nidaros 1383 (Haug 1996, 175; 
se kap 5:2:1—2 och tab 2:18). Vid återkomsten tre år se
nare medförde biskop Nikolas böcker och klenoder från 
det norska ärkestiftet. Olavsmotiven, som planerats ut
ifrån symboliska predikotexter om frälsningsseglatsen, 
kan utifrån en historisk kontext även påminna om hans

egna sjöfärder till Nidaros. På 1300-talet benämndes 
ärkebiskopens skepp ”Olavsbussen” och ”Help Sancti 
Olaui”, men namn som ”Oxen” och ”Kongsbussen” före
kom också (Blom 1997, 21 lf).

3:3:6 Handelsfärd till Norge
Olavsskåp, Stralsund, Tyskland, och Salo, Finland 

Den enmastade koggen stävar ut ur hamnen med vind- 
fyllda segel, och den fyra man starka besättningen har just 
lämnat staden med dess höga murar bakom sig. Seglats
bilden på Olavsskåpet från Nicolaikyrkan i Stralsund 
målades 1410-1420, troligen på beställning från Bergen- 
fararnas gille (tab 1:25; P1 3 c). Bilden är placerad överst 
på insidan av skåpets inre flygeldörr på vänster sida. Om 
stävprydnaden varit ett djurhuvud går ej att avgöra på 
grund av målningens skador. Kung Olav med yxan i det 
höga akterkastellet är lätt att identifiera. Han har långt 
gyllengult hår och skägg, bär trebladig gyllene krona och 
är klädd i en mörkröd, brokadmönstrad mantel, men 
han saknar gloria. Kung Olav har lagt sin högra hand på 
en lasttunna, liksom en hanseatisk köpman vakande över 
sin last. I underteckningen är dock handen tecknad över 
relingen vid brasskotet (Stams 1974 infrarött foto 24). 
Konstnärens ursprungliga avsikt var att framställa kung 
Olav som en dristig rorsman och seglare, men sedan har 
han ändrat sig, möjligen enligt önskemål från beställaren. 
En högättad adelsman i hatt och brokadmantel som sit
ter närmast kungen i skeppet kan vara skåpets donator (se 
nedan). I fören gestikulerar en man, medan en besätt
ningsman har böjt sig över relingen och spyr, farten är för 
hög. På stranden i bakgrunden reser sig en kyrka med 
tvärskepp och smala rundbågiga fönster, Nidarosdomen 
iTrondheim(F)

Denna skildring av S Olavs seglats har liksom bilderna 
i Skamstrup och Höjby en illustrerande karaktär enligt 
sagans sensus litteralis, vanligtvis betecknad som en ”sjö
resa”, men rör sig inte om någon sjöstrid eller kappseg
ling, ty här finns varken krigare eller förföljande båt (tab 
2:3). Seglatsbilden i Stralsund rymmer dock även en 
symbolisk dimension, enligt Olavsofficiets sensus spiritu
als (se exkurs 1:3). Underteckningen av helgonkungen 
med handen vid skotet tyder på samband med Jakobsbre- 
vets seglatsskildring ecce et naves, utifrån vilken man kan 
tolka denne som Guds rorsman (Jak 3:4). Målningens 
slutgiltiga version med S Olavs hand på lasttunnan illu
strerar väl Olavsmässans episteltext Iustum deduxit, som 
inleds med en liknelse om Vishetens lots. Sannolikt hade 
kyrkobesökarna vid Olavsaltaret i Nicolaikyrkans kor 
lyssnat till en sådan text under Olavsmässan. Enligt sensus 
spirituals leder S Olav den gudfruktige till frälsningens 
hamn och den sanna tron. Vågorna och den spyende be
sättningsmannen illustrerar skeppets höga fart, vilket har



samband med psaltarpsalmen 106, Confitemini Domino, 
”Tacka Herren, ty han är god” (Ps 107:23-32): ”Andra 
for på skepp över havet och drev handel på stora vatten.” 
De drabbades av sjögång och ”raglade som druckna”, 
men ”De gladdes när det blev lugnt, han lät dem nå ham
nen de ville till”.

Bilden kan slutligen ses som en bild ur konstnärens 
och beställarnas samtid. Beställarna hörde sannolikt till 
Bergenfararnas krets, vars skyddshelgon var den helige 
Olav (se kap 3:2:2). Målningen åskådliggör tydligt hur 
man föreställde sig helgonets hjälp. Pilgrimerna erhöll 
särskilt skydd och före färden till Bergen och Trondheim 
skulle utrustningen välsignas (Krötzl 1994, 138; 1997, 
150,155). Bilden framställer hur en köpman inför sin fa
rofyllda sjöfärd till Norge har anropat S Olav om bistånd 
vid utfarten från stadens hamn, för att försäkra sig om en 
säker färd (Zender 1981, 21). Helgonkungen har hört 
hans bön och kommit till hans hjälp. S Olav lägger han
den på lasten för att välsigna den och lotsar sedan fartyget 
till den trygga hamnen. I bakgrunden ser man pilgrims
färdens mål, Nidarosdomen, där S Olavs ben vilar i sitt 
skrin. Olavsskåpets seglatsbild hör därmed väl ihop med 
målningen på motstående dörr, som skildrar hur dona
torsparet har kommit fram välbehållna till Nidarosdo
men och knäböjer vid helgonskrinet (se kap 3:9:3). (P1 
22.) Vid återkomsten till Stralsund kunde de sedan skän
ka ett konstverk, en votivgåva till Olavsaltaret som tack 
för helgonkungens bistånd.

Sankt Olavs bågskytt
Det äldsta exemplet på en narrativ seglatsbild i det me
deltida Sverige uppträder i ett Olavsskåp från Salo i Fin
land omkring 1430, placerad överst på insidan av skåpets 
vänstra flygeldörr (Fig 10, 134). På seglatsbilden står S 
Olav högt uppe på fartygets akterkastell, klädd i röd 
mantel med en långskaftad yxa i handen (tab 1:31 och 
2:3). Bredvid honom står en bågskytt och skjuter framåt, 
vid fören reser sig höga klippor. Fem besättningsmän 
skymtar i skeppet, som trots medvind håller en måttlig 
fart. Skeppet är en enmastad nordisk kogg av 1300-tals- 
modell. Bogsprötet i stäven skjuter långt ut, men något 
djurhuvud kan ej urskiljas. Det kan röra sig om S Olavs 
mirakulösa seglats, enligt Legendariska sagan, då hans 
skepp med Guds hjälp öppnar ett sund genom berget 
(Leg kap 16). Denna scen har kallats ”S. Olofs färd till 
trollen”, men några troll syns ej på de höga klipporna 
(Meinander 1908, 148, 154). Här har bågskyttemotivet 
för första gången kombinerats med sundseglatsen (se kap 
1:1:4 och 2:1:3). Bågskytten i Salo kan enligt sagans sen
sus litteralis inta rollen som försvarande krigare. På grund 
av bågskytten har seglatsen i Salo hänförts till Olavsle- 
genden. Bågskytten kan i detta fall ha en allmän symbo

lisk betydelse enligt Olavsmässans sensus spirituals, så
som en gestaltning av Guds ord eller hans vredes pilar 
(Edsman 1994, 60; 2 Sam 22:15). Kung David liknar i 
Psaltaren Guds hjälp vid en båge med pilar: ”Vassa är di
na pilar” (Ps 7:12, 18:15, 45:6). Salobilden åskådliggör 
mässans episteltext lustum deduxit och visar konkret en
ligt mässans sensus litteralis, att den helige Olav, Vishetens 
lots på kyrkans skepp, är beväpnad med andliga vapen, 
Guds ord, vars stränga vrede och kraft kan drabba trons 
fiender hårdare än kraften från jordiska maktvapen.

3:3:7 Havsodjur, sjöjungfrur, troll och 
pilskott
Bokmålning, Flateyjarbok, Island 
Kalkmålning, Vallensbäk, Kirke-Hyllinge och 
Sigerslev-Vester, Danmark 
Olavsskåp, Ulfsby, Finland

När de isländska prästerna Jön Thördarsson och Magnus 
Thörhallson skrev Flateyjarbok åren 1387—1394 prydde 
Magnus Thörhallson bildinitialen till Olavssagan med 
ett martyriemotiv (se kap 3:7:3, tab 1:20; P1 17; Fig 24, 
34). Längs pergamentbladets nedre marginal målade han 
i en bas-de-page-bild två andra episoder ur sagan (kap 
23—24): kung Olavs strider med sjöodjuret vid Karlsflo
den och med vildgalten i skogen, dock i omvänd ord
ning. Flateybokens målning är det äldsta exemplet i bild
konsten på S Olavs strid mot odjur och trollväsen. Konst
nären framställer hur kung Olav dödar odjuren med ett 
stort tvåhandssvärd, vilket är en direkt illustration enligt 
sagans sensus litteralis till texten intill (kap 12). Sidans sis
ta avsnitt handlar nämligen om hur Olav i sin barndom 
fick svärdet ”Bäsing” av sin mor, ett magiskt svärd som 
hans fosterfader Rane hade hämtat ur Olav Geirstadalvs 
gravhög (Leg kap 3, 8; se kap 3, inl). Legendariska sagan 
berättar hur Olav direkt kunde svinga det tunga svärdet 
med båda händerna. I episoden med vildgalten målade 
konstnären kung Olav med krona och röd mantel när 
han besegrar odjuret, en farlig vildgalt. Vid detta tillfälle 
döpte kung Olav om sitt svärd ”Bäsing” till ”Hneiter”, 
”det som biter”. Striden mot sjöodjuret målades i en bild 
intill (se kap 3:3:2). Flateyjarbok framhäver Olavs svärd, 
medan övriga versioner anger andra vapen, Legendariska 
sagan nämner spjut och AM 61 en kniv (Leg kap 15; 
Henriksen 1986, 48).

Liksom en del andra Olavssagor betonar Flateyjarbok 
inledningsvis sjöodjurets förföriska sång (Flat sp 318-19; 
tab 2:3). Hon visade sig dock vara ett hiskelig, hästlik- 
nande monster med gröna ögon och ett förskräckligt gap, 
samt en ormformad bakkropp av sälhud. Hon attackera
de S Olavs skepp, men kungen som suttit vaken uppe i 
akterkastellet och läst en bok, såg henne och sprang fram 
i fören med svärdet ”Hneiter”. Han högg av hennes hän-



Fig 34. Kung Olav strider med 
svärdet ”Basing” mot sjöodjur vid 
Karlså. Illustration till Olavssagan 
i Flateyjarbok (Fig 24). Magnus 
Thörhallson, Island 1387—1394.

King Olav in battle, with his 
sword “Basing”, against sea-ogre 
at Karlså. Illustration to the Olav 
Saga in Flateyjarbok (Fig 24). 
Magnus Thörhallson, Iceland 
1387-1394.
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der och hon föll tillbaka i havet. Besättningen vaknade 
och gjorde korstecknet, och när kung Olav bad till Gud 
försvann havstrollet för alltid. Magnus Thörhallsons 
målning vidareutvecklar texten och framställer henne 
som en hiskelig giftgrön best med åsneöron och rött gap, 
en ilsken uppsyn och klolika händer. Den rustade hel
gonkungen i hjälm ger odjuret ett hugg med sitt stora 
svärd. Eftersom både krona och gloria ovanligtvis saknas 
är identifieringen osäker, men den stöds både av texten 
och den intilliggande striden mot vildgalten, där kungen 
bär krona och högtidsdräkt.

Illustrationerna av sjöodjuret i Flateyjarbok kan ses i 
samband med initialbilden av S Olavs strid med draken i 
Jônsbôk från 1350 (se kap 4:2:6). Ett för Magnus Thör
hallson samtida konstverk var pelarmålningen av S Olav 
i Roskilde domkyrka, målad omkring 1360 (tab 1:21; Fig

Fig 35. Translationsfärd med S Lucius reliker (huvudskalle) över Sto
ra Bält. Mirakel med sjöodjur. Förlorad senmedeltida altartavla från 
Roskilde domkyrka (Danmark, Kb). (Stick ur Den danske Vitruvius II 
tab 78.)

Translation of the relics of St. Lucius (scull) by sea over The Great Belt. 
Miracle of the sea-ogre. Missing late medieval retable from Roskilde 
Cathedral (Denmark, Kb). (Engraving from Den danske Vitruvius II 
tab 78.)

88-89, 35). Olavsunderliggaren på pelaren i Roskilde är 
utformad som ett sjöodjur, såsom en parallell till pelarens 
bild av påven S Lucius, domkyrkans skyddshelgon, vars 
underliggare illustrerar en episod ur Luciuslegenden (Ol- 
rik 1934, 35 ff; se kap 4:2:6). När S Lucius relik, hans 
skalle, skulle föras till Roskilde angreps fartyget av ett sjö
odjur i Stora Bält, men tack vare relikens kraft räddades 
fartyget. Att S Olavs strid mot sjöodjuret fick en så fram
trädande bild i Olavssagan, visar att motivet var aktuellt i 
Roskilde stift, vars inflytande var starkt inte bara i Norge



Fig 36 a. S Olavs mirakulösa seglats och strid mot sjöjungfru 
och djävul. Kalkmälning, Vallensbäk (Danmark, Hb). Ise- 
fjordsverkstaden ca 1460-1480. Akvarellerad tuschteckning, ] 
Kornerup 1867 (DNM).

Miraculous voyage of St. Olav and encounter with mermaid 
and devil. Mural, Vallensbäk (Denmark, Hb). Isefjord work
shop c 1460-1480. Watercolour drawing, J Kornerup 1867 
(DNM).

Fig 36 b. S Olavs mirakulösa seglats och strid mot djävul. Kalk
målning, Kirke-Hyllinge (Danmark, Hb). Isefjordsverkstaden 
ca 1460-1480.

Miraculous voyage of St. Olav and encounter with devil. Mu
ral, Kirke-Hyllinge (Denmark, Hb). Isefjord workshop c 
1460-1480.

Fig 36 c. S Olav på mirakulös seglats med bågskytt som skjuter 
tre pilar. Kalkmålning, Sigerslev-Vester (Danmark, Hb). Ise
fjordsverkstaden ca 1460-1480.

Miraculous voyage of St. Olav with bowman shooting three 
arrows. Mural, Sigerslev-Vester (Denmark, Hb). Isefjord 
workshop c 1460-1480.

36 b



utan även på Island vid denna tid (Haug 1996, 175—182; 
se kap 3:3:5).

Motvind, sjöjungfru och fula troll
Råseglet fladdrar i motvind, vimplarna sträcks bakåt i 
märsen, skeppet har förlorat sin styrfart och driver farligt 
nära den höga klippan. Men havet är dock stilla på kung 
Olavs farofyllda sjöfärd i Vallensbäk i Danmark, en kalk
målning dokumenterad i akvarell 1820 (tab 1:36; Fig 
36 a). Kung Olav sitter på lyftingen som rorsman vid ak- 
terkastellet, framställd i värdeperspektiv. Han har långt 
mörkt skägg, bär en hög krona, fotsid tunika och i vänster 
hand håller han en kortskaftad yxa, men han saknar glo
ria. Med höger hand försöker han brassa rån och få vind i 
seglet. Ombord befinner sig sex krigare i brynjerustning 
och hjälmar men de bär ej vapen. Krigaren i fören som 
skotar seglet drabbas av sjösjuka och måste böja sig över 
relingen för att spy. En sjöjungfru med långt hår har 
kommit upp ur vattnet och klänger sig fast i akterns roder 
med båda händerna. I fören försöker ett annat sjötroll hä
va sig upp vid relingen.

Konstnärerna i Isefjordsverkstaden målade 1460— 
1480 liknande bilder av S Olavs seglats i ett par andra 
kyrkor såsom Kirke-Hyllinge och Sigerslev-Vester (tab 
1:37—38; Fig 36 b, c). I verkstaden hade man använt lik
artade förlagor för motivet, och troligen var man även be

kant med seglatsbilderna i Skamstrup och Höjby (Haa- 
strup 1981, 157 ff). För seglatsbilderna i Vallensbäk och 
Kirke-Hyllinge valde de emellertid inte två skepp som i 
Skamstrup och Höjby, utan ett ensamt skepp. I Vallens
bäk har konstnären målat ett enmastat fartyg utan djur
huvud i stäven. Fartyget är schablonmässigt tecknat med 
ett egendomligt skrov, en korsning mellan ett drakskepp 
med svängt språng och en rundkölad holk med kastell i 
för och akter, men med synlig babordssida och noggran
na tekniska detaljer. Skeppet kan jämföras med skeppet 
på stadssigillet från New Shoreham 1295, en fantasiform 
som följer sigillets runda form (EWE 127; tab 2:3).

Vallensbäkframställningen har ofta jämförts med 
Olavsballaderna ocn danska trollsägner, en metod som 
rönt kritik från Grtxner-Nielsen (Daae 1879, 105; Grii- 
ner-Nielsen DgF X, 58; tab 2:3 och exkurs 3:1—3). Mål
ningen i Vallensbäk kan enligt sagans sensus litteralis 
skildra S Olavs strid mot sjöodjuret vid Karlsfloden i Spa
nien, som omtalas i Legendariska sagan (se kap 3:3:2). 
Men i motsats till Flateybokens gröna best framställs här 
den förföriska sjöjungfrun. Krigaren som blir sjuk kan 
också hänsyfta på den ovannämnda händelsen i kap 50 i 
Limfjorden, då ett troll dök upp bakom en klippa och 
kastade sina vantar med ”trolldamm” mot kung Olavs 
skepp, så att alla ombord blev sjuka (Heinrichs 1982, 
116): ”Och när skeppet for längs en hög klippa kastade 
han sina vantar ut på skeppet och ur dem ryker mycket



damm. Sedan drabbades skeppet av sjukdom och den var 
så hård atr männen inte kunde utstå den och vrålade. 
Många män förlorade även livet.”22 Stjärnorna kan dock 
ej tolkas som ”trolldamm”, och någon vante är inte mar
kerad. Sjöjungfrun liknar inte heller sägnens troll i Lim
fjorden, en händelse som påminner om det fula trollet i 
Kirke-Hyllinge (se nedan). Seglatsbilden med sjöjung
frun i Vallensbäk har snarare en symbolisk innebörd av 
samma karaktär som motiven Jesu frestelse och ”kyrkans 
skepp” (Stigell 1974, 90-96). Sjöjungfrun symboliserar i 
så fall köttets frestelse.

Vallensbäkmotivets centrala innebörd hör till vind
symboliken i Leofricofficiet och Syraks bok, där S Olav 
liksom Kristus stillar stormen (Leo, 211; Syr 43:23-25): 
”Med sin tankes kraft betvang han havsdjupet”. Sjöfär
den i Vallensbäk är det enda exemplet, där kung Olav seg
lar i motvind, vimplarna fladdrar bakåt. Biskop Eysteins 
legend Passio Olavi omtalar enligt sensus spiritualis hur 
Gud genom den helige Olav ska föra sydliga vindar till 
denna trakt, där nordanvindens ondska härskar (Passio, 
15). I Vallensbäk möter S Olav den hårda nordanvindens 
odjur, enligt den liturgiska textens sensus litteralis, men 
genom hans ord och tanke stillnar havet. Ur Jakobsbrevet 
kan förebilden ha hämtats till framställningen av S Olav 
som ”Guds” rorsman (Jak 3:4). Syraks bok konstaterar vi
dare de ”otroliga och märkliga ting”, som sjömännen be
rättar om: ”alla slags sällsamma varelser, en värld av havs- 
monster” (Syr 43:25). Denna text kan ha utgjort konst
närens förebild till sjöjungfrun och sjöodjuret. I psalm 
106 finns en förebild till de sjuka sjöfararna, som trots 
sin rustning är helt försvagade: ”De vinglade och ragla- 
de som druckna, deras färdighet var till ingen nytta” (Ps 
107:23-32).

S Olavs seglats på korets västra valvkappa i Kirke- 
Hyllinge skiljer sig från målningen i Vallensbäk på flera 
punkter (tab 1:37). Här bär S Olav mantel och tunika 
men även en gloria kring kronan. Havet är inte lika stilla, 
runt fartyget reser sig utskjutande klippor, farleden är 
osäker. Skeppet driver långsamt i medvind med halvt be- 
slagna segel, och lodhyvaren mäter djupet. I fören attack
eras skeppet av ett väldigt havstroll med stora öron och en 
bister min. Han har klängt upp på skeppet, händerna har 
ett fast grepp om stäven. S Olav som står obeväpnad utan 
yxa som rorsman i aktern, upptäcker dock faran. Med 
vänster hand styr han båtens roder och slackar skotet med 
den högra, och några besättningsmän hjälper honom. En 
skotar seglet, en lodar djupet, men en av dem är så sjösjuk

22 Heinrichs 1982, 116: ”Oc er skipet æit færr æftir hambre nokco- 
rom fram, J)a kastar hann glovom sinum a skipet ut, oc rykr f)ar or dust 
mikit. Siôan kæmr sutt a skipet oc tækr sva fast, at menn fengo æigi 
boret oc æpto. Leto oc marger menn lif sitt.”

att han måste böja sig över relingen och spy. Några kriga
re kan inte urskiljas. Fartyget är av samma typ som i Val
lensbäk, vilket tyder på att konstnärerna använt likartade 
förlagor för skeppets utformning, men de skiljer sig åt i 
tekniska detaljer. Lodhyvaren förekommer här för första 
gången i motivet S Olavs seglats (se nedan). Några direk
ta grafiska förlagor till dessa Olavsskepp har inte påträf
fats (tab 2:3). I jämförelse med stadssigillens skeppstyper, 
koggen och holken, har Isefjordsverkstadens skepp en fri
are och mer fantasifull gestaltning.

Bildernas likhet med efterreformatoriska uppteck
ningar av en lokal folksägen kring Isefjorden om S Olavs 
strid med trollen har diskuterats (Liestol 1915, 38 ff, 
234). På den höga strandbanken vid Horns Herred i 
Skullelev bodde enligt denna sägen en trollkäring (Thie
le 1818, 32—33). En gång när S Olav seglade förbi ropa
de hon: ”St. Olaf med dit rode Skjæg!/du seiler for nær 
ved min kjældervæg!” S Olav blev vred och ropade tillba
ka: ”Hor du Kjerling med Rok og med Teen!/ Her skal du 
sidde og blive en Steen!” När orden uttalades sprack ber
get itu och trollkäringen blev till en sten. Sjötrollet i Kir
ke-Hyllinge gör precis som i balladen Hellig-Olav og trol- 
dene, griper tag om förstäven på skeppet (se exkurs 3:2, v 
11): ”Hand tog Oxen om Horn oc Staffn/ hand agtet at 
giore hannem vee.” Det finns således ett geografiskt sam
band mellan Isefjordsverkstadens konstverk och lokala 
trollskildringar i profana sägner, men eftersom dessa tex
ter kan vara svarslegender, utgör de ett mycket osäkert 
tolkningsunderlag. En tolkning enligt Olavsmässans sen
sus spiritualis är troligen mer fruktbar.

Målningarna i Vallensbäk och Kirke-Hyllinge åskåd
liggör genom lodhyvaren och S Olav som rorsman mäs
sans budskap, att det inte räcker med praktiska hjälpme
del för att klara sig på livets och frälsningens seglats (Vish 
10:10; Jak 3:4). Man behöver Guds bistånd och med den 
helige Olav vid rodret skall man säkert nå hamnen, barm
härtighetens hamn i himlen. Helgonkungens fromhet 
framhävs i Kirke-Hyllinge av glorian och mastens kors- 
form betecknar ”kyrkans skepp”. Sjöodjuren i Legenda
riska sagan och havsvarelserna i Syraks bok har ovan 
nämnts som jämförelse (Leg kap 15; Syr 43:25). Man 
kan även jämföra med biskop Nicolaus seglats i Breg- 
ninge, där biskopen strider mot sjöodjur, samt med det 
ovannämnda sjöodjuret ur Luciuslegenden (Olrik 1934, 
35 ff; tab 2:3). Samband saknas med Ribelegenden, ty där 
nämns varken troll, sjöodjur eller sjöjungfru (se exkurs 
2:1 Ribe 5-6).

Bågskyttens tre pilar
Bilden av S Olavs seglats i Sigerslev-Vester visar samma 
fartygstyp och samma komposition som Vallensbäk och 
Kirke-Hyllinge (tab 1:38; Fig 36 c). Målningen är myck



et skadad och förbleknad. Kung Olav sitter med krona, 
mantel och yxa som rorsman i lyftingen uppe på akter- 
kastellet, men saknar gloria. Skeppet seglar i medvind. 
Till skillnad från de tidigare versionerna skotar kung 
Olav inte seglet, det gör hans tre besättningsmän. Seglat
sen i Sigerslev-Vester skiljer sig emellertid från de övri
ga seglatsbilderna i Isefjordsverkstaden på ett avgörande 
sätt. Kungen höjer högra handen i en välsignelsegest. 
Nedanför kungen står hans bågskytt med höjd båge (se 
kap 1:1:4). Bågskytten har just skjutit iväg tre pilar, som 
klart avtecknar sig mot det buktande seglet ovanför ho
nom. Den första pilen susar just fram mot bogsprötet i 
stäven, efter följer de två andra. Framför skeppet reser sig 
två träd på en strand, men några troll går ej att urskilja.

Denna seglatsbild har stor likhet med den samtida 
predikotexten Ribelegenden, som berättar om hur S Olav 
beordrar sin besättning att skjuta fartprov med tre pilar 
(se exkurs 2:1 Ribe 3:5—6). Målningen illustrerar tydligt 
hur pilarna föll på skeppet. Den första pilen föll ned om
bord, ”i båtens för”. Den andra pilen föll ned på skeppets 
mittdel ”i närheten av mast och segel”. Och den tredje pi
len föll ned ”nära rodret”. Detta skulle visa hur snabbt 
skeppet färdades, enligt författaren Petrus Mathie: ”Ty 
skeppet for nu fram så hisnande snabbt, att alla förund
rades.” Endast två konstverk med S Olavs seglats återger 
Ribelegendens pilskott helt klart och tydligt enligt legen
dens sensus litteralis-, det ena är kalkmålningen i Sigerslev- 
Vester och det andra är Lars Snickares Olavsskåp från 
Värmdö (se kap 3:3:10; Pl 5).

Vildar i Ulfsby och rimsagans trollstrid
Som ovan visats uppträder den första narrativa seglatsbil
den i det medeltida Sverige i Salo i Finland (se kap 3:3:6). 
Ytterligare ett finskt exempel från samma tid kommer 
från Ulfsby, ett numera förlorat helgonskåp. Av Olavs- 
skåpet i Ulfsby från 1430 finns endast korpusskulpturen 
bevarad, ty flygeldörrarna har gått förlorade (tab 1:30; 
Fig 133). Legendmotiv på det ursprungliga skåpets fly
gelmålningar dokumenterades av J. Tolpo i Åbo 1738 
(Tolpo 1738, 30). En legendbild beskrevs som S Olavs 
seglats:

Men för att ge en säkrare och förevigad minnesbild av 
dennes bedrifter framträder på den andra av de två dör
rarna en symbol för krigföring till sjöss, nämligen ett 
skepp, kanske hans amiralsskepp, som visar upp sam
me hans sjörövarhövding, eller om han hellre vill havs- 
härskare, krönt och omgiven av sina underlydande. 
Mitt emot ses målad på det näraliggande fastlandet en 
vild och stark härförare framför sin stridsberedda här. 
Av allt detta framgår, hur stor krigsman till lands och 
till sjöss denne ättling till Harald Hårfager en gång var; 
och det visar hur långt i nordlig riktning som denne 
svärdbärande apostels ”län” sträckte sig.23

Målningen på den ena dörrren framställer en krönt 
sjökonung, kung Olav, med sin besättning ombord på ett 
krigsskepp. Kung Olavs vapen är ett svärd, eftersom Tol
po kallar honom ”svärdbärande apostel”. På stranden 
möts skeppet av vilda krigiska män med vapen, måhända 
ett nordligt folkslag, ty han anmärker att bilden visar hur 
långt norrut S Olavs välde sträckte sig. En seglats i nord
liga trakter följer Leofricofficiets och Passiolegendens 
vindsymbolik, där helgonet skulle föra sunnanvinden 
och kristendomens värme till Nordens motsträviga folk 
(Passio, 15).

Eftersom Karl Knutsson vistades i Finland vid tiden 
för Ulfsby-skåpets tillkomst, kan man också jämföra med 
den saga han lät översätta i dikten Historia Sancti Olai 
omkring 1450 (se kap 2:1:2). Historia Sancti Olai återger 
Snorres realistiska sjöfärder och strider (v 946-1036), 
men översättaren har utelämnat striden mot sjöodjuret 
och istället gjort vissa tillägg, såsom en trollstrid till lands 
(Carlquist 1989, 14, 17, 42; 1995, 126). Kung Olav 
kämpade mot trollen och förvandlade dem till sten. En 
gång besökte han en kristen bonde, som klagade över att 
han blev angripen av troll. När kung Olav gjorde kors
tecknet flydde trollen (HSO v 912—923):

Olaff ther tha korsit giorde
trollen tha vägen tädan sporde
en diäffwol tog til at ööpa [ropa, skrika]
nöduger skal iak hädan löpa
engen haffde mik kommit bort
haffde mik ey degre olaff sport
eth troll som drap x män
han giordet j stena oc stonder än
Here troll oc han bortdreff
sedan folkit j fridj bleff

Möjligen har översättaren tagit intryck av Snorres be
rättelse om kungens möte med finnarnas trolldom eller 
av trollen i Sigvat Skalds österledsfärd till Sverige (Hkr II 
kap 9, 91, 112—113). Precis som i Historia Sancti Olai 
uppträder ”vildarna” i Ulfsbyskåpet på land, till skillnad 
från den danska trollstriden som äger rum till sjöss, lik
som striden mot sjöodjuret. Den svenska knitteldikten är 
mer legendariskt utformad och dess politiska tendens är 
danskfientlig (Carlquist 1989, 24 ff, 28, 36 ff; 1995,

23 C. Gejrots översättning från latinet i ]. Tolpo, Dissertatio De Olavi 
Norvegiœ regispravo religionis zelo 1738, 30: ”In suspiciendam vero 
magisque certam, perpetuamque memoriam rernm gestarum illius, in 
forium bipantentium altéra militiæ maritimæ insigne, navis, puta 
prætoria eius, apparet, eundem archipiratam, aut si mavis archithalas- 
su[m] suum coronatu[m] satellitibusque stipatum suis, honoratiore 
loco exhibens. E regione vero conspicitur in continenti depictus solo, 
agminis in aciem ductor ferox et strenuus. Ex hisce vero omnibus pa- 
tet, quantus terra marique bellator olim fuerit HARALDI Pulcricomi 
progenies isthæc; quam laté etiam apostoli ensiferi huius feudum, bo- 
ream versus, sese porrexerit.”



Fig 37 a-b. S Olavs mirakulösa 
kappsegling och trollstrid. Kalk
målning, Osmo (Sö). Albert Må
lare med verkstad ca 1470.

Miraculous sea-race of St. Olav 
and encounter with trolls. Mural, 
Ösmo (Sö). Albertus Pictor with 
workshop c 1470.
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129). Kung Olavs skepp för blågula segel i striden mot 
danskarna (v 946-963).

Historia Sancti Olai kan ha inverkat på utformningen 
av trollstriden i Olavsikonografins seglatsbilder i det me
deltida Sverige under 1400-talets andra hälft. Bland des
sa kan nämnas verk av Johannes Ivans medhjälpare och 
olika mästare i ”Tierpsgruppen” samt i ”Knutbygrup
pen” (se kap 3:3:9; tab 1:32-35, 40, 54-57, 71). Med
hänsyn till den stora produktionen, inalles 13 seglatsbil
der, är det dock befogat att först behandla verk av Albert 
Målare med verkstad och av Alberts skola (tab 1:41—53). 
I nedanstående avsnitt kallas denna grupp med ett för
enklat samlingsnamn även för ”Albertgruppen”.

3:3:8 Kappsegling och trollstrid
Kalkmålning, Lid, Osmo, Sala, Solna,
Övergran (I), Dingtuna, Kumla, Floda,
Husby-Sjutolft, Almunge, Odensala,
Danmarks kyrka och Stavby, Sverige

Den mest omfattande framställningen av Olavsmotiv 
utförde Albert Målare omkring 1470 i Lids kyrka, där 
samtliga valvkappor i långhusets andra trave är prydda av

målningar med Olavsbilder (tab 1:41). Donatorer var 
Olof Johansson (Nyköping) och kyrkoherden Lars, vars 
stiftarbild på norra mittpilastern framställer honom lig
gande på knä inför Maria i bön: ”O Maria, bed för mig, 
Lars, kyrkoherde i denna församling” (se kap 5:2:2; Fig 
116 a—b). Konstnären målade även sitt självporträtt som 
knäböjande adorant på den södra mittpilastern, och den 
latinska signaturen Albertus Pictor har formulerats som 
en ödmjuk bön: ”ha förbarmande med mig, Albrekt, 
som målade denna kyrka”. När Albert Målare kompone
rade sitt bildprogram i de mellansvenska kyrkorna, valde 
han inte sällan som motiv ur den händelserika Olavsle- 
genden endast den helige Olavs seglats. Dessa seglatsbil
der har dock ej tidigare sammanställts ikonografiskt in
om forskningen. Förutom den konstnärliga stilen har 
forskarna främst kartlagt motiven i hans bildprogram ut
ifrån förlagor ur Biblia Pauperum eller andra grafiska 
tryck (se tab 1:41-53 samt tab 2:3 och 4). Seglatsbilder 
utförda av Albert Målare med verkstad och av Alberts 
skola har i mitt arbete delats in enligt den ikonografiska 
metoden i tre motivgrupper (I—III).

I följande redogörelse för de tre motivgrupperna med 
S Olavs seglats inom Albertgruppen tar jag upp målning-
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Fig 38. S Olavs mirakulösa kappsegling och trollstrid. Kalkmålning, 
Övergran (Up). Albert Målare med verkstad ca 1470-1475. Nedan.

Miraculous sea-race of St. Olav and encounter with trolls. Mural, 
Övergran (Up). Albertus Pictor with workshop c 1470-1475. Below.



Fig 39. S Olavs mirakulösa seglats och strid mot troll och jättar. Kalk- 
målning, Dingtuna (Vsm). Albert Målare med verkstad ca 1470- 
1475.

Miraculous voyage of St. Olav and encounter with trolls and giants. 
Mural, Dingtuna (Vsm). Albertus Pictor with workshop c 1470- 
1475.

Fig 40. S Olavs mirakulösa seglats och strid mot sjöodjur, jättar och 
djävlar. Kalkmålning, Husby-Sjutolft (Up). Albert Målare med verk
stad ca 1480.

Miraculous voyage of St. Olav and encounter with ogres, giants and 
devils. Mural, Husby-Sjutolft (Up). Albertus Pictor with workshop c
1480.



Fig 41. S Olavs mirakulösa seglats och strid mot jättar och djävlar. Miraculous voyage of St. Olav and encounter with giants and devils.
Kalkmålning, Floda (Sö). Albert Målare med verkstad ca 1480. Mural, Floda (Sö). Albertus Pictor with workshop c 1480.

Fig 42. S Olavs mirakulösa seglats och strid mot jättar och troll. Kalk- Miraculous voyage of St. Olav and encounter with giants and trolls,
målning, Stavby (Up). Albert Målares skola ca 1495-1500. Mural, Stavby (Up). Albertus Pictor’s school c 1495-1500.



Fig 43 a-b. S Olavs kamp och belöning: a) Olavs mirakulösa seglats 
och trollstrid, b) Olavs kröning. Kalkmålning, Odensala (Up). Albert 
Målare med verkstad ca 1495-1500.

St. Olav’s struggle and reward: a) Miraculous voyage of Olav and en
counter with trolls, b) The coronation of Olav. Mural, Odensala (Up) 
Albertus Pictor with workshop c 1495-1500.

Fig 44 a-d. S Olavs liv och martyrium: a) Seglats och trollstrid, b) Krö
ning, c) Landstigning och strid, d) Dröm om änglar vid himmelsstegen 
till Kristus. Kalkmålning, Danmarks kyrka (Up). Albert Målare med 
verkstad ca 1490.

Life and martyrdom of St. Olav: a) Voyage and encounter with trolls, 
b) Coronation, d) Landing and battle, d) Dream of angels on the Lad
der of Heaven to Christ. Mural, Danmark Church (Up). Albertus Pic
tor with workshop c 1490.



arnas placering i kyrkan, motivets utveckling och kom
position samt eventuella förlagor. För att ge en represen
tativ bild av motivets utveckling beskriver jag först fyra 
seglatsbilder mer utförligt, såsom typbilder, nämligen 
målningarna i Lid, Dingtuna, Stavby och Danmarks kyr
ka (tab 1:41,46, 51, 53 och tab 4). Därefter presenteras 
en översikt där jag jämför olika verk vad beträffar S Olavs 
utseende och attribut liksom utformningen av skeppet, 
dess besättning och passagerare samt utrustning. Fantasi
väsen som jättar, djävlar och vildar betecknas som troll, 
vilka redovisas särskilt. Avslutningsvis tar jag upp en dis
kussion kring tolkningarna av Albertgruppens seglatsbil
der inom tidigare forskning samt lägger fram egna tolk- 
ningsförslag baserade på mina jämförelser med de medel
tida Olavstexternas seglatsskildringar (se kap 2:1:1—3 och 
exkurs 1-3).

Seglatsmotivet är vanligen placerat i långhusets första 
trave, på sydväggen eller på södra valvkappan intill det 
södra sidoaltaret, som brukade tillägnas kyrkans skydds
helgon. Så är fallet i Ösmo, Övergran (I), Stavby, Oden
sala och Danmarks kyrka. Men i Dingtuna och Kumla 
har S Olavs seglats givits en högre rang och placerats i ko
rets södra valvkappa. Bilden har i några fall placerats i 
långhusets västligaste travé, t ex i Solna, Sala, Floda och 
Husby-Sjutolft på sydväggen och i Almunge på den väst
ra väggen. S Olavs seglats har kombinerats med andra 
motiv ur Olavslegenden i Lid, Kumla, Almunge, Dan
marks kyrka och Odensala, medan det är ensamt Olavs- 
motiv i övriga kyrkor. I Lid och Ösmo har de två skeppen 
i kappseglingsbilderna placerats i var sin valvkappa, med
an de i Sala skiljs av en röd linje. Liksom i Skamstrup och 
Höjby placeras de annars efter varandra (tab 1: 22—23). 
Skeppets riktning skiftar, kanske beroende på att bildens 
förlaga ibland spegelvänts. Skeppen seglar företrädesvis 
med synlig styrbordssida mot väster i kyrkan, medan 
skeppen i Lid, Floda och Stavby är vända mot altaret i ös
ter. Kalkmålningarna i Solna och Sala är liksom de i Alm
unge mycket fragmentariska och i Övergran (I) finns sto
ra skador, men man kan dock finna tillräckligt underlag 
för en Olavsidentifiering.

Albert Målare utvecklar motivet S Olavs seglats på oli
ka sätt. Kappseglingsbilden med två åtföljande skepp hör 
till Alberts tidiga period och förekommer i Lid, Ösmo, 
Sala och Solna, och i dessa bilder har han lagt till en 
strid mot attackerande troll (tab 1: 41-44; P1 8 a-b; Fig 
37 a—b, 136—137). Några år senare koncentreras motivet 
till endast ett skepp, S Olavs skepp, där striden mot stri
den mot troll och de vilda hedningar framhävs ytterliga
re (tab 1:45—53). Förändringen mellan motiven syns tyd
ligast i Övergran (I), där bara drakhuvudet i fören på det 
efterföljande skeppet skymtar i målningens kant (tab 
1:45; Fig 38). Under perioden 1470-1485 målasmodvet 
S Olavs seglats och trollstrid i Dingtuna, Kumla, Floda

och Husby-Sjutolft (tab 1: 46-49; Fig 39-41, 62). Om
kring 1490 kompletteras seglatsmotivet i Almunge, 
Danmarks kyrka och Odensala med fler scener ur Olavs
legenden, men ”kappseglingen” återkommer däremot in
te i Albertgruppens program i andra sena kyrkor (tab 
1:50—52; Fig 43—44, 138). Seglatsbilden i Stavby utför
des troligen av Alberts skola omkring 1495 (tab 1:53; Fig 
42).

Till grundläggande element i Albert Målares bilder av 
S Olavs seglats hör, förutom skeppen och en helgonkung 
med krona, gloria, mantel och yxa, en rad sjöfarare av oli
ka slag. Ombord på skeppen finns arbetsklädda besätt
ningsmän av olika slag, men inte sällan utgörs passage
rarna av en skara fullt rustade krigare. Bågskytten spelar 
en viktig roll och en sjösjuk man är en återkommande fi
gur. Ibland medföljer en präst i ämbetsdräkt, handels
män eller medlemmar ur frälset i förnäma dräkter samt 
deras väpnare. På stranden samlas trollen och ibland 
skymtar en trollkvinna med lindebarn. Övriga hotfulla 
väsen kan vara sjöodjur eller sjöjungfrur. Landskapet är 
mestadels schematiskt tecknat, en strand, kantiga klippor 
och ibland något träd antyds med gröna eller grågröna 
toner. Vattnet är målat i grå eller gråblå toner. Skeppet är 
vanligen ljust ockrafärgat med randiga segel, i några fall 
är det försett med ett oxhuvud men det är ej regel.

Obeväpnad och värdig vinnare
Albert Målare har fördelat kappseglingsbilden i Lids kyr
ka på två valvkappor, S Olavs skepp i norra och broderns 
skepp i västra valvkappan (tab 1:41; P1 8 a-b). Fartygens 
segel är fyllda av medvind, skotade i styrbords hals, farten 
är rätt hög och vågorna bryts i skarpa vinklade linjer. 
Skeppens runda former markeras i bordläggning och ak- 
terkastell samt i de svängda stävarna med roder och gång
järn. Märsen är bestyckad. Framför den helige Olavs 
skepp reser sig höga klippor, där vilda, beväpnade troll 
störtar fram. S Olav med gloria är obeväpnad och still
samt värdig med gyllene krona och vit mantel över en 
brunröd tunika. Han står rak intill masten och höjer hög
ra handen i en bjudande gest. Framför kungen lyfter en 
väpnare hans bredyxa, bakom honom höjs en smal stång
yxa. En väpnare står framför rorsmannen i aktern. Farty
get pryds i fören av ett kraftigt oxhuvud med höga sväng
da horn, vilket kompletterats med en kraftig ”nosring”. 
På det efterföljande skeppet i den andra valvkappan kan 
trots målningens skador fyra figurer urskiljas ombord, en 
rorsman, en civilklädd man och några krigare i ljusa rust
ningar. En smal stångyxa höjs i fören, där rester syns av en 
civilklädd figur med grön förnäm hatt, föreställande den 
orättfärdige brodern. Från olika håll på stranden attacke
ras S Olavs skepp av sex stora håriga troll med åsneöron. 
De grinar illa och är beväpnade med grova klubbor och



en stor pilbåge. En av dem har krokat fast armen i farty
gets nosring medan en annan skyddar sig bakom en stor 
piksköld. Trollen är delvis fragmentariska och skadade, 
men kan identifieras som manliga varelser, någon troll
kvinna syns ej. Sköldbågens dekorrand under S Olavs 
skepp är prydd med vegetativa drakar, som håller en kro
na mellan sig, en heraldisk symbol som har samband med 
kröningsbilden intill, där S Olav kröns i Trondheim (se 
kap 3:4:6).

Trollen förstenas
I Dingtuna kyrka koncentreras motivet till S Olavs egen 
seglats och trollstrid och får även en högre rang i bildpro
grammet (tab 1:46; Fig 39). Denna seglatsbild placerades 
nämligen i koret intill motivet Marie begravning, efter
som både Maria och Olav var kyrkans skyddshelgon (Nil- 
sén 1986, 65). På södra valvkappan målade Albert en 
mycket kraftfull framställning av S Olavs strid med de 
vilda trollen, vilka nu fått en framträdande roll. Här har 
han målat helgonkungen utan gyllene krona, gloria och 
mantel. Kung Olav bär istället en förnäm hatt och jacka, 
enkla vardagskläder, och i vänster hand håller han sitt 
maktvapen och martyrvapen, en stor hillebard. Albert 
utvecklar här sin skeppsbild från Övergran (I), genom att 
formerna har blivit mer plastiska och perspektivteck
ningen mer medveten (tab 1:45). Klipporna och vågorna 
däremot är schematiskt tecknade och perspektivet stäm
mer inte helt. Uppe på himlen flyger korparna och skriar 
över den dramatiska striden (tab 2:3).

Kung Olavs stora tvåmastade skepp seglar med frisk 
medvind i kraftigt buktande segel rakt mot berget, vim
peln fladdrar på mesanmasten. Skeppets detaljer i rigg 
och skrov är väl utformade, en kravellbyggd holk med 
rakt akterkastell, stävroder, stag, skot och taljor. Stäv
skägget stöter mot klippan och ett troll bakom klippan 
håller fast bogsprötet, måhända för att markera de onda 
krafternas styrka. Med ombord finns åtta krigare utrusta
de med yxor och spjut, två av dem slungar spjut och ste
nar mot trollen uppifrån den bestyckade märsen på stor
masten. Kung Olavs civila följeslagare har blivit sjösjuka 
av den vilda färden. En böjer sig över relingen och spyr 
häftigt och rorsmannen har just varit på avträdet i aktern, 
avföringen rinner ner i vattnet. En kvinna har fått följa 
med ombord, hon har tagit skydd bakom kungen, som 
står längst fram i fören med sin yxa.

Sju väldiga troll störtar med höjda klubbor nedför den 
höga klippan rakt mot kung Olavs skepp. Trollen ser mer 
ut som vilda, nakna, människoliknande varelser, en av
skräckande bild av hedniska folk. Några är djuriska med 
svans och långa öron, de grinar hemskt, och lyfter sina 
klubbor. Längst ner sticker ett väldigt bergstroll upp sitt 
stora huvud ur berget och räcker ut tungan. Uppe på

klippan sitter en trollkvinna med grovt ansikte och ett li
tet spädbarn i famnen, lindat i mörka lindor. Under det 
knutna hucklet tittar hon bistert fram. Trollen blir 
skräckslagna när de far syn på kung Olav i fören på det 
stora skeppet, som kommer mot dem med hög fart. Ett 
av dem har förlorat sin högra fot och stöder sig på träben, 
men trots träbenet försöker det att klättra uppför berget 
igen. Kung Olav behöver inte sina krigare till hjälp för att 
besegra trollen, krigarna stannar på fartyget. Kung Olav 
höjer istället sin högra hand, pekar på vildarna och utta
lar sin förbannelse, så att de blir förvandlade till sten. Och 
precis som Historia Sancti Olai beskriver, ”han giordet j 
stena oc stonder än”, har det främsta skalliga trollet redan 
blivit förstenat, ty kroppen är grå och han stelnar av 
skräck.

Sankt Olav tar till vapen
Liksom kyrkorna i Dingtuna och Lid var Stavby kyrka 
invigd till S Olav, en motivering till framställningen av S 
Olavs seglats på södra valvkappan i långhusets andra valv 
(1:53; Fig 42). Kung Olavs tvåmastade skepp är försett 
med ett litet oxhuvud ytterst på bogsprötet. Stäven är 
vänd mot koret med babordssidan synlig och skeppet styr 
med seglen buktande av medvind över svallande vågor 
rakt upp mot ett högt berg. På klippan står fyra nakna 
människoliknande hednatroll beväpnade med klubbor, 
men de hinner knappt slå till med sina klubbor, ty den 
rödskäggige kung Olav står beredd i fören på fartyget. 
Han spänner sin stora pilbåge mot dem och går direkt till 
attack, men någon pil syns inte till. Kung Olav bär krona 
och mantel, men saknar gloria. Två grå troll försöker gri
pa tag i fartyget, den ene i bogsprötet och den andre i 
kung Olavs båge, men de har redan drabbats av förste- 
ning och stirrar i skräck mot helgonkungen. Även i Stav
by finns bakom de andra trollkvinnan med lindebarn, 
här med ljust huvuddok, mänskligt ansikte och stora 
ögon. Barnet har mänskligt ansikte och är lindat i ljusa 
lindor. Hednatrollen har besegrats av kung Olav ensam. 
Bakom kungens huvud höjs Olavsyxan och fem krigare 
med plåtrustning står beredda ombord, en med spjut, 
men de har ej behövt agera. Inga civila har fått följa med. 
Krigaren som styr har blivit sjösjuk, han böjer sig över re
lingen för att spy.

Två seglatsmotiv målades i Danmarks kyrka i långhu
sets första valv, ett på södra valvkappan och ett nedanför 
på väggen (1:51; Fig 44 a, c). Den första seglatsbilden vi
sar åter hur kung Olav i fören höjer handen i befallnings- 
gesten, medan bågskytten på akterkastellet skjuter mot 
vildarna. Den undre seglatsbilden är unik, den kombine
rar olika moment i Olavslegenden på ett nytt sätt, seglat
sen med sjöjungfrun kombineras med landstigningen 
och martyriestriden (se kap 3:7:5). Detta ovanliga seg



latsmotiv sträcker sig över halva sydväggen ovanför 
fönstret, vars upptagning har givit målningen omfattan
de skador. Kung Olavs fartyg har lagt till vid klipporna, 
men någon stävprydnad är ej bevarad. En stor sjöjungfru 
med långt hår syns vid fören, hon höjer handen och gri
per tag i ankaret. Omkring tio välrustade krigare med 
spjut, yxor, svärd och pilbåge är i full färd med att stiga i 
land för att delta i striden uppe på berget. En kliver just 
över relingen. Kung Olav i gyllene rustning är först i stri
den för att möta fienden och syns överst i bild mitt över 
fönstret under Kristus. Kungen höjer höger hand för att 
rikta ett svärdshugg, men man kan ej urskilja om han själv 
blir sårad. Runt om helgonkungen vajar stridsfanorna.

Sankt Olav, skepp och sjöfarare
I Albertgruppens seglatsbilder förändras således helgon
kungens roll från den tidiga perioden i Lid och Ösmo 
omkring 1470 till den senare perioden efter 1495, tex i 
Stavby. S Olav med gloria och ceremonidräkt står stilla, 
fromt obeväpnad, invid masten i Ösmo och Lid, där 
Olavsyxan i det senare fallet istället bärs av en väpnare i 
fören på fartyget. I Stavby däremot saknar helgonkungen 
gloria och är beväpnad, han skjuter aktivt med en pilbå
ge mot trollen. Kungen är i de senare målningarna vanli
gen placerad längst fram i fören på sitt skepp, vilket 
ibland är prytt med ett visenthuvud. Albert Målare låter 
dock aldrig kungen ta rorsmannens plats såsom fallet är i 
de danska seglatsbilderna. I de flesta fall är S Olav målad 
med rött skägg och gyllene krona och röd eller blågrön 
mantel, och han håller sin yxa i vänster hand. På skadade 
målningar som i Solna, Övergran (I) och Sala är det svårt 
att urskilja kungens figur, men yxbladet avtecknar sig 
mot seglet. S Olavs attribut i Odensala är en spira, vilken 
hör samman med det efterföljande kröningsmotivet, 
men den kan även vara en felrestaurerad yxa (Näsström 
1973, 8; se kap 3:4:7). Endast i Ösmo, Lid, Floda och 
Husby-Sjutolft har Albert försett S Olav med gloria, i öv
rigt saknas glorian vilket ger kungen en mer realistisk prä
gel. Men i Dingtuna bär han varken krona eller gloria 
utan en stor hatt, liknande en hertighatt, liksom på det 
sk Barbieraltaret i Stralsund från 1410 (se tab 1:25; Fig 
205). Albert skildrar den dramatiska trollstridens centra
la händelse, då S Olav lyfter sin högra hand i en bjudan
de gest mot de fientliga vildarna och uttalar sin magiska 
formel mot trollen på stranden: ”Bli till sten!” I både Flo
da och Odensala finns ett språkband bevarat, men texten 
har ej kunnat tydas.

Senare i Stavby har Olavsyxan blivit utbytt mot en pil
båge (se kap 1:1:4, 3:3:5, 3:3:10). Istället för bågskytten i 
aktern är det här helgonkungen själv som skjuter pil mot 
trollen. S Olavs skepp kan identifieras genom stävpryd
naden, ett visenthuvud längst fram på bogsprötet. Vi

sen thuvudet syns tydligt i Ösmo, Lid, Floda, Kumla och 
Stavby. På grund av skador syns endast oxens horn i 
Övergran (I) och i de fall då stävens djurhuvud är svår- 
tytt, ger Olavsyxan eller S Olav själv tillräcklig grund för 
en Olavsattribuering. Det efterföljande skeppet har i en 
del fall ett drakhuvud i fören, t ex i Ösmo och Lid. Det 
finns dock inte många exempel där brodern framträder 
tydligt i det efterföljande skeppet. På Lidmålningen är 
detta parti skadat och endast rester av hjälmprydnad, 
rustning och ett vapen finns kvar i Solna och Sala. Då 
brodersfiguren i Ösmo är hårt restaurerad blir den svår
tolkad. I fören på det efterföljande fartyget står en hjälm
prydd ädling med spira, som eventuellt kan tolkas som 
brodern. Ombord finns också fem krigare i rustning be
väpnade med spjut, samt besättningsmän. Krigaren i 
märsen med handbössa, riktar sitt vapen mot trollen. 
Ombord på S Olavs skepp i Ösmo uppträder en präst 
med kors och kardinalshatt (?) samt ädlingar i förnäma 
hattar, medan brodern har fler rustade krigare och besätt
ningsmän. Albert framhäver S Olavs högre andliga och 
samhälleliga rang framför hans rent militära styrka.

Den milda sunnanvinden skulle enligt Olavsliturgin 
fördriva all förhärdelse från de nordliga länderna (se kap 
3:3:1). Albert målar seglatsbilder fyllda av fart och faro- 
moment. Skeppens råsegel buktas av frisk medvind. Seg
len, randiga liksom krigsfartygens segel i grönt, vitt, gult 
eller rött, är hissade. Besättningen skotar och brassar på 
för att öka farten och rorsmannen håller rodret i ett fast 
grepp för att kunna styra fartyget mellan klippor och 
trånga sund. Ibland stöter stävskägget i klipporna. En 
skeppsgosse ombord på det bakre fartyget i Solna klättrar 
uppför vevlingarna i vanten, för att spana efter det snab
ba skeppet framför. Den höga farten åskådliggör Albert 
genom att måla sjösjuka passagerare eller besättnings
män. I Övergran (I), Dingtuna, Almunge och Stavby 
böjer sig en man över relingen och spyr häftigt, liksom i 
framställningen på Olavsskåpet från Stralsund och kalk
målningen i Vallensbäk (P13 c; Fig 36 a). I Floda har rors
mannen släppt rodret och håller händerna för magen, 
och i Dingtuna har han tvingats gå på avträdet.

Besättningsmän och väpnare är vanligen försedda med 
enkla civila kläder, jacka med kapuschong eller mössa, 
hosor i blått, grönt, grått eller brunt. Civilt klädda äd
lingar i förnäm hatt och rock förekommer förutom i Ös
mo i flera fall, såsom i Floda, Almunge och Danmarks 
kyrka. Men krigarna överväger i helgonkungens besätt
ning, stående kring masten i ljust gråvita rustningar, be
väpnade med svärd och spjut. Deras antal varierar från 
två i Ösmo och Lid upp till åtta i Övergran (I) och tio i 
Husby-Sjutolft. Krigarna i märsen har i Ösmo och Över- 
gran (I) utrustats med handbössor. Albert Målare förstär
ker motivet med bågskytten genom värdeperspektiv och 
ger det en egen utformning, ty här skjuter bågskytten in-



te fartprov som i Sigerslev-Vester utan attacken riktas 
mot trollen. Bågskytten står uppe på akterkastellet och 
spänner sin stora båge både i Floda och i Ösmo, där han 
nu lägger an den stora pilen för att skjuta. I Husby-Sju- 
tolft har pilen just gått av och i Danmarks kyrka har han 
lått in en riktig fullträff mitt i pannan på ett av trollen. 
Bågskytten är ett attribut som tydligt särskiljer Olavsmo- 
tiven från Eriksmotiven.

Fartygstyperna varierar i Albertgruppens seglatsbilder, 
från ett modernt fartyg, en kravellbyggd tvåmastad eller 
enmastad holk med råsegel, märs, akterkastell och rakt 
stävroder till ett mer schematiskt tecknat enmastat far
tyg, av ålderdomligare typ och klinkbyggt liksom en kogg 
(Heinsius 1986, 214 -224; tab 2:3). I Ösmo och Lid fö
rekommer liksom i Skamstrup en arkaiserande bland
form av en mer modern holk och en äldre vikingadrake. 
I Ösmo skiljer sig de båda fartygen åt i karaktär och form, 
men båda är krigsfartyg, för tvåfärgade segel och har be
styckad märs i mastens topp. Skeppen i Lid skiljer sig in
te åt i någon högre grad, vilket ger kappseglingstemat en 
mer symbolisk karaktär. Det är den helige Olavs andliga 
värdighet som framhävs framför broderns militära styr
ka. I Solna målar Albert ett detaljerat tvåmastat skepp för 
första gången, men denna skeppstyp återkommer senare 
endast i Dingtuna, Odensala och Stavby. Skeppens buki- 
ga skrov är mestadels tonade i ljust mellanbruna och ock
ragula färger, medan skeppen i Husby-Sjutolft och Kum- 
la tonats i mörkare brunt. Vissa skepp är mer detaljerat 
utformade och de skiljer sig åt vad gäller riggens tekniska 
detaljer, såsom vevlingar i vanten, vilka dock saknas i Flo
da, Husby-Sjutolft och Almunge.

Några direkta förlagor till Albertgruppens skeppsbil- 
der har ej påträffats bland träsnitten i Biblia Pauperum, 
som annars använts i hög grad, vilket tyder på en konst
närlig självständighet i motivets utformning (Nilsén 
1986, 276,307; Nisbeth 1996, 18). Teckningar och gra
fik i Speculum Humanae Salvationis kan ha haft inverkan 
på Alberts bilder, t ex en teckning från Berlin, vars två 
skepp med en kung respektive en biskop kan vara en 
tänkbar förebild till Ösmoskeppen (Moll 1929 Pi G4; 
tab 2:3). Skillnaden mellan skeppen i Lid och Alberts se
nare skeppsbilder har rest frågan om det rör sig om olika 
förlagor, eller om eventuellt olika mästare eller gesäller 
medverkat (Lindgren 1996, 401; se kap 3:2:3).

Trollen
Trollen som spelar en viktig roll i Albertgruppens fram
ställning av S Olavs seglats, får i de senare målningarna 
efter 1470 en mer kraftfull gestaltning. I de fragmentaris
ka målningarna i Solna och Sala syns dock inga trollfigu
rer. Albert kombinerar kappseglingsmotivet med troll
motivet i Ösmo och Lid. Till skillnad från i Ösmo där ef

terföljaren hjälper till i striden, får S Olav i Lid ensam och 
obeväpnad utkämpa striden mot de beväpnade trollen. 
Konstnären har målat trollen med nakna kroppar i bru
na, gråa och gulbruna toner, ludna, håriga och skäggiga, 
ibland med djuriska drag som i Lid och Husby-Sjutolft, 
eller med mänskliga drag som i Stavby. Trollfolket i Al
berts målningar bor i de höga gröna och grå bergsklip
porna invid stranden, målade med vassa konturer. Den 
store bergagubben i Dingtuna sticker upp sitt väldiga grå 
huvud för att se vad som pågår. Han gapar stort och spär
rar upp ögonen av förskräckelse när han blir förstenad i 
berget. De manliga trollen rusar alla fram med sina höjda 
vapen för att stoppa S Olavs skepp. Antalet varierar från 
sex troll i Lid och Ösmo respektive sju i Dingtuna, fyra el
ler endast två troll i övriga fall.

Deras vapen består mestadels av långa grova träklub
bor, men i Lid har de även mer utvecklade vapen som pil
båge eller piksköld. Något av dem griper direkt tag i skep
pets bogspröt eller reling och försöker hålla fast fartyget 
intill klippan. Längst fram står det största trollet och han 
drabbas först av S Olavs magiska befallning. I Kumla står 
han redan med benen i marken djupt ned i klippan. Hans 
förvivlade rop antyds, då han sjunker ned och förvandlas 
till sten. Trollets kropp har mörknat i Floda och ena benet 
sjunker ned i klippan, liksom i Danmarks kyrka. I Kum
la och Floda har trollen mer djuriska drag med klor och 
lång svans, med kattnos eller fågelnäbb. Och i Husby- 
Sjutolft överväger helt den djuriska utformningen. Al
bert har här givit de fyra håriga gråbruna hednatrollen på 
stranden en ny, kraftfullare gestaltning. Först kommer 
två kraftiga manstroll som är större än kung Olav själv 
och kraftigare, varv den ene har långt skägg. I sitt följe har 
trollen onda, djuriska väsen. Djävulen med bockhorn i 
pannan, åsneöron och bockfötter kommer ridande på en 
bock, bakom skymtar ännu ett djurhuvud. Trollen blir 
gråa i ansiktena, men ser mer hotfulla än skräckslagna ut. 
Konstnären har givit bilden ett effektfullt uttryck, ty hel
gonkungens mod och andliga kraft framstår mycket stör
re gentemot en kraftfull fiende.

Till trollfamiljen hör också trollmamman, men hon 
deltar inte i striden. Hon sitter hopkurad uppe på klip
pan med ett lindebarn i famnen och betraktar oroligt den 
dramatiska striden, naken men med ljusgrått huckle 
knutet runt huvudet. Så är hon utformad i Ösmo, Ding
tuna och Floda, till skillnad från Kumla och Stavby, där 
hon klädd i huvuddok försöker fly undan med barnet i 
famnen. Lindebarnet kan möjligen uppfattas som ett 
bergtaget människobarn, vilket trollkvinnan rövat från 
en människofamilj. I Dingtuna har hon svept barnet i 
mörka lindor, annars i ljusa.

I Husby-Sjutolft uppträder för första gången i Alberts 
seglatsbilder kungens strid mot sjöodjuret vid Karlsflo
den, utformat som en kombinerad version från Flateyjar-



bok och Vallensbäk (Leg kap 13; se kap 3:3:7 och 4:2:6). 
(Fig 40, 34, 36 a.) I samma bild förekommer nämligen 
två sjöodjur av olika karaktär, såväl en grov flodhäst som 
en ljuv sjöjungfru. Det stora sjöodjuret i form av en grå 
flodhäst med runda öron, rund nos och tunga ögonlock 
sticker upp sitt huvud ur havet intill stranden, blänger ils
ket, grinar och visar sina vassa tänder. Den grova besten 
kombineras med den lilla sjöjungfrun enligt den förföris
ka sirenens medeltida prototyp med långt hår och kluven 
fiskstjärt, en symbol för okyskhet (Stigell 1974, 91). I 
Övergran (I) flyter sjöjungfruns långa hår ut på vågorna, 
och hon försöker förgäves hinna ikapp fartyget. Men in
te i något konstverk kan man se om sjömännen har på
verkats av sirenens skönsång så att de fallit i sömn.

Tolkningar av Albertgruppens 
seglatsbilder
Forskningen kring Albertgruppens seglatsbilder har van
ligen utgått från de två Olavsballaderna Hellig-Olav og 
troldene och Hellig-Olavs Vœddefart (se kap 1:1:3, 2:1:3— 
4, tab 2:3 och exkurs 3:1—3). Dessa texter uppges ofta va
ra de medeltida konstnärernas utgångspunkt (Lindgren 
1981, 137ff; 1996, 407). Forskarna har främst sökt för
klara bildernas betydelse enligt balladernas sensus littera- 
lis. Sammankopplingen av balladerna och Albert Målares 
bildkonst härrör från tolkningen av det s k ”visvalvet” i 
Floda kyrka, där han illustrerat flera medeltida hjältesa
gor, nämligen de om David och Goliat, Didrik av Bern, 
Fiolger Dansk och Sonne Klerik (tab 1:48). Ett omkväde 
ur en ballad om Holger Dansk, målat i en av bilderna, ut
gör enligt Jonsson en ”direkt balladkälla”, som fått stor 
betydelse inom balladforskningen (se exkurs 3:1). På 
grund av inskriften med omkvädet har man därefter tagit 
för givet, att konstnären även när det gäller Olavsseglat- 
sen har utgått från en balladtext. Olavsbildens språkband 
i Floda har emellertid ej kunnat tydas.

Av den jämförelse som Jonsson gjort mellan Alberts 
seglatsbilder och uppteckningar av Olavsballader fram
går, att dessa texter endast kan ha haft ett begränsat infly
tande på bildernas utformning (Jonsson 1967, 26—27). 
Min undersökning bekräftar Jonssons resultat, att bilder
nas samband med balladerna är svagt, ty skillnaderna är 
fler än likheterna. Albert Målare skiljer ej på fartygens 
storlek och militära utrustning, vilket betonas i balladen. 
Bågskytten skjuter inte något fartprov utan direkt mot 
trollen. Någon trollkvinna med spinnrock förekommer 
ej, inte heller någon bergsklyvning. Några strofer i balla
derna överensstämmer dock med Alberts skildring av 
trollens utseende (se exkurs 3:2 v 6-14, 2:3 v 22—23). En
ligt ovanstående genomgång är balladerna ej ett relevant 
tolkningsunderlag när det gäller Albertgruppens seglats
motiv. Alberts seglatsbilder kan istället jämföras med öv

riga motiv i Floda kyrka, vilka följer ett medvetet litur
giskt program av mer allvarligt slag. Enligt Bennett har i 
flera fall texterna i bildernas språkband hämtats direkt ur 
kyrkans liturgi, och har således en speciell funktion un
der kyrkoårets olika fester (se nedan) (Bennett 1990, 
16-22). Den intilliggande bilden av Kain och Abel fun
gerade som en uppmaning, ett exempel, att i gudstjän
sten följa den fromme och rättfärdige broderns exempel. 
Sannolikt var avsikten enligt min mening densamma 
med Olavsbilden, och språkbandet kan ha haft ett citat 
ur Olavsliturgin (se exkurs 1:1—3).

Negativt resulatat visar även en jämförelse mellan Al
bert Målares seglatsbilder och andra legendtexter om S 
Olavs seglats, bl a dem som nedtecknats under konstnä
rens egen tid. Seglatsskildringarna i Legendariska sagan 
och Snorres Olavssagor stämmer väl med utformningen 
av sjöodjuret i Husby-Sjutolft men ej med övriga bilder 
av sjöjungfrun. Jämförelserna visar att avsnittet om kapp
seglingen i Ribelegenden, Leuvenlegenden och i Liibeckpas- 
sionalet inte har något nära samband med bilderna (se 
kap 2:1:3). Alberts framställning av S Olavs kappsegling 
från den tidiga perioden skiljer sig nämligen i flera avse
enden från motsvarande motiv i texterna, där S Olav seg
lade med ett sämre och långsammare skepp (se exkurs 
2:1-2). Legendens uppbyggliga sensmoral är att kung 
Olav vinner trots sin brist på värdslig styrka, ty han litar 
till Guds hjälp. Varken i Ösmo eller Lid skiljer sig emel
lertid skeppen åt på ett markant sätt, inte heller i Sala och 
Solna. Däremot har Alberts skeppsbild i Lid en samhö
righet med Ribelegendens moraliska budskap, eftersom 
han betonar S Olavs andliga värdighet och styrka, han är 
obeväpnad och omgiven av kyrkliga män till skillnad från 
dem på broderns skepp, vilka klätt sig i rustning och be
väpnat sig med jordiska vapen.

Inte heller följer Albert skildringen av sundseglatsen, 
där berget öppnar sig för S Olavs skepp. Istället har han 
målat landskap med vikar. Till skillnad från Ribelegenden 
skjuter bågskytten i Alberts målningar inte något fart
prov, och inte i något fall förekommer en pil på själva 
skeppet, varken vid masten eller i aktern. Bågskytten har 
snarare till uppgift att försvara S Olav och attackera trol
len, och i vissa fall har pilen träffat ett av trollen på stran
den. Även krigaren på broderns skepp skjuter mot trol
len. Den stora skillnaden mellan de äldre legendtexterna 
om S Olavs kappsegling och Alberts målningar har dock 
att göra med framställningen av trollen, ett tema som 
saknas i dessa texter. Frågan är då varifrån Albert hämtat 
sitt trollmotiv, vilket dominerar hans senare seglatsbilder. 
I Ribelegenden förekommer som nämnts försteningsmo- 
tivet men ingen trollstrid. Adam av Bremen betonar troll
domen hos Nordlandets folk (Adam, 230). De kunde 
locka fram onda naturväsen ur havsdjupen, väl illustrera
de av Alberts flodhäst i Husby-Sjutolft.



Det är knappast sannolikt att denna äldre krönika stått 
som förebild för Albertgruppens trollfigurer. En mer nä
raliggande trollskildring i målarens samtid förekommer 
som ovan nämnts i dikten Historia Sancti Olai, som be
rättar om hur helgonkungens andliga kraft besegrar trol
len och hur han genom korstecknet förvandlar dem till 
sten (HSO v 912—923; se kap 2:1:2). I Ösmobilden är 
det emellertid en präst som håller upp ett kors mot trol
len. Det kan möjligen röra sig om sägner om det bortbyt
ta lindebarnet, hur trollkvinnan bytt ut sitt eget trollbarn 
mot ett nyfött människobarn (Liestol 1913, 15ff, 87). I 
målningarna i Osmo, Dingtuna och Floda ser vi hur 
trollkvinnan håller armarna om sitt lindebarn, och när 
hjälten, i dessa fall S Olav, närmar sig blir hon skräcksla
gen och försöker fly, såsom i Kumla och Stavby. Detta 
motiv återfinns ej i Olavstexterna, varken i de historiska 
sagorna eller balladerna, de senmedeltida ”seglatslegen
derna” eller i Olavsofficiets texter. Förlagor kan då sökas 
bland sådana texter, som är närstående antingen till sa
gorna eller till officiet (se nedan). Möjligen kan Albert
gruppens seglatsbilder ha influerats av liknande teman i 
norska höviska hjältesagor, vilka har viss anknytning till 
den historiska Olavssagan, såsom Orvar Odds saga (se kap 
2:l:2-4, tab 2:3 och exkurs 2:3, 3:1).

När det gäller trollväsen och odjur kan det även vara 
fråga om en överföring av en rent ikonografisk bildtyp, 
en topos, utan relation till en Olavstext (tab 2:3). Sjö
odjuret i Husby-Sjutolft liknar t ex valfisken i Jonamoti- 
vet i Härkeberga och Odensala samt Nicolauslegendens 
sjöodjur. Den väna sjöjungfrun har Albert utformat en
ligt sin samtids bildtyp, ty sjöjungfrun förekom i alla slags 
skeppsframställningar och var en sinnebild för köttets 
frestelser. Seglatsbilden i Sanda kyrka på Gotland visar 
dock, hur Nicolaus till skillnad från S Olav befinner sig i 
direkt strid mot sjöjungfrun (Nisbeth 1986, 87). Kanske 
har de onda djurens groteska utseende och symboliska 
ondska i Husby-Sjutolft betonats för att de rent bildmäs
sigt ska korrespondera med den intilliggande bilden av 
Judesuggan.

Albertgruppens seglatsbilder 
och Olavsliturgins texter
Ett positivt resultat visar en jämförelse mellan Albert
gruppens bilder av S Olavs seglats och texterna i Olavsli- 
turgin, när det gäller de flesta av motivets element (se ex
kurs 1:1—6). Förutom vindsymboliken och den obeväp
nade värdigheten, de sjöfarande handelsmännen och de 
sjösjuka passagerarna, finns likheter när det gäller kapp
seglingen och pilskjutningen, men också med sjöodju
ren, striden mot trollen och lindebarnen. Den hårda 
nordanvinden har fått ge vika i Alberts bilder och konst
nären fyller seglen med en stark och betvingande sun-

nanvind. S Olav liknas vid denna goda och varma vind 
som styrs av Gud, enligt den metaforiska och allegoriska 
onsdagshymnen Postquam calix babylonis som troligen 
var känd för både konstnärer och beställare kring kyrkan 
(se kap 3:3:1, kap 5:2:2-3 och exkurs 1:5). Framställ
ningen av prästen med korset i Osmo följer helt vind
symbolikens utveckling från Leofricofficiet och Passio 
Olavi (Passio, 15): ”Dei fikk hoyra Herrens ord, og Her
ren skikka dei bodberarar som skulle forkynna.”

Många andra element i Albertgruppens bilder av S 
Olavs seglats överensstämmer med det centrala seglatste
mat i Nidarosmässans episteltext Iustum deduxit om fräls
ningens seglats (se kap 2:1:1, 3 och 3:3:1; exkurs 1:3). 
När jorden översvämmades, berättar Salomos vishet, blev 
”visheten den rättfärdiges lots, och räddade världen med 
hjälp av ett simpelt träskrov” (Vish 10:4, 10; Syr 14:20, 
43:23—26). Albert Målare har i Lid framställt S Olav som 
värdig lots, gubernator sapientiae, Vishetens lots, som har 
kommit ombord för att leda fartyget i farans stund. Hans 
seglatsbilder åskådliggör konkret mässans text om hur de 
sjöfarande blir bönhörda. Detta seglatstema kan Albert 
Målare ha mött i någon av de Olavspredikningar, som 
lästes vid kyrkornas Olavsfest varje år, t ex Vadstenamun- 
ken Johannes Borquardis Olavspredikan vilken ger en 
sammanfattning av olika teman i tionde kapitlet ur Salo
mos vishet (Vish 10:12; UUB C331:l49v-151 rv; 1 Kor 
9:24—27; se exkurs 1:6). (Fig 211—212). Utifrån ett stycke 
om den hårda striden, Certamenforte, återknyter Johan
nes Borquardi till kapitelinledningens seglatstema, som 
han utvecklar till ett metaforiskt seglatstema, livets seg
lats: Sicut qui est in medio fluctuum maris fluctus superatr. 
”Såsom den som är mitt bland vågorna övervinner havets 
vågor, inte genom sitt starka motstånd utan genom att 
styra skeppet vist, så bör inte heller vi strida mot de tim
liga bekymrens vågor genom starkt motstånd, utan över
vinna dem genom vishet. Denna vishet är tålamodet.” 
Johannes text blev omkring 1460 kopierad och spridd i 
flera avskrifter, bl a av Laurentius de Törnevalla och Cle
mens Petri i Vadstena.

I Odensala har seglatsbilden placerats intill motivet 
där Jesus sover i båten i storm, vilket följer Olavsliturgins 
seglatstema från Leofriccollectariet (Matt 8:23—27; se kap 
3:3:1). De sjösjuka passagerarna, som även förekommer i 
tidigare målningar från Stralsund, i Vallensbäk och Kir- 
ke-Hyllinge, har en förebild i psalm 106 Confitemini 
Domino, som skildrar hur Herren stillar stormen (Ps 
107:23-32): ”De vinglade och raglade som druckna,/ 
deras färdighet var till ingen nytta./ Då ropade de till 
Herren i sin nöd./ och han förde dem ut hur deras trång
mål./ Han stillade stormen,/ och vågorna tystnade.” I bil
derna åskådliggörs tydligt att de rättfärdiga behöver 
Guds hjälp. Då den rättfärdige prövas av Gud i stormen 
räcker ej besättningens goda kunskaper i navigation och



segling, inte heller den sociala rangen eller krigarnas rust
ningar och vapen, utan på frälsningens seglats måste de 
anropa den helige Olav om bistånd att stilla vinden, in 
sermone eius siluit ventus. Det finns få exempel på förebil
der med Kristus stillar stormen i mellansvenskt mural- 
måleri, bl a i Rasbokil (Nilsén 1986, 334, 547).

Bibeltexten lustum deduxit ur Salomos vishet berättar, 
att den rättfärdige fördes ”på rätta vägar när han flydde 
från sin brors vrede”, haecprofiigum iraefratrisjustum de
duxit per vias rectas (Vish 10:10). Denna bibeltext förkla
rar inte bara Albert Målares likartade framställning av de 
två skeppen i kappseglingsbilderna, utan också Olavsbil- 
dens placering intill motiven med Kain och Abel, offret 
och brodermordet, såsom i Ösmo och Floda. Albert har 
således ej målat två prinsar som tävlar om kungamaktens 
arv, enligt sagans och den höviska traditionens sensus lit- 
teralis. Hans bilder åskådliggör och levandegör för be
traktaren en symbolisk ”brödrastrid” enligt legendens 
och Olavsmässans sensus spirituals, nämligen striden 
mellan en rättfärdig och en orättfärdig människa och hur 
S Olav bistår den rättfärdige ”brodern” under hans färd. 
Avsikten har varit att framställa ett allegoriskt och mora
liskt motiv om kampen mellan gott och ont. Bilderna 
med Kain och Abel samt hjältarna Didrik av Bern och 
Holger Dansk i det s k ”visvalvet” har enligt Nilsén i förs
ta hand en typologisk funktion i Alberts bildprogram 
(Nilsén 1986, 445). Hjälten skulle ses som motsvarighet 
till Kristus i kampen mot djävulen, något som också bör 
ha gällt S Olav.

Albertgruppens trollframställningar har också sin 
motsvarighet i Olavsliturgins bibeltexter, i Syraks bok 
men främst i Salomos vishet (Syr 43:25; Vish 12:3-8): 
”Du hatade dem som förr bodde i ditt heliga land - de be
drev trolldom och skändliga riter.” De dräpte sina barn 
och åt människooffer. I bibeltextens fortsättning finns 
även en förklaring till bortbytingarna och de rövade 
kungabarnen (Vish 18:4-5): ”De hade ju spärrat in och 
fängslat dina söner” och ”De hade planerat att döda de 
heligas barn”. Liksom i Leofricofficiet finns här en för
klaring till S Olavs värdiga gestalt och till den magiska 
formeln, som förvandlar trollen till stenstoder (Vish 
18:21—23): ”En oförvitlig man” kom till rättfärdigas för
svar, ”med vapen från sin heliga tjänst”, ”Med ord be- 
tvang han hämnaren.” En förebild till Olavs demonbe- 
tvingande förmåga finns i övrig medeltida Salomolittera- 
tur och i apokryfer såsom Tobits bok (Tob 3:8; Bose 1995, 
193).

Såsom ovan visats finns i bibeltexten även förebilden 
till Alberts gråfärgade troll som sjunkit ner i jorden (Vish 
16:15, 17:9-19): ”Att undkomma din hand är omöj
ligt”, därför straffas de gudlösa och de är ”nära att förgås 
av fasa”, de ”sjönk ner på stället” och blev ”förlamade av 
skräck”. Bågskytten som skjuter mot trollen har samband

med mässans huvudpsalm Domine in virtute (Hab 3: 
9—14; Ps 21:13): ”Du driver dem på flykten, du siktar på 
dem med din båge.” Psalmens ord om Herrens starka 
arm åskådliggör konstnären med att visa hur S Olav hål
ler upp sin yxa mot trollen, samtidigt som han uttalar sin 
magiska formel. Bilderna visar hur trollens ledare träffas i 
huvudet av pilen, t ex i Odensala och Danmark, men det 
är enligt bibeltexten fråga om symboliska pilar, Guds ord 
och Guds vrede.

Albertgruppens stora väggmålningar med den helige 
Olav som lotsar och försvarar de sjöfarande genom seg
latsens faror utgör en komprimerad och konkretiserad 
syntes av Olavsmässans symboliska seglatstema om fräls
ningens seglats. Denna självständigt och slagkraftigt ut
formade bildpredikan realiserar mässans budskap enligt 
sensus litteralis, och kompletterar och understryker där
med läsningen av bibeltexterna. Den realistiska och liv
fulla framställningen i Albertgruppens seglatsbilder gör 
att bildernas djupa innebörd får desto större uttrycks- 
kraft, och därmed gör de större intryck på betraktaren. 
Bilderna är således inte främst ”frodiga” eller ”burleska” 
(Lindroth 1975, 118; se exkurs 3:1).

3:3:9 Havets riddare
Kalkmålning, Finström, Korpo, Pojo,
S:t Marie och Nykyrko (II), Finland
Kalkmålning, Roslagsbro, Knutby,
Tegelsmora och Dannemora, Sverige

En lång rad andra mästare var verksamma vid sidan om 
Albert Målare under perioden 1450-1520 i både Sverige 
och Finland, och de valde i många fall motivet S Olavs 
seglats till sina kyrkliga bildprogram, både när det gäller 
kalkmåleri och altarskåp (Nilsén 1986, 433; Lindgren 
1996, 32 lf, 386 FF). De första exemplen på en Olavs- 
seglats i det medeltida Sverige uppträder omkring 1430 
som ovan visats i Salo och Ulfsby i Finland (se kap 3:3: 
6-7). Under en senare period, 1450-1500, hörde moti
vet till den s k ”primitivkretsens” skeppsbilder i Finström 
på Åland samt i Korpo, Pojo och S:t Marie vid Åbo, men 
även målaren Peter Henriksson, som tidigare varit med
hjälpare till Johannes Ivan i Alunda, valde det till pro
grammet i Nykyrko (II) omkring 1470 (tab 1:32-35, 
71). Mästaren till Olavssviten i Roslagsbro från 1471, 
tillhörande ”Tierpsgruppen”, har även jämförts med 
”Knutbymästaren” 1490 (tab 1:56-70). ErikÖstenssons 
målning i Tegelsmora från 1504 har gått förlorad, men 
”Dannemoramästarens” bild från omkring 1515 finns 
bevarad (tab 1:66, 68). Samtliga bilder i denna grupp har 
hänförts till Olavslegendens seglatsmotiv enligt sensus lit
teralis (tab 2:3). Forskarna har inte sällan förbisett en 
tolkning enligt sensus spirituals, varför jag efter genom
gången av konstverken sammanfattar min egen analys



utifrån Olavsliturgin. I ett efterföljande avsnitt presente
ras seglatsbilder i en grupp Olavsskåp, såsom Misterhult, 
Länna, Överenhörna, Söderköping (II), Värmdö och 
Köping (se kap 3:3:10 och tab 1:40, 54, 60-61, 67, 69).

Skeppsbilderna från Finström, Korpo, S:t Marie och 
Pojo, som tillkom vid 1400-talets mitt brukar räknas till 
ett s k ”primitivt” måleri (tab 1: 32—35; Fig 45, 135 a—d). 
Målningarna är likartat utförda med enkla konturer och 
liknar kalenderbilder. Skeppen är av ålderdomlig modell, 
en enmastad kogg med råsegel, akterkastell, stävroder, 
rund mastkorg, vimpel och i flera fall ett stort ankare. De 
har alla hänförts till S Olav, och på samma sätt som i de 
danska seglatsbilderna är S Olav placerad i fartygets akter, 
både som rorsman och som bågskytt, vilket kan tyda på 
ett danskt inflytande. Besättningsmän klättrar upp längs 
vevlingarna i vanten, ibland är flera stycken uppe i mär- 
sen. Bilden i Finström är liksom den i Nykyrko (II) pla
cerad på nordväggen (tab 1:31, 71; Fig 45—46). I Fin- 
strömskeppets akter, ett skadat parti, står S Olav med 
krona och en yxa framför sig. På akterkastellet i Pojo står 
en gloriaförsedd bågskytt, eventuellt samma helgon
kung.

Stigell för Finströmskeppet till kappseglingsvisan, 
men några troll syns inte till, inte heller något medtäv- 
lande skepp (Stigell 1974, 39, 90-100; se tab 2:3 och ex- 
kurs 3:3). Två skepp har däremot avbildats bredvid var
andra i Korpo, men här saknas både Olavs krona och yxa. 
Eftersom stäven har ett djurhuvud kan det tolkas som 
Olavsskeppet. Stigell menar att skeppsbilderna i Korpo, 
S:t Marie och Pojo på grund av ankaret är symboliska 
framställningar av ”kyrkans skepp”, symbolen för livsfär- 
den. Det stora ankaret, ”hoppets ankare”, hänger i en 
lång lina i fören och i Korpo löper ankarlinan över hela 
valvet. Att bildernas symbolik påminner om seglatsskild
ringen i Knutslegenden och Nicolauslegenden, stöder 
också tanken på danskt inflytande. En av personerna om
bord på fartyget i Finström kan på grund av den orant- 
liknande gesten uppfattas som en rättfärdig, som ber 
Gud och S Olav om bistånd på sjöfärden, eller som enligt 
psalmen Confitemini Dommo tackar dem för att äntligen 
ha nått den trygga hamnen (Ps 107: 30-31).

Målaren Peter Flenriksson signerade 1470-1471 sin 
målning av S Olavs seglats i Nykyrko i Finland, placerad 
på nordväggen i långhusets andra trave (tab 1:71 ; Fig 46). 
Helgonkungen är framställd i värdeperspektiv med rust
ning och stor hjälm, han bär gloria och håller i riksäpple 
samt en spira (svärd?). Idag är målningen skadad av hård 
restaurering, men en bevarad avritning som anses vara 
trovärdig, kan ge mer information (Meinander 1912,20; 
Stigell 1974, 101-102). (Fig 142.) Framställningen i Ny
kyrko har förts till Olavslegenden med hänsyn till stäv
prydnadens oxhuvud, och till att S Olav var kyrkans 
skyddshelgon. Fartyget med det kraftiga visenthuvudet

har medvind och styr långsamt in mot en hög klippa. Vid 
stävskägget hänger ett stort ankare, och på klippan står 
ett stort troll. Av personerna ombord bär två gloria, en 
krigare med stor hjälmprydnad framför masten och en 
ämbetsman med krage akter därom. På det bestyckade 
akterkastellet sitter en rustad krigare med flera vapen, så
som yxa och spjut, och en annan skymtar vid masten.

Teckningen skiljer sig något från kalkmålningen, bl a 
vad skeppets rigg och figurernas antal och utformning 
beträffar. På teckningen finns ytterligare två personer 
ombord, bl a en krigare med hjälm. Här har endast den 
välrustade helgonkungen gloria, som lyser kring kronan 
på hjälmvisiret, och i handen håller han ett stort svärd. 
Stigell har tagit teckningen som utgångspunkt för sin 
Olavstolkning av bilden. Fartyget på den bevarade kalk
målningen är av liknande skeppstyp som i Lid och Os- 
mo, och likheter finns med den hjälmprydde ädlingen i 
Ösmo (tab 2:3). Att krigaren har spira och gloria och äm
betsmannen krage och gloria har föranlett tolkningen, att 
det skulle föreställa S Eriks och biskop Henriks korståg 
till Finland (se tab 2:3). Olika faktorer talar dock mot en 
sådan tolkning, bl a trollen. Figuren med gloria i aktern 
saknar dessutom mitra, varför det knappast är fråga om 
en biskop. Även om en Olavstolkning överväger, kan 
man grund av restaureringen troligen inte nå full klarhet 
i Nykyrkobildens tolkning.

Skeppskanon och bössa
Fyra stora scener ur Olavslegenden målades 1471 i Ros- 
lagsbro över hela sydväggen i långhusets första trave intill 
triumfbågens södra altare (tab 1:56; Fig 47, 100 a, 140 
a-d). Konturerna är bevarade men färgtonerna är blekta. 
I de två övre bilderna, placerade på var sida om fönstret, 
framställs två skepp, vilka båda har synlig babordssida 
och fören riktad mot altaret. Seglen är fyllda av medvind, 
men det främre skeppet har högre fart. Vid det främre 
fartygets stävprydnad syns rester av ett djurhuvud, vilket 
tyder på att det är Olavs skepp. Några tydliga detaljer kan 
inte urskiljas på grund av målningens skador. En yxa syns 
dock klart i kröningsbilden under. I skeppets akter syns 
fragment av en figur som böjer sig över relingen, kanske 
en sjösjuk man. Det efterföljande fartyget saknar stäv
prydnad, men fem av de eventuellt sex krigarna ombord 
är välbevarade. De bär alla plåtrustning och sk salad- 
hjälm, utom en sjösjuk man i civil dräkt som böjer sig 
över relingen. En krigare i fören skjuter framåt med en 
skeppskanon, som är fastsatt i klykan på relingen. Rors
mannen i detta skepp skiljer sig helt från dem i de tidiga
re seglatsbilderna, tecknad som han är i värdeperspektiv 
med plåtrustning och hjälm, vilket framhäver hans höga 
militära rang. Klippor och troll saknas. De två fartygen 
har samma ålderdomliga karaktär, enmastade koggar



Fig 45. S Olavs skepp med ankare. Kalk
målning, Finström (Ål). Inhemsk verk
stad ca 1450.

St. Olav’s ship with anchor. Mural, Fin
ström (Ål). Domestic workshop c 1450.

Fig 46. S Olavs mirakulösa seglats och möte med trollen. Kalkmål
ning, Nykyrko/Kalanti (Eg Fi). Nykyrkoskolan/Peter Henriksson ca
1470.

Miraculous voyage of St. Olav and meeting with trolls. Mural, Ny
kyrko/Kalanti (Ef). Nykyrko school/Peter Henriksson c 1470.



Fig 47. Den orättfärdige broderns skepp. S Olavs mirakulösa kapp
segling. Kalkmålning, Roslagsbro (Up). Uppländsk verkstad 1471.

The ship of the unrighteous brother. The miraculous sea-race of St. 
Olav. Mural, Roslagsbro (Up). Domestic workshop 1471.

med rakt akterkastell och randiga segel. På grund av krö- 
ningsmotivet och altarets kungastaty har dessa bilder 
även hänförts till Erikslegenden (Thordeman 1954, 208, 
224; tab 2:3). Att S Olav själv förekommer i bilden ned
anför, fullt rustad i striden vid Stiklestad med krona och 
en tydlig yxa, stöder emellertid tillsammans med yxan i 
kröningsbilden de två skeppsbildernas tillhörighet till 
Olavsikonografin. Framställningen med två skepp tyder 
på ett samband med Olavsmässans bibeltext lustum de- 
duxit om den rättfärdiges flykt från en orättfärdig ”bro
der”.

Segelfärden inleder hela legendsviten med Olavsmotiv 
på den södra väggen i andra valvet i Knutby kyrka målad

1490 (tab 1:57 och tab 2:3; Fig 48, 141 a—d). ”Knutby
mästaren” följer episoden i Legendariska sagan om sjö- 
odj uret. Kompositionen har likheter med Vallensbäk och 
Kirke-Flyllinge, men skiljer sig från Albert Målares sjö
odjur i Husby-Sjutolft (se kap 3:3:2, 3:3:7—8). (Fig 40.) 
En väldig sjöhäxa häver sig upp ur havet och griper tag i 
stäven på kung Olavs fartyg. Med full fart går seglatsen 
framåt i medvinden. Eventuellt kan man trots skador i 
målningen urskilja ett oxhuvud som stävprydnad. I fören 
skymtar en figur med gyllene gloria, S Olav med rött 
skägg, men någon yxa syns ej. Bågskytten sitter mid- 
skepps, höjer sin pilbåge och skjuter mot odjuret. Intill 
sitter en furste med gyllene hatt och mantel med krage, 
men ingen visar tecken på sjösjuka. Seglatsen och dröm
men i Knutby har i senare forskning enhälligt förts till 
Olavslegenden, medan man tidigare hänfört de övriga 
bilderna till Eriksmotiven (Wilcke-Lindqvist 1953, 
295). Målningen skiljer sig från kappseglingen i Roslags
bro. ”Knutbymästaren” har givit fartyget en modern ut
formning, en tvåmastad holk, väl utrustad med tekniska 
detaljer.

När Eric Östensson målade Olavsmotiven i Tegelsmo- 
ra 1504 på södra valvkappan intill altaret för kyrkans 
skyddshelgon S Olav valde han ett mer ålderdomligt far
tyg (tab 1:66; Fig 140 e—f). Skeppet är vänt med synlig 
styrbordssida, och i fören hänger ett väldigt ankare. På 
Mandelgrens teckning seglar S Olavs skepp mot ett högt 
trädbevuxet berg, där några ”hedningar” kliver fram ur 
klipporna och attackerar fartyget med vapen. Uppe på 
bogsprötet sitter ett litet visenthuvud som stävprydnad. I 
fören står en skägglös kung Olav i krona och mantel, men 
utan både gloria och yxa, vänstra handen vilar mot re
lingen. Den obeväpnade kungen höjer högra handen

Fig 48. S Olavs mirakulösa seglats 
och strid med sjöodjur. Kalkmål
ning, Knutby (Up). Uppländsk 
verkstad ca 1490.

Miraculous voyage of St. Olav and 
encounter with sea-ogre. Mural, 
Knutby (Up). Domestic work
shop c 1490.



mot trollen och uttalar sin magiska befallning. Intill ho
nom står dock en ståtlig krigare beredd i full plåtrustning 
och med en lång handbössa, och skjuter mot ”hedning
arna”. En man i turban (?) har platsen som rorsman. Från 
märsen har man kastat ett spjut, som träffar den hednis
ke ledaren mitt i pannan. ”Fledningarna” har mänsklig 
utformning till skillnad från Albert Målares djuriska 
troll. De är beväpnade med pilbåge och klubba och bland 
dem finns även en kvinna i dok och kappa. Det tvåmas- 
tade skeppet har trots en äldre schematisk form en del 
moderna detaljer (tab 2:3). Jämförelser har gjorts med 
Eriksikonografins seglatsbilder, vilka också uppvisar en 
skägglös kung (tab 2:3).

Lindebarn och vindsymbolik
”Dannemoramästaren” valde Olavsskeppet som pen
dang till S Ursulas skepp, på västra valvkappan i långhu
sets andra trave i Dannemora omkring 1515—1520 (tab 
1:68 och tab 2:3; P1 9). Det tremastade fartyget med ett 
oxhuvud i fören är vänt med synlig styrbordssida. Vågor
na skummar högt när fartyget seglar in mot höga vassa 
klippor, medvinden är god och farten hög. Skeppsgossen 
på akterkastellet brassar samtidigt både mesanseglet och 
storseglet, och märsseglet är hissat. Liksom Albert Måla
res helgonkung i Lid står S Olav i Dannemora värdigt in
till masten med yxan i vänster hand och högra handen 
höjd i en bjudande gest. Helgonkungen bär en kron- 
prydd turban och en vidärmad mantel. Den stora glorian 
är rikt utsirad. Bakom honom står hans väpnare och i fö
ren hans banerförare och hans bågskytt. Mellan dem står 
tre män, en med spira, förnäm hatt och brokaddräkt. 
Med ombord finns bara en krigare i full plåtrustning, 
men skeppsgossen i märsen är också stridsberedd.

På stranden möter tio troll med runda ögon och stora 
öron, några går ilsket till attack medan andra blir rädda. 
Ett väldigt grinande troll med åsneöron och svans har ru
sat fram på stranden och griper tag i fartygets roder i ak
tern. Det är grått, förvandlat till sten genom S Olavs ma
giska befallning. Ett långskäggigt troll griper tag i reling
en med en änterhake och en trollkvinna i rött huckle hö
jer sin knölpåk, medan en annan skjuter pilar mot farty
get. S Olavs bågskytt besvarar skotten. Längst fram står 
en förskräckt trollkvinna i huckle med ett lindebarn i 
famnen och längre bort bärs ytterliggare ett lindebarn 
undan. I bildens ytterkant visas hur trollen av förskräck
else kryper tillbaka in i bergets hålor. Likt ”Edebomästa- 
rens” Ursulaskepp i Edebo, där Kristus står intill masten, 
har mästaren i Dannemora låtit S Olav inta samma plats. 
Men Dannemoraskeppet är ändå inte lika ståtligt som 
det fyrmastade ”Kyrkans skepp” från Artushof i Danzig 
från 1490-1500, där S Olav står rustad på akterkastellet 
(tab 1:74; Fig 146).

En jämförelse mellan de ovan presenterade seglatsbil
derna och de liturgiska Olavstexterna ger följande tolk- 
ningsresultat (se kap 3:3:1 och exkurs 1:2-3). Vindsym
boliken från Leofricofficiet och Passio Olavi kan applice
ras på samtliga bilder, likaså den allmänna frälsningssym- 
boliken i Olavsmässans episteltext lustum deduxit (Vish 
10:4, 10:10). Målningen i Roslagsbro med de två skep
pen åskådliggör hur den rättfärdige S Olav ”flyr för sin 
broders vrede”, som i detta fall är mycket väl rustad med 
världsliga maktvapen. Knutbyseglatsen domineras av det 
stora sjöodjuret, vilket för tankarna till Legendariska sa
gan. I Tegelsmora, Dannemora och Nykyrko (II) fram
träder S Olav som Vishetens lots, som enligt Olavsmäs
sans episteltext kommer de sjöfarande till hjälp. När de
ras världsliga krafter, militära utrustning och sjömans- 
kunskap eller höga sociala rang ej har räckt till för att 
stoppa trollen, har de blivit bönhörda om att få S Olavs 
himmelska bistånd. Guds sändebud använde ej kropps
krafter utan andliga vapen för att stoppa de trollkunniga 
gudlösa, ty ”med ord betvang han hämnaren” (Vish 
18:13, 22). Bilderna visar hur väl de sjöfarande är rusta
de och hur starka de trollkunniga är, vilket ytterligare 
framhäver S Olavs och gudstrons andliga styrka. Båg
skytten i Dannemora och de finska bilderna hänför sig 
till Olavsmässans psalm Domine in virtute (Ps 21:13).

I det väldiga Dannemoraskeppet framträder en för
näm man som vittne till helgonkungens mirakulösa 
makt och pekar med vördnad på S Olav, vars kronprydda 
turban understryker hans andliga och stillsamma värdig
het enligt officiets text Corona aurea (Syr 45:12). Såsom 
framhålls i Johannes Borquardis Vadstenapredikan om li
vets seglats bör vi ”strida mot denna fiende, dvs världen, 
genom vishet och tålamod, såsom den ärorike konungen 
S:t Olav gjorde!” (se exkurs 1:6).

3:3:10 Genom det heliga sundet
Olavsskåp, Länna, Overenhörna,
Misterhult, Söderköping (II),
Värmdö och Köping, Sverige 
Altarmålning, Gdansk, Polen 
Antependium, Nijmegen, Holland 
Träsnitt, Liibeckpassionalet, Tyskland

När de okända beställarna bakom helgonskåpen i Mis
terhult, Länna och Overenhörna eller de kända do
natorerna till Olavsskåpet i Värmdö, godsägaren Göran 
Hansson och prästen Matthias Petri, skulle välja legend
motiv för målningarna på kyrkans Olavsskåp, valdes san
nolikt seglatsmotivet på grund av dess centrala roll i 
Olavsmässan. Men konstnärerna har i sina bilder utfor
mat motivet på olika sätt, ibland som en ensam bild på en 
dörr, såsom i Värmdö, ibland uppdelat i två bilder på bå
da dörrarna, såsom i Overenhörna, och ibland i kombi-



nation med S Erik. I det dubbla helgonskåpet från Länna 
omkring 1470, framställs S Olavs och S Eriks skeppsfär- 
der parallellt överst på skåpets vardera flygeldörr. Mot en 
mörk himmel avtecknar sig de båda skeppen, kung Eriks 
till vänster och kung Olavs till höger (tab 1:54; Fig 14, 
50, 139 a, c). Ett smalt sund nedanför klipporna är öppet 
för kung Erik, men kung Olavs skepp seglar rakt mot en 
hög mörk klippa. Eriks skepp saknar prydnad, medan 
Olavs skepp är prytt med ett stort visenthuvud med 
svängda horn som stöter i berget. Uppe på klippan står 
ett litet svart troll. Djurhuvudet ”Oxen” går själv till at
tack mot trollet, biter det direkt i benet så att trollet 
sprattlar i det hårda greppet. Kung Erik och kung Olav i 
varsitt skepp sitter båda som rorsmän nedanför akterka- 
stellet, där två lejonprydda vimplar fladdrar i vindrikt
ningen uppe på höga stänger. Båda kungarna bär krona 
men saknar gloria liksom särskiljande attribut eller vapen 
i händerna. Bredvid kung Erik sitter emellertid hans bis
kop Henrik, sex krigare med hjälmar och en besättnings
man som brassar seglet.

Kung Olav skotar själv sitt segel och med honom föl
jer förutom sex hjälmförsedda krigare också hans båg
skytt som höjer sitt armborst och skjuter mot trollet på 
stranden. Fartygen är likartade i båda målningarna med 
en schematisk skeppstyp, en ålderdomlig enmastad kogg 
med rakt akterkastell, märs och vevlingar i vanten. De två 
skeppen är framställda som paralleller (tab 2:3). De båda 
helgonkungarna ska uppfattas som bundsförvanter, trots 
att deras motiv ”S Eriks korståg” och ”S Olavs trollstrid” 
skiljer sig åt. De två är rikspatroner och unionssymboler, 
här symboliskt framställda enligt officiets sensus spiritua- 
lis som ”rättfärdiga rorsmän” (Jak 3:4). Att helgonkung
arnas martyriebilder är uppsatta som paralleller nederst 
på vardera flygeldörren stärker unionssymboliken. Enligt 
Vadstenapredikans metaforiska seglatstema om Vishe
tens lots kan de två heliga rorsmännen ses såsom ett 
åskådligt moraliserande exempel på ett kristet ledarskap 
(se exkurs 1:6). På livets vågor ska skeppet styras med vis
het och tålamod.

Ett annat dubbelt helgonskåp med S Erik och S Olav 
kommer från Överselö, Sörmland, och tillkom under pe
rioden 1450-1470 (tab 1:59 och 2:3; Fig 145). Endast 
de två kungaskulpturerna i korpus finns bevarade, utför
da i en äldre stil men med en polykromi från omkring 
1450. Dörrarna har sannolikt haft seglatsmotiv liknande 
dem i Länna, men dessa har gått förlorade. Däremot 
finns legendbilderna fragmentariskt bevarade i Olavsskå- 
pet från Misterhult i Småland, men endast på insidan av 
skåpets högra flygeldörr, mässan överst och seglatsen ne
derst (se kap 3:1:2, tab 1:40; Fig 132). Trots skadorna kan 
man urskilja en skäggig man i rustning intill en mast med 
vevlingar i vanten, troligen kung Olav på ett nordiskt 
skepp. Svaga fragment av en knäböjande kung framför

ett altare kan urskiljas i mässbilden ovanför, vilket stöder 
Olavstolkn ingen.

Med präst ombord
På helgonskåpet från Överenhörna har liksom i Länna 
två seglatsbilder målats överst på insidan av vardera fly
geldörren (tab 1:54, 60; Fig 11,49 a—b). Detta har föran
lett att skåpet tidigare har tolkats som ett dubbelt hel
gonskåp för både Erik och Olav, trots att kungen är den
samme i samtliga bilder och Olavsskulpturen är ensam i 
korpus (Meinander 1908, 53-155). Nyare forskning har 
därför hänfört alla legendmotiv till Olavslegenden och 
daterat målningarna till perioden 1470—1490 (Lindgren 
1981,139; Lidén 1984, 32). I den första seglatsbilden på 
dörren till vänster styr S Olavs skepp sakta in mot en vik 
nedanför några kullar, och bogsprötet på skeppet pryds 
av ett litet visenthuvud. Seglet buktas lätt av akterlig vind 
och sträcks av bolinerna, och de blågrå vågorna krusas. 
Kung Olav i mörkt hår och skägg reser sig i aktern med 
gyllene krona, mantel, spira och riksäpple, men han sak
nar gloria. Intill honom står en präst som talar med ho
nom. Denne är klädd i prästhatt och kåpa. Kanske är det 
fråga om prästen Grimkel, som följde med till Norge. En 
besättningsman börjar göra i ordning ankarlinan för till
läggningen i hamnen, men på stranden framför skeppet 
står ett litet grinande troll och riktar ett spjut mot farty
get.

Skeppets ankare och tåg har målats realistiskt, på 
grund av deras roll i berättelsen enligt sensus litteralis men 
även för att understryka deras symboliska betydelse en
ligt sensus spiritualis. I den andra bilden på dörren till hö
ger har skeppet ankrat i viken, ankarlinan är sträckt, seg
let bärgat och beslaget, och skot och boliner ligger löst 
över relingen. Jämför man bilden med Olavsmässans, 
psalmernas och predikningarnas seglatstema finner man 
att Overenhörnabilderna framhäver temats sensmoral 
och liturgiska syfte, hur kyrkans skepp med bistånd av S 
Olav som lots, gubernator, övervinner trons fiender och 
når den trygga hamnen för att grunda det kristna riket 
(Ps 107:30-32; se exkurs 1:6). Det ovanliga med Olavs- 
bilderna i Länna och Överenhörna är att S Olav är för
sedd med maktregalier, riksäpple och spira, på sin färd 
istället för en pilbåge, vilket kan jämföras med Torshälla- 
sigillet (tab 1:13). Den efterföljande bilden i Överenhör
na visar hur S Olav och hans präst gått iland efter den fa
rofyllda sjöfärden. Här skildras kung Olavs roll som kyr- 
ko- och statsbyggare, kungen samlar representanter för 
olika samhällsgrupper kring sig, riddaren, hövdingen och 
prästen, för att grunda den kristna staten.

Kungen är i landstigningsbilden nu redo för strid, 
iklädd en gyllene plåtrustning under en röd vid mantel, 
dessutom bär han spira och riksäpple. Prästen är redo att



Fig 49a-b. S Olavs seglats och 
landstigning: a) Olav och präst i 
skepp attackeras av troll, b) Olav 
och präst landstiger och möter rid
dare och herreman. Flygelmål
ningar, Olavsskåp, Överenhörna 
(Sö) (Fig 11). Lokal verkstad, 
1400-talets slut.

Voyage and landing of St. Olav: a) 
Olav and priest attacked by troll, 
b) Olav and priest landing, meet
ing with knight and nobleman. 
Panel paintings, St. Olav Shrine, 
Överenhörna (Sö) (Fig 11). Do
mestic workshop, end of 15th 
century.

Fig 50. S Olavs mirakulösa seg
lats och trollstrid. Flygelmålning, 
Olavs- och Eriksskåp, Länna (Up). 
(Fig 14, 139.) Inhemsk verkstad ca 
1470.

Miraculous voyage of St. Olav and 
encounter with troll. Panel paint
ing, Shrine of Olav and Erik, Län
na (Up). (Fig 14, 139.) Domestic 
workshop c 1470.



predika med boken i handen. Två personer möter dem på 
stranden, en riddare i plåtrustning med en lång yxa och 
en adelsman i förnäm hatt och kappa, vilka bägge håller 
vänstra handen mot bröstet. Deras gest kan tolkas som en 
trohetsgest, och de är troligen de norska småhövdingarna 
som svor trohet inför kung Olav på tinget (se kap 3:4:2). 
Skeppstypen är lika i båda bilderna och följer mönstret 
från tidigare Olavsskepp, en ålderdomlig holk med låga 
kastell, stävroder, märs, randigt råsegel och vevlingar i 
vanten (tab 2:3). Skeppet är mycket schematiskt tecknat 
och figurernas värdeperspektiv dominerar gentemot bå
ten. Utifrån Erikslegenden har man tolkat kungens följe
slagare som biskop Henrik, men händelseförloppet kan 
identifieras enligt Olavssagornas berättelse om hur S 
Olav och biskop Grimkel seglar från England och land
stiger på ön Selje i Norge, t ex i Historia Sancti Olai (Leg 
kap 19; HSO v 348-365). Vid jämförelsen med altarskå
pet från Stralsund finner man likheter i placeringen, först 
en seglatsbild och därefter en bild av landstigningen (se 
kap 3:3:6, 3:4:1). (Fig 9.)

På flygelmålningen från Söderköping (II) från om
kring 1480 sitter kung Olav som ensam rorsman i aktern 
på sitt skepp, som han styr in mellan två höga klippor 
(tab 1:61; Pl 11). Han bär en gyllene låg krona och bro
kadmantel med skinnkrage men saknar gloria och hand
attribut. Han vänder ansiktet mot skyn och skotar seglet 
med högra handen. Seglet buktar sig i en kraftig med
vind, och vågtopparna bryts i ett fint skum. Skeppets 
stävprydnad är helt dold mellan klipporna, där ett sund 
öppnas precis som i Ribelegenden (se exkurs 2:1 Ribe 6:3). 
Eftersom helgonkungen är ensam, är det svårt att avgöra, 
om det rör sig om S Eriks eller S Olavs seglats, men fram
ställningen från Söderköping har vanligtvis förts till 
Erikslegenden på grund av dörrens övriga motiv, krö
ningen, mässan och martyriet. Seglatsens utformning vi
sar dock ett starkt inflytande från Olavslegendens sund
seglats, varför även dörrens övriga bilder enligt Thorde- 
man kan hänföras till S Olav (Thordeman 1954, 209- 
210; tab 2:3).

En jämförelse med Olavsliturgins texter visar att över
ensstämmelse finns med Vishetens lots i Salomos vishet 
och Vadstenapredikans skeppsmetaforik (se exkurs 1:6). 
Jämför man med Utrechtlegendens skildring finner man 
även likheter (Storm 1880, inl. 39; AS, 89):

Men Olav som uppmuntrats av Kristus som visat sig 
för honom i en syn, valde sig ett enda skepp utan något 
manskap. Detta skepp fördes fram under en ängels led
ning igenom en klippö, som på ett mirakulöst sätt klu
vits i två delar och öppnats tvärs igenom, och drevs 
fram till sin hamn i Danmark så snabbt och med så rak 
kurs, att han kom fram en hel månad före sin bror.

Målningen åskådliggör den mirakulösa bergsklyv

ningen, och man ser hur kung Olav förundrat ser mot 
skyn, men ängeln saknas. Skeppet är realistiskt målat i 
perspektiv med väl återgivna detaljer i riggen, t ex vev
lingar i vanten, och man kan se ned i midskeppet.

Seglats över fjället
På flygelmålningen i Olavsskåpet från Värmdö avtecknar 
sig kung Olavs stora skepp mot en blånande kvällshim- 
mel (tab 1:67; Pl 5). Seglatsmotivet är placerat nederst på 
skåpets vänstra flygeldörr nedanför bilden av mässans 
nattvardsfirande (se kap 3:1:2). Kung Olav hade dröjt sig 
kvar i kyrkan hela dagen för att höra Guds ord, innan han 
startade seglatsen i skymningen, precis som Ribelegendens 
predikotext berättar (se exkurs 2:1 Ribe 5:3): ”Det var nu 
mycket sent, eftersom den sista tidebönen, sönda
gens vesper, just var förbi.” I seglatsbilden illustrerar Lars 
Snickare hur natten närmar sig. Det bukiga fartyget, en 
tremastad karack med alla segel hissade, styr med hög fart 
tvärs igenom höga trädbevuxna klippor. Stävprydnaden 
är ett kraftfullt visenthuvud med böjda horn och frustan
de tunga. Ett sund har öppnats i berget, vattnet forsar 
fram längs de blomstrande stränderna och höga vitskum- 
mande vågor slår mot bordläggningen. Nedför berget ru
sar två kvinnliga troll och försöker stoppa fartyget. Lars 
Snickares målning med S Olavs vilda seglats över fjällen 
har en dramatisk karaktär och är präglad av realistiska de
taljer.

Den rödskäggige kung Olav står med sin väpnare i fö
ren. Han bär en låg, öppen krona med kantiga bladspet
sar och en vidärmad tunika under sin pälsfodrade bro
kadmantel med skinnkrage. Han saknar dock både gloria 
och sin yxa, men dessa förekommer på mässbilden ovan
för. Istället håller han en pilbåge i vänstra handen, medan 
han höjer den högra mot trollpackorna på stranden, då 
han uttalar sin magiska formel att de ska förvandlas till 
stenstoder. I samma stund som det främsta trollet griper 
tag i ankarlinan blir hon alldeles grå, gapar av skräck och 
himlar med ögonen. Hon har förstenats av S Olavs ma
giska formel, precis som Historia Sancti Olai berättar: 
”han giordet j stena oc stonder än” (se kap 3:3:8; exkurs 
3:2 v 13). Det mindre, ljusbruna trollet liknar snarare en 
vänlig katta med lång svans. Liksom en vrakplundrare 
håller hon upp en lykta i vänstra handen för att vilseleda 
skeppet, klappar ”Oxen” på nosen och försöker locka ho
nom till sig.

Lars Snickare har försett skeppet med en kunnig be
sättning med lodhyvare och bågskytt, men han låter 
kung Olav själv skjuta fartprovet. Han har målat dit en li
ten pil alldeles invid vanten ovanför kung Olavs huvud. 
Bågskytten på akterkastellet står redo att skjuta nästa pil. 
Ingen pil har dock träffat trollen. Värmdöbilden följer så
lunda enligt sensus litteralis tydligt Petrus Mathies predi-



kotext, där S Olav beordrade ett fartprov med tre pilskott 
och där farten var så hög att pilarna föll ned ombord på 
skeppet (se kap 3:3:7; exkurs 2:1 Ribe 5:5-6 och exkurs 
3:1). Tidigare har detta moment endast förekommit i Si- 
gerslev-Vester (Fig 36 c). Besättningen är navigerings- 
kunnig och välutrustad. Lodhyvaren skall just fira ner lo
det i det djupa sundet som skapats, liksom i målningen 
från Kirke-Hyllinge (tab 2:3). Kung Olav skjuter fart
prov och visar att också han är en säker navigatör. Om
bord finns bara unga män i civil dräkt, inga krigare i rust
ning, men i den bestyckade märsen är man beredda att 
försvara sig med spjut. Men kung Olav litar främst på 
Guds kraft, och i fören hänger det stora ankaret i klysen, 
”Hoppets ankare”.

I de flesta seglatsbilderna seglar skeppet intill en klip- 
pig strand, vilket hör samman med Legendariska sagan 
och Petrus Mathies predikotext om hur Gud öppnar ett 
heligt sund för S Olavs skepp (se exkurs 2:1 Ribe 6:3). 
Sundseglatsen besjungs även i en samtida hymn, inskju
ten efter första vesperns kapiteltext ur Jakobsbrevet i Bre- 
viarium Roschildense och Breviarium Lundense 1517 (Jak 
1:12; AH 11, 207 nr 381; se exkurs 1:1 ):24

När han kom farande över havet rämnade klippan 
och en bred passage öppnades för honom.
Fienden fruktade den väldige mannens krafter 
och de häpnade inför den stora makt 
som kunde klyva en klippa mitt itu.

Hymnen beskriver de vilda hednafolkens skräckfyllda 
förvåning då klippan brast itu. Lübeckpassionalet\str'iXt2X 
att S Olav ville styra skeppet rakt mot klippan, och när 
kungen gjorde korstecknet öppnade sig klippan:

Och när denne helige Olauus mot sin brors vilja intog 
konungariket Norge, tillhöll han skepparen att segla 
rakt ut mot klipporna. Så snart de nådde fram dit, gjor
de han det heliga korsets tecken över dessa, och klip
porna av sten öppnade sig, och han tog sig igenom och 
kom till Drunten (Trondheim). Där blev han då krönt, 
och klipporna står kvar på samma sätt.

Lars Snickare har till skillnad från andra konstnärer 
målat skeppet inne mellan höga berg på båda sidor, och 
skildrar enligt sensus litteralis hur fartyget far fram i en för
underlig fjällseglats (se exkurs 3:3 v 21). Den fromme 
kyrkobesökaren fylldes troligen av bävan inför den helige 
Olavs förmåga att framkalla Guds mirakulösa makt över 
naturens krafter (Ps 107:23-32; Syr 43: 23-25).

I jämförelse med Olavsmässans episteltext lustum de- 
duxit i Nidaros kan målningen i Värmdö tolkas som en 
symbolisk seglatsbild enligt mässans sensus spiritualis, 
trots att Lars Snickare har givit skeppet mycket realistiska 
detaljer (Vish 10:10; tab 2:3). Bilden av det välutrustade 
och snabba fartyget samt de välutrustade besättnings

männen, hade en bestämd liturgisk funktion i Olavsmäs- 
san i Värmdö. Liksom Albert Målare åskådliggör Lars 
Snickare för kyrkobesökarna att man på frälsningens seg
lats, livets färd, måste ha Guds hjälp. Även om man har 
ett välutrustat och snabbt fartyg, goda navigatörer och 
vapenmakt, kan inte sjöfararna klara sig mot ondskans 
attacker, utan man måste anropa S Olav om bistånd på 
färden.

Lars Snickares seglatsbild kan ha influerats av flam
ländska förlagor, bl a vävda tapeter såsom Stefanstapeten 
från Auxerre, som har en liknande skeppsbild (Liden 
1984, 50; Joubert 1987,43; se kap 5:2:3 och tab 2:3). Ett 
holländskt exempel är ett antependium med en broderad 
Olavsbild, som beställdes 1494 till Olavsaltaret i skep- 
pargillets kapell i Nijmegen (Blom 1997, 146). Maria 
och S Olav, skeppargillets skyddshelgon, står på var sin 
klippa invid en blomsterprydd strand, och mellan dem i 
viken ligger ett enkelt enmastat skepp.

Guds ängel visar vägen i mörkret
Det har blivit mörkt och högst upp på himlen lyser en li
ten stjärna starkt, som en vägledning på den nattliga seg
latsen i Köping (P1 6 b). S Olavs seglatsscen är placerad 
nederst på utsidan av högaltarskåpets vänstra flygeldörr, 
vilket beställdes från Tyskland till Köpings kyrka om
kring 1520 (Pegelow 1995, 270; tab 1:69). Färgtonerna 
är mörka, delvis på grund av gammal fernissa. En stor 
gyllene gloria lyser kring S Olavs huvud med kronan. All
varlig och värdig med långt rött helskägg står han framför 
masten i sitt skepp, klädd i en mörk vidärmad mantel. I 
höger hand håller han en långskaftad hillebard och med 
den vänstra handen gör han välsignelsegest. Intill honom 
står en präst som pekar mot stranden och strax bakom 
skymtar en väpnare. Ovanför kastellet i fören svävar en 
ljusklädd ängel med vingar, gyllene hår och knäppta hän
der. Skeppet seglar med hög fart genom klippan så att 
skummet yr om vågorna, och seglen spänns av den akter
liga vinden. Endast skeppets främre halva på styrbordssi
dan och två master syns i bild. Ett stort ankare är kedjat i 
fören. Till skillnad från i Värmdö saknar skeppet i Kö
ping alla världsliga hjälpmedel i navigationen, vid sidan 
om prästen finns ingen lodhyvare eller bågskytt ombord, 
och S Olav måste därför helt förlita sig på Guds hjälp.

Den tyske konstnären har skildrat S Olavs nattliga seg
lats med kappseglingen enligt predikotexterna i Utrecht
legenden och Leuvenlegenden samt det plattyska Liibeck- 
passionalet (se exkurs 2: Ribe 5-6, Leuven 5:1). Till skill
nad från Ribelegendens nattsegling om Norges krona,

24 AH 11,207 nr 381 : ”Largum iter naviganti/ rupes scissa præbuit:/ 
Hostis vires viri tanti/ metuens opstupuit:/ Qua virtuti tam prestanti/ 
scindi petra potuit.”



Fig 51. S Olavs mirakulösa seglats ledd av Guds hand och ängel. Trä
snitt. Illustration till Olavslegenden ur Passionnel efie Dat Leuent der 
Hyllighen. Stefan Arndes, Lübeck ca 1492-1507.

Miraculous voyage of St. Olav guided by God’s hand and angel. 
Woodcarving. Illustration to the Legend of St. Olav in Passionael efie 
Dat Leuent der Hyllighen. Stefan Arndes, Lübeckc 1492-1507.

handlar det nu om den andra kappseglingen, denna gång 
om Danmarks krona, i Utrechtlegenden dock placerad 
som den första (tab 2:3). Lübeckpassionalet berättar. ”Då 
ställde Sankt Olaus bror med stort högmod och stora 
kostnader i ordning många skepp, och den helige Olav 
satte sig i ett litet skepp och nådde utan någon människas 
hjälp fram till de stora klippor, som heter Suntes och som 
ligger mellan Norge och Danmark.” På färden till Trond
heim hade S Olav enligt passionalet gjort korstecknet, 
men när han nu seglar i osäkra farvatten mot Danmark 
uppenbarar sig i mörkret en ängel för honom:

dess träsnittsillustration till Olavslegenden föreställer S 
Olavs seglats med ängeln (tab 1:75 och tab 2:3; Fig 51). 
Skeppet är en tremastad holk med höga kastell, mastkor
gar och råsegel, förutom mesanmastens latinsegel. Med
vinden som fyller seglen styrs av Guds vilja, ty i övre hör
net till vänster i bild visas hur Guds hand sträcks ned från 
ett moln, helt enligt Leofricofficiet och Passio Olavi. 
Skeppet styr rakt in i höga klippor, som öppnar sig för 
stäven i en skarp klyfta, men några troll syns ej. S Olav 
står intill ängeln mitt i båten och pekar rakt framåt med 
vänster hand. Han är en Kristi riddare med kraftigt 
skägg, krona och gloria, och under manteln bär han full 
plåtrustning, rättfärdighetens rustning. I sin högra hand 
håller han en grov hillebard, sitt heliga maktvapen och 
martyrvapen. Ängeln står vänd mot honom framför mas
ten och knäpper sina händer.

Seglatsbilden i Köping skiljer sig något från detta trä
snitt, både i fråga om ängelns utseende och S Olav. Den 
nordtyske målaren följer legendtexten och låter ängeln 
leda fartyget, men han målar även en följeslagare på skep
pet, en präst som kan föreställa biskop Grimkel enligt 
sensus litteralis, men som kan symbolisera själva kyrkan 
enligt sensus spirituals. Till skillnad från träsnittets rid- 
darkung i rustning, betonar konstnären i Köping S Olavs 
kungliga och andliga värdighet framför hans jordiska va
penmakt. S Olavs seglats får en djupare innebörd, en 
symbolisk bild av frälsningens seglats och ”Kyrkans väg” 
med fartyget ”Kyrkans skepp” (Ps 107:23—30; se kap 
5:1:3). Precis som Olavsmässans epistel text lustum de- 
duxit berättar är det Gud själv som navigerar fartyget 
(Vish 10:10). Den helige Olav har kommit ombord som 
Vishetens lots för att bistå prästen i att föra kyrkans skepp 
på den rätta vägen.

3:4 KUNGAVALET OCH KRÖNINGEN 
3:4:1 Landstigningen

Olavsskåp, Stralsund, Tyskland
Olavsskåp, Överenhörna, Sverige

Och Guds ängel ledde honom, och Olav riktade sin 
bön till Gud, och bergen delade sig så, att ängeln förde 
honom genom dem, och han anlände till Danmark fy
ra veckor tidigare än sin bror. Då bad Sankt Olav vår 
Herre Jesus, att han genom sin oändliga barmhärtighet 
måtte låta sin nåd lysa där och ge människorna fisk och 
sill varje år på en särskild tid, så att det kunde bli till båt
nad för stora områden. Detta skedde då genast, och det 
är så fortfarande varje år.

Den tyske mästaren kombinerar både korstecknet och 
ängeln, och lägger till en stjärna som vägledning, vilket 
var vanligt på hansastädernas skeppssigill (EWE, 51, 
190). Troligen har han utgått från en grafisk förlaga. Lü
beckpassionalet utkom i flera upplagor 1492—1507 och

Enligt Olavsliturgins vindsymbolik och nocturnens invi- 
tatorium Magnus Dominus i Nidarosofficiets första ves
per lät Gud föra sunnanvinden och S Olav till Norden (se 
exkurs 1:2). Genom honom skulle Herren ”grunda sin 
stad i Nordlanden”, dvs kyrkan och det heliga Jerusalem 
på jorden. Den efterföljande psalmen Venite exultemus 
Domino, uttrycker då glädjen över Herrens ankomst. 
”Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom 
med sång och spel!” (Ps 95:1-7): ”Kom, låt oss falla ned 
och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare.” Olav den 
heliges återkomst spelar en viktig roll i Legendariska sagan 
kap 19 och i Heimskringla kap 29, men framställningen 
skiljer sig från liturgins metaforiska tema (Holtsmark 
1967, sp 671; tab 2:4). I sagatraditionen får händelsen



enligt sensus litteralis en mer illustrativ historisk karaktär. 
När kung Olav nådde fram till Norge med sina skepp 
landsteg han på ön Selje vid Stad. Med honom var biskop 
Grimkel och Sigurd, hans fosterfader Rane samt hans 
krigare. Landstigningen är en parallell till OlavTryggva- 
sons landstigning på ön Moster, men Snorre ger episoden 
på Selje en mer ödesbestämd karaktär (Hkr I kap 47, II 
kap 28, 29): ”Kungen sade att det var en lycklig dag när 
de hade kommit i land på Selje i Norge och att det skulle 
ses som ett gott tecken.” När han halkade i leran sade Ra
ne: ”Du föll inte, konung, du fick fotfäste i landet.” 
Kungen skrattade och sade: ”Det kan vara sant. Om Gud 
vill.”

På Olavsskåpet i Stralsund finns en målning, vars mo
tiv kan tolkas som kung Olavs landstigning i Norge, men 
som är svårtydd på grund av stora skador (tab 1:25; Fig 9, 
52). Kung Olavs krönta huvud och delar av brokadman
teln är dock bevarade i målningens mittparti. Kungen 
står i högerprofil med högra handen framsträckt och med 
yxan i den vänstra, men han saknar gloria. Bredvid kung
en står en man i kåpa och almutia. Framför dem knäbö
jer en man i hatt och mantel. Hans ansikte har fallit bort, 
men på ett äldre foto kan ansiktet fortfarande urskiljas, 
en ung skägglös man. Mot guldgrunden bakom dem 
skymtar en byggnad med sockel, tak och tornspira, troli
gen en kyrka. Ovanför gångjärnen vid bildramen till 
vänster kan en buske urskiljas och vid bildramen till hö
ger ett träd. Målningen har beskrivits som ”Kung Olav 
står i kunglig ornat i en folkmassa” (Baier 1981, 191). 
Man kan dock uppfatta bilden såsom en fortsättning på 
seglatsbilden, där en liknande kyrkobyggnad syns i bak
grunden (P1 3 c). Efter landstigningen möts kung Olav 
och biskop Grimkel av människor vid kyrkan och den 
knäböjande mannen med handen mot hjärtat hör troli
gen till dem som enligt psalmen Venite svär honom sin 
trohet.

Motivet S Olavs landstigning på Olavsskåpets högra 
flygeldörr i Överenhörna hör som ovan visats ihop med 
seglatsbilden, placerad på flygeldörren till vänster (se kap 
3:3:10, tab 1:60; Fig 49a—b). Kung Olav och biskop 
Grimkel möts av en adelsman och en krigare med hille
bard (Olavsyxan?), och på grund av deras trohetsgest kan 
man se bilden som ett kungavalsmotiv, trots att de inte 
böjer knä. Konstnären har således fört ihop både seglat
sen och kungavalet till en symbolisk bild (se tab 2:4).251 
sin skildring av händelsen betonar Historia Sancti Olai 
den enväldiga kungamakten (HSO v 348— 363): ”Tw 
fester fott j Norges riike/ thz ma nw vara ingen thin like.” 
Målningen visar S Olavs roll som enväldig konung över

Jämförelse kan göras med parallellställda legendscener av landstig
ning och kröning i La Estoire de Seint Aedward le Rei (Cambr. Univ. 
Libr. Ee 3 59 f9; Morgan II 1988, 88).

Fig 52. S Olavs landstigning. Flygelmålning, Olavsskåp, Nicolaikyr- 
kan, Stralsund (Tyskland, Mb). (Fig 9, 129 a-e.) Nordtysk verkstad ca 
1410-1420.

St. Olav landing. Panel painting, St. Olav Shrine, St. Nicolai Church, 
Stralsund (Germany, Mb). (Fig 9, 129a-e.) North German workshop 
c 1410-1420.

kyrkan, hären och adeln, och det är för denna makt han 
offrar sitt liv, vilket skildras i martyriescenen nedanför. 
Målningarna från Stralsund och Överenhörna åskådlig
gör enligt sensus litteralis inte bara landstigningen i Norge 
utan också S Olavs roll som missionär och Nordens 
förste kyrkogrundare. En tolkning enligt sensus spiritualis 
förklarar bildernas symboliska betydelse, hur helgon
kungen förkroppsligar kyrkans kungaideal, en förenad 
gestaltning av regnum etsacerdotium.

3:4:2 Sankt Olavs kungaval och predikan
Olavsskåp, Östuna, Sverige

Vid dopet blev den helige Olav en ny människa, renad 
och invigd till den nya tron (se kap 3:2:1). Psalmen Qua- 
re fremuerunt skildrar Guds invigning som en tronbe- 
stigning: ”Jag har invigt min konung” (Ps 2:6—9). Här 
nämns en ”spira av järn”, vilket kan åsyfta Olavsyxans roll



som maktvapen (se kap 4:1:2). De antifoner, lectier och 
responsorier som framfördes vid Nidarosofficiets matu- 
tin under Olavsdagens första timmar berättar, hur den 
omvände kungen i sitt nya ämbete genast började predi
ka sin nya tro (se exkurs 1:3). Kung Olavs maktutövning 
i hemlandet skildras i lectierna 3-5 som ett mönstergillt 
kristet kungaideal. I sin stora vishet stiftade han rättvisa 
lagar och grundade kyrkor. Han var from och barmhärtig 
mot de gudfruktiga men skoningslös mot de gudlösa, 
lustus uero utleo, stark och rättvis ”som ett lejon” samt tål
modig ”som Job”. Hur han plågades av det stora mot
stånd han mötte från trons fiender illustreras genom 
psalmsången. Responsoriet In regali fastigio som hyllar S 
Olavs ämbetsdygder motsvaras av Olavsskulpturernas 
lugna men sorgsna allvar. Liturgisk förebild är kung Da
vids och kung Salomos dubbla roll som rex etpropheta, 
kung och profet (Büttner 1983, 190; LCI 3, 456).

Den predikande S Olav och det kristna kungaidealet 
förblir ett centralt tema i Olavsliturgin (tab 2:4). Utveck
lingen från Passio Olavi till Leuvenlegenden följer den 
hagiografiska standarden (Abou 1994, 42; se exkurs 2:1 
Ribe 8, 11 och 2:2 Leuven 1—2). Framställningen i Forn- 
svenskt Legendarium betonar S Olavs vishet (SFSS 7:2, 
860 ff): ”han stod vp som en godher apostol oc predika
de the helgho troo oc mange varo the som ey hafdho 
kommit til rætte troo.” För att beskriva helgonkungens 
mod i missionen hänvisar det svenska legendariet till den 
vise Salomos ord om att det är bättre att möta en rasande 
björninna som fråntagits sina ungar än dåren i sitt oför
nuft (Ords 17:12). Johannes Borquardi menade i sin 
Olavspredikan att predikandet var en stridsuppgift 
(C331, 149 v; se exkurs 1:6). S Olavs andliga mod gent
emot dårskapen förekommer även i bildkonsten, bl a i 
skulpturer med gycklarunderliggare (se kap 4:2:4). Den 
vise helgonkungens disputation med en oförnuftig dåre 
åskådliggörs även i ett psalterium från East Anglia om
kring 1250—1275, en unik bildinitial till psalm 52: Dixit 
insipiens, ”Dårarna tänker: Det finns ingen Gud” (Ps 
53:1; UUB C465 f 47 v; Nordström 1987, 172; Lidén 
1992, 14; se tab 1:1). (Fig 23.) Vanligtvis pryds denna 
psalm av en Davidsbild, men även andra varierande mo
tiv förekommer, såsom Kristi frestelse, narr, djävul eller 
profet. Psalteriet fördes till Sverige troligen via Syon till 
Vadstena.

Från Uppland i Sverige kommer det enda bevarade ex
emplet på en bild av den predikande kung Olav. På en 
flygeldörr från Östuna daterad omkring 1490 finns en 
bild där S Olav talar stående i ett borgtorn (tab 1:58; P1 
12; Fig 144). Dörren har stora skador men är det enda 
som återstår av kyrkans raserade Olavsskåp från omkring 
1490. Vid en restaurering 1995 har de ursprungliga ljusa 
färgerna kunnat friläggas. Predikomotivet är placerat 
ovanför en martyriescen (se kap 3:7:8). På en blomman

de äng utanför en stad möter S Olav i gyllene gloria och 
krona en skara människor. Till höger i bild står helgon
kungen med kort mörkt hår och helskägg, klädd i mantel 
men utan något attribut. Hans händer vilar mot murkrö
net på en tornliknande låg byggnad. Kungen ser mot ska
ran nedanför, bland dem omkring nio krigare i plåtrust
ningar. Till vänster i bild längst fram står tre högresta per
soner med hatt och varsin liljestav i sina händer, en spira, 
eventuellt hövdingar och småkungar. Den främste höv
dingen i helskägg och tunika med pälsbräm lägger två 
fingrar mot spirans skaft, en gest som kan uppfattas så att 
han svär trohetseden inför kung Olav.

Denna målning kan enligt Wallem uppfattas som ett 
predikomotiv (Wallem arkiv). Tornet är en symbol för 
gudomlig vishet och betecknar även predikaren och kyr
kan (LCI 4, 394). Kung David predikade från turris Da- 
vidica, ”det väl befästa” Davidstornet (2 Sam. 23:14; HV 
4:4; Passio, 16). ”Herren är en borg för den förtrampade, 
en borg i tider av nöd”, säger psalmen, ”Gud är min säk
ra borg”, ”dit jag flydde när jag var i nöd” (Ps 9:10, 
59:17—18). Om man utgår från Ribelegendens skildring 
av kung Olavs ämbetsutövning kan målningen i Östuna 
enligt sensus litteralis också uppfattas som en illustration 
till kungavalet och ceremonin med trohetseden (se ex
kurs 2:1 Ribe 1:1, 4:2, 5:1, 6:3, 15:5). Kung Olav ”hade 
utropats till konung av rikets innevånare”, skriver Petrus 
Mathie, men hans broder var ”upprörd över detta”. Ni- 
daros beskrivs i texten som en borg, castrum, den stad 
kring vilken striden om kungamakten står. Östunabil- 
dens torn skulle då föreställa kungsgården i Nidaros, en
ligt texten: ”den mest välbefästa staden (borgen) i hela 
Norges rike”, ”sin jordiska borg”. Bildens komposition 
med borgen har även formella likheter med en av Albert 
Målares predikobilder i Sala efter en förlaga i Biblia Pau- 
perum (Cornell 1933, 87). Martyriebilden intill på Ostu- 
naskåpet har likheter med Petrus Mathies predikotext (se 
kap 3:7:8).

Tidigare tolkningar av Östunabilden har endast utgått 
från dörrens Stiklestadsbild och man har sökt bland hän
delser före slaget, främst i krönikor och sagor (Nisbeth 
1970, 8; tab 2:4). Den förlorade ryttarsviten i Åhus ger 
ett sådant exempel på S Olavs tal före slaget (Fig 128). De 
tre männen på målningen har enligt sagans sensus littera- 
lis uppfattats som de jämtländska stigmännen, vilka en
ligt Heimskringla anslöt sig till kung Olavs här: Gauka- 
Tore, Afra-Faste och Arnijot Gelline (Hkr II kap 201, 
204, 215). Målningen motsäger emellertid Snorres be
skrivning av stigmännen, ty dessa skogsmän bar varken 
liljestav eller högtidsdräkt med hermelinsbräm, inte 
heller förekommer deras dop i bilden. Stigmännen om
nämns varken i de kyrkliga Olavstexterna eller i Historia 
Sancti Olai, där endast hedningar nämns. Jämför man 
istället målningen i Östuna med berättelserna om S



Olavs kungaval, finner man flera likheter. Theodricus 
Munk skriver med anknytning till antikens kejsarmakt, 
att kungen blev vald till konung av hären (Munk, 63): 
”hæren utrop te keiseren og ga ham keisertitel.” I Östuna- 
bilden är dock krigarna underordnade, ty främst står 
hövdingarna i civil dräkt. Det kan vara fråga om kunga
valet på tinget.

Att kung Olav utnämndes till kung på tinget omtalar 
både Legendariska sagan och Heimskringla. Legendariska 
sagan kap 23-24, 27-28 ger en förkortad version av 
kungavalet i Opplanden, men uppger att småkungarna 
var elva till antalet. Därefter betonas kung Olavs from
het, nykterhet och vilja att stödja kyrkobygget. Snorre 
berättar dramatiskt i Heimskringla om Olav Haraldssons 
långa väg till kungamakten i Norge, från landstigningen 
till kungavalet i Trondheim (Hkr II kap 36—38, 39—40, 
53). Av de småkonungar som samlades i Opplanden och 
ingick edsförbund med kung Olav, namnges tre av Snor
re: Rörek och Ring från Hedmark samt Gudröd från 
Gudbrandsdalen. Efter segern i slaget vid Nesjar ”till- 
dömdes” kung Olav landet på flera ting under somma
ren, ibland under tvång. Slutligen på hösten valdes han 
enhälligt till konung i Trondheim, där han lät bygga 
kungsgård och kyrka (Hkr II kap 53, 55).

De tre förnäma herrarna vid borgen på Östunabilden 
kan föreställa småkungarna i Opplanden eller hövding
arna på tinget i Tröndelag, eftersom deras liljestavar be
tecknar kungavärdigheten. ”Östunamästaren” har lik
som Snorre framhävt tre av dem. Målningen kan sålunda 
enligt sensus litteralis föreställa hur småkungarna och de
ras krigare samlades på tinget, såsom konstnären före
ställde sig den historiska händelsen. Sommarängen i Ös- 
tuna motsäger visserligen valet i Trondheim som inträffa
de vintertid, och stämmer bättre med de efterkommande 
lagtingen där kung Olav läste upp den kristna lagens 
budord och hans kungaval blev bekräftat (Hkr II kap 
60-61, 64). Frågan är dock om den uppländske konst
nären eller beställaren kände till dessa beskrivningar av 
tingsplatserna. Det är mest troligt att det är texterna i 
Uppsalaliturgin som haft störst inverkan på deras val av 
motiv, men möjligen kan de ha känt till avsnittet om sta
den Borg ur den rimmade sagan Historia Sancti Olai 
1450.

Översättaren till dikten Historia Sancti Olai framhäver 
allmogens roll och kung Olavs negativa hållning mot
”vtlenske män” (HSO v 394-428, 440-445, 473-476).
Kung Olav får stöd för sina planer genom sin ed till all
mogen på tinget: ”Olaff foor alt rikit omkringh/ swor 
them eed oc holle them lagh.” Kung Olav lät enligt Snor
re anlägga befästningen Borg vid forsen Sarp i Viken, 
som senare kallades Sarpsborg (Hkr II kap 61, 73, 90, 
115, 133, 134, 159—162). Istället för Trondheim i Snor
res saga framhäver den svenske översättaren Sarpsborg,

där kung Olav grundade köpstad med handelskontroll 
(HSO v 590—594): ”j Sarsborgh giorde han köpstad/ 
giorde kirkior oc satte lagh/ förböd j köpstad ath föra/ till 
swerigis eller nogit röra/ verdöra sill eller salth”. Utifrån 
diktens saga kan man se Östunamålningen som en skild
ring av Olav den heliges kungsgård i staden Borg och av 
samlingen på tingsplatsen, då ”Sankt Olavs lag” antogs 
(Krag 1995, 182 ff). En borg var likväl en allmän makt
symbol och stadssymbol och den uppländske mästaren 
hade kanske mer kännedom om andra försvarsverk med 
helgonkungens namn, t ex Olavstornet i Viborg eller 
fästningen Olofsborg i östra Finland (Törnblom 1993, 
333, 342, 390). Motivet med helgonkungen i borgen har 
nog snarare valts enligt sensus spiritualis med tanke på 
dess liturgiska funktion. Främst åskådliggör målningen S 
Olavs roll som predikare och kyrkolagstiftare, men även 
hans symboliska roll för stadsgrundandet, enligt Olavsof- 
ficiets invitatorium Magnus Dommus.

Bilden av kungaborgen på Östunamålningens som
maräng kan ses som en illustration till kungavalet i det 
medeltida valriket Sverige, med anknytning till Mora äng 
(Nielsen 1964, sp 10; Åberg 1993, 12 ff). Slutligen kan 
Östunamålningen uppfattas som en framställning av S 
Olav som fredssymbol och unionssymbol, såsom en re
gent i ”evig fred",paxperpétua, över tre nordiska riken (se 
kap 5:2:1 och tab 2:18).

3:4:3 Sankt Olavs gudomliga investitur
Sigill, Bergen och resealtare, Oslo (?), Norge

Mer än hundra år efter det att Olav Haraldsson valdes till 
kung på tinget i Trondheim framställs S Olav som en 
konung med kungakrona i den äldsta Olavsbilden i Bet- 
lehem, trots att han aldrig kröntes under sin levnad (PI 1 ; 
Fig 4). Biskop Eysteins legend antyder att kung Olav bli
vit krönt, ty han nämner en ”jordisk” kungakrona (Pas- 
sio, 17): ”Og han var ikkje berre reiug til å lida for Kristus 
og leggja ned si jordiske kongekrone for hans skuld; nei, 
han trådde jamvel etter å nå martyrkrona.” (Se kap 3:8.) 
Den jordiska kungakronan och martyrkronan fungerade 
som ett liturgiskt motsatspar, sinnebilder för den jordis
ka och den himmelska makten (tab 2:4). Stralsundsbil
den av kung Olavs omvändelse åskådliggör hur kungen 
tar av sig kronan och därmed avsäger sig sin jordiska makt 
till förmån för Guds makt, subiectio (se kap 3:1:1; P13 a). 
En förklaring till biskop Eysteins betoning av den jordis
ka kungakronan kan sökas i det faktum, att biskop Ey- 
stein själv varit coronator och krönt en jordisk kung. År 
1163/64 ägde den första kungakröningen rum i Norge, 
vilket är belagt i historiska källor (Blom 1985, 71; 1988, 
7; se kap 5:2:2). Ärkebiskop Eystein av Nidaros krönte då 
den åttaårige Magnus Erlingsson till kung i Bergen enligt 
en ceremoni efter engelskt mönster, vilket Snorre berättar



om i Magnus Erlingssons historia (se nedan) (Hkr III kap 
21-22).

Matutinens psalm Quare fremuerunt som skildrar 
Guds invigning liksom en tronbestigning: ”Jag har invigt 
min konung på Sion, mitt heliga berg”, kan jämföras 
med de kröningsbilder som tillkom vid 1200-talets slut i 
Norge (Ps 2:6; tab 2:4). Skulpturerna och målningarna 
av den tronande och krönte helgonkungen bör dock ej 
tolkas som en historisk illustration, utan som en symbo
lisk bild av den helige Olavs gudomliga investitur, vilket 
följer hagiografisk praxis. Detta motiv uppträder för 
första gången på ett sigill från franciskanernas Olavsklos- 
ter i Bergen 1280, en parallell till sigillet från dominika- 
nernas Olavskloster i Åbo (Trætteberg 1968, 81, 105; tab 
1:4). (Fig 53 a). Omskriften lyder ”S’ CONVENTVS 
FRATRVM MINORVM BERG’S”, daterat avtryck 
1302. En fyrpassbild i det runda sigillet framställer inves- 
tituren av S Olav som kung och helgon, hans tronbestig
ning. Den skägglöse S Olav bär tunika och håller med en 
hövisk gest två fingrar på mantelbandet. Över den tro
nande kungen sträcker Gud ner sin välsignande hand. 
Två änglar fäster kronan på hans huvud, den ena sätter en 
kortskaftad yxa i hans högra hand, medan den andra fäs
ter manteln på hans vänstra axel. Man kan tolka sigillet 
som en himmelsk martyrkröning, varför det även be
handlas nedan i avsnittet om S Olavs martyrkröning (se 
kap 3:8:2).

En ängel finns också med på Olavsklostrets spetsovala 
gardiansigill med omskriften ”S’G[A]R[D BER] GEN
SIS ORD. S. FRANCISCI” från 1280-1300, som visar 
S Olav med gloria och sina insignier framför en kyrka ef
ter kröningen (Trætteberg 1968, 82; tab 1:4). (Fig 53 b.) 
Kungen bär krona, tunika och i sin vänstra hand håller 
han Olavsyxan. I sin högra hand håller han rättsstaven 
”rikets hand”, den franska kungamaktens symbol ”main 
de la justice”, vilket tyder på att sigillet utförts efter en 
fransk förebild. Kyrkan ska likna en treskeppig katedral 
med fialer och högt torn samt med en representativ väst- 
portal. Den knäböjande adoranten kan möjligen uppfat
tas som en ängel vid en himmelskröning, men är snarare 
ett porträtt av den anonyme munken. Sigillet påminner 
mycket om det spetsovala sigillet från Olavsklostret i 
Oslo, där S Olav tronar med liljespira och glob framför 
präster som ligger på knä (Schia 1991, 77). Knäböjande 
adoranter vid helgonets fötter som förekommer i Olavs- 
bilderna har endast i några fall kunnat identifieras som 
stiftarporträtt, men i övrigt har de förblivit anonyma (se 
kap 3:7:6, 3:8:2 och kap 5:2:1).

26 En anknytning kan även finnas med kungabilden på Frostatingets 
och Gulatingets sigill, vilka enligt Audun Dybdahl framställer S Olav 
som lagstiftare (Senter for middelalderstudier 1998, under publice- 
ring).

Bergensigillets investiturbild uttrycker enligt Trætte
berg symboliken kring traditiopotestatis och traditio legis, 
hur kungasymbolerna yxan och kronan överförs från 
Kristus till den helige Olav och från denne vidare till den 
regerande norske kungen (Trætteberg 1968, 81—82). 
Man kan jämföra med skildringen av kung Sverres dröm, 
då han möter helgonkungen, som överlämnar sitt svärd 
och sin fana till honom (Sverres saga 1920, 4 ff: 1941, 8). 
Trætteberg tar vidare upp klostersigillens historiska bak
grund och sätter dem i samband med kung Magnus (Hå- 
konsson) Lagaböter, som grundade Olavsklostret i Ber
gen och valde det till sin gravplats. Vid kung Magnus död 
1280 infördes även lejonet med Olavsyxan i det norska 
kungavapnet. En omfattade lagstiftning tillkom under 
kung Magnus tid 1263—1280, såsom Hirdskråt, och kyr
kans egen rättskipning fick ökad makt (NH, 403—409; 
KLNM 9, 299 ff). Laghandskrifter såsom AM 126 ger 
exempel på initialbilder av S Olav (Fig 108). Femte ka
pitlet i Hirdskråt reglerade kungaval och kröning, men 
framför allt hur en norsk kungahyllning, ”konungstek- 
ja”, skulle gå till (NGL II 1848, 395 ff, 407, 422; MHS 
kap 6).

Eftersom Norge var ett arvrike fick den norska kunga- 
hyllningen en egen tradition, som skiljer sig från krö- 
ningsceremonier i övriga nordiska länder (se nedan). 
Hyllningen ägde rum på en tingsplats inför en folkför
samling bestående av lagmän samt hovets och kyrkans 
högsta ämbetsmän. Olavsliturgin spelade en viktig roll i 
ceremonin, men framför allt Norges äldsta lagbok ”Sankt 
Olavs lag”, ”löghum hins haelgha Olafs konungs”, ty vid 
denna ”heliga” lag skulle kungen svära eden (se kap 4 
inl).26 Efter lagförsamlingens hyllning kunde en kröning 
ske inne i kyrkan. Flera historiska kröningar har ägt rum 
i Bergen, t ex kung Håkons kröning på Olavsdagen i Ber
gen 1247, som omtalades av den samtida konstnären 
Mattheus av Paris i Chronica Maiora (HHS kap 17, 23— 
24, 223, 249-258; Blom 1985, 71-75; 1988, 9; Paris 
1993, 44). I Trondheim skulle kungen svära eden med 
handen på S Olavs skrin. Till sin kröning kunde kungen 
låta tillverka ett sigill med sin kröningsbild och titulera 
sig ”hin koronadi”, den krönte.

Rex perpetuus Norvegiæ
Att kyrkan ville visa att det jordiska kungadömet var ett 
ämbete givet av Gud, går tillbaka till biskop Eysteins idé 
om S Olav som rex perpetuus Norvegia, Norges evige ko
nung, och synen på den regerande kungen som som den
nes vasall (Blom 1997, 102; tab 2:4). I samband med den 
unge Magnus Erlingssons kröningsed 1163 tillkom ett 
privilegiebrev till kyrkan, som har blivit omdiskuterat, ty 
författaren bakom både kröningseden och privilegiebre- 
vet var sannolikt biskopen själv. I brevet överlämnar sig



Fig 53 a-b. S Olavs kröning: a) Olavs gudomliga investitur med äng
lar. Cirkelformat konventsigill, b) Olav i kyrkoportal med handprydd 
lagstav och yxa. Spetsovalt gardiansigill med knäböjande adorant. 
Franciskanernas Olavskloster i Bergen, Norge. Ca 1280-1302.

Fig 54. S Olavs kröning med klerker. Relief i valrossben. Diptyk, rese- 
altare, Norge (Fig 119). Inhemskt arbete (Oslo?) ca 1300-1310.

Coronation of St. Olav with priests. Carving in walrus-ivory. Dip
tych, portable altar, Norway (Fig 119). Domestic workshop (Oslo?) c
1300-1310.

Coronation of St. Olav: a) Divine investiture of Olav with angels. 
Round convent seal, b) Olav appearing in church portal with hand- 
topped rod and axe. Pointed oval guardian seal with worshipping do
nor. Franciscan St. Olav Convent in Bergen, Norway, c 1280-1302.

kung Magnus som vasall till S Olav (Vandvik 1959, 16, 
59-61, 158 ff; 1962, 20 ff):

Sâ gjev eg då på denne dagen åt den herlege oppstoda 
meg og riket for alle tider til Gud og ved ei serskild of
ferakt (gjev eg) Noregs rike hugheilt til den gjæve mar
tyren kong Olav, nest etter Herren;----vil eg uredd gå
fram til strid for å halda lov og rett ved lag og verja lan
det som Heilag-Olavs eige,---- at etter mi avferd skal
kongekrona gjevast til denne kyrkja, både mi, som eg i 
dag ofrar åt det heilage altaret till skrinlegging, og kro- 
nene åt alle mine ettermenn.

Man kan då tolka de båda klostersigillen från Bergen 
som en symbolisk bild av S Olavs kröning till landets evi
ge konung, Norges egentlige länsherre, och ett liknande 
kröningsmotiv förekommer på det norska resealtaret. 
Magnus Erlingssons kröning har även samband med vo- 
tivbilden av S Olav i Betlehem, vilken sannolikt donera
des av hans moder Kristin Sigurdsdotter som ett uttryck 
för denna ideologi (se kap 5:2:2).

Bland relieferna på det norska resealtaret från omkring 
1310 är kröningsbilden placerad som andra scen (tab
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1:6; Fig 54). Enligt kronologin skulle den dock komma 
som första eller sjätte bild (se kap 3:8:2, 3:10:1—2). Un
der Guds välsignande hand, sub gratia, sitter kung Olav 
på en tron, täckt med hyende. Han har kort hår, helskägg 
och bär en tunika under en mantel som är svept över bå
da knäna, men han saknar gloria. På ömse sidor om kung 
Olav på tronen knäböjer två små gestalter i tonsur (kler- 
ker, korgossar), som sätter en låg krona på hans hjässa. En 
av dem placerar samtidigt en kortskaftad yxa i hans hög
ra behandskade hand, medan den andre trär en handske 
på den vänstra. Bilden har tolkats på olika sätt. Blind- 
heim ser det som en himmelsk martyrkröning, eftersom 
Gud håller sin välsignande hand rakt ovanför kung Olavs 
krona (Blindheim 1981, 15, 58). Banning avvisar denna 
tolkning och påpekar, att avsaknaden av gloria samt kler- 
ker som kronhållare istället för änglar tyder på en jordisk 
kröning (Banning 1981, 167). Verkets mästare hade san
nolikt bevittnat en norsk kröningsceremoni, menar han, 
och skildrat S Olavs martyrkröning utifrån sin föreställ
ning om hur en jordisk konung blev krönt. Kröningen på 
resealtaret kan ändå ses enligt sensus spiritualis som en gu
domlig investitur med anknytning till den ovannämnda 
idén traditio potestatis, d v s en skildring av kung Olavs 
kröning till Norges evige konung, rex perpetuus Norvegiœ.

Resealtaret kan ha tillkommit i Oslo, dit Norges poli
tiska centrum hade förskjutits vid 1200-talets slut (Grieg 
1933, 14-17). Det är fråga om en andaktsbild för privat 
bruk beställd av en högt uppsatt person, möjligen en 
norsk kung. I Håkon V:s testamente nämns flera konst
föremål i samband med ”flyttbare kapell” och ”liturgisk 
utstyr”, vilka kan sättas i samband med att påven 1308 
instiftade fjorton kungliga kapell i Norge, bl a i Avaldsnes 
kyrka (RN Bd 3,339; Buvarp 1964,103,108).27 Reseal- 
tarets kröningsbild skulle då även haft som syfte att för
härliga kröningen av den regerande kungen, Håkon V 
(Blom 1985, 74; 1988, 10). Kongsspegelens ideologi som 
framställer den norske kungen såsom ”den nye David” 
går ut på, att kungen själv legitimerar sin kröning oavsett 
tillåtelse från kyrkan (Bagge 1985, 30). Detta stod dock i 
direkt strid med biskop Eysteins tanke bakom den kyrk
liga kungakröningen. Den stora samhörigheten mellan 
resealtarets kröningsbild och de två klostersigillen från 
Bergen, utgör ett underlag för hypotesen, att det även 
kan ha varit en högt uppsatt kyrklig person i Oslo eller 
Trondheim som beställt resealtaret för sitt privata bruk. I

27 Altartavlan frän Håkon V:s kungakapell i Avaldsnes finns som 
nämnts bevarad i en teckning omkring 1400 (AM 419; facsm Lange- 
bek 1786, 375, Tab III; Storm 1880, inl. 52, 109). (Fig 109.) Nam
nen på norska kungar och drottningar åtföljs av ett tillägg om de är 
krönta eller ej, t ex ”no[n] coronatus”. Inskriften om S Olav lyder: 
”S[an]c[tu]s olauus coronatjus] p[er] martiriujm]”, krönt genom 
martyrium, vilket kan ses både som en illustration till S Olavs gu
domliga investitur och hans martyrkröning (se kap 3 inl, 3:8:2).

varje fall bör resealtarets bilder ses i samband med li
turgins kröningstema på samma sätt som bilderna vid 
Olavsaltaret i kyrkan.

3:4:4 Kröningsmotivet i Olavsliturgin
Det var vanligt i Norge att en kungakröning ägde rum på 
Olavsdagen, men den kunde också förläggas till påskda
gens kyrkofest. Kröningsceremonin hade nära samband 
med den liturgiska dopakten, vars smörjelse och handpå- 
läggning liknar en ämbetsinvigning (Edsman 1985, 21). 
Ceremonin har betecknats som en kyrklig ”rite de pas
sage”, vars förebild var smörjelsen av Saul (Haug 1995, 
25—33). Olavsliturgins onsdagssekvens Postqtiam calix 
babylonis liknar S Olavs namn vid den vigda oljan och vid 
Kristi törnekrona (se exkurs 1:1—3, 5: v 3 a-b): ”O kung 
Olav, vars kungliga namn är den heliga smörjelsens, Du 
vars eget namn är olja, utgjuten genom lidandet i offer
döden.” Aculeum passionis, offerdödens tagg, anspelar på 
Kristi törnekrona. Invigningens pliktuppfyllande löfte 
skall infrias i martyriets lidande. Dopet, martyrkröning
en och martyriet knyts omväxlande samman i Olavslitur
gin, vilken utformats på liknande sätt inom de flesta 
stiftsområden. Verser ur psalmerna Domine dominus nos- 
ter och Domine in virtute skulle sjungas upprepade gång
er under tidegärden hela Olavsdagen för att sedan träda i 
förgrunden i mässans centrala kröningstema (Ps 8, 21). 
Under de efterkommande dagarna fram till oktaven upp
repas samma verser många gånger, varvat med mirakel
berättelserna.

Tjugonde psalmen Domine in virtute, ”Herre, kungen 
gläds åt din styrka”, utgör mässans första kröningsavsnitt, 
därefter följer som gradualpsalm dess fjärde vers Posuisti 
Domine, ”du satte på hans huvud en krona av guld”, vil
ken återkommer vid offertoriets psalm som alternativ till 
åttonde psalmens vers Gloria et honore, ”med ära och här
lighet krönte du honom”. Alleluiapsalmen utgjordes an
tingen av Corona aurea eller av tjugonde psalmen (Ps 21). 
Dess sjätte vers Magna est gloria, ”din hjälp gör hans ära 
stor, du skänker honom prakt och glans” sjöngs vid com- 
munio. Avsnittet Corona aurea om Arons investitur till 
överstepräst ur Syraks bok har utgjort förebild för den 
äldsta Olavsliturgins kröningsmotiv (Syr 45:6—12, 50: 
11—21): ”På turbanen satt en krona av guld.” Detta tema 
bildar också avslutning på matutinens tredje nocturn, 
tillsammans med Te Deum, och far därmed en särställ
ning i liturgin (se exkurs 1:3). Den kungliga krönings- 
dräkten för en medeltida kyrklig kröning liknade bis- 
kopsornaten (tab 6:31). På antemensalet från Tjugum, 
som avbildar S Olav i helgonprocession vid sidan om Pet
rus, Paulus och två biskopar, åskådliggörs hymnen Te 
Deum musikikonografiskt med harpospelare kring Kris
tus som offerlammet, Guds lamm och ”lammet på tro



nen” (Achen 1996, 85). Offertoriets roll i kröningsmäs- 
san kan belysa vilken symbolisk betydelse som låg bakom 
S Olavs attribut ciboriet i senmedeltida bilder.28

Ett särskilt kröningstema framträder i Nidaroslitur- 
gins alternativa ingångspsalm i mässan, MisericordiasDo- 
mini, ”Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga” (Ps 89: 5, 
10—14, 20—21, 26—27). Kröningsmotivet, ”för alla tider 
befäster jag din tron”, är kombinerat med det liturgiska 
seglatsmotivet, ”Du råder över det trotsiga havet, du 
tvingar dess mäktiga vågor till ro.” Därefter följer en krö- 
ningsskildring som kan jämföras med Olavsikonografins 
kröningsbilder, ty den är inte lika sammanbunden med 
martyrkröningen som de ovannämnda psalmerna i mäs
san: ”Jag kröner en hjälte, jag upphöjer en yngling ur fol
ket. Jag har funnit David, min tjänare, och smort honom 
med min heliga olja.”, ”Hans ätt skall råda för evigt. 
Hans tron skall bestå som solen.” Epistel texten lustum 
deduxitm Salomos vishet följs av ett kröningsmotiv (Vish 
10:14): ”Till slut gav hon honom kungaspira och makt 
över dem som förtryckt honom. Hans anklagare avslöja
de hon som lögnare, men åt honom gav hon evig ära”, 
claritatem aeternam. Nicolaus Ragvaldi tar i sin Olavspre- 
dikan Josefs intronisation i psalmen Constituit eum så
som en förebild (C303T24 v; Ps 105:21; se exkurs 1:6).

Berättande legendtexter i Olavsliturgin, såsom Passio 
Olavi och Gammalnorsk Homiliebok, betonar martyrkrö
ningen, ty det eviga livets krona, martyrkronan, var den 
rättfärdige martyrens belöning (se kap 3:8). Olavslegen- 
den i Fornsvenskt Legendarium följer denna tradition 
(SFSS 7:2, 860 ff): ”at gudh vildhe honom gifwa godh 
lon oc krono j himirike”, medan dess Erikslegend fram
ställer en jordisk kröning. Kröningsbilder uppträder som 
ovan visats tidigare i Olavsikonografin än i Eriksikono- 
grafin (se nedan). Till skillnad från andra Olavslegender 
förekommer i både Leuvenlegenden och Liibeckpassionalet 
en jordisk kröning (exkurs 2:2 Leuven 1:3-7, 4:1, 7-8). 
Kung Olav blir där krönt under sin levnad, enligt Leu
venlegenden till och med två gånger. När han vunnit i den 
första kappseglingen, kröntes han i Trondheim, och efter 
den andra kappseglingen kröntes han även i Danmark 
”under stora ärebetygelser”. Lübeckpassionaletsve.rsion av 
de två kröningarna är likartad. Efter segern över brodern 
blev han krönt i Danmark, och när han anlände inträffa
de ett mirakel:

När nu den helige Olav kom till det danska landet för 
att ta emot konungariket, så som Gud tidigare hade 
sagt till honom, då ringde alla klockor av sig själva över 
hela riket. Alla som var där förundrades över detta och 
krönte honom med stor värdighet.

Enligt kompositionen i Olavsliturgin skildras sedan i 
båda versionerna av legenden hur Kristus uppenbarar sig 
för S Olav tre gånger och förebådar hans lidande, men

också hans belöning, martyrkröningen (se exkurs 2:2 
Leuven 8:2, 10:1, 11:1, 121:1—4). I en rad Olavspredik- 
ningar från Vadstena, bl a av Ericus Simonis, ses det krist
na livet som en god tävlingskamp, Bonum certatem, ett 
lopp, där helgonkungen försakar för att vinna en ”oför
gänglig segerkrans” (C9:l42 v; 2 Tim 4:7; 1 Kor 9: 
24—27; Rom 6:19; se exkurs 1:6).

Törnekronans fest och kröningsmässan
Inlevelsen i Kristi och Marias lidande kom att dominera 
medeltidens fromhetsliv, vilket påverkade både Olavsli
turgin och de historiska Olavssagorna, men även Olavs
ikonografins kröningsmotiv, såsom altarskåpet från An- 
denes visar (tab 1:76; P121; Fig66a-b). En särskild mäs
sa firades på ”kronomessodagen” 4 maj till åminnelse av 
Kristi törnekrona, festum spinee corone Domini (se exkurs 
1:1). Biskop Jon Raude hade från Lyon till Bergen 1274 
medfört en relik från Kristi törnekrona, omkring vilken 
man efter fransk förebild byggde en apostelkyrka på 
kungsgården (Storm 1880, inl 45). För att förhärliga sin 
egen makt hade Ludvig den helige 1248 låtit bygga slotts
kapellet Sainte Chapelle i Paris såsom en helgedom kring 
en relik av Kristi törnekrona, och denna kult blev ett cen
tralt tema inte bara i arkitektur utan även i bildkonst och 
liturgi. Det kan påpekas att törnekronan även återfinns 
på Karlsskrinet i Aachen 1210 (Grimme 1994, 160).

Texter ur Olavsliturgin spelade som ovan nämnts en 
viktig roll i den norska hyllningssceremonin utanför 
kyrkan. Enligt FLirdskråt skulle folkförsamlingen sjunga 
hymnerna De sancto Olauo och De omnibus sanctis samt 
bedja om Marias och S Olavs förböner samt om bisko
pens välsignelse (NGL II, 395f, 407, 422). Förutom det 
heliga korset och relikerna bars ”den helige Olavs lagbok” 
fram, vid vilken kungen skulle svära eden. Av regalierna 
hade vigselsvärdet en viktig betydelse jämte krona, spira 
och riksstav, men riksäpplet har inte samma roll. Två 
riksstavar bars fram, en med ett kors och en med en fågel. 
Genom kyrkans portal tågade kungen i full ”kongs- 
skrud” och ”bar kronen hele den dag”. Efter ceremonin 
vid tronen firades mässan vid högaltaret, där kungen un
derkastade sig Guds vilja och svor trohet inför Guds lag. 
När mässan avslutats återstod processionen tillbaka till 
kungsgården, där kröningsdräkten togs av. Kronan skul
le efter kungens död skänkas till kyrkan som votivkrona. 
Beskrivningen av dessa ceremonier kan belysa de norska 
kröningsbilderna, särskilt det ovannämnda gardiansigil- 
lets Olavsbild från Bergen. Kungen kröntes till ”den nye

28 Att S Olav vid kröningen själv skulle bära ett chrismatorium med 
vigd olja eller en dryckesbägare (hanap) är en misstolkning av cibori- 
ets roll i Olavsikonografin (Irgens-Larsen 1947, 258; Lidén 1997, 45, 
100; se kap 4 inl och tab 6:11).



Olav”. Erik av Pommerns hyllning i Nidaros 1389 blev 
möjligen kompletterad med en kröning i Oslo vid riks- 
rådsmötet påsken 1392 (Haug 1993, 28 ff). Avsikten 
kan ha varit att få sin dynastiska status befäst inför krö
ningen till unionskonung i Kalmar 1397 (se kap 3:4:5-6 
och tab 2:18). Även Karl Knutsson blev både hyllad och 
krönt i Norge (se nedan).

För att bättre förstå 1400-talets kröningsframställ- 
ningar inom det senmedeltida måleriet i Sverige, är det 
befogat att förklara något om den liturgiska krönings- 
mässan, som inte sällan förlädes till påsken (se exkurs 
1:1). Efter mitten av 1400-talet utvecklades liturgin på 
flera håll i Nordeuropa mot mer praktfulla ceremonier, 
såsom hos de burgundiska furstarna. Trumpetfanfarer 
kompletterade nu orgel och körsång i traditionell kyrko
musik. En speciell ceremoni utvecklades under mässans 
offertorium, vilket särskilt gällde kröningsmässan (Zak 
1984, 248 ff). Efter kröningen skulle kungen eller kejsa
ren tåga fram till altaret under offertoriesången, för att 
överlämna sin gåva till kyrkan. Kungens svärdbärare 
skulle gå framför honom, och efter honom skulle han föl
jas av en rad biskopar, abbotar och präster. Längst fram 
skulle processionskorset bäras. Vid offertoriet delades 
också kröningsmynt eller kröningsmedaljer ut. Te Deum 
fick då en bekräftande laglig karaktär. När ceremonin var 
över öppnades kyrkans portar och folket strömmade in 
för att beskåda kungen med sin kröningsdräkt och sina 
maktinsignier. Träsnittsbilder av denna typ av praktfulla 
kröningfester var förlagor som hade vid spridning (Ku
sche 1991, 16).

Kröning i Sverige
En tysk liturgisk ordning med kröningsakten inplacerad 
i en mässa följdes i Danmark och Sverige (Beskow 1964, 
497 ff; Larsson 1997, 17ff). Vid intåget i kyrkan kunde 
man sjunga responsoriet Tua estpotentia. Ceremonin in
leddes med ett förhör, scrutinium, med tre till sex frågor 
till kungen eller en proklamation, promissio, som utgjor
de kungaeden. Efter smörj elsen och investi turen över
lämnades liksom i Norge två spiror, sceptrum och virga, 
”rikiswanden”. Konungen knäböjde vid en bönstol och 
kronan sattes på hans huvud. Därefter skedde intronisa- 
tionen vid tronstolen i koret, då riksäpplet och svärdet 
överlämnades, varefter kröningen bekräftades med hä
roldens utrop och trumpetfanfarer, samt troligen även 
här med Te Deum. Kungamakten och kyrkan i Sverige 
knöts samman under 1200-talet, men ingen svensk kyrk
lig makthavare har dock haft samma dominerande roll 
som biskop Eystein av Nidaros hade i Norge (tab 2:4).

Den första kyrkliga kröningen i Sverige, som är histo
riskt belagd, var Erik Knutssons kröning 1210 i Uppsala 
domkyrka, vilken följdes av Johan Sverkerssons krö

ning 1219 i Linköpings domkyrka (Thordeman 1952, 
309-310). Kung Birger Magnussons kröning 1302 ägde 
rum i Söderköping, en händelse som skildras i Erikskrö- 
nikan från 1320-1350 (Jansson 1986, 88). Kungens de
position i Uppsala domkyrka 1311 upptar kröningsklä- 
der och insignier (tab 6:31). Även här finns samband 
med Kristi passion, ty förutom kröningsordningen done
rade kung Birger en handskrift, en ”historia” om Herrens 
törnekrona. Under Magnus Eriksson var Norge och Sve
rige i personalunion, och 1336 kröntes han i Stockholm 
för båda rikena av ärkebiskop Peter av Uppsala (Blom 
1992, 118ff). Magnus Erikssons inventarium från Bo
hus fästning 1340/1346 nämner ”unum par kronoclæ- 
dhe”, vilket kan vara den norska kröningsdräkt som förts 
från Akershus skattkammare till Bohus när kungen blev 
myndig 1332 (Blom 1985, 75; 1985:11, 133; RN V, 
125). Förutom dräktens delar nämns även ett scepter och 
en riksstav, unum sceptrum cum uno rikizwand(tab 6:31).

Kröningen hade stor betydelse i svenska lagtexter, så
som Östgötalagen, Upplandslagen och Magnus Eriks
sons lagböcker. Konungabalken i Upplandslagen från 
1296 anger hur kungaval och kröning skall gå till (Thor
deman 1952, 308-310; Åberg 1993, 16): ”De skola dö
ma honom till krona och konungadöme, att råda över 
landen och styra riket, att styrka lag och hålla fred.” Först 
sedan kungen har ridit eriksgatan skall han krönas: ”Då 
skall han av ärkebiskopen och lydbiskoparna vigas till 
kronan i Uppsala kyrka.” Genom biskoparnas smörjelse 
och välsignelse i kyrkan har kungen fått sin makt av Gud. 
Han blir konung av Guds nåde, Dei gratia rex siveorum, 
som devotionsformeln lyder, och ”Herrens smorde, 
christus Domini”. Den latinska Erikslegenden från 
1270-90 och 1344 följer däremot en äldre tradition med 
kungaval och tronsättning, och kröningen saknas till 
skillnad från den senare fornsvenska versionen (Lunden 
1945, 31; Thordeman 1954, 11 ff). Den fornsvenska 
Erikslegendens centrala tema är som ovan nämnts en jor
disk kröning (SFSS 7:3, 343; EH ini XIV): ”tha war han 
walder eendråkteligha til konong oc widh wpsala högtid- 
helica ophögder oc kröntir.” På felaktiga grunder har 
man därför antagit, att kröningsmotivet var exklusivt för 
Eriksikonografin (Nygren 1945,179;Thordeman 1952, 
305; 1954, 210; tab 2:4). Olavsikonografins krönings- 
bilder är dock som ovan visats betydligt äldre än de är i 
Eriksikonografin, där motivet inte slår igenom förrän ef
ter 1450, då främst i Gamla Uppsala kyrka och i Uppsala 
domkyrka (se kap 3:8:1 och tab 2:4).

3:4:5 Med spira och gudomlig rustning
Flygelmålning, Söderköping (I), Sverige 

Under en rak baldakin sitter S Olav på sin tron klädd i 
rustning och mantel på flygeldörren från Söderköping (I)



(tab 1: 26. PI 14). Söderköpingsmålningen, som troligen 
tillkom i Danzig omkring 1425, uppvisar det enda ex
emplet inom måleriet med S Olav under en baldakin, nå
got som är vanligt i skulpturens Olavsskåp. Han har gyl
lene gloria, krona, bälte, handskar och kort spira i högra 
handen istället för riksäpple. I vänster hand håller han en 
hillebard med ett litet yxblad, vars långa skaft han stöter i 
ryggen på drakunderliggaren. Till skillnad från de äldre 
tronande Olavsgestalterna i kunglig ceremonidräkt trä
der här fram en ny Olavstyp, en riddare i rustning tram
pande på en drake med krönt kungahuvud, en av de 
första drakunderliggarna i måleriet (se kap 4:2:1, 6). S 
Olav i Söderköping har skimrande, silverfärgad plåtrust
ning, vilken kan uppfattas både som en symbolisk och 
som en realistisk rustning.

Målningen på flygeldörren från Söderköping kan ut
ifrån en historisk kontext sättas i samband med Erik av 
Pommerns kröning till unionskonung i Kalmar 1397 (se 
kap 5:2:1—2 och tab 2:18). Till kröningsmötet kom 67 
biskopar och prelater, riddare och svenner, vilka besegla
de kröningsbrevet av pergament. Där var även ärkebisko
par och kanslerer, men från Norge kom dock ej full re
presentation, vilket kan ha berott på att kung Erik möjli
gen blivit krönt i Oslo några år tidigare (Haug 1995, 
25 flf). Den nykrönte kung Erik uppges själv ha läst evan- 
gelietexten vid altaret under kröningsmässan i Kalmar 
(Larsson 1997,17 ff) - Ett samtida porträtt från Budapest 
omkring 1424 visar Erik av Pommern i förnäm dräkt, av 
liknande slag som S Olavs dräkt på Barbieraltaret från 
Stralsund 1410 (Union 1996, 87). Margaretas unions- 
ideologi präglades av en gammaltestamentlig legitimi- 
tetstanke (Kaspersen 1996, 232; tab 2:18). Erik av Pom
mern framställdes såsom konung av ”Guds nåd”, Dei 
Gratia, och förebilderna var kung David och Salomo. 
Margareta instiftade psaltarläsningar och understödde 
kulten av samtliga tre nordiska rikspatroner, alltså även S 
Erik i Sverige (Ahnlund 1954, 138 ff). Man kan därför se 
Söderköpingsbilden som ett förhärligande av Erik av 
Pommern såsom den ”nye David” eller den ”nye Olav”, 
dels utifrån kröningsbrevet från 1397, dels enligt drott
ning Margaretas ambitioner vad gäller Olavskulten.

Jämför man Söderköpingsmålningen med det ovan 
beskrivna liturgiska kröningsmotivet i Olavsmässan 
framträder enligt sensus spirituals bildens symboliska be
tydelse desto klarare, vilket gör att bilden även kan tolkas 
som en martyrkröning (se kap 3:8; exkurs 1). Vesperns 
kapiteltext i Leofricofficiet handlar om S Olavs andliga 
vapen, ty enligt bibeltexten rustade han sig med andliga 
vapen, trons vapen (Leo, 201; Jes 59:17-18). Guds rid
dare, Christi athleta, sitter här klädd i ”rättfärdighetens 
pansar”. Den stridande kung Olav verkar ha kommit di
rekt från slagfältet i Stiklestad till sin gudomliga investi- 
tur, vilket kan sägas illustrera Olavsofficiets skildring av

himmelsfärden och martyrkröningen i matutinens sjun
de lectie 29 juli: De bello migrauit adpacem, ”Han fördes 
från slagfältet till den himmelska konungens palats”. 
Den bistre och rustade S Olav ser dock ut att vara redo för 
nya strider. Långt senare, omkring 1480, framträder en 
kröningsbild på ett annat helgonskåp från Söderköping 
(II), som ger en god illustration till hur en senmedeltida, 
svensk kyrklig kröning kunde ha gått till (se kap 3:4:7). 
(P113).

3:4:6 Riddare och bönder vid kröningen
Kalkmålning, Lid, Roslagsbro, Knutby
och Tegelsmora, Sverige

Med målningen av Olav den heliges kröning i andra 
långhusvalvets legendsvit i Lids kyrka introducerade Al
bert Målare på 1460-talet ett nytt motiv bland de narra- 
tiva Olavsbilderna i Sverige (tab 1:41; PI 8 c). Krönings- 
motivets placering på östra valvkappan ger händelsen en 
central roll i bildberättelsen. Den tidigare nämnda kapp
seglingen i Lid följs här av en kröningsbild, som därmed 
ger den efterföljande martyriebilden en särskild innebörd 
(se kap 3:7:7). Under ett grenverk tronar kung Olav i bil
dens centrum. Han har långt hår och helskägg, bär krona 
men saknar gloria och yxa. Under en skinnfodrad mantel 
med sidosprund och skinnkrage bär han tunika med 
bräm. Kungen håller båda händerna i knäet men på 
grund av bildens skador kan man ej avgöra vad han håller 
i händerna, kanske en spira (?) och ett världsklot (?). Runt 
om kungen står coronatorerna och ämbetsmännen, både 
kyrkliga och världsliga. På kung Olavs högra sida står en 
biskop i mitra, men eftersom pallium och handskar ej 
syns kan man inte fastställa om det är en ärkebiskop. På 
hans vänstra sida står en riddare med skinnbrämad rock 
och stort gyllene ordenskors på bröstet. De håller båda 
med varsin hand i kungakronans bladspetsar. Biskopen 
höjer samtidigt högra handen i en välsignelsegest, medan 
riddaren håller handen om ett skaft eller en rulle, det kan 
vara ett svärdskaft eller en bokrulle.

Bakom kungen står en hertig och mitt emot honom 
syns en prelat, och de håller båda händerna mot kungens 
rygg. Bakom biskopen står fyra krigare till vänster i bild. 
Den främste av dem bär ett pilkoger vid höften och en bit 
av pilbågen är synlig i hans hand, men spjut och hillebar
der saknas. Bakom ädlingen till höger i bild står en lek
man, en krigare samt två kortväxta bönder med knäande 
steg och böjda armar. Den främste bonden, klädd i kort 
rock och med en kraftig bredyxa instoppad i bältet, stö
der sig på en stav, troligen en krycka, varför han kan be
skrivas som en hjälpsökande pilgrim. Ansiktsuttrycken 
skiftar hos de avbildade personerna, kungen ser milt 
sorgsen ut, medan biskopen, adelsmannen och prelaten 
är förtjusta. Krigarna och bönderna ser mer bistert på ce-



remonin. En liten hund lutar sin tass mot tronen och vif
tar på svansen, en symbol för troheten. På den norra 
sköldbågen i samma valv återges ett heraldiskt motiv med 
slingrande vegetativa drakar som kan sägas ha anknyt
ning till kröningen, ty de håller en krona (se kap 3:3:8). 
(P1 8 a). Eftersom bilden av S Olavs kröning är målad på 
valvets östkappa utgör motivet en direkt parallell till Ma
rie kröning på triumfbågen.

En jordisk kröning?
Albert Målare har framställt en kyrklig kröningsceremo- 
ni i en realistisk stil och placerat in den i berättelsens kro
nologi mellan seglatsen och martyriet. Alberts realistiska 
stil gör att man skulle kunna uppfatta hans kröningsbild 
som kung Olav Haraldssons jordiska kröning, trots att 
denne aldrig kröntes under sin levnad. Kanske ville 
konstnären framställa händelsen såsom han själv före
ställde sig att en kröning kunde ha gått till en gång för 
länge sedan. Några direkta förlagor har ej påträffats som 
kan förklara bildens komposition med biskopar, riddare 
och pilgrimer (tab 2:4). Forskarnas syn på Alberts krö- 
ningsmotiv har präglats av historiska tolkningar, men 
skriftliga belägg har inte alltid specificerats, när man t ex 
jämfört med samtida kröningar (Nilsén 1986, 39, 113, 
495—497; tab 2:4). Lindgrens jämförelse med Liibeckpas- 
sionalet innebär, att det skulle röra sig om en händelse på 
jorden, den inledande kyrkliga kröningen i Danmark 
som var kappseglingens mål, och således inte om legen
dens avslutande törnekröning (Lindgren 1981, 145; se 
exkurs 2:2 Leuven 8:1). Kung Olavs kröning i Lid kan 
liknas både vid den ovannämnda lagtexten i Upplandsla
gen och Erikslegendens kröning. Man har även velat 
förknippa Lidmålningen med Karl Knutsson, varför en 
jämförelse med Historia Sancti Olai är befogad.29

Tillkomsten av den svenska dikten Historia Sancti 
Olai har satts i samband med Karl Knutssons ”håndfest- 
ning” och kröning i Trondheim 20 november 1449, efter 
hyllningen i Hamar (se kap 2:1:2). Kungavalet på tinget 
omnämns i dikten, men en jordisk kröning saknas, och 
den kyrkliga legendens martyrkrona uppträder i dikten 
såsom ett tillägg av översättaren (v 425—445,474^476; se 
kap 3:8:3). Dikten inleds med S Olav som tronar i him
melen med en martyrkrona, en ”Crona froom”, vilket an

29 Albert Målares kröningsbild i Lid har även satts i samband med 
olika historiska kröningar i Sverige (Lundberg 1961, 178; Warmeni- 
us 1991,23). Målningens ståtlige riddare skulle då vara Erik Axelsson 
Tott, herre på Nyköpingshus. Den tronande S Olav tolkas som en re
presentation av en samtida kung, men forskarna lämnar olika förslag. 
Lundberg föreslår Christian I:s kröning i Uppsala 1457 och biskopen 
skulle då vara Sigge Ulvsson Sparre från Strängnäs. Därom berättas i 
Sturekrönikan (SK v 657-662). Warmenius däremot föreslår Karl 
Knutssons återkallande 21 sept 1467 och han ser Erik Axelsson Tott 
som donator (se kap 5:2:1—2).

spelar på Karl Knutsson (HSO v 7—12): ”Han kom nor- 
ge til Christendom/ j himmerike bär han Crona froom/ 
Aff Norges kroneca haffwer iak vtsökt/ thz mich haffwe 
besth aatnögt.” En mer realistisk karaktär har dock krö- 
ningsmotivet i Karlskrönikan, vars avsnitt om Karl 
Knutssons kröning i Trondheim 1449 kan jämföras med 
Alberts målning i Lid: ”Torsdagen for katerine sa redho 
är/ Archebiscopen aff trondehm crönte honom tär/ bi- 
scopen aff hamar hiölt mz pa/ prelata oc klerke giorde oc 
saa/ han vigdes tha oc hylladis thär.”

På målningen i Lids kyrka skulle man då se en förhär
ligad bild av Karl Knutsson såsom den ”nye Olav” på sin 
kröningsstol i Nidarosdomen. Coronator var ärkebisko
pen Aslak Bolt som stödde den svenske kungen (Joys 
1955, 431; Blom 1988, 12; se kap 5:2:1 och tab 2:18). 
Kungens kröningsdräkt, surkot, liknar kungaskruden i 
Magnus Erikssons inventarium från Bohus fästning 
1340, unum mantellum, ima toga, unnm sorkot, alltså en 
ålderdomlig typ av dräkt (Wallem 1947, 136). Aslak 
Bolt, som hade stött Karl Knutsson, avled dock året efter. 
Karl Knutsson förlorade kungamakten i Norge och fick 
lova att avstå kronan (DN 3:2, 588). Det blev kung 
Christian I av Oldenburg som kröntes till Norges ko
nung i Nidaros 2 augusti 1450.1 Sturekrönikan uttalar sig 
Karl Knutsson om kröningar (SKv 157—158): ”Jagbadh 
honum aldrig latha sigh kröna, ther åth är fögha gangn 
som iag monde röna.” I Lidmålningen överväger den 
världsliga karaktären, medan avsnittet i Karlskrönikan 
framhäver den kyrkliga aspekten, vilket enligt min me
ning gör det troligt att Alberts bild har större samband 
med de liturgiska texternas martyrkröning. Den jordiska 
ceremonin skulle enligt kyrkan vara en spegling av den 
himmelska kröningen.

Om man jämför Alberts kröningsbild i Lid med 
Olavsmässans liturgiska kröningstema, som beskrivits 
ovan, finner man trots bildens realistiska karaktär flera 
likheter enligt Olavsmässans sensus spiritualis (se exkurs 
1:1, 3). Placeringen av kröningsbilden mellan kappseg
lingen och martyriet hör mycket väl samman med det 
växelvisa framförandet av seglatsen, kröningen och mar
tyriet i mässans sånger och lästexter. Alberts klara och di
rekta bildspråk innebär att mässans liturgiska krönings- 
budskap blir levandegjort för betraktaren, i bildens sensus 
litteralis, dess grundläggande ikonografiska betydelse. 
Bilden bekräftar sångens ord, och den kan jämföras med 
Nidarosliturgins psalm Misericordias Domini, där seglat
sen och kröningen kombineras (Ps 89:20): ”Jag kröner en 
hjälte.” Alberts helhetskomposition av bilderna i valvet i 
Lids kyrka med kröningen i mitten överensstämmer med 
mässans kombination av seglatstemat i episteltexten lus
tum deduxit och det efterföljande kröningstemat i Posuis- 
ti Domine. Samma kombination av seglatstema och krö
ning har också avsnittet ur Syraks bok, där kröningsmo-



tivet Corona anrea bildar höjdpunkten i alleluiasången 
(Syr 45:12). I Linköpingsliturgin utgjorde dessa teman 
ett viktigt inslag i Törnekronans fest (se exkurs 1:6). Nä
ra till hands är en jämförelse med Vadstenapredikningar- 
na, där den rättfärdige försakar i livets tävlingskamp för 
att vinna en ”oförgänglig festkrans”, coronam incorrup- 
tam (C331;l49 v; I Kor 9:24-27).

Riddare och biskop
En grupp av kröningsbilder i Uppland kan på samma sätt 
som Alberts bild av Olav den heliges kröning ses som en 
gestaltning av Olavsmässans kröningstema. Det gäller 
kyrkorna i Roslagsbro, Knutby och Tegelsmora (tab 1 : 
56, 57, 66). Här har dock varken bönder eller hjälpsö
kande sjuka någon representativ roll. Motivet S Olavs 
kröning i Roslagsbro från 1471 är placerat på långhusets 
södra vägg alldeles intill triumfbågens Olavsaltare med 
kungaskulpturen (tab 1:56; Fig 100a, 140a, c). Bilden 
som är skadad har hänförts till Olavslegenden av flera or
saker, dels är S Olav kyrkans skyddshelgon, dels är seg
latsbilden målad ovanför. I bildens mitt tronar helgon
kungen, skägglös med långt ljust hår och en hög krona, 
men gloria kan endast anas. Under den öppna manteln 
med skinnbräm syns en veckad tunika. På grund av mål
ningens skador kan man ej urskilja attributen i händerna. 
Bakom tronen står på kungens vänstra sida en biskop (är
kebiskop?) i mitra och kåpa, ev pluviale. På hans högra si
da står en riddare i kort brokadrock. De håller varsin 
hand på kungakronan. Övriga personer kan svagt urskil
jas , men det som syns särskilt tydligt är en bredbladig yxa 
med långt brunt skaft. Trots att kungen är skägglös och 
saknar attribut, kan man på grund av yxan och svitens 
helhet hänföra framställningen till motivet S Olavs krö
ning.

Bilden av S Olavs kröning har en liknande placering i 
Knutbysviten från 1490-1500 som i Roslagsbro, under 
seglatsen på södra väggen i första långhustravén (tab 
1:57; Fig 141 a-b). Kröningsbilden har också en likartad 
komposition, vilket kan tyda på ett samband mellan 
konstnärerna i Tierpsgruppen och Knutbygruppen. Rö
da färger finns bevarade i ornament och kläder, gula färg
rester i riksgloben och glorian, svart i konturer och skor 
samt blå färg i kungens mantelkrage. Utifrån de övriga 
motiven — seglatsen med sjöodjuret, martyriet och dröm
men — har kröningsbilden hänförts till Olav. S Olav tro
nar med krona och gloria och bakom tronen skymtar ett 
landskap. Kungen har brunt hår och kluvet helskägg och 
bär en mantel med vida ärmar och bred krage. På grund 
av skador kan attributet ej tydas. På kungens vänstra sida 
kan man urskilja en upplyftad hand som håller i kungens 
krona, troligen en biskops, ty bakom honom syns hans 
kräkla och en skägglös klerk. På kungens högra sida är en

riddare med mantel fragmentariskt synlig, och rester av 
ett svärd syns i hans högra hand.

Liksom i Roslagsbro och Lid uppvisar även S Olavs 
kröning i Knutby en jämvikt mellan den kyrkliga och 
världsliga makten (tab 2:4). Här är riddaren i sin mantel 
mer dominerande än i Roslagsbro, vilket kan anknytas 
till Väsbysläktens inflytande (Wilcke-Lindqvist 1979, 
7—16). Nilsén däremot framhäver det andliga innehållet 
i kyrkoprogrammet, ”själen som belönas med det eviga 
livets krona”, en tolkning som följer liturgins andeme
ning (Nilsén 1986, 477). Att motivet skulle vara en mar
tyrkröning motsägs dock av bildens placering som andra 
bild efter seglatsen i legendsviten, vilket förstärker in
trycket av en jordisk, historisk kröning.

Erik Östenssons signerade kröningsbild från Tegels
mora 1504, nu bevarad i Mandelgrens teckning, var ur
sprungligen placerad efter seglatsbilden på sydväggen in
till triumfbågen (tab 1:66; Fig 140 e—f). Maria och Olav 
tillhör kyrkans skyddshelgon, vilket har varit en grund 
för Olavstolkningen. Kungen sitter frontalt, klädd i en 
vid, rikt veckad mantel med bred skinnkrage i bildens 
mitt på en tron med dekorerat bakstycke framför ett dra
peri. Han har långt mörkt hår, saknar skägg, och håller 
båda händerna framför bröstet i en bönegest. På var sin 
sida om kungens tron står en ärkebiskop och en riddare, 
vilka båda med bägge händerna lyfter upp den höga kro
nan över kungens huvud. Ärkebiskopen bär mitra med 
långa band, infiilæ, och en fotsid pluviale med bröstfibu- 
la, bakom honom bärs hans kräkla. Riddaren bär en vid 
mantel med skinnbräm och krage, bakom honom står en 
väpnare som håller en kort dekorerad liljespira i högra 
handen och ett långt bredbladigt spjut i vänstra handen 
(en yxa?). Att de alla liksom kungen är skägglösa, har va
rit en grund för Erikstolkningen (tab 2:4).

Kröningsbilderna i Roslagsbro, Knutby och Tegels
mora åskådliggör alla kröningstemat i Uppsalaliturgins 
Olavsmässa, Posuisti Domine, ”Du sätter på hans huvud 
en krona av guld” (se exkurs 1:1). Parallellen med Marie 
kröning som betonas i Lid saknas helt i Roslagsbro och 
Knutby, men återkommer i Tegelsmora, vilket betonar 
samhörigheten med mässans kröningstema och parallel
len med kung David. Olavsviten i Roslagsbro beställdes 
troligen av Sten Sture och målades 1471 i Tierpsgrup- 
pens stil. Möjligen kan det vara fråga om ett förhärligan
de av kung Karl Knutsson, efter dennes död 1470 (se kap 
5:2:1 och tab 2:18).

3:4:7 Biskoparnas dominans
Flygeldörr, Söderköping (II), Sverige
Kalkmålning, Almunge, Danmarks kyrka
och Odensala, Sverige

Kröningsakten på flygeldörren från St Lars kyrka i Söder



köping (II) äger rum i en kyrka med gotiska valv, rutigt 
golv och rundbågade fönster (tab 1:61; P1 13). Den raka 
tronen, som står på en upphöjning, har ett brokadtäcke 
som övergår i ryggstycket och baldakinen. Denna krö- 
ningsframställning från omkring 1480 har hänförts både 
till S Erik och S Olav (Thordeman 1954,209; Andersson 
1976, 53; tab 2:4). Kungen sitter frontalt på tronen utan 
gloria, i sin högra hand håller han en gyllene spira, med
an den vänstra vilar över knäet. Han har ljust, långt hår, 
kort skägg. Över en mörkgrön tunika och röd dalmatika 
bär kungen en gyllene brokadmantel med mörkblått 
mönster och brun pälskrage. Av de cirka tolv personer 
som står runt tronen dominerar de kyrkliga, fyra bisko
par i guldprydda mitror står närmast kungen. På hans 
vänstra sida står den förste biskopen, klädd i full ornat 
med blå mitra, biskopshandskar, röd pluviale, blå mäss
hake och gyllene kräkla, men utan pallium. På andra si
dan om kungen står den andre biskopen i vit mitra och 
mörkgrön mässhake. Med sina handskbeklädda händer 
lyfter de båda vithåriga och äldre coronatorerna en låg 
krona på kungens huvud. Bakom dem står de yngre bis
koparna, en i violett mitra och en i grön mitra. Kring bis
koparna står unga svenner ur kungens hov medan värds
liga, äldre personer döljer sig i bakgrunden.

Till skillnad från kröningsbilderna i Lid och Roslags- 
bro domineras framställningen av kyrkans män. Riddare 
och köpmän är underordnade och allmogens represen
tanter saknas. Kröningsbilden som inleder dörrens le
gendsvit har hänförts till Eriksmotiven utifrån den forn- 
svenska Erikslegenden. Thordeman har dock lämnat frå
gan öppen om inte alla scenerna skulle kunna tillhöra 
Olavslegenden. Målningen skildrar huvudmomentet i 
den kyrkliga ceremonin, när biskoparna lyfter upp kro
nan på kungens huvud, ”riksens krona” och kungamak
tens symbol enligt det svenska ceremonielet. Att kungen 
fått sin kungamakt av Gud genom biskoparnas smörjelse 
och välsignelse åskådliggörs i målningen genom kungens 
ödmjuka nedåtvända blick (Thordeman 1952, 310).

Liksom i Lid och Roslagsbro placerades omkring 
1485—1490 bilden av S Olavs kröning i Almunge efter 
seglatsen med trollstriden men på långhusets västvägg 
(Fig 138 b). Kröningsbilden är skadad och dold av orgel
huset, vilket har gjort identifieringen osäker (tab 1:50). 
Kungen tronar i bildens mitt. Han bär gyllene krona, en 
riksstav (yxa eller spira?) i högra handen och en glob (?) i 
vänstra handen, men han saknar gloria. Han har brunt 
hår, kluvet helskägg och är klädd i en röd mantel med 
bräm och stort spänne. På var sin sida om kungen står 
biskopar i mitra och håller sin hand på kungens krona. 
Biskopen på kungens vänstra sida är troligen den för
nämste, ty han är klädd i pluviale och fibula och domine
rar över den andre biskopen i grön kåpa, men något pal
lium kan ej ses. Bakom står ett par världsliga personer, en

riddare i hatt och en ung väpnare, som håller i ett långt 
ljusbrunt skaft med yxblad, Olavsyxan (?). Man har valt 
att skildra momentet efter själva kröningen, välsignelsen 
av kronan.

Kröningsmotivet i Danmarks kyrka följer efter seglats
motivet i valvkappan, ovanför Olavsbilderna på södra 
väggen intill triumfbågen (tab 1:51; Fig 44 b). Kung 
Olav sitter frontalt på en rak tron, med gyllene krona, 
långt hår, helskägg och sorgsen blick. Han bär en vid 
mantel, öppen fram och med spänne på bröstet. Om glo
ria funnits kan ej avgöras. Båda händerna, som vilar i 
knäet, saknar attribut. På kungens vänstra sida står den 
förste biskopen i blå mitra och pluviale, men kräkla och 
pallium saknas. Biskopen på andra sidan bär vit mitra 
och gyllene mässhake. Båda två håller varsin hand på 
kungakronan. Två präster assisterar, och en hertig i man
tel samt en ung krigare med ett långt spjut bevittnar sce
nen. Liksom i Roslagsbro skildras i Danmarks kyrka bå
de biskoparnas välsignelse av kronan efter kröningsak- 
ten. Eftersom attribut som yxa, spira eller glob saknas, 
skiljer sig denna framställning från övriga kröningsbilder, 
men det kan bero på felaktig restaurering. En trolig förla
ga till den krönte Olav är liksom i Almunge Marie krö
ning (se kap 5:2:1). Maria var tillsammans med S Olav 
skyddshelgon för Danmarks kyrka, och Marie kröning är 
ett motiv som aldrig saknas i Albert Målares bildprogram 
(Nilsén 1986, 497). Kröningen utgör finalen i skildring
en av Marie förhärligande, hon hyllas som himladrott
ning och Kristi brud.

Kröningsbilden i Odensala kyrka placerades efter seg
latsmotivet på södra långhusväggen i långhusets första 
trave, på västra sidan om fönstret (tab 1:52; Fig 43 b). På 
grund av den hårda restaureringen saknas säkert underlag 
för bildens tolkning. I denna kröningsceremoni far inga 
värdsliga lekmän deltaga som vittnen, ty här dominerar 
biskoparna helt vid kröningsakten. Kung Olav, klädd i 
mantel med skinnkrage, sitter på tronen framför ett 
brodkadhänge. Det gyllene bältet, bröstsmycket och 
halskedjan är sannolikt felrestaurerade, och ursprungli
gen har han troligen hållit i mantelbandet och ett riks- 
klot. På var sin sida om tronen står två biskopar med mi
tror och korkåpor, och de håller båda sin hand lätt på kro
nan. Biskopen på kungens högra sida håller ett manuale 
med kröningsceremonielet i sin högra hand, och vid hans 
sida står en biträdande präst med en bok i handen. Att 
biskoparna dominerar på kröningsbilderna i Almunge, 
Danmarks kyrka och Odensala, beror sannolikt på när
heten till Uppsala domkyrka och ärkebiskopens inflytan
de. Men det hör också samman med kröningstemats roll 
i Uppsalastiftets Olavsmässa och med kröningsceremo- 
nins integrering i liturgin, där biskoparnas dominans var 
självklar. Genom den stilistiska parallellen mellan S 
Olavs jordiska kröning och Marie himmelska kröning,



kommer denna integration till uttryck även i konsten (se 
kap 3:8:2—3).

3:5 RITTEN MOT STIKLESTAD
3:5:1 Olavsryttaren
Kung Olavs bittra landsflykt, exsilia, skildras såsom en 
Guds prövning i Olavsdagens officium, i andra noctur- 
nens sjätte lectie, Denique decoctus igné (se exkurs 1:3, 4 v 
6a). Att kungen fick ”utstå” detta såsom ett straff från sitt 
trolösa folk, framgår av sjätte versen i sekvensen Lux il- 
luxit. Först när han bestått landsflyktens eldprov var han 
värdig att återvända, och han valde då vägen genom Sve
rige, persuecie. Den efterföljande psalmen In domino con- 
fido uttrycker kung Davids sorg och bitterhet, vilket en
ligt sensus spirituals anknyter till det allegoriska fågelte
mat i Olavsikonografin (Ps 11:1): ”Hur kan ni säga till 
mig: Fly som en fågel till bergen!” Flyktmotivet domine
rar även de följande psalmerna (Ps 16-17). Det isländska 
Olavsofficiets femte lectie Clarissimus igitur ger dock en 
ljus bild av vistelsen i Ryssland och hans mottagande vid 
hemkomsten (Storm 1880, 273). Han togs emot av de 
goda ”med stor iver, visade sig kär och önskvärd”, men ”i 
sanning fruktansvärd och hemsk” för lärans motstånda
re. Någon ryttarfärd förekommer ej i predikotexternas 
flyktmotiv, t ex Passio Olavi och Ribelegenden, och i Leu- 
venlegenden sägs endast att det är Kristus som uppmanar 
honom att ”undfly sin broders vrede” (se exkurs 2: Ribe 
11:4, Leuven 8:2).

Ryttaren hör till standardmotiven inom europeisk ha- 
giografi och härskarikonografi (Borenius 1927, 21 ; se tab 
2:5 och kap 5:2:3). Trots att motivet saknas i den tidiga 
Olavsdikten, har man spekulerat om en ursprunglig för
lorad ryttarstaty (Mowinckel 1928, 50). Det kan bero på 
att man utgått från historiska sagor, där Olavsryttaren är 
ett centralt motiv enligt sensus litteralis. Kung Olav steg 
till häst i sitt livs avgörande stunder, berättar Snorre i 
Heimskringla: när han tog makten i Norge, när han läm
nade sitt land och när han återvände (Hkr II kap 34, 121, 
179, 202). Kung Olavs enkla värdighet ställs i kontrast 
till kung Sigurds ståtliga högtidsdräkt och smyckade 
häst, och hans fromhet lyfts fram: ”Det hände en dag, att 
konungen red sin väg fram och sjöng sina psalmer.” När 
kung Olav insåg att han förlorat kungamakten, lämnade 
han sina skepp och gick upp mot en höjd för att se ut över 
det rike han mist. Landsflykt, exsilia, var enligt Frosta
tingslagen ett brott som gjorde kungen fredlös (Sandnes 
1992, 256; se kap 3:7:1). Därefter red han ut ur landet, 
för att sedan återvända på hästryggen.

På hemfärden inträffade flera mirakler, vilka framhävs 
i Legendariska sagan (Leg kap 73-77). Kung Olav red 
fram över fjällryggen på en vit häst och han såg ut över 
Norge. Plötsligt kunde han se hela världen, han fick en

helig vision om en större makt. Den långa ritten mot 
martyriet avslutades när kungen och hans följe hade nått 
dalen vid Stiklestad, han steg av hästen och slog läger med 
sina krigare. Både Legendariska sagan och Heimskringla 
berättar att han gav en bonde i Stiklestad pengar, en själa- 
gåva, för att denne skulle bedja för de fallna motståndar
nas själar, ett motiv som endast finns återgivet på Nida- 
rosantemensalet omkring 1300. Ryttarmodvet förekom
mer i en liten grupp Olavsbilder vid denna tid, förutom 
antemensalet även bokmålningen från Carrow, portalen 
från Hemsedal, resealtaret från Oslo (?) och kalkmål
ningen från Åhus (Wallem 1947, 5, 222—225, 254; tab 
1:5, 6, 17). (P1 2; Fig 28, 55 a, 128.) Den äldsta bilden i 
Carrowpsaltaren från 1250 föreställer en ryttarstrid, var
för den presenteras nedan i avsnittet om martyriet (se kap 
3:7:2, tab 1:1). Olavstolkningen av de ridande kungarna 
från Hemsedal har behandlats ovan i avsnittet om S 
Olavs stamträd (se kap 3 ini, tab 2:11). Resealtarets rytta
re hör till mirakelmotiven och tas upp nedan i avsnitten 
om drömmen och mirakierna (se kap 3:6:2, 3:10: 3, 6).

3:5:2 Kungens höviska ryttare
Kalkmålning, Åhus, Skåne (Danmark)

Kungens ryttare spränger fram på sina hästar över hela 
triumfväggens södra sida i Åhus kyrka, en kalkmålning 
som tillkom omkring 1300 och komponerades i tre friser 
(tab 1:17). Målningen är fragmentarisk och överkalkad, 
men har dokumenterats i Theodor Wåhlins akvarell 
1905 (Fig 128). En kung kan identifieras i flera scener 
med krona, mantel och tunika, men utan gloria. På övre 
frisen ser man i första scenen kungen till häst med sitt föl
je av ryttare, och i nästa scen står han med lyftade armar 
på marken framför krigarna, vilket sker under bönen och 
predikan före slaget. I andra frisen följer kungens marty
rium i ryttarstrid, och i den tredje frisen framställs en 
dödsbädd med en uppståndelsescen, ev hans skrinlägg
ning (se kap 3:7:3 och 3:9:2). Kungens ridande följe fär
das från vänster till höger mot hörnet vid långhusets 
södra vägg, där de bevarade scenerna är fokuserade. Den 
övre bildraden är skadad intill triumfbågens öppning, 
men i dess mitt kan man bland ryttarna urskilja kungen 
med en krona med trebladig lilja och ett baner i handen. 
Framför kungen rider en ung ryttare med ett band runt 
pannan, en hertigkrona (?). Hästarna är tecknade i två 
grupper med tre i varje, en häst i främsta ledet lyfter sitt 
huvud och gnäggar, andra hålls hårt med böjda huvuden 
och ett framben lyft.

När följet nått fram i nästa scen, stiger kungen av sin 
häst, vänder sig mot sina krigare, och höjer handen i en 
välsignelsegest. Han bär en hög krona, tunika och surkot 
med slitsar och är skägglös. Två krigare i vapenrock står 
bakom honom, de höjer en hand mot himlen. Framför



kungen knäböjer hans väpnare och ber med honom, in
till finns ytterligare bedjande personer. Den andra bildra
den börjar till vänster med en grupp av tre hästar, varav en 
skimmel. Ryttarna bär vapenrock, rustning och håller fa
nor i händerna. Den efterföljande scenen är svårtydd på 
grund av skador. Framför denna scen kommer ytterligare 
en grupp av tre ryttare i rustning och med fanor i hän
derna. Den främsta hästen höjer huvudet, skriar och ser 
den övermäktige fienden komma, en ståtlig, rustad rytta
re med hjälm. Kungen möter honom i spetsen för sitt hö
viska följe, han höjer båda händerna och ansiktet mot 
skyn och anropar sin Gud.

Trots attÅhusfrisen, som ibland kallas en ”riddarsaga”, 
endast finns att beskåda i en avritning, har de flesta hän
fört bildserien till Olavslegenden, men tolkningsunder- 
laget anges mer sällan (Eriksson 1989, 136, 212; tab 
1:17, 2:5). Min beskrivning utgår från det ovannämnda 
ryttarmotivet i Heimskringla men främst hemfärden i Le
gendariskasagan (HkrIIkap 34,121,179,202-207; Leg 
kap 73—77). Kung Olav rider med sitt höviska följe mot 
Stiklestad och sitt martyrium. Olavssviten i Åhus kan lik
som den i Carrowpsaltaren ha påverkats av samtida bilder 
med ryttarmotiv, vilka var högsta mode inom den nya 
höviska kulturen, t ex folkungaättens ryttarsigill (Nivéus 
1997, 35 ff). Bland nordiska ryttarbilder i kyrkokonsten 
omkring 1300 kan nämnas målningarna i Dädesjö, Små
land, Fjelie och Fanefjord i Danmark men även ryttarsce- 
nernaijumala (Söderberg 1951, 83 ff, 126 ff; Kaspersen 
1979,113,138, 144; Nyman 1980,70). Kung Olavs ryt- 
tarfölje uttrycker tidens höviska riddarideal, fromhet och 
mod, som framför allt präglar tidens diktning. De hövis
ka ryttarna i Erikskrönikan, som uttrycker den nya litte
rära hovstilen, red ”i langa leedh” liksom bildens ryttare 
(Jansson 1986, 164). Inflytande från dominikankonven- 
tet i Åhus kan ha bidragit till att S Olav fick en framträ
dande plats i kyrkans utsmyckning (se kap 5:2:1—2).

3:5:3 Sankt Olavs sj älagåva
Antemensale, Trondheim, Norge

Kung Olav och hans män red ner mot Stiklestad i Verda- 
len och slog läger. De sov under sina sköldar på natten, 
berättar Snorre i Heimskringla kap 207. Vid Stiklestad 
möttes de av många bönder som ville ansluta sig till 
kungens följe. Då berättar Snorre att kung Olav gav en av 
bönderna pengar, en själagåva, för att denne skulle bedja 
för de fallna fiendernas själar (Hkr II kap 207):

”Det här silvret ska du förvara och sedan dela upp. En 
del ska du ge till kyrkan, en del till prästerna och en del 
till de fattiga för deras liv och själ som dör i striden och 
som kämpar mot oss.” Bonden svarade: ”Ska jag lämna 
detta silver som själsbot för dina män, konung?” Kung
en svarade: ”Du ska lämna detta silver för att frälsa de

mäns själ som är med bönderna i striden och stupar för 
mina mäns vapen. De män som följer mig i striden och 
stupar kommer alla att frälsas tillsammans med mig.”

Snorre framhäver kung Olavs kristna dygder i motsats 
till biskop Sigurd, som i sitt tal till bondehären utfärdar 
ett begravningsförbud för kungens män, de döda fien
derna fick ej föras till någon kyrka (se kap 3:9:1; Hkr II 
kap 218). Kungens själagåva omnämns av Theodricus 
Munk, men denne ger en något annorlunda version 
(Munk, 67-70; tab 2:5). Kung Olav fick en uppenbarel
se att han skulle dö, och därför gav han allmosor för sina 
fienders själar: ”derfor kalte han til seg stallaren sin (slik 
forteller folk) og bod ham å gi almisser av kongens kasse 
til beste for alle dem som ville falle i kampen mot kon- 
gen.” Till skillnad från sagorna sätter Theodricus Munk in 
själagåvan i ett orsakssammanhang, drömmen föregår S 
Olavs själagåva. Han jämför S Olav med protomartyren 
S Stefan, en parallell som även förekommer i Olavsoffici- 
ets text på translationsdagen 3 augusti, enligt hagiogra- 
fisk standard (Apg. 7:60; Langebek 1773; se kap 3:9:1 
och exkurs 1:3).

Penningpungen
På ett enda konstverk finns motivet S Olavs själagåva be
varat, nämligen Olavsantemensalet från Trondheim om
kring 1300 (tab 1:5; Pl 15; Fig 56a). Nederst till vänster 
på antemensalet placerade ”Olavsmästaren” bilden av 
kung Olav till häst, vänd i höger profil. Mot en gyllene 
bakgrund rider kung Olav med rödbrunt hår och hel
skägg fram på en gulvit skimmel, sittande i en sadel med 
röda kuddar, grönmönstrat täcke och stigbyglar. Han är 
klädd i en ljusröd vapenrock över en hel brynjerustning, 
och ovanpå huvan bär han en låg, gyllene krona, men han 
saknar gloria. I sin upplyftade vänstra hand håller kung
en ett tomt språkband, som löper framför honom i en 
svängd båge över bildramen till mittfältets Olavsgestalt i 
en gyllene portal. Kung Olav vrider överkroppen fron
talt, vänder på huvudet i halvprofil och sträcker sin hög
ra arm bakåt. I handen håller han fram en gul penning
pung, målad med de runda penningarna markerade. 
Penningpungen tas emot av en skäggig man, som står 
bakom kungens häst. Han är klädd i bindhätta och halv
lång kåpa fodrad med skinn, troligen gråverk, vilket tyder 
på att han har en hög världslig rang. Han höjer händerna 
för att ta emot gåvan, tar penningpungen i vänster hand 
och lyfter andra handen i en bekräftande talegest.

”Olavsmästarens” bild av S Olavs själagåva är unik. 
Framställningen överensstämmer endast delvis med 
skildringen i Heimskringla och Legendariska sagan, ty 
kungen beskrivs inte till häst vid själva överlämnandet 
(tab 2:5). Den som tar emot gåvan är inte en bonde, som 
texten uppger, inte heller är det en präst, ty denne saknar



prästattribut såsom biskopsmössa och tonsur. Den väl
klädde, världslige ämbetsmannen som tar emot pengarna 
kan vara en lagman i kyrkans eller kungens kansli. Många 
forskare har tolkat bilden av själagåvan, men de har valt 
olika läsordning i sina tolkningar (tab 1:5, 2:5). Flera 
forskare, såsom Lindblom, Fett och Wichström, läser an- 
temensalet uppifrån och ned, med S Olavs själagåva som 
andra bild efter drömbilden (Lindblom 1916, 46, 224; 
Fett 1917, 149 ff, 229 ff; Wichström 1981, 260 ff). De
ras läsordning följer kronologin hos TheodricusMunk, att 
drömmen inträffar före själagåvan. ”Olavsmästaren” föl
jer den historiska sagan menar Fett, därför att man i 
Tröndelag krävde en ”historisk noyaktighet”, men han 
ser dock en klerikal tendens i bilden (Fett 1917, 152).

Blindheim och Danbolt läser nedifrån och upp med 
själagåvan som första bild (Blindheim 1969, 22; 1981, 
57; Danbolt 1988, 139, 145, 150; 1997, 18). Därmed 
följer de enligt sensus litteralis Snorres kronologi. Danbolt 
förlägger episoden till kvällen före martyriet, därefter 
jämför han med analogier som kejsarikonografms tri
umftåg och vicarius christi. Som bildförlaga anger han Je
su intåg, vilket ger bilden en djupare innebörd, att ”Olav 
er trådt inn i det Himmelske Jerusalem”, såsom en préfi
guration till himmelsfärden (Matt 20:18—19). ”Olavs
mästaren” i Trondheim målar på antemensalet den helige 
Olavs intåg i Stiklestad, han rider mot sitt martyrium och 
sin död. Stilistiskt och ikonografiskt närstående verk är 
Nedstrynantemensalet (Achen 1996, 68).

Genom målningens evangelistsymboler understryks 
Kristusparallelliteten (Blindheim 1981, 58). Sett i sitt li
turgiska sammanhang blir parallellen mellan den ridande 
S Olav och Jesu intåg i Jerusalem enligt min mening tyd
ligare. I medeltida mässförklaringar såg man nämligen 
offertoriet i mässan enligt sensus spirituals som en symbol 
för Jesu intåg i Jerusalem på palmsöndagen (Faehn 1955, 
619). På så sätt framstår S Olavs själagåva som en ma
nande symbol för den jordiske regenten, särskilt i hans 
viktiga roll under mässans offertorium speciellt under 
kröningsritualen. Olavsantemensalets bilder framhäver 
på detta sätt kyrkans syn på kungamaktens förhållande 
till kyrkan och den gudomliga makten. S Olavs själagåva, 
den stora penningpungen, har en konkret historisk bak
grund.

När kung Håkon Håkonsson på palmsöndagen 1218 
lämnade sitt offer på altaret vid S Olavs skrin, ville ärke
biskop Guttorm i Nidaros ej erkänna det som kungagåva 
(HHS kap 39, 77; KLNM 12, 526). Senare försonades 
de och stiftet fick kunglig rätt ”å slå penninger” i en 
myntverkstad (Skaare 1992,22; Blom 1997,138). Kung 
Håkon gav 1222 ärkebiskopen rätt till utmyntning, och 
i kungabrevet skriver han om själabotens betydelse, ”Ver 
vilium ollum monnum kunni gera at sialfum oss till sala- 
botar ok riki varo oc egnum till gagns”: ”Vi gjor alle vit-

terlig, oss selv til sjelebot, vårt rike og våre menn til gavn 
og glede både her og hisset, at vi har på våre egne vegne 
den til landets styre lovlig valgte konge etter oss tilstått 
den heilige kong Olavs bispedomme og erkebisp Gutt
orm såvel som alle, som etter han gudelig blir valgt til er- 
kebisper og vil være kongedommets venner etter Guds og 
menneskes lov, at han far ha en solvslåtteman som forstår 
sig vel på dette arbeid.”

De många själagåvor som överlämnades till kyrkan 
under medelriden har setts som ett bevis på, att folk trod
de på en frälsning och ett liv efter döden (NKH, 213). 
Antemensalets bild av S Olavs själagåva fungerade som 
en uppmanande instruktion, men även som en bekräftel
se på att frälsning kunde ske. Genom det tomma språk
bandet som målats över bildramen in i mittbilden med S 
Olav i portalen, anges bildberättelsens mål, det eviga li
vet.

3:6 DRÖMMEN 
3:6:1 Sankt Olavs drömmar

Carrowpsaltaren, England

I legenden om Olav den helige utgör kungens visioner 
och drömmar ett centralt tema (tab 2:6). Drömmarna i 
nordiska kungasagor utgör litterära element, vilka för be
rättelserna framåt och binder dem samman till ett ödes
bestämt händelseförlopp (Ringbom 1980, 39ff). Euro
peiska kungasagor innehåller inte sällan profetiska syner 
och hotfulla härskardrömmar, och drömmar hör också 
till den hagiografiska standardrepertoaren vad gäller hel- 
gonvitae (Abou 1994, 43, 49; Träume 1989, 46, 149, 
200, 233; se tab 2:6). De flesta forskare har beskrivit S 
Olavs drömmar såsom historiskt konkreta drömmar, en- 
ligt typen visio corporalis, snarare än andliga visioner, en
ligt typen visio spirituals. Att kung Olav värdesatte kun
skaper i drömtydning framgår av den ovannämnda 
Rödulftåten, där dessa drömtyper förenas (se kap 2:1:3 
och 3:7:9).

Snorre låter drömmarna i Heimskringla förebåda kom
mande händelser, men deras innebörd präglas snarare av 
sensus litteralis än av sensus spirituals. Kung Olavs dröm
mar beronas vid fyra speciella tillfällen, och sagorna skil
jer sig åt endast i detaljer. Den första drömmen inträffade 
vid Karlsfloden där kung Olav hade stannat på segelfär
den till Jerusalem, då han fick ett bud om att återvända 
till hemlandet (Leg kap 16; Hkr II kap 18). Snorre berät
tar att kung Olav såg en en stor man som sade: ”Far till
baka till ditt arvland, för du ska bli konung i Norge för 
evigt.” Under landsflykten i Gardarike fick kungen ånyo 
en liknande uppenbarelse. Då kunde han se att det var 
Olav Tryggvason, som stod vid sängen och manade ho
nom till strid för kungamakten, en ”hederssak” och en 
”hedrande död” (Hkr II kap 188): ”Du måste söka dig



med mod till landet för att Gud ska kunna ge dig bevis för 
att det är ditt.”

Legendariska sagan innehåller flera händelser då kung 
Olav drömmer, syner som blir avgörande för hans liv. På 
hemfärden genom Sverige red kung Olav med sitt följe 
norrut mot Norge och från hästryggen uppe på fjället 
skådade han en märklig syn (Leg kap 73; Hkr II kap 
202). Först såg han hela Norge och sedan hela världen. 
Den fjärde och sista drömmen inträffar före slaget vid 
Stiklestad, då kung Olav insåg att han skulle dö och att 
han skulle fa skåda paradiset (Leg kap 78; Hkr II kap 
214). Ett tidigt exempel på S Olavs dröm om himlaste- 
gen är berättelsen hos Adam av Bremen om hur kung 
Olav drömde i sitt tält, vilken man uppfattat vara stilbil
dande (Adam, 123):

När fienderna plötsligt gick till angrepp, medan han 
ännu låg och sov, gick en av befälhavarna i hans här, 
som hette Finn, fram till kungen och väckte honom: 
Då sade han med en suck: ”O, vad har du gjort? Jag 
drömde just att jag hade stigit upp på en stege, vars öv
re ända räckte till stjärnorna. Ack, jag hade redan nått 
slutet av denna stege, och himlen hade öppnat sig för 
mig så att jag kunde träda in, om inte du hade väckt 
mig och kallat mig tillbaka.” När kungen hade haft 
denna syn, blev han omringad av sina egna landsmän, 
och då han inte försvarade sig, blev han dödad och 
smyckad med martyrkronan.

Drömmen om himlastegen kan även ha sitt ursprung 
i Olavsdagens texter för matutinen (se exkurs 1:3). I 
tredje psalmen Domine quid, ”Herre mina fiender är 
många”, som sjöngs under första nocturnen efter antifo- 
nen om S Olavs omvändelse, ingår ett avsnitt om kung 
Davids dröm (Ps 3:4—7):

”Men du, Herre, är min sköld och min seger. Jag ropar 
högt till Herren, och han svarar från sitt heliga berg. Jag 
lade mig ner, jag sov, jag vaknade - Herren stöder mig. 
Jag fruktar ej för de tiotusen som ansätter mig från alla
håll.”

Enligt officiets sensus spirituals liknas den helige Olav 
vid de bibliska härskarna. Andra nocturnen inleds med 
psalmen Cum invocarem, ”Svara mig när jag ropar” (Ps 
4:4-7): ”Herre låt ditt ansikte lysa över oss!”, ”Jag lägger 
mig ned i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygg
het.” Sjätte lectien omtalar hur Gud kallar tillbaka S Olav 
från landsflykten, vilket illustreras av tionde psalmen i 
tredje nocturnens inledning, In Domino confido, ”Hos 
Herren tager jag min tillflykt” (Ps 11:1).

Episoden om S Olavs dröm om Guds kallelse och 
himlastegen läses först i ett senare avsnitt strax efter mar
tyriet på Stiklestad, i tredje nocturnens åttonde lectie 
Nocte veroprecedente, ”Under natten före” (se exkurs 1:3). 
S Olav hör Kristi tröstande ord: Accede, inquit, ad me, di-

lecte mi, ”Kom till mig, du som jag älskar”. Därefter föl
jer responsoriet då Kristus uppenbarar sig klädd i mantel: 
Veni chare meus: tempus est. ”Kom min käre, Tiden är in
ne för dig att då du ska få ta emot de allra ljuvaste frukter 
för dina mödor.” I versen återkommer kallelsen, ”Kom 
min käre!” Kristi tröstande ord upprepas således tre gång
er i gudstjänsten. Efter nionde lectien som beskriver mi
rakelkraften hos martyrkungen Olavs blod, återkommer 
ett responsorium, Rex inclytus, som betonar att kung 
Olav blev stärkt av denna gudomliga vision, diuine visio
nis och kunde upprymd gå mot döden. Genom att ut
gjuta sitt blod, per ejfusionem sanguinis kunde han nå den 
eviga glädjen. Förutom i Nidarosofficiet återfinns dessa 
ord i de övriga breviarierna (Storm 1880,249,239—260).

Enligt officiets sång Adest dies letitie formar både Geis- 
li och Sigvat Skald kungens uppenbarelse av en himmels- 
stege till en himmelsfärd enligt imitatio Christi (Geisli v 
4-5, 15-16; se kap 3:8:1). Kungens önskan slår in ome
delbart, ty den ”vidtberömde drottnen” till ”högblå salar 
lyftes”. Sammansmältningen av drömmen och döden 
kan jämföras med motsvarande motiv i bildkonsten (se 
kap 3:7:7). Utformningen av drömmotivet såsom en 
himmelsfärd, placerad strax efter martyriet överensstäm
mer både vad gäller texter och bilder med Olavsbilderna 
från senmedeltiden (se exkurs 2: Ribe 12:2, 14:1, 15:3, 
Leuven 8:2, 10:1-2, 11, 1).

Guds kallelse
Drömmotivet utgör den första scenen av Olavsbilderna i 
Beatusinitialen i Carrowpsaltaren (tab 1:1. P1 2). Bilden 
visar en kung som sover under ett täcke. Han är naken, 
bär krona på huvudet men saknar gloria. Från ett blått 
moln sträcker en ängel ned ett språkband mot kungens 
vänstra öra. Av språkbandets text har endast ordet ”DO
MINE'’, ”Gud” kunnat tydas. Eftersom språkbandet lä
ses från ängelns sida och slutar vid örat, kan det tydas som 
Guds kallelse, vilket överensstämmer med de liturgiska 
texterna. Det kan även vara fråga om kungens åkallan till 
Gud, ”Herre!”, eller om en ren bildkonvention, som ang
er ett pågående heligt samtal. Vilken drömepisod i Olavs- 
legenden som åsyftas i Carroupsaltarens drömbild, är be
roende av både val av läsordning och textunderlag (se kap 
3:3:3 och tab 2:6). Att bildberättelsen startar med ett 
språkband tyder på en drömepisod, där ordet spelar hu
vudrollen.

Enligt en horisontell läsning kan Carrowpsaltarens 
drömscen, genom sin placering före ryttarstriden vid 
Stiklestad, tolkas som visio spirituals, drömmen före 
martyriet, vilket stämmer mer överens med bilden. De 
himmelska orden har en framträdande roll i Olavsofficets 
texter och även i biskop Eysteins Olavslegend Passio Ola
vi (Passio, 19,22). Först när kungen var funnen värdig att



Fig 5 5 a-b. S Olavs färd mot martyriet: a) Olav till häst ovanför världs- 
klot, b) Olav får tre dödande sår av yxor och spjut i slaget vid Stikle- 
stad. Reliefer i valrossben. Diptyk, resealtare, Norge (Fig 119). In
hemskt arbete (Oslo?) ca 1300—1310.

St. Olav’s road to martyrdom: a) Mounted Olav above of the Earth, b) 
Olav receiving fatal wounds from axes and spear at the Battle of Stikle- 
stad. Carving in walrus-ivory. Diptych, portable altar, Norway (Fig 
119). Domestic workshop (Oslo?) c 1300-1310.

tåla en större strid, får han Guds kallelse i Gardarike, och 
orden spelar huvudrollen i drömsynen före Stiklestads- 
slaget. Kristus visar sig då för kung Olav med tröstande 
ord ”Kom til meg, du som eg elskar”. Ett nära samband i 
tid och rum kan finnas mellan Carrowpsaltarens dröm
bild och den latinska Passiotexten, eftersom den kan ha 
tillkommit under biskopens landsflykt i England (Met
calfe 1881, 5 ff). Carrowbilden kan jämföras med Her
rens röst, voce dominica, i hymnen Proculpulso i Breviari- 
um Roschildense (Storm 1880, 262; se exkurs 1:1):30

Natten före den dag 
då den rasande fienden slår till 
hör martyren Herrens röst 
som talar till honom och säger:
Kom, käre, du som strax 
skall vinna himmelriket.

Språkbandet kan därmed uppfattas som en liturgisk 
sång, Dominica voce. När himlen öppnas strömmar äng
larnas musik ner över den sovande kungen, för att öppna 
hans sinne för kallelsen. Den drömmande S Olav har lik
heter med psalteriets bild av Heliga Tre Konungars dröm, 
i vilken de får kallelsen (f 155). Drömscenen med Guds 
ord i huvudrollen motsvaras av en gudomlig syn, visionis 
divine, i sekvensen Lux illuxit (se exkurs 1:4 v 7 a). En ver
tikal läsordning som sätter drömscenen i samband med 
seglatsbilden har visat sig vara felaktig (se kap 3:3:3). 
Engelska tolkningar har enligt sagans sensus litteralis jäm-

30 AH 11, 207 nr 381 : ”Nocte diem praecedente/ qua vis saevit hos- 
tica/ audit martyr alloquente/ se voce dominica:/ Veni, care, iam 
repente percepturus coelica.” Se även sekvensen Lux illuxit (AH 42, 
302 v 7; exkurs 1:4).
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Fig 56 a—c. S Olavs färd mot 
Stiklestad och martyriet på slag
fältet: a) Olav ger penninggåva 
till ämbetsman till själamässor 
för fiendernas själar, b). Olav 
drömmer om himmelsstegen till 
Kristus, omgiven av sina krigare, 
c) Drömmande Olav överfalls 
och får tre dödande sår av yxa, 
spjut och svärd. Antemensale, 
okänd kyrka i Tröndelag, Norge 
(P1 15). Trondheim verkstad ca 
1300.

St. Olav’s journey to Stiklestad 
and his martyrdom on the battle
field: a) Olav giving gifts of mo
ney to church official for requi
ems over slain enemies, b) Olav 
dreaming of the Ladder to Hea
ven and Christ, surrounded by 
his warriors, c) Dreaming Olav 
attacked and receiving three fatal 
wounds from axe, spear and 
sword. Altar frontal, unknown 
church in Tröndelag, Norway (PI 
15). Trondheim workshop c 
1300.
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fört med hemresan till Norge och med Snorres första 
drömepisoder, men i Carrowbildens dröm visas ej någon 
skräckinjagande man utan en blid ängel, och seglatsen 
handlar om en annan sjöresa (Thompson 1914, 13; 
Dickins 1940, 62; Morgan II 1988, 88).

3:6:2 Synen på fjället
Resealtare, Oslo (?), Norge

Den ridande kung Olav med krona och yxa framställs på 
resealtarets nedre rad som åttonde scen, men enligt kro
nologin skulle den vara bland de två första (tab 1:6; Fig 
55a). Under hästen ligger en jordglob indelad i tre fält 
med bokstäverna A, A och E, vilket betecknar världsde
larna Asien, Afrika och Europa. Kungen bär skägg, man
tel och handskar, men saknar gloria. Han sitter stadigt i
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sadeln med foten i stigbygeln och håller i tyglarna, häs
tens betsel är noga återgivet. Ryttarbilden med jordglo
ben har intresserat många forskare (Banning 1981, 
161—168; Blindheim 1981, 58; tab 2:6). Bilden har jäm
förts med kristen kejsarikonografl och romerska ryttar
statyer, vilka symboliserar imperiemakt (tab 2:5). Man 
har också pekat på Kristusparallellen, Kristus som impe- 
rator och världshärskare, då helgonet symboliserar Guds 
allmakt. Den har jämförts med Olavsryttaren på Hemse- 
dalportalen (se kap 3 inl). Få forskare har dock lyft fram 
Olavstexternas konkreta episoder om kung Olavs färder 
på hästryggen, utan man har tagit fasta på en allmän sym
bolik enligt sensus spiritualis. Det finns dock en legend
text som enligt sensus litteralis handlar om den ridande 
kung Olav med jordgloben.

Reliefen handlar nämligen om kung Olavs syn på fjäl
let, menar Skans, så som Snorre beskriver händelsen



(Skans 1991, 104). Både Legendariska sagan kap 73—75 
och Heimskringla kap 202—204 skildrar, hur kung Olav 
rider på en vit häst hem till Norge. När kung Olav stan
nade till uppe på fjället, såg han mot väster ut över land
skapet som bredde ut sig framför honom. När kungen 
blev helt tyst undrade biskopen varför, och kungen svara
de bekymrat (Hkr II kap 202): ”Därefter fick jag en syn 
där jag såg hela Trondheim och därefter hela Norge. Och 
så länge synen varade såg jag allt större områden inför 
mina ögon, tills jag kunde se hela världen både länderna 
och havet. Jag kände klart igen de platser som jag tidiga
re hade besökt och sett.” När biskopen hörde om denna 
märkliga syn, steg han av sin häst och gick fram till kung
en. Enligt Legendariska sagan knäböjde han och sade: ”Vi 
följer en helig man” (Leg kap 73).

Den unika ryttarbilden med jordgloben konkretiserar 
vad kung Olav såg, världsgloben är inte bara en symbol 
för en idé utan en tydlig sinnebild av jorden, Terra, och 
det jordiska livet (Schramm 1958, 51—63). Kung Olav 
fick i sin drömsyn ett förebud om att han skulle lämna li
vet, han skulle komma till himlen och därifrån se jorden 
under sig. Under kung Olavs vidare färd från fjället ned 
mot Stiklestad utförde han enligt Legendariska sagan 
flera underverk, däribland skördeundret med bonden 
Thorgeirs åker i Sul (se kap 3:10:4). Kungen botade sin 
häst och förvandlade vatten till vin.

3:6:3 Himmelsstegen till Kristus
Antemensale, Trondheim, Norge

Första gången drömmotivet med stegen uppträder i 
konsten är på Olavsantemensalet i Trondheim omkring 
1300 (tabl:5). Drömscenen har ”Olavsmästaren” place
rat överst till vänster på målningen ovanför bilden av sjä- 
lagåvan (se kap 3:5:3). (Fig 56 b.) Kung Olav ligger ut
sträckt på en kulle i en vriden ställning med högra han
den under kinden och högra benet över det andra. Hans 
huvud vilar i knäet på en krigare, som sitter överst på kul
len. Ögonen är slutna, han sover fridfullt. Över en hel
täckande brynjerustning, likadan som sina krigares, bär 
kung Olav en kort ljusröd vapenrock med grönt foder. 
Framför honom ligger en röd sköld med ett gyllene kors. 
Runt honom står tre krigare i vapenrock och rustning 
med gröna och röda korsprydda sköldar, en av dem blå
ser i en lur. Krigarna tittar förundrat uppåt och ser him
len öppna sig. I en gyllene molnring böjer sig Kristus med 
korsgloria fram och ser på den sovande kungen. I högra 
handen håller Kristus ett tomt språkband, som svänger i 
en båge ner mot kung Olavs öra, och i andra handen hål
ler han ned en kraftig stege, stödd på marken bakom 
kungens rygg.

På målningen skildras hur Kristus lämnar ett him

melskt budskap och en himmelsstege till kung Olav, vil
ket visar att Herrens röst, voce Dominica, har en viktig roll 
i bilden. ”Olavsmästaren” åskådliggör Kristi kallelse med 
ett tomt språkband, vilket kan tolkas som ett tecken för 
sång trots att texten saknas. Den gudomliga kallelsen 
återfinns i Nidarosofficiets åttonde lectie Nocte vero pre
cedente, där Kristi tröstande ord upprepas tre gånger: 
”Kom min käre, Tiden är inne” (se exkurs 1:3). Kungens 
fridfulla ansiktsuttryck för också tankarna till kung Da
vids fridfulla dröm från den åtföljande sångtexten i 
Olavsofficiets psalm, Cum invocarem (Ps 4:4—9). Skölden 
vid S Olavs sida är enligt psalmen en symbol för Guds 
makt, ”Herre, min sköld och min ära”. Liksom antemen- 
salets drömscen hör ihop med dödsscenen byggs dessa 
två motiv samman genom psalmens försatta vers Exurge 
Domine: ”Herre, grip in! Rädda mig, min Gud!” Gam
meInorsk Homiliebok betonar att det var Gud själv som 
satte ner stegen (GNH, 143) : ”viste Vår Herre seg for ham 
i sovne og satte en stige ved siden av ham”.

Snorres Heimskringla kap 214 bygger på den historis
ka traditionen från Adam av Bremen, men utvecklar mo
tivet enligt sensus litteralis och skapar en förtrolig stäm
ning mellan kungen och hans män (tab 2:6). Innan de 
nådde Stiklestad stannade kung Olav och hans män för 
att vila. Snorre låter kungen lägga sitt huvud i Finn Ar- 
nessons knä och han betonar drömmens profetiska ka
raktär (Hkr II, 309):

Han lutade sig bakåt och lade sitt huvud i Finn Arnes- 
sons knä. Därefter föll han i sömn och sov en kort 
stund. Därefter såg de böndernas här. Den gick emot 
dem och hade satt upp sina märken och det var en stor 
mängd män. Finn väckte kungen och sade till honom 
att bönderna kom emot dem. — Finn svarade: ”Jag tyck
er inte att den drömmen var så god som du tycks anse. 
Jag tror att den förebådade din död, om det nu var an
nat än en sömnvilla.”

Olavsantemensalet är det första av de två konstverk 
som återger denna innerliga gest, trots att det tillkommit 
hundra år efter Heimskringla. De män som står runt den 
sovande kungen är inte fientliga som i Adams version. 
Långt senare målar även ”Knutbymästaren” kung Olav 
med huvudet i Finns knä (se nedan). (Fig 60, 141 d.) Ut
ifrån Snorre har många forskare enligt sensus litteralis sökt 
identifiera de olika personerna kring Finn Arnesson och 
kungen (Hkr II kap 209-228; tab 2:6). Strax bakom ho
nom skulle då Björn Stallare sitta med sitt svärd, och un
der stegen reser sig Dag Hringsson upp. Thord Folesson 
står redan upp för att blåsa till strid. Bondehären närmar 
sig och slaget skall börja. Olavsantemensalets realistiska 
och kraftfulla bild uttrycker väl motivets alla betydelsedi
mensioner, såväl den bokstavliga som den symboliska be
tydelsen.



Symbolik och läsordning
I sin djupgående studie Biide som tale. St. Olavs-antemen- 
salet i Nidarosdomen analyserar Danbolt Olavsantemen- 
salets symboliska betydelse utifrån paralleller i bibliska 
texter (Danbolt 1988, 138-158; 1997, 18, 174).31 
Språkbandets roll framhävs, ty den medeltida kulturen 
var enligt Danbolt huvudsakligen en oral kultur. Han po
ängterar motivens allmängiltighet. Olavsantemensalets 
bilder utspelas enligt Danbolt i ett tidlöst tillstånd, ae- 
vum, mellan tid och evighet. I liturgin kunde forntid och 
evighet upplevas samtidigt i nuet, nunc et in aevum. Det 
tidlösa tillståndet, aevum, brukade åskådliggöras av de 
medeltida konstnärerna genom en guldgrund. I Trond- 
heimsverkstaden har man bara haft råd med guldockra- 
färg, och man hade inte heller såsom i Paris något förbud 
mot guldsurrogat (Wichström 1981, 95; Wiik-Plather 
1989:111, 18-19, 26). Kung Olav drömmer i en gyllene 
tidlös natt.

Någon förutbestämd regel för läsordningen av bilder
na föreligger dock inte, då olika textunderlag kan styra 
den. Hos Theodricus Munk berättas om drömmen före 
själagåvan, vilket ej stämmer med bilden (Munk, 67). 
Antemensalets drömscen och dödsscen har så stora likhe
ter i kompositionen, att de är avsedda att läsas i en följd 
(Fig 56 b—c). De flesta forskare har valt denna läsordning, 
där bildberättelsen blir konstnärligt logisk. Enligt sensus 
litteralis följer Danbolt Heimskringla kap 207-214, där 
episoden med själagåvan inträffar före drömmen, så även 
i Legendariska sagan kap 76 (tab 1:5, 2:6). Även utifrån 
Adam av Bremen blir bildtolkningen konstnärligt logisk. 
Kung Olav ligger kvar och drömmer när fienderna kom
mer, han överraskas och dödas. Mästaren i Trondheim 
har förstärkt helgonkungens helighet, i enlighet med of- 
ficiets sensus spirituals och psalmen Domine quid om 
kung Davids dröm (Ps 3:4-7). S Olav dödas medan han 
har kontakt med Kristus i drömmen, och på så sätt flätas 
drömmen och döden samman i ett motiv.

Som förklaring till det tomma språkbandet hänvisar 
Danbolt liksom många andra forskare till Guds ord i Ja
kobs dröm, men också till parallellerna med Moses och 
Stefanus (1 Mos. 28:11-22; se kap 3:5:3, 5:2:3 och tab 
2:6). Stilistiska likheter finns bl a med motsvarande mo
tiv i Bible Moralisée. I Olavsgestalten sammansmälts ”den 
nye Jacob, den nye David och den nye Stefanus” (Heck 
1997,198). Inom forskningen har man dock ej åberopat, 
att exempel på dessa förebilder nämns på ett flertal ställen 
i flera av de medeltida Olavstexterna, helt enligt hagio- 
grafisk standard, såsom Moses, Jakob, Job och Stefanus, 
främst i officiet och i predikotexter som Petrus Mathies 
legend (se exkurs 1:1 och 2:1 Ribe 8:4, 10:1, 15:2—3). Jo
hannes Borquardi gör i sin Olavspredikan en liknelse 
mellan Jacobs dröm och S Olavs vision (C331:149 v; se 
exkurs 1:6).

3:6:4 Sankt Olav väcks ur drömmen
Olavsskåp, Länna, Sverige 
Kalkmålning, Hanebo, Knutby och 
Danmarks kyrka, Sverige

Drömmotivet uppträder bland Olavsbilderna i Sverige 
inte förrän efter 1400-talets mitt, och då finns det även 
beskrivet i ett par svenska Olavstexter (tab 2:6). Liksom 
den äldre Passiotexten följer skrivaren i Fornsvenskt Le- 
gendarium det sakrala drömmotiv, visio spirituals, där 
Guds ord spelar huvudrollen (SFSS 7:2, 863; Fogelklou 
1917, 171):

”Korn till mig, min tjänare! Det är nu tid, att du skall 
mottaga lön i himmelriket för ditt trogna arbete och en 
krona, som evärdelig lön skall följa, och ljuvlig fröjd 
förutan all ända.” Efter denna syn, som Guds martyr 
hade, då Gud talade till honom och han såg en stege, på 
vilken han skulle stiga upp till den ljuva glädje, som 
Gud hade lovat honom, gick han glad till döden för 
Guds och den helga trons skull.

Historia Sancti Olai behöll den innerliga stämningen 
från Snorres saga i den svenska versionen, där kungen vi
lar i sin väpnares knä. Drömmen med stegen skiljer sig i 
vissa detaljer från Snorres text, såsom översättarens tillägg 
där änglarna på stegen liknas vid Jakobs dröm, ”Jacob pa- 
triarchen” (HSOv 1686- 1705): ”ängla fooro bade op oc 
nider/ honom hördis the taladis wider”. Petrus Mathie 
upprepar himmelsstegen från drömmen i Gardarike i en 
vision mitt i dödsögonblicket (se exkurs 2:1 Ribe 8:4, 
10:1, 12:2, 14:1, 15:2—3). Han framhäver att motstån
darnas pilar, spjut och yxor inte kunde inte skada kungen 
och att denne förblev osårbar i striden. Först när S Olav 
återsåg himmelsstegen kunde han bli dödligt sårad, en 
drömsyn som jämförs med Jakobs stege och med proto- 
martyren Stefanus uppenbarelse: ”På samma sätt som 
Stefanus såg han himlen öppnad.”

Mot en blodröd bakgrund på en kulle är den vilande 
kung Olav målad nederst på insidan av Lännaskåpets 
högra flygeldörr (tab 1:54; Fig 14, 139d). Kungen bär 
gyllene krona, hår och skägg, men glorian saknas. Han 
sover med sin bara högra hand under kinden och ögonen 
är slutna. På armen ligger hans yxa, en hillebard, den 
andra armen vilar mot kroppen. Kungen är klädd i silver- 
färgad plåtrustning med gyllene plattor på skuldror, arm
bågar och knän. Intill kung Olav står en väpnare som 
sträcker högra handen mot hans skuldra, och med andra 
handen pekar denne mot en grupp krigare som står till

31 För en utförligare diskussion av Danbolts artikel om Olavsante- 
mensalet hänvisas till mitt bidrag ”The medieval cult image of Saint 
Olav and the literary and cultural context” till det l4:e nordiska iko- 
nografiska symposiet på Sandbjerg gods 27-31 aug, Kultbillede ogan- 
dagtsbillede, Images of cult and images of devotion (Liden 1994).



Fig 57. Rustningsklädd S Olav 
drömmer om himmelsstegen vid 
Stiklestad. Kalkmålning, Hane
bo (Hs). Tierpsskolan ca 1470.

St. Olav in armour at Stiklestad, 
dreaming of the Ladder to Hea
ven. Mural, Hanebo (Hs). Tierp 
school c 1470.

höger i bild. Bakom väpnaren vid kullens fot reser sig en 
hög och smal stege mot himlen. Bredvid stegen står fem 
krigare i silverfärgade rustningar och med bistra miner. 
Den främste krigaren i mitten bär en heltäckande plåt
rustning med gyllene plattor vid skuldror och armbågar. 
I sin vänstra hand håller han ett långt spjut med brunt 
skaft. Nära stegen står en krigare med en lång hillebard 
och en sköld.

Olavsskåpet i Länna fick nya flygeldörrar med legend
motiv omkring 1470, då skåpet gjordes om. Komposi
tionen liknar Olavsantemensalet men stegens riktning är 
en annan. Här finns till skillnad från tidigare drömbilder 
inte någon bild av språkbandet och Kristi kallelse. Län- 
nabilden skiljer sig från den fornsvenska legenden och 
Legendariska sagan, men även från Heimskringla och Hi
storia Sancti Olai (tab 2:6). Inte heller Ribelegendens 
första version av drömmen om stegen har varit förebil
den, eftersom kallelsen saknas (se exkurs 2:1 Ribe 14:1, 
15:2-3). Lännabilden stämmer däremot mer överens 
med Ribelegendens version av den andra drömmen om 
stegen, som inträffar mitt under striden. Adam av Bremen 
berättar i sin likartade version hur Finn Arnesson går 
fram och väcker kungen, vilket har likheter med Länna- 
drömmen. Bildens krigare kan tolkas på olika sätt, efter
som sköldhållaren bär en likadan yxa som kung Olav. 
Möjligen är det kungens egna män som väntar på att stri
den skall börja, men den främste i mitten har hel rustning 
och gyllene skyddsplattor, vilket tyder på att han är befäl
havaren i fiendehären. Utifrån spjutet kan han identifie
ras som Tore Hund, vars vapen var spjutet ”Selsbane” (se 
kap 3:7:1). Krigaren med yxan skulle då vara Torsten 
Knarrsmed, redo att döda helgonkungen.

Som Olavsmotiv valdes i Hanebo Olav den heliges

dröm, när sydväggen i långhusets andra trave skulle pry
das med målningar på 1470-talet (tab 1:55; Fig 57). Mål
ningen på östra sidan om fönstret har skadats av fönster
upptagning. Bildens utformning överensstämmer till 
stora delar med Tännaskåpet, men här har den vilande 
kungen placerats nedanför himmelsstegen på en kulle i 
bildens mitt. S Olav ligger på sin högra sida med huvudet 
i handen och med böjda ben, stridsberedd i hel plåtrust
ning. Kring kronan på hans gyllene hår skiner glorian 
och i vänster hand håller han sin långskaftade yxa. Han 
saknar skägg. Bakom kungen sitter en av hans krigare. 
Väpnaren, klädd i brun jacka och gröna hosor, böjer sig 
fram och rör vid kungens vänstra axel, för att väcka ho
nom ur drömmen. Det är Finn Arnesson som vill varna 
sin konung, och med andra handen pekar han mot fien
derna som närmar sig. Dessa är dock svåra att identifiera 
på grund av målningens skador. 1 Hanebo betonas kung
ens helighet genom helgonglorian, vilket visar att han ge
nom drömmen har fatt kontakt med Kristus. Drömbil
den i Hanebo har liksom målningen i Länna likheter 
med Petrus Mathies version av drömmen om stegen mitt 
under striden.

Språkband och änglar
Drömmotivet på sydväggen i Knutby är placerat överst 
på fönstrets västra sida ovanför målningen av Stiklestads- 
slaget med den ridande kung Olav (tab 1:57 och 2:6; Fig 
60-61, 141 d). Drömscenen, som utgör legendsvitens 
avslutande bild, är till hälften skadad utmed fönsterkan
ten. Kung Olav vilar på en kulle intill himmelsstegen. 
Endast fragment av kungens överkropp syns, men möjli
gen ligger han med huvudet i väpnarens knä. Kungen bär



hel plåtrustning med gyllene brynja och knäskydd. Lik
som i Länna och Hanebo ligger han i en ställning med 
korslagda ben, och intill ligger ett långt gult skaft, troli
gen en yxa. Tätt bakom kungen sitter en rödklädd väp
nare, vars huvud är skadat, och denne pekar mot fiender
na som närmar sig. En grupp krigare kan urskiljas trots 
skadorna. Främst står en rustningsklädd man som håller 
ett långt spjut, bakom kan tydas ytterligare två krigare 
som håller i varsitt skaft. På himmelsstegen är sju pinnar 
synliga. Från himlen vecklas ett långt språkband ut i fem 
veck och det slingrar sig runt stegen vid fjärde pinnen. På 
de tre översta vecken av språkbandet kan man urskilja or
den ”ve[ni] car[e] me[us]” ovanför varandra: ”Kom min 
käre [Olav]!” Texten på de nedre vecken går ej att tyda.

Som fjärde och avslutande scen i Danmarks kyrka 
placerade konstnärerna i Albert Målares verkstad 1490 
drömmen med stegen väster om södra långhusväggens 
fönster (tab 1:51; Fig 44 d). Målningen är skadad och 
förbleknad. Kompositionen är spegelvänd mot drömsce
nen på Olavsantemensalet, och stegens riktning och pla
cering är liknande den i Knutby. Stegen med tretton pin
nar når upp till nästa bild, Salvator mimdi, den välsig
nande Kristus, som kallar honom till sig. Kung Olav lig
ger utsträckt på rygg på en kulle nederst till höger i bild. 
Han har rödbrunt hår och skägg. Detaljerna i ansiktet 
syns endast svagt, men troligen är ögonen slutna. Han 
bär gyllene gloria, krona och hel plåtrustning, men är 
utan vapen. Händerna ligger i kors över buken. Bakom 
hans huvud sitter en väpnare, som håller ett gult skaft i 
vänster hand, eventuellt en yxa eller ett spjut. Vid kung 
Olavs fötter knäböjer en annan väpnare med ett spjut. 
Målningen har här skador. Mellan de båda faller ett 
språkband ner mot kung Olav, men endast rester av en 
boksrav finns kvar. Ovanför männen lyfter två änglar 
mellan sig ett barn med gyllene gloria i en duk. Bilden in
nehåller alltså komponenter från drömscener, språkband 
och väktare, den legendariska traditionens heliga samtal 
och den historiska sagans väpnare, Finn Arnesson.

Språkbanden i Knutby och Danmarks kyrka har san
nolikt varit försedda med Olavsofficiets sångtext om 
Kristi kallelse, ”Kom min käre, tiden är inne”. Sången 
som upprepas tre gånger vid åttonde lectien Nocte vero 
precedente hade troligen en vid spridning (se exkurs 1:3). 
I Nidarosofficiet återkommer sången ett flertal gånger 
fram till oktaven. Änglarna som lyfter kung Olavs själ till 
himlen i bilden från Danmark kan liknas vid änglarna på 
stegen i Jakobs dröm, såsom i Historia Sancti Olai (1 Mos 
28:12). Jakobs dröm var inte vanlig som förlaga i Albert 
Målares program, som dessutom var helgonfattigt, varför 
förebilden kan ha varit en annan (Nilsén 1986, 496). S 
Olavs dröm i Leuvenlegenden och Liibeckpassionalet, där 
kungen far tre uppenbarelser av Kristus, skiljer sig från 
flera Olavssagor och legender, men överensstämmer med

officiets komposition. Författaren till Leuvenlegenden har 
skjutit in ett särskilt stycke efter den tredje drömmen då 
Kristus hade visat sig på korset (se exkurs 2:2 Leuven 
11:1). Natten innan slaget talar Kristus till honom i 
drömmen:

”O Olav, öppna dina ögon och se mot höjden!” När 
han vände blicken uppåt fick han se den vackraste ste
ge nedfälld från himlen ända till jorden och änglar som 
steg ner för den under den ljuvligaste sång. De bar röda 
rosenkransar---- .

Leuvenlegenden talar om änglarnas sång, vilket stäm
mer med bilden av de två änglarna i Danmarksmålning- 
en och med officiets sångtext. Språkbandet är placerat 
mellan änglarna och riktas till den drömmande kung 
Olav. Man kan tolka detta som ett sjungande änglabud
skap, liknande det gudomliga budskapet i Carrowpsalta- 
ren. De två änglarna kan emellertid tolkas på ett annat 
sätt. Två änglar som lyfter kung Olavs själ till himlen 
finns även i Lars Snickares drömscen på Olavsskåpet i 
Värmdö 1514 (P1 19 a—b). Kungens drömsyn är placerad 
direkt efter stridsbilden, så att hans dröm om himmels
färden sker i själva dödsögonblicket.

Placeringen av drömscenen i Knutby och Danmarks 
kyrka direkt efter martyriet gör att det blir svårt att tolka 
bilderna enligt sagans sensus litteralis. Sagornas dröm med 
stegen inträffar nämligen under natten före Stiklestads- 
slaget, vilket ej stämmer med bildernas placering i detta 
fall. Däremot överensstämmer bildprogrammets kom
position i Knutby och Danmarks kyrka mer med offici
ets omväxlande komposition, där drömmen om Kristi 
kallelse och himmelsstegen placerats direkt efter martyri
et. I Breviarium Upsalense\yAX drömmen delats upp på två 
lectier i andra nocturnen, där Guds kallelse läses i åtton
de lectien, Nocte igitur, medan drömmen med stegen 
först omtalas i nästa lectie, Qua visione (Storm 1880, 
259-260). Drömbilderna i Knutby och Danmarks kyrka 
utgör därmed både genom sin utformning och placering 
ett kombinerat dröm/ död-motiv efter striden, ett him- 
melsfärdsmotiv enligt sensus spiritualis (se kap 3:7:7).

3:7 MARTYRIET VID STIKLESTAD 
3:7:1 Värdsliga och andliga vapen
Som ovan nämnts fick kung Olav enligt Adam av Bremen 
”omedelbart före fältslaget” en drömsyn, därefter om
ringades han och, ”då han inte försvarade sig”, dödades 
han (se kap 3:6:1 ). Adam bekräftar helgonkungens stora 
ryktbarhet som ”Olav Martyren”, men han anger döds
dagens datum med viss skeptisk distans utan att nämna 
orten Sdklestad (Adam, 104, 112, 123). Enligt Adam 
blev kung Olav, ”som satte allt sitt hopp till Gud”, vid



återkomsten svekfullt bragt om livet, eventuellt genom 
lönnmord:

Och redan hade han till stor del förverkligat sin plan, 
när plötsligt de få utövare av magi, som fanns kvar, inte 
tvekade att mörda honom för att hämnas dem som 
kungen hade dömt. Andra påstår att han omkom i 
strid, andra däremot att han mitt i folkhopen hade bli
vit utsatt för grymma lekar. Åter andra försäkrar att 
man för att behaga kung Knut i hemlighet hade mördat 
honom, och jag är säker på att detta är det mest troliga, 
eftersom han hade trängt in i hans rike.

Mångtydigheten hos Adam av Bremen lever vidare i så
väl Olavstexter som historiska källor under medeltiden 
(tab 2:7). Theodricus Munk är också skeptisk, men upp
ger dock Stiklestad som platsen för fältslaget (Munk, 
69-70): ”Deretter fikk kongen et veldig sår, forteller folk, 
slik at han falt. Hvem som drept ham, vil vi ikke si noe 
sikkert om, heller ikke om han fikk ett eller flere sår, for 
meningene er så mange om dette, og vi vill ikke smigre 
enkeltes orer med en logn som passer for dem.” Trots de 
historiska källornas oklarhet har Olav den heliges döds
dag 29 juli 1030, som inledningsvis nämnts, blivit ett 
etablerat datum i historieskrivningen (Krag 1995, 124, 
146; Sandnes 1997, 21-23; se ini II).

Skalderna framhäver enligt sensus litteralis kung Olav 
som en stridande vikingakung. Torarin Lovtunga omta
lar i GlaLognskvida att dödsstriden var hård (Mageroy 
1948, 37). Sigvat Skald berättar i Arvsdrapa, att kung 
Olav under sitt liv utkämpade tjugo strider, och hans 
skildring av kung Olav i striden vid Stiklestad ger bilden 
av en ståtlig krigare i djärv strid, ”fursten grep svärdet” 
(Hkr II kap 213, 224, 225-228, 246,235). Kungen kal
las ”kampdjärv” med ”stålvassa blickar”, ”stolt” men ock
så ”givmild”:

Svearna från öster
vadade i blodet
med den givmilde fursten.
Striden blev i sanning hård.

Skaldernas bild av S Olav som anfallande krigare har 
ingen motsvarighet i den tidiga Olavsikonografin. I den 
äldsta bilden av S Olav i Födelsekyrkan i Betlehem har 
hans sköld en ceremoniell symbolisk betydelse enligt sen
sus spiritualis (se kap 1:4:1, 3:7:4). Först omkring 1400 
slår Olavskrigaren igenom i bildkonsten som ”Guds rid
dare”, miles Christi, trots att detta riddartema är ett åter
kommande inslag i Olavsliturgins lovsånger under hela 
medeltiden (se nedan).

Snorres detaljerade och dramatiska skildring i Heim- 
skringla kap 213-228, 235, hur kung Olav dödades på 
slagfältet vid Stiklestad, har blivit stilbildande (Hkr II 
kap 213, 228; se kap 2:1:2). Läsaren informeras om att

kung Olav var beväpnad med sköld, spjut och svärd, och 
att han fick tre dödande sår, ett yxhugg i knäet, ett spjut
stick i sidan och ett hugg i halsen:

Kung Olav var klädd på det sättet att han hade en för
gylld hjälm på huvudet och en vit sköld med det heliga 
korset målat i guld. I den ena handen hade han det 
spjut som nu står vid altaret i Kristuskyrkan. Han hade 
det svärdet i bältet som kallas Hneiter. Det var ett 
skarpt svärd med fästet virat med guld. Han hade på sig 
en ringbrynja. -

Torstein knarrsmed högg mot kung Olav med en 
yxa och hugget träffade i högra benet ovanför knät. 
Finn Arnesson dödade genast Torstein. Kungen lutade 
sig efter hugget mot en sten och slängde svärdet och 
bad Gud hjälpa sig. Därefter stötte Tore hund spjutet 
igenom honom. Det träffade under brynjan och gick 
upp i veka livet. Därefter gav Kalv honom ett hugg. Det 
träffade på vänstra sidan av halsen. Folk har delade me
ningar om vilken Kalv som utdelade hugget. De här tre 
såren ledde till kung Olavs död.

Snorre namnger således de krigare som angrep och dö
dade kung Olav. Bakom fienderna stod kung Knut, men 
flera av dem hade även ett personligt hämndmotiv (Hkr 
II kap 123, 161, 165, 222). Skeppsbyggaren Torsten 
Knarrsmed ville döda kungen för att ett av hans fartyg be
slagtagits, Tore Hund skulle utkräva hämnd för Erling 
Skjalgsons ätt och Kalv Arnesson för sin släkt.

Snorres realistiska stridsskildring återfinns i flera se
nare versioner av Olavssagan, men också i en del konst
verk (tab 2:7). Den har som ovan nämnts även haft in
flytande på en liturgisk text som Breviarium Lincopense, 
där den symboliska skildringen av martyriet kombine
ras med Snorres version. Men den realistiska berättarsti
len enligt sagans sensus litteralis får inte samma genom- 
slagskraft i kyrkokonsten som den kyrkliga legendens 
uppbyggliga ord. Något som dock inte nämns i de me
deltida Olavstexterna är den tvingande motståndsplik- 
ten i Frostatingslagen om böndernas unika rätt i Trönde- 
lag att göra uppror mot en tyrannisk kung (Sandnes 
1992, 256): ”og ein skal fara imot han og drepa han”. 
Den kung som lämnade landet hade därmed brutit sin 
kungaed och förverkat sin rätt till kungamakten. Och 
den bonde som inte anslöt sig till upproret mot kungen 
fick böta med höga belopp. När kung Olav tvingades 
lämna landet visste han själv att han var dömd till lands
flykt, exsilia, och därmed fredlös enligt den lag han själv 
stadfäst. Denna lagparagraf kan därför utgöra en bak
grund till skildringen av landsflyktens bittra och ödes
bestämda tragik i sekvensen Lux illuxit (se exkurs 1:5 
v 6a).

Vid 1100-talets slut hade det växt fram en rikhaltig 
kyrklig litteratur om Olav den heliges liv och död (tab 
2:7). Kung Olav framställs även som djärv kristen hjälte i



dikten Geisli v 17, ”svärdsslungarn” bland ”djärfve käm
par”, och mirakelkraften i kungens guldsmyckade svärd 
Hneiter framhävs (Geisli v 21). Den historiska sagan 
Ågrip följer den kyrkliga traditionen och betonar kung 
Olavs fromhet och vilja att dö för Gud. Kung Olav såra
des i knäet, men banevapnet nämns ej (Henriksen 1986, 
180):

Kong Olav falt tidlig i slaget. Han hadde sverd i han
den, men hverken hjelm eller brynje. Han ble såret i 
kneet av en av Kalvs huskarer; da vendte han seg i bonn 
til Gud og kastet sverdet. Tore Hund og Torsten Knar- 
resmed drepte kong Olav. Slik steg den heilige Olav fra 
slaget ut av denne verden og in i himmerike.

Legendariska sagan kap 76—83 skildrar Stiklestadssla- 
get med betoning på kung Olavs fromhet. Han fastade i 
tre dagar före striden, befallde hela hären att bedja och gå 
i mässan. Kungen var inte heller väl rustad materiellt, han 
hade svärd men varken hjälm eller brynja. Sagan ger inte 
klart besked om vilket vapen banemannen använde, men 
i kap 82 nämns, att efter ett första sår i foten (benet?) fick 
kung Olav fler dödande sår32:

Det var även tidigt som kung Olav och Kalv Arnessons 
släkting föll. Denne var en ung man som var väl ansedd 
av Kalv. Han sårade kung Olav i benet. Det berättas att 
när kung Olav fick detta sår kastade han ifrån sig sitt 
svärd och bad för sina ovänner. Tore hund och Torstein 
Knarrsmed vållade kungens död. Och Torstein fälldes 
genast vid kungens fotter. Han avgav ett löfte att han 
skulle vara den förste som skulle hugga mot kungen om 
han kunde.

Bilderna av den helige Olavs martyrium i den medel
tida kyrkokonsten skiljer sig till viss grad från den djärve 
krigaren i dikterna och de historiska sagorna. De överens
stämmer mer med de kyrkligt präglade sagorna och med 
Olavsofficiets liturgiska texter om kungens passiva lidan
de i martyriets strid, vars karaktär av offerdöd betonas.

Martyriet i Olavsliturgin
Olavsliturgins framställning av S Olavs offerstrid och 
martyrium består av tidegärdens lectier ur Olavslegenden 
och Olavsmässans bibeltexter, vilka tillsammans med an- 
tifoner, responsorier och psalmer framfördes upprepade 
gånger från första vespern 28 juli fram till oktaven 5 au
gusti (se exkurs 1:3). Martyriet som är ett huvudtema un
der Olavsmässan presenteras genom en kombination av 
psalmer och bibeltexter med inslag av särskilda sånger 
om den helige Olav. Det äldsta Olavsofficiet i Leofriccol- 
lectariet inleds med en symbolisk skildring av martyriet, 
Hic est qui, helgonets triumf över ondskans orm, serpentis 
antiqui (Leo, 209; se kap 3:7:9, 4:3:3 och exkurs 1:1—2). 
Leofricantifonen Nisi granum, som bygger på evangelie-

texten om vetekornet som måste dö i jorden för att ge 
växt, får i den svenska Olavsliturgin en viktig betydelse 
(Joh 12:24; tab 2:11). En något avvikande komposition 
av martyrietexterna kännetecknar Breviarium Lincopen- 
se, ty där läses Nisi granum i matutinens tredje nocturn i 
Linköpingsbreviariet, vilket ytterligare betonar livsträds- 
motivet i stiftets bildkonst. Nisi granum utgör ock
så Olavsmässans evangelietext i liturgin från Uppsala, 
Strängnäs och Åbo.

Första vesperns kapiteltext i Nidarosofficiet som fram
häver uthålligheten och lidandet, är hämtad ur Jakobsbre- 
vet och handlar om de troendes prövningar och martyri
ets lycka (Jak 1:12): Beatus vir qui suffert, ”Salig är den 
som håller ut, då han prövas”. Denna text som återkom
mer flera gånger fram till oktaven hör samman med offi- 
ciets responsorium lustus vero utleo, vars övergripande fö
rebild är den lidande Jobs uthållighet. Vesperns sång Rex 
Olavusgloriosus prisar ”Guds värdefulle stridsman”, Do
mini agonistapretiosus, som går ut i strid, offertur certami- 
ni. Åttonde psalmen och sången Adest dies letitie för
säkrar, att helgonkungen ”lycklig” ska få segerkrans och 
”ärans mantel” i himmelen, varefter martyriets strid åter 
tas upp i sången Tar di quidem, som inleder nattens 
Olavsvaka, vigilian. Då berättas att många män har sam
lats och deklarerat krig mot den nya tron.33 Den profetis
ka texten förutspår:

Orättvisan blir härskare och reser sig mot kungen, det 
starka lejonet offras och rättvisan straffas. De kristtrog- 
na fälls strax till marken och kungen dödas med ett 
svärd. Men se, deras själar lyser klarare än solens ljus, 
och som segrare i striden ses de från Guds höga tron.

Därefter besjunges S Olavs tveklösa mod inför martyr
döden i versen Offerebat se sponte periculis, och i andra 
nocturnens inledning påminns de troende om Kristi 
grav, Consepidtus Christo. Matutinens psalmer skildrar 
kung Davids klagan över de många orättfärdiga som går 
emot honom, t ex Domine quid och Verba mea (Ps 2-5). 
Andra och tredje nocturnens lectier berättar om den bitt
ra landsflykten, återvändandet och förberedelserna för 
striden, då han ikläder sig trons rustning och vapen (se

32 Heinrichs 1982, 196: ”pat var oc snimma, er Olafr konongr fell oc 
frænde Kalfs Arnasunar, ungr at alldre - hafde gott ivirlæte af Kalve - 
hann særôe Olav konong a foete.”, ”Sva er sact, at pa er Olafr konongr 
fecc sar pat, pa kastade hann sværdi sinu i braut oc bad firir ovinum si- 
num. porer hundr oc postæinn knarrarsmidr baro banaorö af Olav 
kononge. Oc var postæinn pegar fælldr a foetr konongenom. Hann 
strængdi pess hæitt, at hann skilldi fyst bera banaorö af konongenom, 
ef hann mætte. Nu let Olafr konongr par lif sitt.”
33 AH 11 nr 383: v 7. ”Multitudo adunatur/ Et bellum indicitur, In- 
iquitas dominatur/ In regem erigitur/ Leo fortis victimatur/ Et justus 
conteritur. v 8. Christiani mox caeduntur/ Rex truncatur gladio/ 
Quorum animae creduntur/ Clariores radio/ Sede sacra disponuntur/ 
Victores in stadio.”



nedan). De åtföljande psalmerna In Domino confido och 
Domine quis habitabit skildrar landsflykten symboliskt 
(Ps 11, 15). Sjunde lectien In odium igitur beskriver hatet 
och motståndarnas ondska. Trots martyriets smärta 
framställs kungens död som en lycklig tilldragelse, félici
ter occumbens. Mässans huvudpsalm Domine in virtute 
prisar Guds kraft mot de gudlösa (Ps 21:9). Episteltexten 
lustum deduxit rymmer även ett stridstema, Certamen 
forte, som enligt sensus litteralis kan anknytas till bilderna 
av Stiklestadsslaget (Vish 10:12): ”Hon gav honom se
gern i en hård kraftmätning för att lära honom att guds
fruktan är större än allt.” Detta tema utvecklas av Vadste- 
nabrodern Johannes Borquardis predikan till en symbo
lisk strid mot köttet, världen och djävulen (C331:149v; 

se exkurs 1:6).
Olavsliturgins martyrietexter präglas dock framför allt 

av bibeltexternas symbolik, som handlar om kravet på 
Jesu lärjungar att följa mästaren i hans lidande. Texterna 
från Lund och Linköping presenterar en profetisk syn på 
den trogne lärjungens lidande i Memor esto (2 Tim 3: 
10—12): ”Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt 
i Kristus att förföljas”. Korsbärandets plikt präglar Nida- 
rosliturgins version av Olavsmartyriet, enligt bibeltexten 
Si quis vult me post venire (Luk 9:23): ”Om någon vill gå 
i mina spår, måste han förneka sig själv och varje dag ta 
sitt kors och följa mig.” Denna bibeltext upprepas tre 
gånger fram till oktaven. Pörsta gången läses den under 
tredje nocturnen 29 juli i Nidarosofficiet vid sjunde lec
tien, som handlar om S Olavs död på slagfältet och hans 
upptagande i himlen. Därefter återkommer den som 
evangelietext i Olavsmässan 29 juli och som kapiteltext i 
officiet vid translationsdagens tredje nocturn 3 augusti. 
Samma tema om Kristi efterföljelse har evangelietexten 
Si quis venit ad me i Lund, Strängnäs och Åbo, men den 
betonar de stränga kraven att lämna familj och egendom 
för trosgemenskapen (Luk 14:26—33): ”Den som inte 
bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lär
junge.” Lukasevangelietheskrbfer i detta avsnitt en strids- 
kamp mellan två kungar, en text som kan jämföras med 
en rad mellansvenska konstverk med bilder av striden vid 
Stiklestad. Även för några communiotexter har man valt 
korsbärandets tema, såsom Qui vult venire i Lund, me
dan Strängnäsliturgin har Qui mihi ministrat (Matt 
16:24; Joh 12:26).

Efter Olavsdagen hyllas i Nidarosofficiet helgonkung
ens ryktbarhet som stridbar hjälte fram till translations- 
dagen och oktaven. Guds riddare, O vir sancte dei miles 
fortissime christi, framhävs som ideal i antifonen Nos pari
ter cuncti. Hymnen Deus tuorum militum sjunges tre oli
ka dagar, en hymn ur helgonofficiernas standardreperto
ar. Denna lovsång sjunges även i Odenseofficiets version, 
men här redan under första vespern, och det kan tilläggas 
att i ett danskt breviarium lyfts skildringen av S Olav som

modig korsriddare fram till matutinens tredje lectie 
(Storm 1880, 257, 262, 268). En näraliggande bibeltext 
till Olavsmässans budskap om miles Christi, Guds ridda
re, är Nemo militans, som också hör till helgonofficiernas 
standardtexter (2 Tim 2:3—10): ”Jag uthärdar allt för de 
utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning.” Det 
kristna riddaridealet motsvaras inom bildkonsten av den 
gotiska stilens höviska riddare.

Biskop Eystein skildrar kung Olavs hjältemodiga 
kamp för tron i sin legend Passio Olavi. Kung Olav sam
lade en här i försvar mot de ”sanningsfiender” som sam
lat sig mot honom i ”ett gudlöst ting” (Passio, 20—21). 
Till Tröndelagen kom han dock liksom en präst fredligt 
för att predika, ”denne makalause forkynnaren”:

Han var kledd i brynja åt trua, gjorda med Andens 
sverd, som er Guds ord; han vorde ikkje ære eller van- 
ære, lastord eller lovord, væpna som han var med rett- 
ferds våpen på högre og venstre sida.

Kung Olavs huvudfiende var kung Knut, som ville er
övra kungamakten, andra i fiendehären drevs av ondska 
medan några endast var emot nya seder. Gud lät sin mar
tyr falla för ”spjuta åt dei urettvise”, men biskopen upp
ger ej hur många sår kungen fick. Gammelnorsk Homilie- 
bok anger att kungen sårades med ett pilskott i knäet och 
ett hugg i kinden och denna dödsscen kombineras med 
en återblickande drömsyn liksom i officiet (GNH, 143; 
se exkurs 1:3). Helgonkungens glädje över martyriet be
tonas i den fornsvenska legenden, liksom i Postquam ca- 
lix babylonis, sekvensen som skulle sjungas omni quarta 
feria, dvs veckans minnesdag av hans dödsdag (se exkurs 
1:5 v 4b): ”varje onsdag till ditt lov” äras minnet av ”din 
strid, lyckliga lidande och död”. Martyriemotivet i de 
senmedeltida Olavslegenderna beskrivs nedan (se kap 
2:1:3, 3:7:4—6; exkurs 2:1 Ribe och Leuven).

Sankt Olavs sår och vapen
Biskop Eystein betonar i Passio Olavi att kungen är obe
väpnad, vilket påminner om Leofricofficiets andliga va
pen, scuto fidei et gladio, ”trons sköld och svärd” (Leo, 
210; se kap 1:4:3). Beskrivningen av de symboliska vap
nen i Nidarosofficiets responsorium följer bibeltexten /«- 
dutus est, hur kungen rustade sig i lorica fidei et galea salu- 
tis, ”trons harnesk och frälsningens hjälm”, vilket även 
upprepas i sjätte lectien (Jes 59:17—18; Ef 6:13-18). 
Motsvarande avsnitt ur Salomos vishet förknippar rust
ningen och hjälmen med lagen och domarämbetet, så
som ”rättfärdighetens harnesk” och ”den opartiska do
mens hjälm” (Vish 5:17—20): ”Oövervinnerlig helighet 
skall han bära som sköld, skoningslös vrede skall han sli
pa till svärd.” I den tidiga Olavsdiktningen är det kung 
Olavs svärd ”Bæsing” eller ”Hneiter” som spelar huvud



rollen, inte yxan (Hkr II kap 213, 228; III, 299 kap 20; 
Heinrichs 1982, 41, 196-197). Detta svärd bar kung 
Olav i slaget vid Stiklestad, och efter hans död får svärdet 
mirakelkraft (se kap 3:10:6). Hos Snorre är det Tore 
Hunds hämnande spjut ”Sälsbane” som spelar huvudrol
len (Hkr II kap 117, 120, 123). I den medeltida konsten 
är det däremot yxan som får störst genomslagskraft som 
dödsvapen, vilket även har samband med yxans roll som 
lagsymbol (se kap 4:1). Frågan om S Olavs beväpning i 
striden bör ej tolkas bokstavligt och historiskt, menar 
Krag, utan det är frågan om en ”sannhet på flere plan” 
(Krag 1995, 124).

I tabell 5 kan man följa den kronologiska utvecklingen 
av hur konstverk och texter återgett sår, dödssätt och 
vapen (se tab 5). Vissa konstverk med Stiklestadsmotiv 
framhäver, att S Olav till skillnad från en del andra hel
gonkungar dödades i strid, och fyra verk överensstämmer 
Snorres beskrivning av dödssättet, nämligen träreliefen i 
Sjösås, det norska resealtaret och Trondheimantemensa- 
let samt bokmålningen i Flateyjarbök. Andra konstverk 
skildrar hur han liksom andra martyrer blev oskyldigt 
överfallen. Årdalantemensalet samt altarskåpen i Salo, 
Östuna och Värmdö framställer endast två sår, yxhugget 
i knäet samt spjut i sidan eller hugg i axeln. Övriga 
Stiklestadsbilder uppvisar endast ett sår. Såret i knäet, yx
hugget, utvecklas till ett särskilt kännetecken för martyri
et, en symbol för hans lidande (se kap 4:1:3). Det spelar 
mindre roll för tolkningen om yxhugget har placerats i 
kungens vänstra eller högra knä. En läsriktning från 
vänster till höger inverkar däremot på tolkningen, ty den 
moraliskt överlägsne placeras inte sällan i början av en så
dan läsriktning. Då inga yxor förekommer i bevarade 
verk med underliggare, är det mindre troligt att detta mo
tiv representerar helgonkungens baneman (se kap 4:3:1).

3:7:2 Ryttarstrid
Carrowpsaltaren, England
Kalkmålning, Åhus, Skåne (Danmark)
Olavsskåp, Sjösås, Sverige

Bokmålarens bild i Carrowpsaltaretj av ryttarkungen som 
attackeras av en krigare är placerad efter drömbilden i 
översta raden (se 3:5:1, tab 1:1; P1 2). Stridsscenen utgör 
den äldsta bevarade martyriebilden och har en unik fram
ställning av den helige Olav till häst. Kungen sitter i sa
deln och 1er milt, klädd i blå mantel och röd tunika. Han 
håller en långskaftad yxa i högra handen, tygeln i den 
andra och tar spjärn med högra foten i stigbygeln. En 
man i grön jacka, men utan rustning, hugger kungen i 
högra knäet med en kortskaftad tvåhandsyxa, så att blo
det sprutar. Som ovan nämnts har Carrowpsaltarens 
drömbild och seglatsbild samband med biskop Eysteins 
Passiolegend, men denna text har ingen ryttarstrid (Met

calfe 1881, 5 ff; se kap 3:3:3 och 3:6:1). Heimskringla och 
Legendariska sagan beskriver visserligen hur kung Olav ri
der till Stiklestad, men slaget skildras alltid som en mark
strid (tab 2:7).

Ryttarbilden från Carrow överensstämmer sålunda in
te enligt sensus litteralis med någon medeltida Olavstext. 
Den gotiska stilens höviska riddarideal kan dock tolkas 
symboliskt och enligt sensus spiritualis ses i samband med 
Olavsofficiets O vir sancte dei miles och hymnen Deus 
tuorum militum. Olavsryttaren från Carrow har likheter 
med samtida verk i engelsk hovstil, och kungliga ryttarsi- 
gill kan ha varit förebild (Borenius 1927, 13; Morgan II 
1988, 33). En illustration i La Estoire de SeintAedwardle 
Rei, samtida med Carrowbilden, visar den danske kung 
Sven beväpnad med yxa i härtåget mot England, men nå
gon stilmässig likhet föreligger ej (se kap 4:1:2 och tab 
2:7).

Den andra bildraden med kung Olavs ryttarfölje på 
kalkmålningens legendsvit i Åhus avslutas som ovan 
nämnts med en stridsbild (se kap 3:5:2; tab 1:17, 2:5, 7; 
Fig 128). Kung Olav står utan gloria framför sin ryttar
skara, i kunglig ceremonidräkt. Han lyfter ansiktet mot 
skyn, höjer båda händerna och böjer fram högra knäet. 
En stor häst kommer i högt språng emot kung Olav med 
en fientlig, rustad ryttare, beväpnad med sköld och en 
väldig tvåhandsyxa som han hugger i kungens knä. Det 
är en anonym riddare, dold bakom sin hotfulla hjälm 
prydd med fem stora fänikor. Utformningen avÅhussvi- 
ten har liksom Carrowbilden troligen påverkats av samti
da ryttarbilder i tidens höviska modestil, t ex folkungaät- 
tens ryttarsigill från tiden 1301—1317 (Svanberg 1987, 
107, 116, 130, 157). På sigillen spränger riddaren fullt 
rustad fram i lansgalopp på sin häst prydd med fladdran
de heraldiskt schabrak, och hjälmprydnaden ökar sigil
lets dekorativa prakt, såsom på Bengt Birgerssons andra 
och tredje ryttarsigill från 1289. Olavsofficiets bibliska 
riddartema, miles Christi, kan liksom de övriga ryttarbil- 
derna i Åhus jämföras med Erikskrönikans ryttarskildring 
från 1320-talet (se kap 3:5:2, tab 2:7). De stramt elegan
ta hästarna i Åhusbilderna skiljer sig dock från krönikans 
skildring av trötta hästar och krigare, men i båda fallen är 
det Guds vilja som framhävs. Ytterligare ett exempel på 
Olavsryttarens motiv förekommer även bland de sen
medeltida kalkmålningarna, nämligen Olavsriddaren i 
Knutby (se kap 3:7:4).

Frälsningens hjälm
Två av de skadade relieferna från det raserade Olavsskå- 
pet i Sjösås framställer dels en sittande man med hög hu
vudbonad och upplyft knä, dels en hjälmprydd krigare 
som såras i vänster ben (tab 1:12; Fig 124). Skaften på yx
orna och svärdet i stridsscenen är avbrutna, endast yxbla-



den och udden finns kvar. Utifrån den sittande kungens 
kronliknande huvudbonad och den stridande riddarens 
hjälm har man hänfört bilderna till S Olav (se kap 1:4:3). 
Kronformen har jämförts med Håkon Håkonssons sigill 
1250 (Irgens-Larsen 1947, 213-216). Stridsbildens hö
ga hjälm är troligen av engelsk typ från ca 1300. Mannen 
i vapenrocken på den första reliefen är kung Olav som bär 
”kronan” över en brynjehätta. Kungen drar på sig hosor- 
na med höger hand och greppar vänsterhanden vid sitt 
upphöjda högra knä. Bakom kungens högra arm hålls ett 
uppåtriktat svärd. Denna relief är 3 cm högre än de övri
ga, vilket komplicerar tolkningen och talar mot att relie
fen varit placerad inom samma dörram som de övriga. 
Bilden skildrar enligt Irgens-Larsen hur kungen just ska 
stiga upp på sin häst, varför bilderna uppfattats som ett 
ryttarmotiv. Ullén placerar händelsen enligt sagans sensus 
litteralis före striden, medan Norberg förlägger den efter 
striden, men de beskriver båda en sårad riddare (Norberg 
1941, 14-18; Ullén 1967, 34, 1978, 8; tab 2:7). Bilder
na i Sjösås behöver ej vara en ryttarstrid, det kan lika gär
na vara fråga om en markstrid.

Den andra, bredare reliefen med stridsbilden visar 
kung Olav rustad i hög cylindrisk tunnhjälm med smala 
ögonspringor och hjälmtäcke. Under den långa vapen
rocken med hög slits framtill syns en brynjerustning. 
Kungen träffas av de tre dödande såren, yxans egg skär 
djupt in i benet vid knäet och svärdshugget, liksom yx
hugget i höften går igenom vapenrocken. Kung Olav fal
ler bakåt, men han stöttar sig mot axeln på krigaren bak
om sig. Kung Olav har besegrats av övermakten och som 
ståtlig riddare, miles Christi, är han framställd i tydligt 
värdeperspektiv i förhållande till de småväxta krigarna 
intill. Kungen får sina tre sår enligt den ordningsföljd och 
med de vapen som anges i Heimskringla, men med den 
skillnaden att i reliefen träffar alla i vänster ben; ett yxhugg 
ovanför knäet, ett spjut i låret och ännu en yxa i höften.

Enligt Olavsofficiets Indutus igitur i sjätte lectien kan 
man tolka rustningen och hjälmen symboliskt utifrån 
sensus spirituals såsom trons rustning och frälsningens 
hjälm, lorica fidei et galea salutis, men det kan även röra 
sig om ett höviskt tidsideal (se exkurs 1:3). Det finns en 
stilistisk likhet mellan kung Olav och riddaren i Åhus och 
den hjälmklädde kung Olav i Sjösås. Kroppshållningen, 
den svängda gotiska kontraposten, hjälmtypen och va
penrocken uttrycker samma höviska riddarideal som den 
profana hjältediktningen. Sjösåsreliefernas stil har enligt 
Norberg en norsk karaktär, och förlagor kan enligt ho
nom sökas i handskrifter eller i reliefer av valrosstand 
(Norberg 1941, 23; se nedan). Olavsskåpet från Sjösås 
hör dock även till den inhemska traditionen. Den samti
da Olavskulten i Småland understöddes av domkapitlet i 
Växjö stift, som hade livaktiga förbindelser med Lunds 
stift under 1200-talets senare hälft (se kap 5:2:1).

3:7:3 Sankt Olavs tre sår
Antemensale, Trondheim och Kaupanger 
samt resealtare (Oslo?), Norge 
Olavsskäp, Östra Vram, Skåne (Danmark)
Flateyjarbok, Island

Den lilla grupp av konstverk under perioden 1250—1400 
som återger Sankt Olavs tre banesår i martyriet har flera 
gemensamma drag (tab 1:5, 6, 12, 20). Antemensalet 
från Trondheim, resealtaret, bokmålningen i Flateyjarbok 
samt den ovan behandlade reliefen från Sjösås framställer 
martyriet som en realistisk stridsskildring, en markstrid 
med rustade krigare och olika vapen, vilket understryks 
av att kung Olav saknar gloria. Kungen bär krona men är 
i övrigt olika klädd och rustad. På dessa konstverk skild
ras också hur kung Olav angrips av tre fiender, med yxa 
och spjut eller svärd. Den äldsta stridsbilden från Kau
panger samt Olavsskåpet från Östra Vram återger visser
ligen endast ett sår, yxhugget i knäet, men de behandlas 
ändå på grund av de många beväpnade krigarna och öv
riga stilistiska likheter i detta avsnitt. PåTrondheimante- 
mensalet och resealtaret är kompositionen likartad, hel
gonkungen faller bakåt mot en sten, men i Flateybokens 
bildinitial, på Kaupangermålningen och reliefen från 
Östra Vram sitter kung Olav på stenen. I de fall kungen 
har slutna ögon, lutar sig bakåt i halvliggande ställning 
eller lutar huvudet i handen, kan stridsscenen även tolkas 
som ett kombinationsmotiv dröm/ död (se kap 3:7:7). 
Fastän kung Olav angrips av fienden, förblir han passiv i 
striden.

Martyriebilden på Trondheimantemensalet har en 
komposition som liknar drömscenen, och den är place
rad till höger i målningen som tredje scen nedanför bil
den av skrinläggningen (se kap 3:6:3). (Fig 56 c.) Av det 
skälet behandlas den nedan i avsnittet om motivet dröm/ 
död på Olavsskåpet i Värmdö (se kap 3:7:7). Kung Olav 
vilar med slutna ögon och korslagda ben på kullen klädd 
i vapenrock och brynjerustning, men han saknar gloria. 
Högra armen vilar på marken, han har just släppt sitt 
svärd och sin korsprydda sköld. Den vänstra armen lyfter 
han upp mot fiendens yxa. Det tomma språkbandet il
lustrerar liksom i den intilliggande drömscenen hur Kris
tus kallar helgonkungen till sig i martyriets stund. På re- 
sealtarets nedersta rad utgör däremot martyriescenen den 
avslutande reliefen som nionde scen, enligt sagans kro
nologi den femte (se kap 3:10). (Fig 55 b.) Kung Olav 
halvligger bakåtlutad mot en hög sten nederst vid bildens 
högra sida, klädd i brynjerustning under en lång vapen
rock, men utan vapen. Han vänder huvudet mot sina fi
ender, höjer båda händerna mot bröstet och böjer upp 
högra benet.

Konstnären illustrerar Snorres ord om hur kungen 
”bad Gud hjälpa sig” med att konkret visa hur han blev 
bönhörd. Från himlen sträcker Gud ner sin hand och väl-



Fig 58. Sittande S Olav attackeras med yxa i striden vid Stiklestad. An- 
temensale, Kaupanger (Norge, So), infrarött foto (BHM). (Fig 74 b.) 
Bergenskola ca 1250-1275.

Seated St. Olav attacked with an axe at the Battle of Stiklestad. Altar 
frontal, Kaupanger (Norge, So), infrared photo (BHM). (Fig 74 b.) 
Bergen school c 1250-1275.

signar honom, liksom i resealtarets kröningsscen. Man 
kan inte helt avgöra, om kungens ögon är slutna eller om 
han är vaken. Guds hand förekommer även i Flateybo- 
kens bildinitial till Olavssagan (se kap 3 ini, tab 1:20). 
(P1 17.) Magnus Thörhallsson målade bilden av S Olavs 
martyrium som en dekorativ scen i initialbokstaven, med 
bladslingor och vegetativa drakar. En skägglös kung Olav 
sitter i vänster halvprofil med korslagda ben på en sten, 
klädd i röd, fotsid tunika. Höger hand håller han upp 
mot hjärtat och vänster hand mot låret. Han har släppt 
det röda svärdet Hneiter på marken och tittar upp mot 
fienderna som kommer emot honom. I bilden av vild
galten och sjöodjuret strider han med ett grönt svärd (se 
kap 3:3:7).

På antemensalet från Kaupanger sitter kung Olav på 
en sten i bildens mitt, vänd i höger halvprofil med kors
lagda ben, och lutar huvudet i vänster hand med armbå
gen stödd på skölden. Han riktar en allvarlig blick mot fi
enden (tab 1:2; Fig 58, 74b). Yxan håller han i höger

och vapenrock genom vars slits högra knäet sticker fram, 
där fienden just ger honom ett yxhugg. Kung Olav är pas
siv i striden. Den vänstra flygeldörrens övre bildfält på 
Olavsskåpet i Östra Vram har en bevarad relief med 
Stiklestadsmotivet, men polykromin är ej ursprunglig 
(tab 1:18; Pl 16; Fig 8). Till höger i bild sitter kungen 
med till synes slutna ögon och korslagda ben på en tuva 
(sten?), vänd i vänster halvprofil och klädd i en gyllene 
skinnlodrad tunika. Han lutar huvudet i högra handen 
och stöder armbågen med den vänstra.

Kungsmän, fiender och banesår
Vid kung Olavs huvud skymtar på Trondheimantemen- 
salet hans kungsmän strax bakom kullen. Hans försvara
re med sköldar är fler än angriparna, fyra mot tre, och ba
ra två av dem strider aktivt med sina svärd. Deras ansikts
uttryck är fridfullt, men en blickar upp mot himlen. På



resealtaret är däremot kungens här i underläge, ty endast 
en av hans krigare träffar motståndaren med sitt svärd. I 
Flateyjarbok har kung Olav till sitt försvar två beväpnade 
krigare, en ung och en gammal, som intar en passiv roll. I 
stridsscenerna på Kaupangerantemensalet och Olavsskå- 
pet från Östra Vram är krigarna fler. ”Kaupangermästa- 
ren” skildrar tre kungsmän med sköldar, två riktar sitt 
svärd mot fienderna, en höjer sin yxa. Av de sju krigarna 
på reliefen från Östra Vram tycks endast två agera till 
kung Olavs försvar. Trots att kungsmännen i regel är få 
går de här till attack, t ex på resealtaret och reliefen från 
Östra Vram, där fiendens hjälm klyvs på mitten. Kungs
männen kan dock ej alltid identifieras utifrån sagans 
Finn Arnesson eller Björn Stallare.

Sagans tre fientliga krigare, inte sällan med tvåhands- 
vapen, har vissa likheter påTrondheimsantemensalet, re
sealtaret och Flateyjarbok, men uppvisar skillnader bl a 
ifråga om det tredje banesåret. De kan ibland beskrivas 
utifrån Snorre, såsom i antemensalets stridsscen. Fien
dens krigare stormar fram från höger i bild, främst en 
med ilsken uppsyn, Torsten Knarrsmed, som med sin yxa 
hugger ett väldigt sår i kungens uppåtböjda högra knä. 
Blodet forsar ymnigt utmed kungens rustning. Intill Tor
sten står en krigare i pälsjacka, Tore Hund, som stöter sitt 
spjut i kungens liv. Bakom en röd sköld kliver en ilsken 
motståndare fram, Kalv, som ger kungen ett hugg i hal
sen så att blodet sprutar. Trots att kungen får dessa dö
dande sår reagerar han inte, han drömmer.

I resealtarets relief triumferar fienderna såsom i sagan. 
I mitten står Torsten Knarrsmed i kraftig hjälm och hug
ger yxan i kung Olavs högra knä. Bakom honom trycker 
Tore Hund i en tjock skinnpäls med huva, och hans 
tjocka spjut körs upp med kraft i kungens buk. Längst 
bak skymtar den högreste, rustade krigaren Kalv, som 
hugger kungen i högra axeln, till skillnad från hos Snorre 
här försedd med en stor tvåhandsyxa. I Flateyjarbok fram
ställs såren på liknande sätt, först ges yxhugget i kungens 
högra knä, därefter sticks spjutet i kungens sida, och även 
här utdelas det tredje dödande såret i axeln med yxa. 
”Kaupangermästaren” låter kungen attackeras av fyra 
rustade krigare med svärd och yxor, men kungen far en
dast ett banesår, ett yxhugg i höger knä. På reliefen från 
Östra Vram står åtta krigare, och även i detta fall utdelas 
ett enda yxhugg, här i vänster knä. Yxan blir det domine
rande banevapnet (se kap 4:1:3).

Tolkning utifrån Heimskringla 
och Legendariska sagan
De flesta forskare har noterat hur anmärkningsvärt nära 
bilderna på Olavsantemensalet från Trondheim och rese
altaret samt i Flateyjarbok följer Snorres ovannämnda ver

sion enligt sensus litteralis (tab 1:5—6,20 och tab 2:7). Sär
skilt har man pekat på antemensalets bild av de tre bane- 
männen och de tre såren. Man har också framhållit Tore 
Hund, hans sårade hand och hans förtrollade, skyddande 
pälsrock, vilken enligt Heimskringla kap 193 var gjord av 
renskinn, men enligt Legendariska sagan kap 81 av varg
skinn. Antemensalets mästare har målat en tydlig bild av 
skinnpälsen i grått med svarta hår och dessutom givit an
siktet en särskiljande färgton. Tore Hund höjer båda hän
derna, högra handen skär över bildramen. Samtidigt som 
han stöter spjutet ”Selsbane” i kungens bröst, ser han för
vånat upp mot himlen. Han får då ett djupt sår i handen, 
enligt egen uppgift därför att jackärmen varit för kort 
(Fidjestol 1986, n 14). Handens sår framhävs för att mar
kera Tore Hunds roll som blodsvittne. Efteråt vittnade 
Tore om att såret på hans hand läkts av blodet från kung
ens döda kropp, och att han sett en uppenbarelse av 
kungens himlafärd, ett motiv som framställs på Värmdö- 
skåpet (se kap 3:7:7).

De två stridsbilderna från Kaupanger och i Östra 
Vram överensstämmer dock inte med Heimskringla en
ligt sensus litteralis (Wallem 1906, 35—56). Till skillnad 
från Snorre återges här endast det första banesåret, yx
hugget, varför en tolkning enligt sensus spiritualis utifrån 
en mer kyrklig texter sannolikt är mer fruktbar. I Legen
dariska sagan kap 81-82 framhävs kungens första sår i be
net, men vapnet anges ej. Vid sidan om texter har det 
sannolikt funnits engelska eller franska stilmässiga bild
förlagor med stridsscener (tab 2:7). Bilden i Flateyjarbok 
liknar kompositionen i Östra Vram, men är spegelvänd i 
jämförelse med resealtaret och Trondheimantemensalet, 
vilket tyder på att det har funnits en grafisk förlaga till 
motivet, men någon sådan har ej presenterats i forsk
ningen.

Jämförelse med martyriet i Olavsliturgin
Stridsbilderna på Kaupangerantemensalet och reliefen 
från Östra Vram rymmer en andlig och symbolisk di
mension (tab 2:7). Kungen är stridsberedd och klädd i 
rustning, men han är inåtvänd och lugn, tankfull och 
passiv, trots att striden rasar runt omkring honom. Detta 
vemod kommer till uttryck i Legendariska sagan kap 
76-83, som liksom de liturgiska texterna betonar kung 
Olavs fromhet. Han fastade, bad, gick i mässan och mot
tog nattvarden före striden. Inte heller var han fullt rus
tad i brynja och hjälm inför striden. Olavsliturgin fram
häver som nämnts de andliga vapnen, ”trons sköld”, 
”trons brynja” och ”andens svärd”. ”Kaupangermästa
ren” åskådliggör även budskapet i Lux illuxit, hur kung 
Olav bevarar sitt lugn mitt i striden (se exkurs 1:4 v 5 b, 
6 a):



PI 12. S Olavs kungaval. Flygelmålning, raserat Olavsskåp, Östuna 
(Up). Uppländsk verkstad ca 1490.

The proclamation of St. Olav as king. Panel painting, fragmented St. 
Olav Shrine, Östuna (Up). Domestic workshop c 1490.

PI 13. Kungakröning i kyrkan. Flygelmålning, S:t Lars kyrka, Söder
köping (Ög). Nordtyskt arbete ca 1480.

Ecclesiastical coronation. Panel painting, St. Lars Church, Söderkö
ping (Ög). North German workshop c 1480.

P1 14. Tronande S Olav i rustning, med drakunderliggare. Flygelmål
ning, S:t Lars kyrka, Söderköping (Ög). Danzigarbete ca 1425.

Enthroned S Olav in armour, trampling on a dragon. Panel painting, 
St. Lars Church, Söderköping (Ög). Danzig workshop c 1425.



PI 15 a-f. S Olavs liv, martyrium och heligförklaring: a) Olav ger pen
ninggåva till själamässor för fallna fienders själar, b) Olav drömmer 
om himmelsstegen till Kristus, c) Olavs tre dödande sår i striden vid 
Stiklestad: av yxa, spjut och svärd, d) Olavs skrinläggning i Trond
heim, e) Olav upptagen i det himmelska kungariket, f) Evangelist- 
symboler. Antemensale, okänd kyrka i Tröndelag, Norge. Trondheim 
verkstad, 1300-talets början.

Life, martyrdom and beatification of St. Olav: a) Olav giving alms for 
masses for the souls of his adversaries, b) Olav’s vision of the Ladder to 
Heaven and Christ, c) Olav’s death from three fatal wounds at 
Stiklestad: of axe, spear and sword, d) Enshrinement of Olav, e) Olav 
entering the Kingdom of Heaven, f) Symbols of the Evangelists. Altar 
frontal, unknown church in Tröndelag, Norway. Trondheim work
shop, early 14 th century.



PI 16. S Olav far dödssår i knät av stridsyxa vid Stikles- 
tad. Flygelrelief, Olavsskåp, Östra Vram (Danmark, 
Sk). Inhemskt arbete 1310-1320.

St. Olav recieving a blow in his knee from a battle-axe at 
Stiklestad. Wooden relief on wing, St. Olav Shrine, Ös
tra Vram (Denmark, Sk). Domestic workshop 
1310-1320.

PI 17. S Olav får tre dödliga sår vid Stiklestad. Illustrerad initial till 
Olavssagan i Flateyjarbok. Bokmålning på pergament. Magnus Thör- 
hallson, Island, 1487-1494.

St. Olav recieving three fatal wounds at Stiklestad. Historiated initial 
of the Olav Saga in Flateyjarbok. Illuminated parchment. Magnus 
Thörhallson, Iceland, 1487-1494.



PI 18. S Olav i strid vid Stiklestad. Flygelmålning, Olavsskåp, Nico- St. Olav fighting at Stiklestad. Panel painting, St. Olav Shrine, St. Ni-
laikyrkan, Stralsund (Tyskland, Mb). Nordtyskt arbete 1410-1420. colai Church, Stralsund (Germany, Mb). North German workshop

1410-1420.



PI 19 a. S Olav sårad av hillebard i striden vid Stiklestad. Flygelmål
ning, Olavsskåp, Värmdö. Lars Snickare, 1514. Inskrift med namn: 
prästen Mathias Petri, patronatsägare Georg Hansson (Stiernsköld) 
till Norrnäs och gillesföreståndare Johannes samt årtalet 1514.

St. Olav wounded by halberd in the Battle of Stiklestad. Panel paint
ing, St. Olav Shrine, Värmdö. Lars Snickare 1514. Inscription with 
names: Priest Mathias Petri, patron Georg Hansson (Stiernsköld) of 
Norrnäs and guildwarden Johannes and date 1514.



PI 19 b. Drömmande S Olav ihjälslagen av yxhugg på slagfältet i 
Stiklestad. Hans själ lyfts till himlen av änglar. Flygelmålning, Olavs- 
skåp, Värmdö (Up). Lars Snickare 1514.

St. Olav dreaming when slayed by fatal blow from an axe on the battle
field at Stiklestad. Elevation of his soul by angels. Panel painting, St. 
Olav Shrine, Värmdö (Up). Lars Snickare 1514.



PI 20. Tronande S Olav med riksäpple far dödande sår av yxa och 
spjut. Antemensale (I), Årdal (Norge, So). Bergenverkstad ca 1325.

Enthroned St. Olav with orb, slayed by axe and spear. Altar frontal (I), 
Årdal (Norway, So). Bergen workshop c 1325.



PI 21 a-d. S Olavs lidande på Stiklestad/Golgata: a) Gisslandet, b) 
Törnekröningen, c) Bespottelsen i palatset, d) Korsfästelsen med rep. 
Flygelmålningar, högaltarskåpets utsida, Andenes (Norge, NI/TM). 
Lübeckverkstad ca 1500.

St. Olavs passion at Stiklestad/Golgatha: a) Flagellation, b) Crowning 
with Thorns, c) Mocking in the palace, d) Crucifixion with ropes. 
Panel painting, exterior of high altarpiece, Andenes (Norway, Nl/ 
TM). Lübeck workshop c 1500.



PI 22. Pilgrimer i bön vid det öppna Olavs- 
skrinet i Nidaros. Flygelmålning, Olavs- 
skåp, Nicolaikyrkan, Stralsund (Tyskland, 
Mb). Nordtysitt arbete ca 1410-1420.

Pilgrims in prayer at the open St. Olav 
tomb shrine in Nidaros. Panel painting, 
St. Olav Shrine, St. Nicolai Church, Stral
sund (Germany, Mb). North German 
workshop c 1410-1420.



P] 23. S Olav och St. Erik. Flygelmålning, altarskåp, Segersta (Hs). 
Uppländsk verkstad ca 1480-1490.

St. Olav and St. Erik. Panel painting, altarpiece, Segersta (Hs). Do
mestic workshop c 1480-1490.



PI 24. S Olav i ceremonidräkt, med drakunderliggare. Flygelmålning, 
altarskåp, Frösunda (Up). Med Mikael. Nordtyskt arbete ca 1450.

St. Olav in royal attire, trampling on a dragon. Panel painting, altar- 
piece, Frösunda (Up). With Michael. North German work c 1450.



Fig 59. S Olav i full rustning stri
der vid Stiklestad. Kalkmålning, 
Roslagsbro (Up). Uppländsk 
verkstad 1471.

St. Olav in full armour fighting at 
Stiklestad. Mural, Roslagsbro 
(Up). Domestic workshop 1471.

Inga hotelser och ingen 
dödsskräck, inget lidande 
kunde hindra honom från att 
under hård kamp leda folket 
från den blinda asatron.

Hån och hotelser och hat, 
straff och landsflykt från sitt land 
fick han utstå från sitt folk, 
trolöst och utan skam, 
men han behöll sitt lugn.

Den symboliska martyrieskildringen i lovsången Lux 
illuxit har enligt sensus spiritualis även samband med en 
annan grupp av martyriebilder, de som skildrar döden på 
tronen (se kap 3:7:8). En jämförelse med Olavsliturgins 
bibeltext Si quis vultpost me venire visar att ”Kaupanger- 
mästaren” fångat mässans budskap om korsbärandets 
plikt i Kristi efterföljelse, lidandets krav (Luk 9:23). En 
tolkning utifrån liturgins övergripande symboliska mar- 
tyrietema Beatus vir qui sujfert kan appliceras på samtliga 
av de ovannämnda behandlade bilderna liksom den över
gripande liknelsen med Jobs uthållighet (Jak 1:12;). Lik
som kung David drabbas S Olav av ondskans övermakt 
och utsätts för samma hotfulla hån som han (Ps 22:8, 
33:16, 55:13; se kap 4:2:4, 4:3:2—4 och 5:1).

Bildernas avvikelse från den historiska traditionens 
stridsskildring har föranlett en jämförelse av S Olav med 
”Christus im Elend”, men detta motiv uppträder först se
nare. Helgonkungens hopsjunkna ställning på reliefen i 
Östra Vram ser Eriksson som ett allmänt uttryck för ”me
lancholia” (Eriksson 1980, 11; tab 2:7). Förebilden till S 
Olav sittande hopsjunken på en sten i väntan på de ound
vikliga huggen, finner man bland en tidigare typ av Kris- 
tusframställningar omkring år 1300, nämligen det snar
lika motivet ”Kristus i väntan” (Karling 1946, 57—65; se 
kap 3:7:8—9). ”Kristus i vila”, som motivet också kallas, är 
en föregångare till Smärtomannen som hör till 1300-tals- 
mystikens kontemplativa andaktsmotiv. I början av 
1400-talet framträder i den hanseatiska konsten däremot 
en annan Olavstyp vid Marias sida, den rustade riddaren 
som står aktivt stridsberedd.

3:7:4 Guds riddare vid Stiklestad
Olavsskåp, Stralsund,Tyskland 
Olavsskåp, Ulfsby och Salo, Finland 
Kalkmålning, Roslagsbro och Knutby, Sverige

Kung Olav dominerar markstriden på Olavsskåpets hög
ra dörr i Stralsund, en målning vars överdel är svårt ska-



dad (tab 1:25; Pi 18). KungOlav träder fram som en hög
rest kämpande krigarfurste. Han bär helräckande plåt
rustning, vapenrock av brokad, och är beväpnad med 
svärdet Hneiter, men saknar gloria. Uppe på den den hö
ga hjälmen med uppfällt visir sitter kungakronan. Kung
ens kraftfulla ansikte visas i höger halvprofil med den 
skarpa blicken riktad framåt. Bakom honom höjer hans 
kungsmän en fana med det norska kungavapnet, och 
över kungens huvud höjs en hillebard. Kungen strider 
aktivt mot fienden, en kortväxt krigare som riktar ett yx
hugg mot hans högra knä. Kungen far in ett kraftigt 
svärdshugg i bröstet på sin fiende, som ryggar bakåt. En 
kungsmän bakom honom böjer sig ner och spänner arm
borstet. I bildens mitt ser man ryggen på en väldig kriga
re i grön vapenrock, troligen en kungsmän, som stöter ett 
stort svärd i en av motståndarna. I Stralsundsmålningens 
stridsscen är kung Olav i överläge. En gråklädd fiende 
höjer sitt armborst för att skjuta en pil mot kungen. 
Konstnären har här fört in ett nytt element i Stiklestads- 
motivet, armborstskyttar. I målningen skildras endast det 
första såret, yxhugget, men man kan ana ett dödande 
skott från armborstpilen.

Denna framställning av striden vid Stiklestad skiljer 
sig både från konstverken och de flesta Olavstexter, där 
kung Olav och hans kungsmän är i underläge och beseg
ras (tab 2:7). Wentzel identifierar endast kung Olav själv 
i analysen av Stralsundsmålningen, men anger ej tolk- 
ningsunderlag (Wentzel 1936, 22). Utifrån Heimskringla 
och sensus litteralis är det möjligt att identifiera några av 
krigarna. Kungsmannen med armborstet kan då vara 
Finn Arnesson och den store grönklädde krigaren kan va
ra Björn Stallare. Motståndare är Torsten Knarrsmed 
med yxan och Tore Hund som blir attackerad med svär
det. Men bilden överensstämmer inte med Snorres tre 
banesår, då endast det första yxhugget i benet framställs. 
En tolkning av krigarkonungen i Stralsund utifrån sensus 
spiritualis visar att konstnären snarare åskådliggör offici- 
ets text bidutus igitur om hur S Olav, miles Christi, rusta
de sig inför Stiklestadsslaget i Guds rustning, armaturam 
Dei (Jes 59:17-18; Vish 5:17-20; Ef 6:13-18). Enligt 
vespersången Rex Olavus gloriosus för ”Guds värdefulle 
stridsman”, Domini agonistapreciosus, nämligen en andlig 
kamp i korstågets strid (AH 11,383). Rättfärdighet, fräls
ning, hämnd, nitälskan och opartisk dom var hans rust
ning. Oövervinnerlig helighet, ande, tro och skoningslös 
vrede var hans vapen. Officiets O vir sancte dei miles och 
hymnen Deus tuontm militum utgör liksom Stralsunds
bilden en bekräftelse på Olavsriddarens ryktbarhet.

Målningens Olavsriddare kan därför jämföras med 
de tidiga dikternas Olavsgestalt, skaldernas krigarfurste, 
”den kampdjärve” konungen i stridens inledning som 
skalden Sigvat besjunger i Arvsdrapa (se kap 3:7:1). 
”Fursten grep svärdet” (Hkr II kap 213, 224, 226):

Jag tror att männen skrämdes 
då de mötte i kampen 
den kampdjärve Olavs 
stålvassa blickar.
Trönderna saknade mod 
att möta blicken, 
vass som ormens ögon.
Fursten tycktes ohygglig.

Krigarfursten kung Olav från 1000-talets dikter har 
gemensamma drag med det senmedeltida apokalyptiska 
riddaridealet, miles Christi, Guds riddare som dräper och 
besegrar Antikrist och ondskans makter (tab 2:7). En för
klaring till att en ny kraftfull Olavstyp framträder i 
Olavsikonografin vid denna tidpunkt kan sökas i de 
nordtyska städernas miljö (Nisbeth 1995, 225). Om
kring 1400 växte det fram ett intresse för apokalyptiska 
visioner och för historiska hjälteepos. Det är nu som 
Olavsriddaren slår igenom i den nordtyska skulpturen, 
med kungen trampande på en drake med krönt manshu
vud. Den helige Olav är enligt denna symboliska tolk
ning en apokalyptisk riddare som bekämpar ondskans 
drake från underjorden och fångar Antikrist (se kap 
4:3:4). Ett liknande stridstema tas upp i Vadstenabro- 
dern Johannes Benechinis predikan Gladius iste utifrån 
bibeltexten Non veni adpacem, ”Jag har inte kommit med 
fred utan med svärd” (C331:l49v; Matt 10:34; se exkurs 
1:6).

På Olavsskåpet i Salo daterat till 1430, ett konstverk 
som beställts från Lübeck, är martyriet uppdelat i två sce
ner (tab 1:31. Fig 10, 134). Den övre bilden visar kon
ungen i ceremonidräkt på tronen försjunken i dröm, då 
han blir attackerad med yxa, medan den undre bilden vi
sar honom i rustning på slagfältet där han blir halshug
gen. Stridsscenen nederst på Saloskåpets högra flygeldörr 
är den mest skadade av målningarna, men man kan ändå 
urskilja händelseförloppet. Krigaren i hel plåtrustning 
håller en långskaftad hillebard lyftad med båda händerna 
över huvudet. Nedanför honom ligger framåtstupa en 
krönt kung, klädd i mörkgrön mantel och rustning. 
Kungakronan sitter ovanpå hjälmen, medan helgonglo
rian saknas till skillnad från de övriga scenerna i skåpet. 
Bredvid kungen kan urskiljas bladet på en hillebard. 
Kungen blöder från halsen och axeln.

Framställningen i Salo har även tolkats som S Eriks 
martyrium, beroende på en inskrift i målningen av S Erik 
på flygeldörrens utsida, ”S. ericus rex” (Meinander 1908, 
148; tab 2:7). Eriksattribueringen har dock fått ge vika 
för en ren Olavstolkning, dels är bilden placerad direkt 
under en tronande kung som får ett yxhugg i knäet, dels 
bär kungen samma dräkt i scenerna på båda flygeldörrar
na (Nordman 1964, 275 ; se kap 3:1:2). En yxa är dessut
om vapnet i samtliga fragmentariska scener. Saloskåpets 
uppdelning av Stiklestadsmotivet i två scener har setts



som en specifikt svensk tradition där man återger de två 
yxhuggen (Nygren 1945, 180). Uppdelningen i två bil
der av både drömmen och martyriet motsvaras av Upp- 
salaliturgins uppdelning av martyriet på flera lectier 
i andra och tredje nocturnen. ”Salomästarens” bilder 
åskådliggör konkret officiets skildring enligt sensus spiri
tuals av hur den rustade Olavsriddaren i martyriets 
stund fördes direkt från slagfältet till himmelens palats, 
de bello migrauit adpalacia.

Historia Sancti Olai, Breviarium 
Lincopense och Fornsvenskt Legendarium
Översättningen i Historia Sancti Olai följer stridsskild- 
ringen i Heimskringla kap 228 med den skillnaden att 
Finn Arnessons roll saknas både i drömepisoden och stri
den (se kap 3:7:1). S Olavs tre sår återger dock översätta
ren och tillägger: ”Almogen var them allom til tröst/ olaff 
haffde tha minne röst” (SFSS 7, 367; HSO v 1703- 
1731):

Striden stod en odensdagh 
mädan var mörker j allan stad 
Olaff helge fik eth saar 
at han nider till iordhenne gaar 
Olaff hiög til Thora hund 
thz bet ey a j then stwndh 
een yxe staddis j olaffz knä 
thz blädde swara thz var ey trä 
Thz giorde törsten knarre smider 
Olaff helge fiöll ther vider 
Thore hwnder mz sit spiwth 
stak genom brynio in aat bwk 
kalffwer [hiög] j olaffs hals 
hans bana men vore the vtan fals

Den svenska översättningen av Snorres Olavssaga kan 
jämföras med Olavsmartyriet i Breviarium Lincopense 
1493, där ”isländska krönikor” uppges ha varit en direkt 
förebild för skrivaren (Storm 1880, inl 53; Peters 1950, 
728; Iversen 1998):

Ty det står att läsa i de isländska krönikorna: 
att Tore Hund högg den helige Olav i bröstet,
Torstein Knarrsmed högg honom i knäet 
och Kalv Arnesson högg honom i halsen 
i hans heliga passionsdöd.

Legitur enim in chronicis islandie: 
quod thorirus hundir pupungit sanctum olauum 

in pectore
Torstanus knarra smidher secuit enim in genu 
et kalffwer arnasson secuit eunden in collo 
in sua sanctissima passione.

Skrivaren kombinerar Passio-traditionens symbolik, 
där Gud låter ”den ärofulle martyren falla för fiendernas

spjut”, med Snorres realistiska stridsskildring. Den litur
giska texten har influerats av den realistiska berättar
konsten på liknande sätt som de senmedeltida Olavsbil- 
derna, såsom Albert Målares realistiska stil. Olavslegen- 
den berättades på svenska skriftligt och muntligt och 
spreds i en vidare krets. Korsriddaridealet präglar till viss 
del Olavslegenden i Fornsvenskt Legendarium. Legenden 
beskriver kungens fiender som ”omilda män” och ”san
ningens fiender” och som hans motståndare utpekas 
kung Knut av Danmark, enligt officiets tradition (se ex- 
kurs 1:3). Stiklestadsslaget i Fornsvenskt Legendarium 
skildras som ett korståg, S Olavs roll som fredlig missio
när framhävs framför hans krigiska roll (Fogelklou 1917, 
171):34

Då slogo de råd samman emot honom, ty hans lära var 
dem led, och de lydde under en hans ovän, som hette 
Knut. De samlade en här emot honom och hans män, 
honom ovetande, vid Stiklestad. Men Guds tjänare, 
som ständigt längtade efter att bliva en Guds martyr, 
samlade en här, så stor han förmådde.

Hans missionståg framställs som ett fredligt företag. 
När han blir angripen genom svek, hinner han dock ej 
samla en här till ett rättfärdigt försvarskrig, utan blir un
derlägsen. Hans fall blir orättfärdigt, en martyrdöd. Le- 
gendariets skildring kan jämföras med det höviska 
riddarideal, som i Sverige formades till en ”nationell” 
symbolik i kampen mot ”utländskt” förtryck (tab 2:7, 
2:18).

Riddaren Sankt Olav rider dust
När Sten Sture d ä och Ingeborg Åkesdotter (Tott) lät ut
smycka Roslagsbro kyrka efter segern på Brunkeberg 
1471, var S Olavs strid vid Stiklestad troligen en passan
de symbol för deras ideal (Nilsén 1986, 512; se kap 
5:2:2). (Fig 59.) Stridsbilden är skadad av fönsterupptag
ningen (tab 1:56). Tierpskolans mästare följer den nya 
Olavstypen, ”den kampdjärve fursten” i heltäckande 
plåtrustning, en hög krona ovanpå hjälmen och nedfällt 
visir. Kung Olav är framställd i värdeperspektiv, med en 
lång tvåhandsyxa i högsta hugg. Den träffar mitt över 
hjälmen på fienden, som är kortare och enklare utrustad, 
kanske Torsten Knarrsmed. Denne vacklar under slaget,

34 SFSS 7:2, 863: ”tho kom han thingat ok predikadhe the hælgho 
troo tha giordho the saman radh a moth honom thy hans kiænne- 
dombir var thorn ledher ok the hordho til enom hans owini som heet 
knutir the sampnado saman hær a mot hanom owitande ok hans 
mannom vidher stikilstad/ vtan gudz man som jdhelika girnadhis 
vardha gudz martyr samkadhe saman hær swa mykyn han formatte:”



men går till motattack och riktar med en likadan strids
yxa ett hugg mot kungens vänstra knä. En krigare böjer 
knä för att spänna ett armborst, själv träffad av en arm
borstpil.

Närstriden i Roslagsbro påminner enligt sensus littera- 
lis om skaldens dikt (Hkr II kap 227): ”Den hårde kriga
ren/ höll ensam svärdsmöte/ mot två goda kämpar.” Mål
ningen i Roslagsbro har likheter med Stralsundsbilden, 
ty den visar endast det första yxhugget, det symboliska så
ret i knäet. Den attackerande kungen dominerar i bildens 
mitt. Kompositionen med krigaren som laddar armbors
tet är likartad. Man kan enligt sensus spiritualis tolka 
Olavsriddaren i Roslagsbro utifrån officiets riddarideal 
och hymnen Deus tuorum militum. Idealet för Guds rid
dare, miles Christi, framgår även av bibeltexten Nemo mi- 
litans, en standardtext i martyrofficierna med nära an-

Fig 60-61. S Olavs dröm och martyrium i slaget vid Stiklestad: 60) 
Olavs dröm om himmelsstegen, 61) Fullt rustad Olav i ryttarstrid 
med lansar och ryttarhillebard. Kalkmålningar, Knutby (Up). Upp
ländsk verkstad ca 1490. (Fig 141 c-d.)

St. Olav’s dream and martyrdom at the Battle of Stiklestad: 60) Olav’s 
dream of the Ladder to Heaven, 61) Olav in full armour in equestrian 
joust with lances and horse halberd. Murals, Knutby (Up). Domestic 
workshop c 1490. (Fig 141 c-d.)



Fig 62. S Olavs missionskamp, lidande och belöning. Seglats med 
trollstrid, hjältedöd i striden vid Stiklestad och upphöjelse på him- 
melstronen. Kalkmålning, Kumla (Vsm). Bildprogram av Albert Må
lare 1482.

St. Olav’s missionary struggle, suffering and reward. Voyage and en
counter with troll, heroic death at the Battle of Stiklestad and eleva
tion to the Kingdom of Heaven. Mural, Kumla (Vsm). Pictorial pro
gram by Albertus Pictor 1482.

slutning till Olavsmässans budskap om Kristi efterföljel- 
se (2 Tim 2:4-10): ”Var också du beredd att slita ont som 
en god soldat åt Kristus Jesus.”

Mästaren i Knutby valde 1490 att framställa S Olav i 
en ryttarstrid, ett ovanligt Stiklestadsmotiv som först 
uppträdde i Carrowpsaltaren (tab 1:57, 1:1; PI 2; Fig 61, 
141 d). Stridsbilden med noggrant tecknade detaljer pla
cerades nedanför bilden av drömmen, dess mittdel är 
bäst bevarad (se kap 3:3:9, 3:7:2). Kungen rider fram i 
heltäckande, gyllengul rustning på en häst i galopp
språng, han sitter säkert i sadeln med ryttarlans i ett fast 
grepp, och kring hans huvud skiner glorian. Kronan är 
placerad ovanpå saladhjälmen med uppfällt visir. Kung
ens följe består av välrustade riddare med hillebard, lan
sar och armborst. Kungen sporrar sin häst och stöter sin 
långa ryttarlans mitt i bröstet på fienden. Motståndaren 
med nedfällt visir har nästan hunnit hugga kungens knä 
med spetsen på sin ryttarhillebard, då han vacklar bak
länges i sadeln och hans häst störtar. Utifrån yxhugget 
med ryttarhillebarden har bilden hänförts till Olavsle- 
genden, och Knutbymålningen utgör därmed det enda 
senmedeltida exemplet på en Olavsryttare. Ryttarstriden 
i Knutby kan förklaras av det höviska idealet att riddaren

skulle ”rida dust”, men också till Vadstenapredikan Cer- 
tamen forte om det kristna livets som en tävlingskamp 
(C331T48 r; se exkurs 1:6).

3:7:5 Offerdöd och vapenlarm
Kalkmålning, Lid, Kumla och Danmarks kyrka, Sverige 

Den livaktiga skildringen av striden vid Stiklestad bildar 
en avslutning på Albert Målares fyra Olavsbilder i Lids 
kyrka från omkring 1470 (se kap 3:4:6, tab 1:41; Pl 8 d). 
Tio välrustade krigare befinner sig i full strid med en rad 
olika vapen, och flera har fallit, medan kungen trots va
penlarmet ligger helt stilla på rygg i stridens mitt, svept i 
sin mantel. Runt hans kungakrona lyser helgonglorian. 
Han har långt hår och skägg, ögonen är slutna och han 
drömmer, händerna är knäppta över bröstet och det hög
ra knäet uppböjt. Fyra av hans män försvarar honom, 
medan sex välbeväpnade krigare i heltäckande plåtrust
ning anfaller. Den främste av motståndarna, en kämpe 
med nedfällt visir, attackerar den liggande kungen med 
en kraftig tvåhandsyxa, som träffar i det höjda högra knä
et. Det kan vara Torsten Knarrsmed, men på grund av 
riddarrustningen och värdeperspektivet kan kämpen



även tolkas som härföraren Kalv Arnesson. Olika typer av 
rustningar och vapen tecknas noggrant: svärd, långbåge, 
armborst, stridsyxa, slunga, spjut, hillebard, krumsabel 
och stenslunga, liksom soldaternas stickhjälmar och kit- 
telhjälmar (Weidhagen-Hallerdt 1990, 31). En fiende 
spänner pilen på sin långbåge, men träffas i huvudet av 
ett långt spjut. En annan av motståndarna skjuter en stor 
kula med sin långa handbössa.

Forskningen kring Albert Målares stridsbilder har do
minerats av tolkningar enligt sensus litteralis och Heims- 
kringla, men i Lidmålningen kan varken händelseförlop
pet eller övriga krigare identifieras enligt Snorre (tab 2:7). 
Albert Målare har koncentrerat sig på det första yxhugget 
i knäet, vilket tyder på att yxhugget vid denna tid ensamt 
blivit symbol för martyriet (se kap 4:1). Eftersom kung
en framställs sovande blir martyrskapet desto mer up
penbart, och det kan även vara fråga om ett symboliskt 
martyrium enligt sensus spiritualis. Stridsbilden i Lid på
minner om resealtaret och reliefen från Östra Vram, där 
kungen obeväpnad håller upp händerna framför bröstet, 
samt om den drömmande S Olav som vilar med upp
dragna knän påTrondheimantemensalet. I Lid är det in
te den ”kampdjärve” fursten som strider, utan Albert har 
fångat den döende martyrkonungens sista stund innan 
han ska träda in i paradiset. Den drömmande kungen ser 
ut att dö redan av detta första yxhugg, varför bilden även 
behandlas nedan i avsnittet om döden i drömmen (se kap
3:7:7).

Albert Målare utvecklade Stiklestadsmotivet annor
lunda och mer realistiskt på södra valvkappan i Kumla 
1482 (tab 1:47; Fig 62). Soldaternas blåvita plåtrustning
ar och vapen är kraftigare och mer detaljerade, även om 
vapnen inte är lika många som i Lid: långbåge, handbös
sa, spjut, hillebard, svärd och dolk. Konstnären koncen
trerar sig även här på yxhugget, det första såret, men i 
Kumla är det inte fråga om en fredlig, civil konung som 
överraskas i sömnen av övermakten, ett symboliskt mar
tyrium. Här deltar kung Olav som Guds riddare aktivt i 
striden vid Sdklestad, han bär heltäckande plåtrustning 
och stridshandskar samt är beväpnad med en kraftig hil
lebard. Ovanpå hjälmen sitter kungakronan och han sak
nar gloria. Den ”kampdjärve” kungen faller dock för 
övermakten. Hans egna krigare är inte lika välrustade 
som motståndarna, vars härförare med stor örnnäsa och 
full rustning attackerar med en kraftig hillebard. Hugget 
träffar i kung Olavs högra knä så att härföraren faller och 
tvingas släppa sin egen yxa. Han höjer handen i en beve
kande gest. Kungsmän nen försvarar med långbåge och 
en pil träffar banemannen, som på grund av figurens vär
deperspektiv kan tolkas som Kalv Arnesson, vilket skulle 
stämma med Historia Sancti Olai. På ömse sidor utkäm
pas tvekamper, en man genomborras av ett spjut och en 
annan skjuter med sin handbössa.

Överraskningsmomentet i Lidmålningen stämmer 
med orden, ”honom ovetande”, i Fornsvenskt Legendari- 
um (se kap 3:7:4; SFSS 7:2, 863). I Kumla har Albert på 
samma sätt sammanfört striden och offerdöden i en bild, 
men Alberts båda martyriemotiv har även vissa likheter 
med Petrus Mathies martyrieskildring (se exkurs 2:1 Ri- 
be9:l, 15:1-5). Både i Lid och i Kumla har Albert Måla
re försett kung Olavs fiender med de vapen som omtalas 
i denna legend. Och i Stiklestadsslaget anföll de honom 
med pilar, spjut och yxor:

Så stark var han i Kristus att, fastän han från alla håll 
omringades av en stor skara män, kunde han inte ska
das, trots att han under hela stridsdagen utsattes för pi
lar och spjut och yxor från alla de fiender och motstån
dare som samlats mot honom.

Albert Målare åskådliggör i Lid stämningen kring 
martyriets inledning i Ribelegenden, hur kung Olav 
förblir osårbar. Offertemat framhävs i Vadstenabrodern 
Acho Johannis predikan utifrån bibeltexten Gloriosam 
mortem (C326:239 r; 2 Mack 6:19): ”Han föredrog en 
ärofull död framför ett liv i skam.”

I Kumla har Albert skildrat kung Olav när han vaknat 
upp ur sin sista drömsyn, då han får sitt banesår och dö
das. En jämförelse mellan det liturgiska martyriemotivet 
och Alberts båda stridsbilder i Lid och Kumla visar, att de 
åskådliggör vapen och den symboliska rustningen enligt 
femte lectien Indutus lorica fidei i officierna från Sträng
näs, Västerås och Uppsala samt närstående bibeltexter, 
bla ur Salomos vishet (Storm 1880, 259; Vish 5:17-22). 
Där skildras en hård strid med vapen såsom blixtkulor, 
stenslungor, pilar och ”hårdspänd båge”, av samma ka
raktär som Alberts fartfyllda stridsscen. Bland förlagorna 
har Albert Målare troligen använt sig av bilder ur Specu
lum och i Biblia Pauperum, t ex för utformningen av rust
ningar (Nilsén 1986, 276, 307, 495 ff; tab 2:7). Albert 
Målares program i Lid framhäver i övrigt Kristi offerdöd 
och Marie död och förhärligande. Olavsmartyriet i Lid 
kan alltså tolkas som en offerdöd enligt liturgins övergri
pande budskap om Kristi efterföljelse (Luk 9:23).

Striden i Mosterhamn?
Stridsscenen som Albert Målares verkstad målade om
kring 1490 bland de övriga Olavsbilderna överst på södra 
långhusväggen i Danmarks kyrka skiljer sig från alla 
andra Olavsmotiv, ty den äger rum vid en strand, där sol
dater landstiger från ett skepp (Fig 44 c). Målningen 
sträcker sig över fönstret och är svårt skadad genom bl a 
fönsterupptagningar (tab 1:51). Stridsbilden har enligt 
sagans sensus litteralis hänförts till Olavsmotiven, dels be
roende på att en sjöjungfru förekommer vid skeppet, dels



att scenen följs av S Olavs dröm med stegen (se kap 3:3:8, 
3:4:1, 3:6:4). Varken krönt person, gloria eller yxhugg 
kan urskiljas, men en krigare med gyllene rustning fram
träder i bildens centrum, med en gyllene dolk (?) redo till 
hugg. Härföraren kan i detta fall eventuellt tolkas som 
kung Olav, ty en liknande rustning bär S Olav i den ef
terföljande drömscenen. Flera krigare följer kungen från 
skeppet, beväpnade med yxa, långbåge, armborst och 
fem långa lansar, baneren vajar, ett är korsprytt. En ba
nerförare med grönt fälttecken vacklar baklänges. Någon 
direkt parallell till denna unika version av S Olavs strid 
finns inte bland någon av de övriga Olavsseglatserna, här 
saknas troll och kluvna klippor. Stridsscenen i Danmark 
är svårtolkad på grund av skadorna, men den har vissa 
likheter med en stridsepisod i Ribelegenden, nämligen be
lägringen på Mosterhamn (se exkurs 2:1 Ribe 9:1-3). 
Kombinationen med seglatsmotivet gör att en jämförelse 
med stridstemat Certamen forte ur Salomos vishet ligger 
nära till hands, ett tema som var välkänt genom Vadste- 
napredikningarna (se exkurs 1:6).

3:7:6 Himlen mörknar
Olavsskåp, Värmdö och Söderköping (II), Sverige 

På Olavsskåpet i Värmdö placerade Lars Snickare Stikle- 
stadsscenen överst på flygeldörren till höger ovanför bil
den av S Olavs dröm och död (se nedan kap 3:7:7, tab 
1:67; P1 19 a-b). Himlen mörknar över striden som ut
kämpas i en blomstrande dal mellan höga bergssidor. I 
fonden avtecknar sig en stadsmur med höga torn och en 
väderkvarn vilket markerar att striden äger rum utanför 
en stad. Två grupper med liknande baner kämpar mot 
varandra i en hård markstrid. Striden ackompanjeras av 
två musikanter med flöjt och trumma, typiska krigsin- 
strument. Den ene musikanten har en fjäder i baretten. I 
vardera hären finns en kung med gyllene krona och gylle
ne rustning, ingen av dem med gloria. De båda kungarna 
liknar varandra, de har båda rödbrunt hår och kluvet 
skägg. De befinner sig dock i en ojämn strid mot var
andra. Den kung som bär ett långt svärd vid höften har 
fällt den andre kungen till marken och genomborrar hans 
sida med en lång kraftig hillebard. Den andre kungen, S 
Olav, ligger framstupa på magen, vapenlös, och skriker ut 
sin smärta. Från varje öga rinner tre tårar. Banerets orm 
är ett fantasivapen, som troligen saknar samband med 
”ormmärket” hos Snorre (Hkr II kap 49; Törnquist 
1993, 32, 71). Den fallne krigaren med hillebarden i för
grunden saknar krona och bör därför ej förväxlas med S 
Olav.

Kung Olav lider sitt martyrium vid Stiklestad, men 
har ännu ej helgongloria. Kung Olavs motståndare är 
framställd som en krönt kung, vilket är unikt bland

Olavsikonografins legendmotiv (tab 2:7). Den danske 
kungen Knut den store utpekas i Olavsofficiet som kung 
Olavs huvudfiende, så även i Fornsvenskt Legendarium 
(SFSS 7:2, 863): ”hans owini som heet Knutir”. Lars 
Snickares målning följer enligt sensus litteralis officiet och 
legendariet i flera avseenden; kung Olav är obeväpnad 
och oskyldigt överfallen, en sann martyr. Kung Olavs 
män är visserligen fler än Knuts, vid vars sida två män står 
beredda med lans, värja och spjut. Helgonkungens 
främste krigare har dessutom ett modernt vapen, en bös
sa, men kung Knuts främste krigare är dock bättre rustad 
och dominerar bilden genom sitt överfall på en försvars
lös krigare. Kung Olavs män är beväpnade med lans och 
hillebard samt har tre beväpnade följeslagare utan rust
ning. En av dem i grön jacka och värja vid höften parerar 
med sin långa lans kung Knuts lans och får in en stöt mot 
den grymme motståndaren.

De två militärmusikanterna, en pipare och en bam- 
bare, kan enligt sensus spiritualis tolkas som milites dei, 
trons försvarare, vilket ytterligare understryker stridens 
symboliska karaktär (Öberg 1995, 50, 118; tab 2:7). Ett 
stridsmotiv med två fientliga kungar i ojämn kamp före
kommer även som en manande liknelse i evangelietexten 
Si quis venit ad me, vilken lästes under Olavsmässan i 
Lund (Luk 14:26-33). S Olavs gråt och förtvivlade rop 
kan liknas vid kung Davids klagan och bön om hjälp som 
skildras i Olavsliturgins psalmer, såsom Exaudi Domine 
och Ostende nobis, vilka i Nidaros sjöngs vid processionen 
med Olavsskrinet under rogationsdagarna i anslutning 
till bönsöndagen (se exkurs 1:1): Exurge DominiF'Herre, 
grip in! Gå mot de onda!” (Ps 17:13; 63; 84). Lars Snick
are skapar en lidande Olavsgestalt och överlåter därmed 
rollen som stridbar riddare, miles Christi, till en världslig 
person, S Olavs egen riddare och försvarare. Vid S Olavs 
sida träder i Värmdö en välrustad ädling fram med bössa, 
vilket erinrar om den kraftfulla försvarsbönen om direkt 
världslig hjälp som ovan nämnts när det gäller mässbil
den på motstående flygeldörr (se kap 3:1:2). De två bil
derna visar tillsammans, att S Olavs bön om hjälp i kyr
kan går i uppfyllelse, ty i striden mot fienderna blir han 
bönhörd och får hjälp.

Längst fram i nedre hörnet till höger i bilden har Lars 
Snickare målat en elegant civilklädd ädling enligt tidens 
modeideal, med skägg och lockigt hår, större och ståtli
gare klädd än de övriga; ljusröd barett, vidärmad rosa 
rock, nedvikta hosor, mönstrade oxmuleskor och en de
korerad värja vid höften. Han har just höjt sin bössa och 
skjuter ett skott, långa eldstrimmor sprutar ur bösspi
pan. Lars Snickare har givit en lekman huvudrollen i S 
Olavs martyrium, uppenbarligen på uppdrag av bestäl
laren. Den stridbare försvararen vid S Olavs sida, furs
ten med bössan, är nämligen ett förhärligande porträtt 
av Olavsskåpets donator, Göran Hansson (Stiernsköld)



på gården Norrnäs, som hade patronatsrätt till kyrkan 
(Lidén 1984, 19, 44; se kap 5:2:2). På ramen nedanför 
Stiklestadsscenen i Värmdö har Lars Snickare målat 
dennes namn samt dateringen 1514. Inskriptionen 
nämner även kyrkoherden Mathias Petri och gillesföre
ståndaren Johannes, troligen föreståndare för socknens 
Olavsgille.

Solförmörkelse eller flamländsk modestil
Solförmörkelsen omtalas i flera medeltida Olavstexter, 
såsom Geisli v 19. Snorre omtalar i Heimskrmgla kap 226 
och 235, att mörkret varade under onsdagens strid fram 
till dess att kungen stupade före klockan tre (Hkr II kap 
226): ”När striden började kom det en sky över himlen 
och skymde solen och innan den försvann blev det mörkt 
som på natten.” Sigvat citeras i kap 227: ”Det var ett stort 
under att solen inte sken från den molnfria himlen.” Sa
gans solförmörkelse är ett ”episkt mörker” och en ”över
föring av solmorkret på Golgata” (Bo 1981, 95). Att en
ligt sensus litteralis försöka tolka en mörk himmel i en 
martyriebild såsom en illustration till den historiska sol
förmörkelse som faktiskt ägde rum 31 augusti 1030 är så
ledes ej meningsfullt. De flesta konstverk som skildrar S 
Olavs martyrium är målade mot en enfärgad bakgrund 
eller en guldgrund. Att den dramatiska solförmörkelsen 
ej valts som motiv i bildkonsten, kan bero på att den inte 
är framträdande i de liturgiska texterna.

Målningen i Värmdö skulle kunna föreställa den 
mörknande himmel, som spred rädsla och förskräckel
se bland motståndarna vid Stiklestadsslaget, men Lars 
Snickares förtonade himmel har snarare sin bakgrund i 
det flamländska måleriets ljusperspektiv, ett stilideal 
han kan ha mött i Bernt Notkes verkstad under sin lär
lingstid (se kap 5:2:3 och tab 2:7). Andra förlagor kan 
vara bataljscener i måleri och tapeter, spridda i tryck, så
som Vårdsbergskåpets inbördesstrid (Lidén 1984, 61). 
Striden på en flygeldörr från Söderköping (II) från 
1480 har förts till Eriksmotiven, men på grund av övri
ga scener kan denna målning även attribueras till Olavs- 
legenden (Thordeman 1954, 210; tab 1:61). (Fig 143.) 
Bildens allmänna karaktär ger inte utrymme för någon 
tolkning enligt Stiklestadsikonografm. Två härar står 
mot varandra, och på marken ligger en fallen man i 
rustning. Den höga kyrkan i bakgrunden hör troligen 
till tidens bildkonventioner och utgör ej någon bild av 
Nidarosdomen.

Eftersom Lars Snickare delat upp sin framställning i 
två scener, striden och drömmen i döden, kan det vara 
befogat att först redogöra för Olavsmästarens antemensa- 
le i Trondheim från 1300-talets början, då denna uppdel
ning först uppträder i bildkonsten.

3:7:7 Döden i drömmen
Antemensale, Trondheim, Norge
Kalkmålning, Lid och Danmarks kyrka, Sverige
Olavsskåp, Värmdö, Sverige

Genom en likartad komposition låter ”Olavsmästaren” i 
Trondheim drömscenen övergå direkt i dödsscenen på 
antemensalets motstående sida, vilket förvandlar de två 
bilderna till ett kombinationsmotiv, där döden sker i 
drömmen (se kap 3:6:3, 3:7:3, tab 1:5, 2:7; P1 15; Fig 
56 b—c). Kungen drömmer fridfullt i kontakt med Gud, 
vilket markeras av språkbandet. Bilderna skiljer sig åt i 
detaljerna. I dödsbilden sträcker kung Olav upp handen 
som om han ville dra den dödande yxan emot sig. Konst
nären åskådliggör sekvensens ord i Lux illuxit (se exkurs 
1:4 v 7 b): ”vad han smakat ökar längtan”, och på liknan
de sätt uttrycks hans dödslängtan i martyrieskildringen 
från Ribe (se kap 2:1:3, 3:6:1—4, 3:7:1; se exkurs 2:1 Ri- 
be 15:3). De båda bildernas diagonala placering av stegen 
respektive Tore Hunds lans understryker enligt Danbolt 
närheten mellan dröm och verklighet (Danbolt 1988, 
151 fif). Stegen, vägen till himlen, far sin uppfyllelse i 
dödscenen av den dödande lansen, martyrvapnet, det 
redskap som ska föra honom till Kristus.

Danbolt menar att språkbandet betecknar det talade 
ordet, som ska ”höras”, ty ”Olavs drom avbilder ikke 
drommen, men den samtale som fant sted i drommen” 
(a a, 156). I drömbilden går språkbandet från Kristi hand 
ned mot Olavs vilande huvud, medan det i dödsscenen 
utgår från kung Olavs öra och böjer sig i en vid sväng över 
ramen till mittbilden. Språkbandet gestaltar en tvåvägs- 
kommunikation, menar Danbolt, men ger inget exempel 
ur någon text, där att kung Olav svarar Kristus. Språk
bandets utelämnade heliga samtal mellan Kristus och S 
Olav kan man enligt min mening återfinna i Olavsoffici- 
ets texter (se exkurs 1:3). Tre gånger upprepas Kristi tröst 
och kallelse i själva dödsstunden: ”Kom till mig käre 
Olav!” Äldre texter ger dock ej exempel på vad kung Olav 
svarar, det uppträder först i senmedeltida texter (se 
nedan).

Kungens fridfulla uttryck bekräftar att Guds kallelse 
verkligen nått fram. Martyrkungen dog lycklig berättas 
det i Nidarosofficiets sjunde lectit, féliciter occumbens (se 
exkurs 1:3). Den helige Olav dör i samma ögonblick han 
bejakar kallelsens ord, då han ”förflyttades från kriget till 
freden”, de bello migrauit adpacem, och detta mirakulösa 
skeende har antemensalets mästare konkretiserat för be
traktaren. Språkbandet anger nämligen en parallell läs- 
riktning så att dödsbilden kopplas till mittbildens portal. 
Att martyren i själva bejakelsen av Kristi kallelse direkt 
förflyttats till himlen, åskådliggörs i denna bild, där S 
Olav omstrålad av glorian står i portalen till himmelrikets 
gyllene tid. Fiendernas brott riktas då inte bara mot en 
försvarslös sovande kung, utan mot själva den himmelska



makten. Stridsbilden från Trondheim rymmer alltså både 
en realistisk och en symbolisk betydelsedimension som 
kan upplevas samtidigt.

I den livfulla och realistiska stridsscenen i Lids kyrka, 
framhäver dock Albert Målare, som ovan nämnts, den 
fridfulle martyrkonungen (se kap 3:7:5, tab 1:4l; Pl 8 d). 
Mitt under soldaternas attack vilar kung Olav oberörd på 
marken, ögonen är slutna, men det är ovisst om han 
drömmer eller om han är död. Denna obesvärade frid 
kan jämföras med Ribelegenden, som gör gällande att 
kung Olav var osårbar för fiendens vapen (se exkurs 2:1 
Ribe 15:1, 15:4). Enligt Fornsvenskt Legendarium dröm
mer han om martyrkronan. Mot bakgrund av den före
gående kröningsbilden i kyrkans legendserie framstår an
griparnas brott såsom riktat inte bara mot Gud själv utan 
även mot kyrkan, eftersom de dödat en kung som välsig
nats av kyrkan. Drömmotivet i Danmarks kyrka, som är 
placerat efter landstigningsscenen och Stiklestadsslaget, 
är en bild av kungens dröm om stegen (se kap 3:6:4). (Fig 
44 d.) Liksom på antemensalet ger denna placering efter 
striden en dubbel betydelse av bilden såsom en död i 
drömmen. Kung Olav ligger i gyllene krona, gloria och 
plåtrustning raklång på rygg med armarna över bröstet. 
Han är obeväpnad.

Vid stegens topp lyfter två änglar upp hans själ till 
himlen och från dem faller ett språkband ner mot kung 
Olav. Kompositionen av scenerna följer Uppsalaofficiets 
uppdelning av martyriet, där lectierna om drömmen och 
döden läses efter lectierna om striden och himmelsfärden 
(Storm 1880, 259-260). Det enda exemplet på att kung 
Olav svarar Kristus förekommer i Leuvenlegenden, vars 
utformning av drömmen har givits en klar Kristusparal- 
lellitet (se exkurs 2:2 Leuven 11:1). Kristus visar sig för 
fjärde gången före martyriet. Strax därefter har författa
ren lagt till ett stycke med drömmen om stegen. När äng
larna kommer med rosenkransen och martyrkronan till 
kung Olav, svarar denne: ”Välsignad är du, Herre, min 
älskade Jesu Kriste, som värdigats kalla mig, din ovärdige 
tjänare, till en så stor ära.” En liknande text skulle man då 
”höra” i bildens språkband.

Paradisets trädgård
Bilden av S Olavs dröm/ död placerade Lars Snickare ne
danför stridsscenen på högra flygeldörren i Olavsskåpet i 
Värmdö (se kap 3:7:6, tab 1:67; Pl 19b). Målningens ne- 
derdel är svårt skadad. Marken är täckt av dekorativa 
blommor. Lars Snickare har framställt kung Olav med 
krona i värdeperspektiv, större än de övriga, men utan 
gloria. Svept i brokadmantel vilar kungen med slutna 
ögon och högra handen under kinden. Han håller den 
vänstra armen om sin långskaftade hillebard och saknar

rustning. Benen ligger krokigt i kors, det vänstra benet 
över det andra. I vänstra knäet gapar ett djupt och stort 
sår, varur blodet forsar ner på marken. Men kung Olav är 
oberörd och fridfull. Intill kungen sover väpnare med si
na spjut. Omgivna av ljusa skyar för två änglar, en svart
klädd med vita vingar och en vitklädd med svarta vingar, 
med sig helgonkungens själ, utformat som ett naket 
barn, upp till Gud. Till höger i bild står en skara beväp
nade män, och den främste av dem håller en blodig yxa i 
högsta hugg. Trots att målningen är svårt skadad i detta 
parti kan man urskilja banemannens huva, vapenrocken 
över rustningen och det korta, svängda svärdet vid höf
ten. Bakom ”bödeln” står soldater i rustning beredda 
med lansar och svärd.

Kungens slutna ögon tyder på att han drömmer, men 
bildens placering efter striden tyder snarare på att han är 
död. Lars Snickares martyriemotiv har förbryllat forskar
na, eftersom de två bilderna ej stämmer med kronologin 
i Heimskringla och Legendariska sagan, där drömmen av 
naturliga skäl inträffar före döden (tab 2:7). Ordnings
följden av S Olavs banesår blir då också oklar, lanssticket 
i sidan blir det första såret och yxhugget i knäet det andra. 
Försök till alternativa läsordningar och tolkningar av stri
den enligt sagans sensus litteralis har dock endast resulte
rat i motsägelser. Väljer man istället att följa berättelse
följden i kyrkliga Olavstexter, får man enligt min mening 
ett mer positivt resultat. I Passio Olavi liksom är episoden 
med den helige Olavs dröm placerad direkt efter Stikle
stadsslaget, som ett särskilt återberättande stycke (Passio, 
22). På samma sätt är Uppsalaofficiets martyrieframställ- 
ning komponerad, visionen av stegen återges efter striden 
på slagfältet. Uppdelningen på två bilder stämmer även 
överens med det ”dubbla” martyriet och den ”dubbla” 
drömmen i Breviarium Lincopense (Peters 1950, 728- 
729; se kap 3:7:4). Där omtalas de orättfärdigas spjut
stick från Passiotexten och därefter de övriga banesåren 
från Snorre med en liten skillnad. Tore Hunds spjutstick 
kommer liksom i Lars Snickares målning före Torsten 
Knarrsmeds yxa.

Målningen betonar fridfullheten kring kungen, men 
den paradisiska friden står dock i stark kontrast till bane- 
männens blodiga överfall på kungen. Lars Snickare 
åskådliggör på så sätt i en bild hela skeendet kring marty
riets mirakel. I den pågående drömmen då kungen beja
kar Guds kallelse dör han av ett stort blödande sår och i 
dödsögonblicket upptas han till himlen. De dekorativa 
blommorna uttrycker martyrdödens ljuvhet, ty i samma 
ögonblick kung Olav faller, förvandlas slagfältet till en 
helig plats. Målningen kan jämföras med Ribelegendens 
och Leuvenlegendens drömskildringar om en paradisisk 
trädgård med sjungande änglar (se exkurs 2: Ribe 12:2, 
Leuven 11:1): ”Och han såg sig själv gå upp för den och 
träda in i den skönaste trädgård.” En bild som har likhe



ter med Värmdöbildens figurkomposition och dekorati
va blommor är Stefanustapeten från Auxerre omkring 
1505, där S Stefans själ lyfts upp av änglar ur hans stena
de kropp (Joubert 1987, 41 b. 8; se kap 3:5:3). Motsva
rande parallell i Olavsliturgin är translationsdagens text i 
Breviarium Nidrosiense samt drömmens avslutning i Ri- 
belegenden (Langebek 1773, 548; se exkurs 1:3 och 2:1 
Ribe 15:3): Et ut Stephanus celum vidit apertum, ”Påsam- 
ma sätt som Stefan såg han himlen öppnad”.

BlodsvittnetTore Hunds syn
Lars Snickares version av drömmen och döden med ele- 
vatio animae, där två änglar lyfter upp kung Olavs själ till 
himlen, avviker från tidigare drömbilder, såsom mål
ningarna från Carrow, Danmarks kyrka och Knutby, där 
änglarna har språkband eller en stege (se kap 3:6:1, 4). 
Den allmänna bildformeln för den dödes själ är ett linde
barn, men Lars Snickare framställer S Olavs själ med kro
na och mantel, det eviga livets krona och den himmelska 
maktens kungamantel. Värmdöbilden kan jämföras med 
dikterna om S Olavs uppståndelse och himmelsfärd 
(Geisliv 15-16; se kap 3:8:1, tab 2:7). Olavsofficiets cen
trala berättelse i lectie 7—9 om helgonkungens upphöjel- 
se och himmelsfärd, suspensus ad celestia, samt blodsmi
raklet vid hans lik, per ejfusiotiem sanguinis, motsvaras i 
Legendariska sagan kap 82—83 av en berättelse om bane- 
mannen Tore Hunds uppenbarelse vid helgonkungens 
fallna kropp, som behandlats ovan i Trondheimantemen- 
salet (se kap 3:7:3).35 Gud öppnade hans ögon och han 
såg kung Olavs himlafärd: ”Guds änglar förde hans själ 
till himlen med mycket ljus. Han tyckte sig se hur den var 
klädd i dyrbaraste röda tyg.”

På grund av målningens stora skador kan man ej avgö
ra om något blodsmirakel funnits med i Värmdöbilden, 
inte heller kan man säkert identifiera Tore Hund. Be
skrivningen av kungens själ stämmer dock med målning
en liksom Snorres berättelse om Tores intryck av kungens 
döda, men ändå levande kropp (Hkr II kap 230): ”kin
derna var röda som om han sov, men mycket klarare än 
medan han levde”. Tore berättade att hans uppenbarelse 
av kung Olavs himlafärd hade varit så lysande och skräck
injagande, att han nästan hade blivit blind. Efter blods
miraklet vittnade Tore Hund inför alla: ”Nu erkänner jag 
hans helighet” (se kap 3:7:8). Lars Snickare följer ett in
ternationellt hagiografiskt mönster för hur man skildra
de ett helgons död, den goda döden och den dubbla dö
den (Binski 1996, 35,40,48, 63, 139). Framställde man 
helgonet sovande istället för död, åskådliggjorde man hur 
helgonet skulle kunna leva och agera efter sin död, att 
helgonet skulle kunna få evigt liv.

Lars Snickares målning i Olavsskåpet hade därmed en

passande liturgisk funktion både i stil och innehåll för 
kyrkans Olavsfirande, men även för resten av kyrkoåret 
(se exkurs 1:1, 3). Olavsbilderna uppmärksammades in
te bara under Olavsfesten utan även på Eriksdagen, efter
som de båda tillsammans var Värmdö kyrkas skyddshel
gon (Lidén 1984, 17, 76). Kyrkans dedikationsfester på 
Katarinadagen och Barbaradagen, dedicatio ecclesie, har 
samband med Olavsmotiven, ty dessa helgons bilder är 
placerade tillsammans med S Olav och S Erik på Olavs- 
skåpets utsida.

3:7:8 Döden på tronen
Antemensale, Kaupanger och Årdal, Norge 
Kalkmålning, Risinge, Sverige och Torup, Danmark 
Olavsskåp, Salo, Finland, Overenhörna och Ostuna, 
Sverige

Sekvensen Lux illuxit motsvarar väl de komprimerade 
och idealiserade framställningarna av Olavsmartyriet, 
där helgonkungen i dödens stund förs ”upp till ärans 
tron” (se exkurs 1:4 v 2 a—b, 4 a—b, 5 a). Det korta jorde- 
livet bytte han mot evighet, ”lycklig han som bytte så”:

Upphöjd till enväldig konung, 
var kung Olav tyngd av omsorg 
i sin höga kungamakt,
Men längtade till evigheten, 
var allredan i det höga 
i sin längtansfyllda själ.

Fångad utav Kristi väldoft 
sjuk av kärleken till Kristus 
fick han kraft ur denna sjukdom: 
i hjärtats bön, i ord och gärning 
tillbad han sin älskade.

Kung Olav i Kaupangerbilden sitter på en sten mitt i 
stridslarmet (se kap 3:7:3, tab 1:2; Fig 58). På samma sätt 
som den vilande ”Kristus i väntan” och den tålmodige 
Job, förebilder för Olavsliturgins övergripande martyrie- 
motiv, inväntar han sitt öde. Antemensalet fångar se
kvensens ord om hur kung Olav bevarar sitt lugn, men 
hans ansikte uttrycker sorgsenhet och vemod. Kung Olav 
slåss inte för en jordisk ära, han tänker på sin andliga 
kamp. Wallem menar att de ”legendariska” bilderna har 
haft stor betydelse, och ser Kaupangerbilden som konst
närligt självständig (Wallem 1906, 47—49):

35 Heinrichs 1982, 196, 204: ”hvar ænglar guds foro med salo hanns 
upp til himna med miklu Hose. Hanum syndizt, sem hon være skrydd 
med hinum dyrlegsta purpura”. - ”porer hundr vattade pat, at hann sa 
konongenn i sva biartu ivirbragde oc ogorlego, at nalega vard hann 
blindr. - ’Oc iatom ver’, sagde porir.’hæilaglæik hans’.”



I de middelalderske fremstillinger av slaget ved Stikle- 
stad er den legendariske opfatning af kong Olavs dod 
som et martyrium kunstnerisk udformet; den historis- 
ke sagaskildring har kun i ringere grad paavirket kunst- 
nerne. Saaledes forklarer jag det paapegte forhold, at St. 
Olav paa Kaupanger-antemensalet skildres som den li- 
dende, ikke som den stridende konge.

Om kung Olavs stillhet betonas på Kaupangerante- 
mensalet, så är hans fredliga hållning ännu mer framhävd 
på Årdalantemensalets enda Olavsbild, martyriet (tab 
1:3; P1 20). Huvudfärger är grönt, rött, vitt och guld, 
svarta konturer med grön mark och slät guldgrund i fon
den. Kung Olav sitter vapenlös på en tron till höger i bild, 
iklädd mantel och tunika. På det ljusa håret bär han en 
hög, gyllene krona, han bär skägg men saknar gloria. I sin 
framsträckta vänstra hand håller han en korsprydd glob, 
och den högra handen lyfter han i en bjudande hövisk 
gest mot de två fienderna, som attackerar honom från 
motsatt håll. En civilt klädd baneman med bindhätta står 
längst fram med böjd rygg, det är Torsten Knarrsmed 
som just fått in ett kraftigt hugg i kung Olavs högra knä 
med sin tvåhandsyxa. Tunga blodsdroppar sprutar i en 
vid båge ner på marken. Bakom honom står den andre 
banemannen med kraftig uppnäsa, Tore Hund, som även 
saknar rustning. Med högra handen stöter denne ett 
långt, vasst spjut djupt in i kung Olavs bröst, så att blodet 
sprider sig framtill på tunikan.

Forskarna har förvånats över att kung Olav helt ”ube- 
rort” mottar de dödliga såren och att bilden avviker från 
sagans martyrieskildring (Wichström 1981, 262; tab 2: 
7). Bilden återger Nidarosofficiets upphöjelsemotiv sus- 
pensus ad celestia på ett unikt sätt (se exkurs 1:3 och tab 
2:7). Kungens ansiktsuttryck röjer ingen smärta eller vre
de, han ser nästan förväntansfullt glad ut, milt leende ger 
han sina banemän en förlåtande blick. Torsten Knarr
smed vänder förvånat upp ansiktet mot kungen, ty han 
har just bevittnat ett oförklarligt mirakel. I samma ögon
blick han träffar knäet med yxan sitter plötsligt helgon
kungen på en tron i himlen. Kungens min avslöjar att 
han nu nått fram till den eviga glädjen, gaudium aeter- 
num. Banemannen med spjutet, Tore Hund, vänder sig 
däremot till betraktaren, men riktar samtidigt blicken 
mot kungen och pekar uppåt med vänstra handen, en 
vittnande gest. Han är blodsvittnet med budskapet till 
betraktaren om Guds makt att utföra under. Tore Hund 
med spjutet ”Sälsbane” spelar därmed en mer framträ
dande roll än Torsten Knarrsmed med yxan.

Tore Hunds roll har diskuterats av en del forskare 
(Eriksson 1975, 25; 1980, 11; Fidjestol 1986, n 14). För
utom spjutet ”Sälsbane”, hans pälsjacka, sårskada och 
uppenbarelse har man även tagit upp parallellen mellan 
Tore Hund och Golgatamotivet med den romerske sol
daten Longinus (Morgan II 1988, 167, fig 337, 250).

Longinus sticker lansen i Kristi sida, samtidigt som han 
pekar på sitt öga som återfått synen, och liksom Longinus 
sticker Tore Hund sitt spjut i sidan på kung Olav. Bilden 
i Årdal kan jämföras med spjutet i biskop Eysteins Passio- 
legend samt med uppgiften i Håkon Håkonssons saga om 
ett spjut som relik vid Olavsskrinet (Passio, 21; HHS kap 
198). Liksom Longinus var det första vittnet till Jesu gu
domlighet, är Tore Hund ett första blodsvittne vid kung 
Olavs kropp (Joh 19:34). På vägen till Jerusalem uppsök
te Tore Hund kung Knut i England och vittnade för ho
nom om kung Olavs helighet (Flat II, 372). Så spreds hel
gonryktet omedelbart efter kungens död på Stiklestad.

Helgonkungen själv avger i bilden de heligas vittnes
börd, testimonia sanctorum, om det oförklarliga mirakel 
han upplevt (Achen 1996, 16,81). Glorian har ersatts av 
guldgrundens evighet, aevum, den tidsrymd där de saliga 
vistas. Att tronen på Årdalsantemensalet från 1325 är 
placerad mot en ren guldgrund och inte i någon him
melsk kungasal, anknyter till den ovannämda sekvensen 
Lux illuxit. Han ”var allredan i det höga i sin längtansfyll- 
da själ”. Kungen längtade så intensivt efter martyriet, att 
han i dödens stund redan var i himlen. Förvandlingen i 
Årdalsmålningen har beskrivits av Andreas Lindblom en
ligt sensus spiritualis: ”kung Olav är redan S Olav” (Lind
blom 1916, 225).

Stenen, tronen och kyrkan
Heimskringla kap 228 beskriver hur kungen lutade sig 
mot en sten i dödsögonblicket, varefter platsen med kul
len och stenen förklarades för helig. Legendariska sagan 
kap 82 nämner att ”på samma ställe har man rest en kyr
ka”, vilket har Jakobs sten som biblisk förebild (1 Mos 
28:11—22). Resealtaret visar realistiskt enligt sagans sen
sus litteralis att kung Olav lutar sig mot en sten (tab 1:6. 
Fig 55b). På bilderna i Kaupanger, Flateyjarbok och i Ri
singe faller dock inte kung Olav mot stenen, han sitter på 
den (tab 1:2, 27; P1 17; Fig 58, 63). Enligt sensus spiritu
als betecknar stenen, att förvandlingen ännu inte har 
skett, men att den väntas äga rum inom ett ögonblick. 
Profetian skall gå i uppfyllelse, stenen ska bli förbytt mot 
himlatronen. De rustade krigarnas passiva hållning i fle
ra stridsbilder kan därmed förklaras, tiden har stannat 
och de anar att något förunderligt skall ske.

Den blodstänkta sten från slagfältet mot vilken kung
en föll, de lapide, supra quem S. Olaus est occisus, ansågs 
äga mirakelkraft och blev enligt legendtraditionen inmu
rad i altaret på Stiklestads kyrka (Daae 1879, 6, 22 ff). 
Stenen från Stiklestad omtalas som Olavsrelik i Roskilde 
och Köpenhamn. En förebild till stenen och kyrkan i 
Stiklestad kan man finna i stenen på Golgata och ”Vilans 
kyrka” i Jerusalem (Karling 1946, 59; Schiller 1968, 
410 ff). Vid 1100-talets slut fanns denna kyrka på plat



sen för det fängelse, där Jesus uppehöll sig innan han för
des ut till Golgata. På 1300-talet lät man märka ut Kristi 
viloplatser längs vägen, och en sten på Golgata markera
de den plats Jesus vilade på innan korsfästningen. I An- 
denesskåpets bilder av S Olavs passion har stenen en sär
skild innebörd enligt cotiformitas Christi (se kap 3:7:9). 
Stenen som Olav vilade sig emot är här placerad inne i 
ståthållaren Pilatus fängelse.

Meditation, lidande och längtan
De tronande Olavsskulpturernas tankfulla ansiktsut
tryck åskådliggör Olavsofficiets ord i matutinens respon- 
sorium In regalifastigio lAntiphonarium Nidrosiense: ”All 
tom fåfänglighet syntes honom simpel och den värdsliga 
maktens ära och njutning utan värde” (Gjerlow 1979 pl 
41). ”1 sin kungliga upphöjdhet var konung Olav fattig i 
anden. Fastän upptagen av kungarikets affärer, var han 
uppfylld av tankar på det himmelska i sitt hängivna sin
nes fria meditation.”36 Det äldsta exemplet i bildkonsten 
på den mediterande kung Olav som skådar Gud är trä
skulpturen från Fresvik (Fett 1938,70): ”Det er den Olav 
som blir presset av livet med dets nederlag, forræderi og 
lumpenhet.” Beskrivningen passar in på muralmålning- 
en av den regerande kung Olav på tronen i Torup, som 
bekymrat åser hur den fientlige krigaren höjer sitt vapen 
i bilden på motsatta väggen (se kap 1:4:1 och tab 1:16; 
Fig 127 a—b).

Från officiets In regali fastigio förblir kungens inåtvän
da meditation och tålmodiga uthållighet ett centralt li
turgiskt tema i de senmedeltida legenderna (se exkurs 2:2 
Leuven 1:3). Den övergripande rätts- och maktsymboli
ken lustus vero ut leo, betonar likheten mellan S Olav och 
Job, iuxta exemplum lob vilket biskop Eystein följer i Pas
siez Olavi. Möjligheten finns att enligt sensus spirituals 
tolka den tankfulle Olav även som en typ av drömmotiv 
(tab 2:6—7). Har kungen ögonen slutna när han sitter 
med huvudet i handen, tyder det på att han drömmer. 
Men i några konstverk framställs hur den helige Olavs 
tålmodighet ger vika för en mycket otålig längtan till pa
radiset, nämligen i antemensalet från Trondheim, men 
framför allt i kalkmålningen i Risinge.

På nordkappan i koret placerade ”Risingemästaren” 
1420 den helige Olavs martyrium med hans namn i ett 
språkband ”Sanctus: Olauos:” (tab 1:27; Fig63). Liksom 
i Lid bär Olav gloria. Kompositionen liknar Årdalante- 
mensalet men landskapet vid Stiklestad anges genom 
gräsbevuxen mark. Kung Olav har kort hår och skägg, 
bär tunika och hög krona samt sitter på en tuva vänd i 
vänster halvprofil. Han saknar både rustning, vapen och 
annat attribut, vänstra handen håller han upp mot brös
tet. Bakom kungen står hans väpnare, Finn Arnesson 
som nyss väckt honom ur drömmen. Från bildens högra

sida attackeras kungen av två fiender med yxa och spjut, 
Torsten Knarrsmed och Tore Hund. Torsten Knarrsmed 
hugger med sin tvåhandsyxa ett djupt hugg i kungens 
högra knä. Tore Hund står beredd med ett vapen, varav 
endast skaftet är synligt. Det ovanliga med Risingemål- 
ningen är, att S Olav själv håller i yxans skaft när hugget 
träffar honom, och detta grepp kan inte betecknas som 
förhindrande utan som hjälpsamt. Kungens ansiktsut
tryck är milt och han ser ut att vara oberörd av smärtan.

Att S Olav själv håller i martyrvapnet utgör en tydlig il
lustration till helgonets längtan att få förenas med Gud. 
Mästaren i Risinge har enligt sensus spirituals åskådlig
gjort helgonets intensitet och otålighet som uttrycks i le
gendtexter som Passio Olavi och Fornsvenskt Legendarium 
(Passio, 21; Fogelklou 1917, 171). S Olavs längtan ut
trycks med hans sinnlighet, himmelens ära hade han 
”tyrsta etter så heitt og lenge”. Petrus Mathie framhäver 
också detta motiv (se exkurs 2:1 Ribe 15:3-4): ”Törstan
de efter sin egen död, skyndar sig Olav sin död tillmötes 
som till den största lycka.” Lux illuxit betonar doftens roll 
(v 5 a): ”Fångad utav Kristi väldoft.”

Ärans tron
På Olavsskåpet från Östuna daterat omkring 1490 är 
martyriescenen målad nedanför bilden av kungavalet på 
tinget (se kap 3:4:2, tab 1:58). Målningen har skador, t ex 
i kungens ansikte (Fig 64). Mot en ljust blå himmel sitter 
S Olav med gyllene gloria på en hög tron i en blomman
de äng, omgiven av krigare med lyftade vapen som at
tackerar från båda håll. S Olav är framställd i värdeper
spektiv, större än de övriga. Han bär en rak, gyllene kro
na på sitt mörkt rödbruna hår och en grön mantel över en 
röd tunika. I högra handen håller kungen en kort blågrön 
liljespira, medan vänstra handens attribut gått förlorat. 
Soldaterna bär plåtrustningar, bl a med nedfällda visir, 
stridsyxor, spjut och ”hammare”. ”Östunamästaren” har 
valt att skildra två av S Olavs sår, hugget i knäet och hug
get i halsen. Längst fram attackeras kungen av baneman- 
nen Torsten Knarrsmed, kortvuxen och utan rustning. 
Yxan träffar djupt i kungens vänstra knä. Kungen attack
eras även på sin högra sida, där en krigare hugger en två
handsyxa mot hans axel. Men något blod vid såren före
kommer ej. Trots den våldsamma attacken ser S Olav 
oberörd ut, han försvarar sig inte utan han ser ”högtid
ligt” på sin baneman (Billow 1921, 60). Han blöder inte 
heller i motsats till tidigare stridsbilder, vilket kan liknas

36 Storm 1880, 233: ”In regali fastigio constituais/ spiritu pauper 
erat rex Olavus./ Ac licet regni negotiis implicatus/ mentis devote li
bera contemplatione/ meditabatur celestia.”



vid Ribelegendens ord om S Olavs osårbarhet (se exkurs 
2:1 Ribe 9:1, 15:1-5). Banemannens lugna och sorgsna 
uttryck tyder på att han insett sin ödesbestämda uppgift. 
Konungen är genom martyriet sålunda upphöjd på 
”ärans tron” i himmelen, suspensus ad celestia. Den blom
mande ängen avses sannolikt visa, hur S Olav förflyttats 
från slagfältets sten till en himmelsk tron i paradisets 
trädgård.

I Olavsskåpen från Salo daterat till 1430 och Overen- 
hörna från omkring 1490 framställs S Olav tronande i en 
kungasal, dock skiljer vissa detaljer (tab 1:3, 31, 58, 60; 
Fig 10—11,65, 134). I dessa bilder framhävs det första så
ret och banemannen med yxan, men övriga personer är 
färre. Här har förvandlingen redan ägt rum och profetian 
gått i uppfyllelse. Motivet döden på tronen är mycket 
komprimerat och innefattar flera moment av martyriets 
mirakulösa skeende. Att förflyttningen från slagfältets 
sten till den himmelska tronen förverkligats, bekräftas i 
bilderna, ty i samma stund som S Olav ger sin själ till 
Gud förvandlas slagfältet omedelbart till det himmelska 
palatsets tronsal, aulam regis etemi (se exkurs 1:3). Mot
svarande motiv traductus in palacia upprepas i antifoner- 
na Adest dies letitie och Corde et ore: bis terris transtulitper 
martyrium ad celestis regni palacium. I himlens palats rå
der en evig frid enligt antifonen Hodie preciosus martyr. 
Bilderna utgör en bekräftelse på martyriets avslutning i 
sjunde lectien: Helgonkungen fördes nämligen inte bara 
till ett himmelskt palats, han fördes ”till en fred som 
övergår allt förstånd”, adpacem, que exuberat omnem sen- 
sum.

Den översta martyriebilden på Olavsskåpets högra fly
geldörr i Salo visar S Olav sittande i en hög tronstol i ett 
rum med stenlagt golv och målade väggar, kanske en 
kungasal (se kap 3:7:4, tab 1:31). Kungens ansikte är be
varat trots målningens svåra skador. Liksom i Lid och Ri
singe har han helgongloria. S Olav har mörkt hår, ljus- 
brunt skägg och bär hög, gyllene krona. Över en röd tu
nika och ljusgröna hosor bär han en mörkgrön mantel. 
Han håller om yxans skaft och lutar huvudet i handen. 
Ögonen är slutna, vilket klart visar att han drömmer. 
Den rustade banemannen Torsten Knarrsmed har huggit 
sin tvåhandsyxa i kungens högra knä, så att blodsdrop
parna rinner nerför benet och ner på tronens fotstöd. 
Mästaren i Salo har alltså valt att förstärka martyrskapet 
genom att komprimera flera händelser i samma bild. Just 
då den drömmande Olav har fått yxhugget i knäet, sitter 
han redan på sin himmelska tron, krönt med martyrkro
nan. Men ännu har han inte vaknat och skådat Guds 
rike.

Överenhörnaskåpets martyriemotiv är placerat som 
avslutande scen nederst på dörren till höger (se kap 3:1:2, 
tab 1:60). Till skillnad från de övriga tron bilderna saknar 
kung Olav gloria. Martyriet äger rum inne i en hög bygg

nad med runnvalv, rutigt golv och rundbågade fönster, 
en interiör som liknar kyrkan på motsatta dörrens mäss
bild (Fig 29, 65). Kung Olav sitter i en gyllene tronstol 
med baldakin. Han har mörkbrunt hår och skägg, bär en 
hög, slät, gyllene krona och är klädd i en skinnfodrad, 
gyllene mantel. I sin högra hand håller han en gyllene spi
ra och i den vänstra ett gyllene riksäpple. Vänstra benet är 
frilagt (tab 6:7). Banemannen Torsten Knarrsmed hug
ger ett stort sår i kung Olavs blottade knä med en två
handsyxa och blodet rinner ner utefter kungens ben. 
Bakom honom står en svärdbärare och en fanbärare. 
Målningens tronande Olav skiljer sig från korpusskulp
turens tronande kung, vilket kan tyda på att de ej är ut
förda av samma hand.

3:7:9 Sankt Olavs passion
Kalkmålning, Väskinde, Sverige
Altarskåp, Andenes, Norge

Till de verk i Olavsikonografin som präglas av ovanligt 
tydlig Kristusparallellitet, enligt imitatio Christi eller con- 
formitas Christi, kan nämnas en kalkmålning i Väskinde, 
som tidigare förbisetts i forskningen (tab 1:28). Av den 
ursprungliga Olavssviten som målades av ”Passionsmäs- 
taren” ca 1450, eventuellt 8,40 m lång, finns endast de tre 
första scenerna bevarade, dock i fragmentariskt tillstånd. 
Två mirakelmotiv kan urskiljas, S Olavs sabbatsbrott och 
S Olavs mässa, vilka är nästan identiska med motsvaran
de motiv iTräkumla (se kap 3:1:2 och 3:10:2; Fig 72 a—b, 
73a-b). Olavssviten är målad nedanför fönstret utefter 
hela långhusets södra vägg. Den kan möjligen ha utgjort 
en parallell till ”Passionsmästarens” tolv scener med Kris
ti passion, Passio Christi, på den motsatta norra väggen, 
och således bestått av motsvarande tolv scener, Passio 
Olavi. Hur dessa övriga motiv varit utformade kan man 
endast spekulera om, ty de bevarade resterna räcker ej för 
en rekonstruktion. Målningarna i Träkumla ger ingen sä
ker vägledning, då de sannolikt endast bestått av de tre 
som nu är bevarade på triumfbågens södra sida. Ovanför 
de narrativa legendbilderna i Väskinde, där kungen ovan- 
ligtvis saknar krona, finns på var sida om det högt sittan
de fönstret målningar från omkring 1300 föreställan
de en biskop och S Olav med både krona och yxa (Fig 
100 b). I fråga om ”Passionsmästarens” Kristusbilder har 
påpekats hur väl de överensstämmer med Thomas a 
Kempis De imitiatione Christi, Om Kristi efterföljelse 
(Nisbeth 1986, 147; se kap 3:10:2 och tab 2:7).

Diskussionen kring Olavsikonografins Kristusparal
lellitet har vanligen gällt verk under senmedeltidens peri
od, framför allt den tydliga liknelsen mellan Kristi pas
sion och Olavsmartyriet i den senmedeltida Lübeckle
genden, vilket jämförts med målningarna i det unika al
tarskåpet från Andenes i Nordnorge (se kap 2:1:3 och ex-
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Fig 63. S Olav får yxhugg i knät på Stiklestad. Kalkmålning, Risinge 
(Ög). ”Risingemästaren” 1410-1420.

St. Olav at Stiklestad, receiving blow in his knee from an axe. Mural, 
Risinge (Og). Domestic workshop, “Risinge Master" 1410-1420.

Fig 64. Tronande S Olav får dödande yxhugg vid Stiklestad. Flygel
målning, raserat Olavsskåp, Östuna (Up). (Fig 144.) Inhemsk verk
stad ca 1490.

Enthroned St. Olav at Stiklestad, receiving fatal blow from an axe. 
Panel painting, fragmentary St. Olav Shrine, Östuna (Up). (Fig 144.) 
Domestic workshop c 1490.

Fig 65. S Olav i palats, tronande med regalier, får dödligt yxhugg. Fly
gelmålning, Olavsskåp, Överenhörna (Sö). (Fig 11.) Lokal verkstad, 
1400-talets slut.

St. Olav in palace, enthroned with regalia, receiving fatal blow from 
an axe. Panel painting, St. Olav Shrine, Överenhörna (Sö). (Fig 11.) 
Domestic workshop, end of 15th century.



Fig 66 a-b. Flygelmålningar med dubbla passionssviter: a) Kristi pas
sion på dörrarnas insidor: Getsemane, Gisslandet, Törnekröningen 
och Korsbärandet, b) S Olavs passion på Stiklestad/Golgata på utsi
dan (P1 21 a-d): Gisslande, Törnekröning, Bespottelse och Korsfäs
telse. Träskulptur med S Olav och Nådafadern i korpus mitt, flanke
rade av biskop Thomas Becket och S Magnus av Orkneyöarna. Altar
skåp, Andenes (Norge, NI/TM). Lübeckarbete ca 1500.

Panel paintings with double cycles of Passion: a) Passion of Christ on 
the inside of the wings: Gethsemane, Flagellation, Crowning of 
Thorns and Carrying of Cross, b) Passion of St. Olav on Stikle
stad/Golgata on the outside (PI 21 a-d): Flagellation, Crowning of 
Thorns, Mockery and Crucifixion. Wooden sculpture with St. Olav 
and the Father of Mercy in corpus centre, flanked by Bishop Thomas 
Becket and St. Magnus of the Orkney Islands. Altarpiece, Andenes 
(Norge, Nl/TM). Lübeck work c 1500.



kurs 2:3). Av den anledningen har man ej uppmärksam
mat att bibeltexternas tydliga budskap om Kristi efterföl- 
jelse varit ett centralt och kontinuerligt tema i Olavslitur- 
gin under hela medeltiden (se kap 3:2:1; Rom 6:1-23).

Korset på Stiklestad vid Golgata.
Conformitas Christi
Altarskåpet från Andenes i Nordnorge 1480-1500 har 
dubbla passionsscener målade på flygeldörrarna (tab 
1:76). På flygeldörrarnas insidor framställs fyra scener ur 
Jesu lidande, och på dörrarnas utsidor finns motsvarande 
fyra scener ur S Olavs martyrium. De senare har i forsk
ningen tidigare uppfattats som Kristusmotiv, på grund av 
att både krona, kungadräkt och yxa saknas samt att de av
viker från sagatraditionen (tab 2:7). Patrik Reuterswärd 
lade på symposiet Kongens makt og are 1980 fram en ny 
tolkning av motiven i Andenes, som därefter blivit accep
terad (Reuterswärd 1980, 21 ff; tab 1:75). Reuterswärd 
jämför utsidans passionsbilder med Olavslegenden i Lii- 
beckpassionalet, vilken trycktes i Lübeck i flera upplagor 
1492—1505, vid samma tid som Andenes kyrka beställde 
skåpet från detta område. Den plattyska översättningen 
följer versionen i den latinska originaltexten från Leuven 
med några få tillägg (se exkurs 2:2 Leuven 3:1, 8:2, 10:1, 
11, 12:1—4). Jämförelsen visar bildernas stora likhet med 
texten, enligt sensus litteralis där S Olav bokstavligen ge
nomgår samma lidande som Kristus, enligt conformitas 
Christi, ”ett fysiskt medlevande i passionen”. Då helgon
kungen saknar gloria, kan han ej förväxlas med Kristus. 
Ytterligare ett faktum som talar för Kristusparallellen i 
Andenesskåpet, menar Reuterswärd, är att Nådafadern, 
Gud Fader och Sonen, står vid S Olavs sida i mitten av 
skåpets korpus. De flankeras av helgonen Thomas av 
Canterbury och Magnus av Orkneyöarna.

Utifrån bibeltextens kronologi resulterar en horison
tell läsning av de fyra Kristusbilderna på insidorna av de 
två dörrarna i följande bildtolkning (Matt 26:39, 57, 67, 
27:27—46): 1. Getsemane, 2. Gisslandet, 3. Törnekrö- 
ningen, 4. Korsbärandet (Fig 66 a). Insidornas bilder ur 
Passio Christi kan ses som en illustration till motsvarande 
motiv i Lübeckpassionalet, där Kristus visar sig för kung 
Olav i drömmen och förebådar hans martyrium (Lange- 
bek 1773, 537): ”Tre år senare, då Sankt Olav fortfaran
de var i Ryssland, uppenbarade sig vår Fderre Jesus Kristus 
för honom med ett kors och en törnekrona och sade till 
honom”:

Se Olauus, på detta kors skall du hänga och en sådan 
törnekrona skall du bära för min skull. Och genom din 
bror kommer du att lida det som jag har lidit för din 
skull. Gör dig därför redo och drag åstad igen, ty jag har 
berett törnekronan åt dig där. Och därefter skall du

komma till mig i glädje och undfå din mödas lön. Du 
skall inte vara rädd, jag är alltid med dig och skall inte 
överge dig i ditt lidande.

Uppenbarelsen fyllde helgonkungen med glädje och 
han vände villigt hem för att lida sitt martyrium. Lübeck
passionalet berättar, att S Olav for direkt till Norge, 
medan Leuvenlegenden uppger, att han begav sig både till 
Danmark och Norge (se kap 3:6:4; exkurs 2:2 Leuven 
10:1-2).

Utsidans målningar på Andenesskåpets flygeldörrar 
skildrar fyra unika bilder ur S Olavs martyrium, ”Passio 
Olavi”, som här beskrivs i sin helhet (P121 a—d; Fig 66 b). 
En horisontell läsning av scenerna på båda dörrarna ut
gör inledningen i händelseförloppet och följs av de nedre 
scenerna: 1. Olav gisslas, 2. Olav törnekrönes, 3. Olav 
hånas på tronen, 4. Olav hänger bunden på korset. Vid 
beskrivningen av de olika bilderna i S Olavs passion jäm
för jag först med bibeltexten och Leuvenlegenden, och 
därefter liksom Reuterswärd och Blindheim med Lü
beckpassionalet (se exkurs 2:2 Leuven 10-12). Leuvenle
genden anger martyrdagen 29 juli, medan Lübeckpassio
nalet förlägger S Olavs passion till en fredag i ”påskens 
månad”, något som ytterligare understryker conformitas 
Christi. När kung Olav återvände till Norge, berättar pas- 
sionalet, var han förberedd på sitt lidande och sin död 
(Langebek 1773, 537-538):

När nu hans broder och Knut och deras andra följesla
gare, orättfärdighetens barn, hörde att sankt Olav skul
le återvända dit, lät han göra ett stort kors och en tör
nekrona. Och de rustade sig i hemlighet, och han drog 
emot honom med vapen i hand och tillfångatog ho
nom med våld och förde honom till sin borg och sade 
då till honom: ”Förneka din Gud Kristus och förbanna 
hans namn, eller också måste du dö så, som han har 
dött.” Då svarade Sankt Olauus honom och sade: ”För
bannad och fördömd vare du med hela ditt följe, och 
välsignat vare min Herre Jesu Kristi namn i evig tid.”

Då släpade hedningarna ut honom naken och band 
för hans ansikte och slog honom på kinderna och sade: 
”Du förbannade konung, gissa vem som slog dig!” Och 
sedan satte de på honom törnekronan och tryckte ned 
den på hans huvud, så att blodet flöt överallt från ho
nom, och satte en spira i hans hand och klädde honom 
i en kunglig klädnad och sade: ”Se, vilken konung det
ta är!”

Därefter band de honom vid ett kors, på vilket han 
hängde i tre timmar i stor smärta, och han bad till Gud 
för dem som pinade honom. Och han bad särskilt till 
Gud för de sjöfarande handelsmännen, som anropar 
honom i sin nöd. Och sedan gav han upp sin ande i den 
allsmäktige Guds händer, på en fredag i påskens må
nad, då man skrev 1028 efter Kristi födelse, och då 
stack de honom genom hans sida med ett spjut.

Texten ovan ger en god förklaring till ”Andenesmästa- 
rens” utformning av Olavsmartyriet. S Olav kan identifi



eras på samtliga bilder som en medelålders man med 
långt, gyllengult hår och ett långt och kluvet helskägg. 
Likt Kristus är han nästan naken, men till skillnad från 
ländkläde är helgonkungen försedd med underbyxor. 
Avsaknaden av både krona, gloria och kungadräkt för
stärker den realistiska dramatiken i liknelsen med Jesu li
dande.

Första scenen skildrar hur kung Olav förhörs och tor
teras i kungaborgens fängelse, liksom Jesus i överstepräs
ten Kaifas hus (Matt 26:57—67). Han har förts till ett kalt 
rum med släta väggar och stenlagt golv men med ett fön
ster. Vakterna har tagit av hans kläder, han står barfota i 
bara underbyxorna, och för ögonen har de bundit en vit 
bindel. Två vakter håller fast honom och slår honom i an
siktet med knytnävarna. Till höger i bild står två välkläd
da män, en gammal och en ung man. De skall motsvara 
de skriftlärde eller dem som vittnade falskt mot Jesus och 
hånade honom: ”gissa vem som slog dig?”

I andra scenen har kung Olav förts till ett annat rum i 
kungaborgen, liksom Jesus till vaktrummet i Pilatus resi
dens. Kung Olav är fortfarande naken men sitter på en 
stor grå sten i bildens mitt och stöder armarna mot be
nen. Två väktare pressar med var sitt rör ned en törne
krona över hans panna, såsom passionalet förutspått. 
Blodet rinner ner över ansiktet. Kung Olav har en obe
rörd men bister min. Två välklädda vittnen, en med långa 
röda släpande ärmar, ska kanske motsvara Pilatus män. 
Den sten som kungen sitter på föreställer som ovan 
nämnts den sten på slagfältet i Stiklestad mot vilken han 
lutade sig i dödsögonblicket (se kap 3:7:8). Stenen i fäng
elset har också sin förebild i Jesu lidande, nämligen ”Kris
tus i väntan” eller ”Kristus i vila”. På platsen för Jesu fäng
else byggdes ”Vilans kyrka” och till en av pilgrimernas 
”stationer” för andakt hörde på 1300-talet den sten på 
Golgata mot vilken Jesus vilade innan korsfästelsen.

Den följande tredje scenen äger rum i ett liknande 
rum i kungaborgen, men nu har kung Olav flyttats från 
stenen till en hög tronstol under en baldakin med gyllene 
brokadhänge. Helgonkungen tronar naken i underbyxor 
på brokadtyget och stöder sig mot sitt högra knä, medan 
vänsterarmen vilar mot tronstolens höga karm. Törne
kronans taggar tränger in i huden och blodet droppar, 
men kung Olav är fortfarande oberörd. En väktare hånar 
honom, böjer knä framför honom, lyfter på sin hatt och 
försöker sätta en gyllene spira i kungens högra hand. Två 
män i rikt dekorerade kläder bevittnar scenen, och bak
om dem skymtar en äldre man i vitt skägg, eventuellt fö
reställande en skriftlärd.

Korsfästelsen i fjärde och sista scenen äger rum ute i ett 
landskap med kala berg, för att likna Golgata. På en ste
nig plats har man rest ett T- format kors. Till skillnad från 
Kristi kors av hyvlade brädor är S Olavs kors tillyxat av 
två avkvistade trädstammar. Frontalt i bildens mitt

hänger kung Olav naken i underbyxor på korset, upp
hängd med fem rep, två om armarna, två om överkrop
pen och ett om fotterna, motsvarande Kristi fem sår. Be
nen som är lätt böjda saknar stöd för fotterna. Det är nu 
S Olav ber särskilt till Gud, som passionalet berättar, ”för 
de sjöfarande handelsmännen, som anropar honom i sin 
nöd”. Kung Olavs ansikte är sorgset med nedåtriktad 
blick. Han ignorerar de förnäma skäggiga män i brokad
dräkt som står och pekar på honom.

Förutom att rövarna saknas stämmer bilden med 
bibelns text om Jesu lidande och kosrsfästelse (Matt 
27:38—46). De kringstående ”bespottade” honom. Den 
helige Olavs motståndare i passionalets text, kung Knut 
eller brodern, går dock ej att identifiera på någon av bil
derna. ”Andenesmästaren” har ställt kristna dygder i 
kontrast mot ondskans laster. Jordisk prålighet, rikedom 
och högmod ställs mot andlig enkelhet, ödmjukhet och 
offervilja. Att den fysiska bestraffningen av S Olav utförs 
av grova vakter, medan de elegant klädda männen istället 
torterar psykiskt med gester och hånfullt tal, anknyter till 
förhånandet av kung David i Psaltaren (tab 2:16:3 c).

Tolkning av Andenesskåpets 
liturgiska funktion
Bildframställningen i Andenes av Passio Olavi, i parallel- 
litet med Passio Christi kan enligt Reuterswärd karaktäri
seras såsom conformitas Christi snarare än imitatio Chris
ti, då bildernas utformning verkligen åskådliggör ett di
rekt fysiskt medlevande (Reuterswärd 1980, 24). Stenen 
från Stiklestad står bokstavligen i Jesu fängelse, hånet och 
smärtan, törnekronan och blodet återges i bilden enligt 
sensus litteralis lika realistiskt som korset med de fem re
pen motsvarande Kristi fem sår. De dubbla passionssce- 
nerna gestaltar på så sätt Olavslegendens tropologiska 
och anagogiska betydelse enligt sensus spiritualis och imi
tatio Christi (se kap 1:1:2). På samma sätt som Kristus i 
Getsemane böjer sig för Guds vilja, böjer sig kung Olav 
för Kristus vilja, när denne visar sig i hans dröm i Garda- 
rike och avgör hans öde. Andenesskåpets dubbla pas- 
sionsscener och den korsfäste S Olav kan också anknytas 
till berättelsen i ”Rödulftåten” om S Olavs dröm hos bon
den Rödulf (se kap 2:1:3). S Olavs dröm om en konung 
på ett förgrenat kors är en profetia om hans eget öde, en 
sammansmältning av kungadynastins stamträd och Kris
ti kors.

Altarskåpets dubbla passionsbilder i Andenes kyrka 
bör därför ha haft en särskild liturgisk funktion under he
la kyrkoåret, inte bara under Olavsfestens stora mässor 
29 juli och 3 augusti, utan också under tiden före och ef
ter påsk. Under vardagar var altarskåpens dörrar stängda, 
så att utsidornas målningar vändes mot kyrkorummet.



De fyra bilderna av Passio Olavi kan under fastan ha fun
gerat som ”ett manande exempel” på Passio Christi tills 
skåpet öppnades på påskdagen, menar Reuterswärd, ty 
de ”skulle tala till sinnena” (Reuterswärd 1980, 24). Att 
utsidans Olavsmotiv hade en liturgisk betydelse i fastans 
liturgi och under påsken, stämmer också väl överens med 
passionalets text, som enligt conformitas Christi även för
lägger Olavsmartyriet till påsken, tiden för Kristi lidande. 
Under fastan då skåpet stod stängt med Olavsbilderna 
synliga kan man ha sjungit onsdagssekvensen Postquam 
calix babylonis, med profetian om S Olavs ankomst (se 
exkurs 1:5). Kristi lidande förebådades och därefter öpp
nades skåpet med Kristusmotiven vid påsktidens firande 
av Kristi passion. Under tiden efter påsk kan skåpet varit 
slutet mellan helgdagarna. Under fasteperioden kunde 
dock altarskåpens bilder ibland ha varit övertäckta, enligt 
en anvisning i Nidarosordinariet (Gjerlow 1968, 415; se 
kap 5:1—2 och exkurs 1:1—3).

Under denna tidsperiod genomfördes processioner 
med Olavsskrinet i Nidarosdomen och utanför kyrkan, 
vilket även kan ha skett i andra kyrkor (se exkurs 1:1). 
Under processionerna på rogationsdagarna i maj i anslut
ning till bönsöndagen, då bondeårets såningsperiod in
leddes, framhävde liturgin Elias makt över vinden och 
regnet, men man såg även den helige Olav som garant 
för rik och god skörd (Jak 5:17—18; Gjerlow 1968, 
249—251, 333). Genom helgonkungens förbön skulle 
Gud ingripa och väderleken skulle bli gynnsam. Bibel
texten Memor esto, som användes i flera Olavsofficier, fö
rekom även dagarna före Kristi Himmelsfärdsdag (2 Tim 
2:8—9, 3:10—12). Olavsfirandet under våren understryks 
av Olavsmässans bibeltext om vetekornet, Nisi granum, 
som också användes i ett flertal officier (Joh 12:24).

Bildprogrammet i Andenesskåpet åskådliggör i sin 
helhet Olavsliturgins övergripande budskap Beatus vir 
qui sujfert, ”Salig är den som håller ut då han prövas” (Jak 
1:12). ”Andenesmästarens” bild av den korsfäste S Olav 
visar framför allt klart och tydligt för betraktarna hur 
Olavsmässans budskap om korsbärandets krav Si quis 
vultpost me venire ska uppfattas (Luk 9:23, 14:27): ”Om 
någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och 
varje dag ta sitt kors och följa mig.” Ty den som inte gör 
det ”är inte värd att tillhöra mig” (Matt 10:38). S Olav ef
terlever denna maning, ty såsom han en gång blev döpt in 
i Kristus, in Christo, har han nu dött med Kristus, cum 
Christo (Rom 6:3-8). Kungagestalten i korpus bär fram 
ciboriet med oblaten, Kristi lekamen, vilket tillsammans 
med bilden av Nådafadern belyser olika aspekter på Kris
ti mänskliga natur.

Genom Andenesbildernas utformning enligt confor
mitas Christi blir Olavsmässans djupare budskap för
kroppsligat i kyrkorummet. S Olav blir närvarande som 
en manande gestalt, en förebild för församlingen som in

bjuder den troende att dela Kristi liv (Piltz 1996, 17—21 ). 
Helgonkungens roll som beskyddare skildras metaforiskt 
i slutstrofen av sekvensen Lux illuxit (se exkurs 1:4, v 
8 a-b):

I triumf martyr och konung, 
vår särskilde beskyddare, 
låt nu dina barn i anden 
bli befriade från världens 
ondska genom ditt beskydd.

Oss som köttets makt försvagar 
bräckliga till vår natur, 
hotade av dödlig pest, 
håll oss under dina vingar, 
fräls oss med din högra hand.

Kristusparallelliteten kommer även till tydligt uttryck 
i Haaken Gullesons tronande Olavsstaty från Borgsjö 
i Medelpad 1500-1510 (Cornell 1918, 210; Wallem 
1947, 31). (P1 25.) Längs mantelns båda framkanter lö
per två inskrifter, på ena sidan kan man läsa ”HELP 
SANCTEUS O LAUE KONUNG” och på den andra 
”IHESUS NAZARENUS REXJUD ...”

Draken vid martyriet
Fler liknelser med den bibliska Golgatapassionen före
kommer i legendtexterna, men dessa återges inte i bild
konstens Olavsmotiv. Varken jordbävningen på Stikle- 
stad eller korsnedtagningen har lockat Andenesskåpets 
mästare till konstnärlig gestaltning, inte heller legendens 
dramatiska likbränning. Legenden berättar om ett ”häm
nande mirakel” med en stor drake, ett inslag som skiljer 
sig från den bibliska texten (se exkurs 2:2, Leuven 13:1):

På tredje dagen ville de onda hedningarna bränna hans 
heliga lekamen, men den förblev osårad av elden. Och 
då elden hade brunnit ned, blev det en stor drake av as
kan som dödade Sankt Olauus broder och många and
ra hedningar. Och för detta teckens skull omvändes 
många till kristen tro.

Draken är vanligtvis en symbol för ondskan, men har 
i denna predikotext en onrawärjande funktion och står 
på det godas sida. I Andenesskåpets korpusskulptur är 
det däremot den onda draken som gestaltas i S Olavs 
drakunderliggare (se kap 4:2:6 och 4:3:1). Den onda dra
ken har samband med det äldsta Olavsofficiets symbolis
ka martyrietema i inledningen av Leofricofficiet, striden 
mot ondskans orm, enligt apokalypsens förebild (Leo, 
209 ff; se kap 3:7:1, 4:3:3—4 och exkurs 1:1). Martyrko
nungen kunde segra mot ondskans drake, eftersom han 
följde Guds bud. En unik bild visar martyrens seger över 
döden, nämligen kalkmålningen från Östra Sönnarslöv



1450, där S Olav står på ett avhugget träd, livsträdet (Fig
68).

Så uppfylldes enligt sensus litteralis profetian från 
Halvdan Svartes dröm i Heimskringla, där Olav den heli
ge förespåddes storhet och härlighet (Hkr I kap 7). Enligt 
sensus spiritualis fullbordades även profetian om helgon
kungens ryktbarhet, vilket framkommer i sekvensen 
Postquam calix babylonis och i Olavsliturgins övriga sång
er och bibeltexter (se exkurs 1:1-5). Den jordiske ko
nungen Olav Haraldssons dödsdag på Stiklestad räkna
des inom kyrkan såsom helgonkungens himmelska fö
delsedag, en stor festdag. In natale Sancti Olavi Martiris, 
”På Martyren Sankt Olavs födelsedag”, lyder överskrif
ten till Leofricofficiet (Leo, 209-211) Nu började Olav 
den helige att leva ett nytt liv, det eviga livet vid Kristi si
da, in aeternum uiuit cum Christo. Antifonen Sit semper 
laus, som sedan förs vidare i Nidarosofficiets andra ves
per, understryker sambandet mellan kungamakten i det 
jordiska kungariket och kungamakten i himmelriket:37

Lyckliga Norge mottager nu hans lemmar, vars själ till
hör det himmelska kungadöme, där han nu härskar 
tillsammans med Kristus.

3:8 MARTYRKRÖNINGEN 
3:8:1 Till himmelriket

Kalkmålning, Kaga, Sverige
Olavsskåp, Vansö, Sverige

I martyriets mirakulösa dödsögonblick upphöjdes den 
helige Olav till himlen, suspensus ad celestia, och hans öde 
blev fullbordat (exkurs 1:2-3, tab 2:8). Evangelieantifo- 
nen Exultemus omnes i Leofricofficiets första vesper ut
trycker glädjen över att Gud tagit emot helgonkungen ”i 
sin skara av martyrer”, suscepit sanctum regem olauum in 
collegio martyrum (Leo, 210—213). Nu skulle S Olav änt
ligen erhålla den lön för mödan, som Kristus lovat ho
nom i drömmen när han fick Guds kallelse. Genom mar
tyriet skulle han bli krönt med det eviga livets krona, co- 
ronatus per martyrium, och få möta den eviga glädjen, 
gaudium aeternum, som han under lång tid längtat efter 
(se kap 3:4:3—4, 3:6:3—4). När S Olav upptagits till him
len fick han ta emot segerpalmen och ärans kungliga 
mantel och han blev krönt med segerkransen, coronam 
victoriae. Dessa himmelska ceremonier lovsjöng man i

37 Dewick 1914, 211: ”Cuius nunc membra felix amplectitur nor- 
uuegia animam habet celestis regia in qua cum Christo nunc regnat.”
38 AH 23, 251 nr 445 v 2: ”Martyr insignis hodie/ palme ferens in
signia/ féliciter ex acie/ traductus in palacia;/ Per coronam victorie/ ve- 
ra migrans ad gaudia/ stolam suscepit glorie:/ olauus regum gloria.”
39 AH 11,206 nr 380, v 2: ”Caput tuum diadema/ cingit dote varia:/ 
mitra colit hoc emblema/ factoris industria:/ cujus emulatur schema/ 
virtutum insignia.”

Adest dies letitie (v 2), vilken dels inleder första dagens ves
per 28 juli i Nidarosofficiet, dels avslutar vespern i okta
ven 5 augusti (se exkurs 1:3):38

Idag förs han som frejdad martyr 
med palmens segertecken 
lyckligen vunnet ur striden 
till himmelens palats.
När genom segerkransen 
han förs till den sanna glädjen 
får han motta ärans mantel,
Olav, kungarnas ära.

Även första vesperns hymn Pange lingua gloriosi i offi- 
cierna från Roskilde och Lund beskriver kung Olavs 
himmelska insignier (v 2) (Storm 1880, 260; se exkurs 
1:1):39

Kring ditt huvud löper 
ett rikt utsirat diadem.
Skaparns underbara kraft 
ger glans åt detta smycke 
vars mönster återger 
dygdernas insignier.

Av Olavsmässans huvudpsalm Domine in virtute utgör 
Posuisti Domine och Magna est gloria återkommande krö- 
ningsmotiv, vilka åskådliggör både den jordiska och den 
himmelska kröningen (se exkurs 1; Ps 21:4—5): Herre, 
”du sätter på hans huvud en krona av guld. Han ber dig 
om liv och du ger det, oändligt många levnadsår”. Psal
merna skildrar hur den rättfärdige kungen söker Guds 
beskydd. Hur Visheten ger den rättfärdige stöd skildras i 
episteltexten Beatus vir qui in sapientia ur Syraks bok i 
Olavsmässan från Strängnäs, men den anknyter till krö- 
ningstemat (Syr 14:20-15:6). Att S Olav nu erhållit him
melsk makt genom Herrens ed i himlen illustreras av 
psalmerna 109—115, vilka inleder festens andra vesper på 
Olavsdagen, såsom Dixit dominus (Ps 110:1—6): ”Din 
kungaspira sträcker Herren ut från Sion”, ”Du är nu präst 
för evigt”, sacerdos in aeternum.

Psalmerna kan även appliceras på tolkningar av såväl 
resealtarets gudomliga investi tur som underliggarproble- 
madken (se kap 3:4:3-4, 4:3:3—4; Fig 54). Antifonen 
Corde et ore som sjunges i tacksägelse över att Gud fört S 
Olav till himmelen, avslutar Leofricofficiets andra vesper 
medan den i Nidarosofficiet sjunges som avslutning på 
den tredje vespern (se nedan). Fram till translationsdagen 
och oktaven upprepas hyllningarna till Olavsmartyriet 
och martyrkröningen som en inramning till mirakelbe
rättelserna (se kap 3:10). I övriga texter ges själva martyr
kröningen en mindre roll än drömsynen med den him
melska kallelsen och himmelsstegen, såsom i de senme
deltida legenderna (se exkurs 2: Ribe 15:2-4, Leuven 
10:1-11:1)



Olavsliturgins huvudmotiv suspensus ad celestia ut
vecklas till ett speciellt tema i skaldediktningen och de 
historiska Olavssagorna, vilket kan liknas vid bibeltexten 
Memor esto och Olavsmässans maning om Kristi liknelse 
(2 Tim 2:8-9; tab 2:8 och exkurs 1:1). Genom sin död 
vann kung Olav en större makt, berättar Glalognskvida, 
en himmelsk makt, och dikten skildrar S Olavs uppstån
delse och himmelsfärd (Mageroy 1948, 16, 37). Snorre 
berättar att S Olav hade visat sig i en bondkvinnas dröm
syn och bett henne uppmana Sigvat, att forma omkvädet 
i sin dikt Arvsdrapa efter sagan om Kristi uppståndelse, 
”ok stællti eptir vuppræistar sögu” (Hkr II kap 212; John
sen 1941,841). I sin djupa sorg över kungens död lät Sig
vat dikten bli en bön om att kungen skulle få komma till 
himmelriket: ”Jag ber för att Magnus far ska få en plats 
hos Gud” (Hkr II kap 246).

Legendariska sagan låter som ovan nämnts Tore Hund 
vittna om S Olavs himmelsfärd, medan Adam av Bremen 
beskriver hur S Olav i dödsögonblicket smyckades med 
martyrkronan (Adam, 123; Leg kap 82-83; se kap 3:6:1, 
3:7:7). Även Einar Skulason gestaltar i Geisli S Olavs 
uppståndelse enligt imitatio Christi och placerar detta av
snitt direkt efter drömmen om stegen (v 4-5, 15—16): 
”Stod Kristus upp ur grafven/ På tredje dagens morgon/ 
Då reste sig ur stoftet/ Jag vet det, många helgon”. Och 
Gud ”Lät himmelrikets portar/ För fräjdad förste öpp
nas”. Einar Skulason benämner helgonkungen ”Guds 
bonings starke stråle” och ”Frälsarns skyddsling”. ”På 
ärans stol han tronar/ Högtlofvad kungars konung/ 
Bland himlens helge änglar/ Som knä för honom böja”. I 
dikten Olavsrima preciserar Einar Gilsson S Olavs rang i 
himmelriket (Hagland 1991, v63): ”Nå er han ved Guds 
högre hand i himmelens ovste veide.”

Uppvaktad av änglar
Två änglar med ljust hår och gloria står på var sin sida om 
S Olav i Kaga (tab 1:7; Fig 5). Bilden målades omkring 
1225 på triumfbågsväggens södra sida över det ursprung
liga Olavsaltaret. S Olav har brunt hår, helskägg, gloria 
och krona och är klädd i tunika och röd, skinnfodrad 
mantel med mantelband. Han håller en kortskaftad yxa i 
högra handen och en glob i den vänstra. Ängeln på hans 
vänstra sida i vit mantel höjer högra handen i en vittnan
de talegest mot kung Olav. ”Ansiktena har individualise
rade drag; Sankt Olofs har ett förvånansvärt porträttmäs
sigt utseende”, skriverTuulse (Tuulse 1968,128). Pensel
dragen kring ögonen är dock likartade på samtliga figu
rer. De flesta forskare har studerat Olavsbilden i Kaga ur 
stilistisk synvinkel, den senromanska stilen, få har tagit 
fasta på ikonografin. Enligt Nisbeth råder det ”ingen tve
kan om helgonets identitet: det är S. Olov, vilken redan

under romansk tid blivit populär i Östergötland”, och 
helgonkungen är i bilden ”uppvaktad av två änglar” (Nis
beth 1986, 50).

Denna ”uppvaktning” belyser enligt en historisk kon
text den framväxande höviska kulturen under 1200-talet 
och den första kyrkliga kröningen i Sverige (se kap 3:4:4 
och 5). Bilden kan kanske uppfattas som en illustration 
av en jordisk kung, tågande med sina insignier mot alta
ret i kyrkan. Den kan även vara en skildring av S Olavs 
kröning och upptagande i himlen, hans gudomliga in- 
vestitur (se exkurs 1:2—3, tab 2:8). Men det rör sig snara
re om en himmelsk kröningsprocession, där helgon
kungen efter martyrkröningen ledsagas av uppvaktande 
änglar. Målaren gestaltar helgonkungens triumf över dö
den och hans himmelska makt som förebedjare, där 
”uppvaktningen” består av de troendes böner. Bilden be
kräftar således budskapet i andra vesperns psalmer, såsom 
Credidipropter, och helgonkungens roll som förebedjare 
i sekvensen Postquam calix babylonis (se exkurs 1:5 v 
5 a—b):

Kristi martyr, låt den skara, 
som du gått i döden för, 
förenas med de himmelska.

Befria oss från syndens smuts, 
rena oss med helig förbön, 
ifrån all orenlighet.
Amen.

Anglamotiven är färre i Olavsikonografin än i de litur
giska texterna (se kap 3:6:4 och 3:7:7). Allelujaversen 
Sancte Olaue i Missale Lincopense har ett änglatema som 
utmärker Linköpingsliturgin, eventuellt från en tidig 
muntlig tradition: Sancte Olaue qui in celis! letaris cum 
angelis! intercede pro nobis, ”Helige Olav, du som fröjdas/ 
i himlen med änglarna/ bed för oss” (se exkurs 1:3; He
lander 1957, 181, 379; Reiss 1912, 66- 67). Bland 
Olavsbilderna finns ytterligare en änglaframställning, 
dock betydligt senare. Båda flygeldörrarna på Olavsskå- 
pet i Vansö från 1400-talets slut försågs nämligen med 
målningar av fyra musicerande änglar med luta och fidd- 
la (Tångeberg 1986, 306; Kempff 1994, 72; tab 1:59— 
60). (Fig 13.) Dessa illustrerar hur martyrkungen i him
len omges av änglaskarans himmelska musik.

Med utgångspunkt från helgonbilderna i Olavsbil- 
dens ”sällskap” har forskarna diskuterat vem som instiftat 
målningarna i Kaga. På triumfbågens nordsida avbildas 
ett krönt, kvinnligt helgon med en bok, eventuellt Kata
rina av Alexandria, och på södra väggen en tronande bis
kop (ärkebiskop?) samt en knäböjande kvinna utan glo
ria, sannolikt en stiftarinna, donatrix. Biskopsbilden kan 
ha samband med biskop Karl av Linköping, som var bror 
till Birger Jarl och tillhörde folkungaätten, och donatrix- 
porträttet kan föreställa Ingrid Ylva (Nisbeth 1986, 52; se



kap 3:4:4 och 5:2:1-2). Ett annat tecken på Olavskultens 
ökade betydelse i regionen är dominikanernas kloster i 
Skänninge, vilket instiftades 1237. Till ordens skydds
helgon hörde nämligen den helige Olav.

3:8:2 Sankt Olavs martyrkröning
Sigill, Bergen och resealtare, Oslo (?), Norge
Kalkmålning, S:t Olof, Skåne (Danmark)

Olav den heliges gudomliga investitur, som framställs på 
sigillet från Olavsklostret i Bergen 1280, har ovan be
handlats i avsnittet om kröningen (se kap 3:4:3, tab 1:4; 
Fig 53a). Att Guds änglar sätter kronan på S Olavs hu
vud och yxan i hans högra hand är enligt sensus spiritualis 
ett uttryck för idén om traditiopotestatis, som innebär att 
S Olav far en gudomlig kungamakt, vilken han i sin tur 
överför till den regerande kungen (Trætteberg 1968, 
81-82). Enligt sensus litteralis illustrerar sigillet S Olavs 
martyrkröning i himlen, då Guds hand ger honom sin 
välsignelse. Martyrkröningen skildras på ett liknande sätt 
på resealtarets relief (Fig 54). Resealtarets kröningsbild 
har som nämnts ovan tolkats både som en jordisk krö
ning med helig välsignelse och en himmelsk martyrkrö
ning (tab 1:6, 2:4). Blindheim tar fasta på att Guds väl
signande hand återkommer på resealtarets martyriescen 
och att bilden är placerad under Kristushuvudet i ramen 
ovanför (Blindheim 1981,58; 1981:11, 119): Guds hand 
är ”konfirmerende”. Då relieferna flyttats om flera gång
er kan man ej utgå från Kristushuvudet, men att ta Guds 
hand som en utgångspunkt kan tillämpas på hela bildsvi
ten, då den återkommer både i martyriet, kröningen och 
miraklet med den engelske prästen (se kap 3:10:7). Den 
kan ses både som en kallelse, en välsignelse och en kon
stituerande bekräftelse.

Hur Gud kröner S Olav i himlen skildras i Leofricli- 
turgin, där välsignelsen och invigningen nämns i kollekt- 
bönen Deus qui hunc diem och konstitueringen i kapitel
versen Et constituisti. Resealtaret och sigillet åskådliggör 
Olavsmässans kröningsmotiv Posuisti Domine, men även 
den föregående psalmen (Ps 20:7): ”Nu vet jag att Herren 
ger seger åt sin smorde./ Han svarar honom från sin heli
ga himmel/ och räddar med sin starka hand.” Den him
melska kröningen är enligt hagiografisk praxis en analog 
motsvarighet till den jordiska ceremonin (Abou 1994, 
36). Den regerande kungens kröning skall uppfattas som 
en avbild av den himmelska. S Olavs martyrkröning på 
resealtarets Olavssida kan även ses i förhållande till sce
nerna på Mariasidan, där motivet Marie himmelskrö- 
ning är den direkta parallellen. Det kan här påpekas att 
inskriften coronatus per martyriam markerar en förlorad 
Olavsbild på teckningen av altartavlan från kungakapel- 
let i Avaldsnes Olavskyrka, där den norska kungadynas-

tins stamträd kanske hade avbildats på liknande sätt som 
de franska katedralernas kungagallerier (Langebek 1786, 
375; se kap 3:4:3 och 5:2:1). (Fig 109.)

Olavsikonografins enda exempel på en mer narrativ 
bild av S Olavs martyrkröning förekommer på en kalk
målning i S:t Olofs kyrka i Skåne 1400-1425 (tab 1:24; 
Fig 67). Olavsbilden är placerad på triumfbågsväggens 
södra sida som pendang till den tronande Mariabilden på 
väggens norra sida. Motivet är svårtytt på grund av mål
ningens skador. S Olav sitter med gloria frontalt på en 
hög, fialprydd tron klädd i röd tunika under en grå, vid 
mantel, men någon krona kan ej urskiljas. Han håller en 
korsprydd glob i högra handen. Ur ett moln vid S Olavs 
högra sida sträcker sig en ängel ned och håller fram en 
rund krona (eventuellt en segerkrans?) vid hans huvud. 
Nedanför ängeln knäböjer en person med framsträckta 
händer; troligen ett donatorsporträtt. Man kan svagt ur
skilja ett språkband från donatorn upp till S Olav, men 
skriften är utplånad. Trots att godsdonationer från flera 
olika frälsesläkter finns dokumenterade, har donatorns 
identitet ej kunnat fastslås (Fiepe 1995:1, 39, 54, 186, 
231; se kap 5:2:1—2).

Enligt det polska Olavsofficet sade Kristus till S Olav 
(Storm 1880, 265): dccipe coronam, qvam tibipræparavi 
in æternum, ”ta emot kronan, som förberetts för dig i 
evighet”. Man kan även jämföra målningen i S:t Olofs 
kyrka med Olavsmässans kröningstema ur Syraks bok i 
Strängnäsliturgin. Bibeltexten Beatus vir qui in sapientia, 
”Lycklig är den som fördjupar sig i visheten”, talar om vis
hetens belöning (Syr 14:20-15:6): Den rättfärdige som 
vinner ”en berömmelse som aldrig dör”, et nomine aeter
no hereditabit.

3:8:3 Upphöjelse och triumf
Carrowpsaltaren och Vadstenapsalteriet C465, East Anglia
Kalkmålning, Kumla, Sverige

Carrowpsaltarens avslutande scen återger den krönte 
kung Olav på sin himmelska tron, ”ärans tron”, med yx
an i höger hand och den andra handen vid mantelbandet 
(tab 1:1 ; P12). Denna medaljong har slät guldgrund och 
enklare kontur än de övriga och yxbladet skär över bild
ramen. Kungen saknar gloria, men bär samma krona i al
la bilder. Enligt Passio Olavi kan bilden utgöra en repre- 
sentationsbild av den krönte helgonkungen i himmelri
ket, berättelsens mål (Passio, 22). S Olav ”vert krona med 
den evige æra” som ängeln lovade honom i drömmen, 
vilket skildras i den första scenen. För den medeltida lä
saren fungerade denna slutbild som en andaktsbild, vil
ket åskådliggjorde den upphöjdes makt i de avslutande 
vesperpsalmerna 109—122 i Olavsofficiets tideböner 
fram till oktaven. Den himmelske härskaren S Olav från



Fig 67. Tronande S Olav krönes med martyrkrona av ängel. Fragment 
avknäböjande donator. Kalkmålning, S:t Olofs kyrka (Danmark, Sk). 
Inhemsk verkstad ca 1425.

Enthroned St. Olav being given martyr s crown by angel. Fragment of 
kneeling donor. Mural, S:t Olof Church (Denmark, Sk). Domestic 
workshop c 1425.

Fig 68. S Olav stående på avhuggen trädstock. Kalkmålning, Östra 
Sönnarslöv (Danmark, Sk). Vittskövlekretsen ca 1450-1475.

St. Olav standing on felled tree-trunk. Mural, Östra Sönnarslöv 
(Denmark, Sk). Vittskövle workshop c 1450-1475.



Fig 69. S Olavs skrinläggning. Trärelief. Dörrfragment av raserat The Enshrinement of St. Olav. Woodcarving. Section of door, frag-
Olavsskåp, Drev (Sm). (Fig 123.) Inhemsk verkstad ca 1275-1300. mentary, St. Olav Shrine, Drev (Sm). (Fig 123.) Domestic workshop

c 1275-1300.

Carrow kan liknas vid den tronande kungen i engelska 
1200-talspsalteriet C465 från East Anglia (tab 1:1; Fig 
23).

Från den realistiska framställningen av S Olavs krö
ning i Lid utvecklade Albert Målare kröningsmotivet till 
S Olavs upphöjelse på södra valvkappan i Kumla kyrkas 
kor 1482 (se kap 3:4:6, tab 1:47, 2:4, 8). Här har Albert 
Målare placerat motivet annorlunda, utan direkt sam
band med seglatsmotivet som i Lid. Efter seglatsbildens 
trollstrid följer martyriebildens realistiska stridsskildring 
(se kap 3:7:6; Fig 62). Ovanför dessa narrativa bildscener 
tronar S Olav majestätiskt intill S Erik. S Olav bär hög 
krona och gloria. Han har rödbrunt hår och helskägg, 
och är klädd i en mörkgrå mantel över en ljusgrå tunika. 
I vänster hand håller han en långskaftad hillebard med 
stort yxblad och höger hand håller han över en riksglob 
på knäet, en kejsarhållning. Den tronande S Erik håller i 
högra handen en spira och i den vänstra en glob.

Att kung Olav saknar gloria i de narrativa scenerna för
stärker den realistiska karaktären gentemot den him

melskt tronande S Olav med glorian ovanför. Krönings
motivet i Kumla överensstämmer enligt sensus spirituals 
med inledningsstrofen i Historia Sancti Olai (HSO v 
9-12): ”j himmerike bär han Crona froom”. Albert har 
målat S Olavs upphöjelse till himlen, men denne tronar 
inte på Kristi högra sida utan intill S Erik, ärkestiftets 
skyddshelgon och Sveriges rikspatron. Att kungens bane- 
man i stridsscenerna nedanför framställs i värdeperspek
tiv, större och mäktigare, följer Passiotraditionen och 
Fornsvenskt Legendarium, där kung Knut framhävs som S 
Olavs fiende. Att de två rikspatronerna ”svävar” som 
skyddshelgon över kung Olavs strid har uppfattats som 
ett ”nationellt” politiskt uttryck, och man kan jämföra 
med Karl Knutssons fälttåg mot danskarna 1452 där ba
ner med S Eriks och S Olavs bilder bars (Nilsén 1986, 
439). Himmelens kungar tycks betrakta händelserna på 
jorden.

Enligt sensus spirituals kan man anknyta Kumlamål- 
ningen till Strängnäsliturgins episteltext om vishetens 
kröning, Salomos vishet och andra texter ur vishetslittera-



turen (Helander 1957, 152 ff; Gjerlow 1968, 265). Den 
kristnes tävlingskamp och seger var ett vanligt tema i 
Vadstenapredikningar, bl a av Thorirus Andreae och 
Laurentius de Törnevalla, vilka anknyter till bibeltex
ten Esto fidelis, ”Var trogen intill döden” (C259:91 r; 
C318:51 v; Upp 2:10; se exkurs 1:6). Kompositionen av 
Olavsbilderna i Kumla har sin parallell i målningarna av 
Marie död, begravning och kröning, finalmotivet i Marie 
förhärligande (Nilsén 1986, 276, 496f; se kap 3:4:7). 
Martyrkröningen är på motsvarande sätt ett finalmotiv i 
S Olavs förhärligande, hans upphöjelse i himmelen, vil
ket återspeglas i antifonen Corde et ore vid vespern 31 ju
li (se exkurs 1:1,3) :40 ”Vi ber att hans dygderika själ, upp
höjd och krönt i himlen men full av omtanke om oss, 
skall ge oss än mer av sitt stöd.” Olav den helige erhöll så
lunda sitt slutliga ämbete som minister, ”Guds tjänare” 
(Leo, 213). Hans viktigaste uppgift i det himmelska 
martyrkollegiet var att fungera som menighetens före- 
bedjare.

Placeringen av de två kungarna kan även ses som en 
manifestation av kyrkoårets vårfester, ”gångdagarna”, då 
båda kungarna firades tillsammans (se exkurs 1:1). Den
na sed har möjligen tillämpats även utanför Nidaros, och 
kan därmed ha influerat Eriksfesten.

Efter Olavsdagen och fram till oktaven 5 augusti ägna
des officiets läsningar åt mirakelberättelserna, vilka ytter
ligare skulle bekräfta det löftesrika budskapet om marty
rens heliga kraft och nytta. Den andra stora kyrkofesten 
inföll 3 augusti, minnesdagen av S Olavs skrinläggning, 
då de heliga kvarlevorna efter kungens kropp hade place
rats i sin slutliga jordiska boning, helgonskrinet i kyrkan.

3:9 SKRINLÄGGNINGEN 
3:9:1 Sankt Olavs begravning och 

skrinläggning
Olavsskåp, Drev, Sverige 
Antemensale, Trondheim, Norge 
Kalkmålning, Åhus, Skåne (Danmark)

Redan före slaget vid Stiklestad hade kung Olav förberett 
hur hans egen kropp skulle tas om hand efter hans död, 
och sagan berättar att kungen hade bett bonden Torgils, 
att ”ta hand om mitt lik enligt seden om man inte för
bjuder dig att göra det”, vilket han lovade (Hkr II kap 
207-210, 218; se kap 3:5:3). Biskop Sigurd hade nämli
gen inför striden utfärdat ett begravningsförbud för

40 Storm 1880, 241 : ”Corde et ore laudemus pariter sanctorem sanc- 
tificatorem dominum: qui in sanctis suis semper est mirabilis quique 
sanctum regem olauum martyrem venerandum gloria et honore coro- 
natum: his terris transtulit per martyrium ad celestis regni palacium: 
cuius anima virtuosissima in celis sublimiter coronata nobis solita 
quesumus amplificet suffragia.”

de fallna fienderna bland kungens män (Hkr II kap 
230—245; tab 2:9). Bonden Torgils och hans son Grim 
trotsade dock begravningsförbudet. De hämtade kung 
Olavs blodiga kropp på slagfältet och skötte den ”enligt 
seden”, varefter de gömde den (Geisli v 22). När rykten 
om olika mirakler vid den döde kungens kropp fick 
spridning, bl a genom Tore Hund, gav kung Sven Alfi- 
vasson order att leta efter kroppen. Torgils och Grim be
slöt då att begrava liket i en hemlig grav i en sandbank vid 
Nidälven, och de utplånade alla spår. Under Sven Alfi- 
vassons hårda välde ångrade emellertid många sitt mot
stånd mot kung Olav. Hövdingen Einar Tambarskälve, 
som inte deltagit i striden vid Stiklestad, återvände till 
Trondheim. Han hade bytt sida och förkunnade nu kung 
Olavs helighet. Biskop Sigurd blev fördriven från staden 
och biskop Grimkel, kung Olavs hirdbiskop, återkalla
des. Biskop Grimkel och Einar Tambarskälve skickade 
bud till Torgils och Grim på Stiklestad, vilka visade den 
hemliga graven i sandbanken. Kung Sven gav tillåtelse att 
gräva upp kungens lik, men kistan hade då enligt mira
kelberättelsen i Geisli arbetat sig upp ur jorden av egen 
kraft (v 25). Denna händelse kallas Inventio Olavi, Olavs 
återfinnande.

Helgonförklaringen i kyrkan
Olav den heliges skrin utgjorde centrum i Olavskulten, 
men ändå finns det fa uppgifter om den historiska skrin- 
läggningsceremonin i kyrkan (Adam, 104, 231; Munk, 
72: tab 2:9). Eventuellt kan det ha funnits numera förlo
rad text, Translatio Sancti Olavi, som enbart handlade om 
S Olavs skrinläggning (Storm 1880 inl 34; Gjerlow 
1979, 183, 273). Snorres detaljerade skildring av för
loppet följer en etablerad hagiografisk tradition (Hkr II 
kap 243—45). Efter upptäckten av S Olavs gravplats, In
ventio Olavi, och uppgrävningen, Exhumatio, fördes 
kung Olavs kista till Klemenskyrkan och begravdes utan
för kyrkan i vigd jord, Sepultura Olavi. Vid den första gra
ven i sandbanken sprang då en källa fram, vars vatten en
ligt ryktet hade läkande kraft. Biskop Grimkel och Einar 
Tambarskälve ville flytta kung Olavs kista till ett skrin på 
kyrkans högaltare. Upphöjelsen på altaret, Elevatio Ola
vi, skulle återspegla själens upplyftande till Kristus, sus- 
pensus ad celestia. Den 3 augusti 1031 skedde så den offi
ciella gravöppningen, upphöjelsen och skrinläggningen, 
Translatio Olavi (Blom 1994, 6; 1996, 53; 1997, 49 ff; 
Danbolt 1997, 23 ff).

Ceremonin vid kistöppningen bevittnades av bl a 
kung Sven och hans moder Alfiva, Einar Tambarskälve, 
biskop Grimkel och många stormän. När kistan öppna
des spreds vällukt och man kunde se att kungens lik hade 
rosiga kinder som om han vore levande. Sigvat Skald be
rättar om hårets heliga kraft i Arvsdrapa: ”Jag ljöge för



visst, om jag sade,/ att Olavs hår ej växer/ som levande 
mans”, och i Glœlognskvida omtalar Torarin Lovtunga 
miraklet med kungens växande naglar (v 5). Kung Svens 
mor Alfiva tvivlade emellertid och krävde att håret skulle 
brännas i vigd eld, berättar Snorre. Biskop Grimkel, som 
klippt hår och naglar, lade en hårlock i ett tänt rökelsekar, 
men håret förblev oskadat. När Alfiva fortfarande inte 
var övertygad och krävde prov även i ovigd eld, blev hon 
hårt tillrättavisad av Einar Tambarskälve och fick ge sig. I 
en gemensam dom med kung Svens samtycke förklarades 
kung Olav för ”verkligt helig”, såsom Olav den helige, 
och vid denna tid hade en regional missionsbiskop befo
genhet för detta (Krötzl 1994, 48-54, 61-64).

Kistan täcktes över med dyrbart tyg ”pell” och sattes 
upp på Klemenskyrkans högaltare. Då inträffade flera 
mirakler vid skrinet enligt Ghzlognskvida v 6—8: ”Där 
klämtar/ alla klockor/ vid hans grav/ av egen kraft/ och 
varje dag/ hör folket/ klockklangen/ från konungen.” 
Den äldsta Olavsliturgin berättar om relikernas kraft, 
såsom kapiteltexterna i Leofricofficiet (Leo, 212—213): 
”Hans reliker besöktes och efter döden profeterade hans 
kropp”, et ossa ipsius uisitata sunt et post mortem propbe- 
tauerunt. Den kyrkligt präglade texten i Legendariska sa
gan kap 87—88 betonar, att det var kyrkans män som be
stämde att liket skulle begravas en andra gång (Heinrichs 
1982, 206—207; Henriksen 1986, 99): ”Då nio nätter 
hade gått hade hans kropp och heliga reliker kommit upp 
en andra gång på den dag då man fann Stefanus och hans 
följeslagare.” Parallellen framhävs mellan S Olavs transla- 
tionsdag och återfinnandet av Stefani grav, Inventio Ste
phani 3 augusti (Holtsmark 1967 sp 548). På gravplatsen 
byggdes ett kapell och senare en kyrka, Olav Kyrres Krist- 
kyrka, och den slutliga translationen till Nidarosdomens 
högaltare inträffade först när oktogonen stod klar (Li
dén 1981,95; Andersen 1995, 50; 1997,109). Dock bör 
brunnen i oktogonmuren ej förväxlas med den ur
sprungliga gravkällan, vilket inte sällan skett i senare tra
dition. Skrinläggningen förekommer endast på två beva
rade konstverk, ett fragment av det raserade Olavsskåpet 
från Drevs gamla kyrka och antemensalet från Trond
heim.

Av Olavsskåpet från 1275—1300 i Drevs gamla kyrka 
återstår endast en tronande Olavsskulptur och en liten 
trärelief från en av dörrarna med motivet S Olavs skrin
läggning (tab 1:11; Fig 69, 123). Fyra kyrkliga personer 
har samlats vid kung Olavs kista (Ullen 1968, 106): ”På 
vardera sidan om sarkofagen står två nu huvudlösa figu
rer, vilka är i färd med att sänka ner den döde, som på hu
vudet bär något som tycks vara en toppig huvudbonad, 
förmodligen en krona.” Bakom kistan står en biskop med 
mitra och med handen höjd till välsignelse, på hans 
vänstra sida en munk som håller upp en uppslagen bok. 
En präst håller upp kungens huvud, större än de övrigas,

medan en annan lägger ner fotterna i kistan. Kungen vi
lar klädd i en fotsid tunika med armarna parallellt lagda 
över bröstet. Av kistans enkla form framgår att det rör sig 
om S Olavs första gravläggning i en träkista vid Klemens- 
kyrkan, således inte om det påkostade skrin som Magnus 
den gode lät utföra (se nedan).

Enligt Snorre och Legendariska sagan skulle man kun
na identifiera biskop Grimkel bakom kistan (tab 2:9). 
Översättaren i Historia Sancti Olai betonar till skillnad 
från Snorre biskopens inflytande (HSO v 1732—1870). I 
detta sammanhang kan nämnas en inskrift från Hagby 
kyrka, Småland, som nämner en bild där S Olav blir be
gravd av en biskop (Anderson 1929, 8): ”Hir vart K. Olaf 
begravejn] va[n] de[n] bescop.” Reliefens övriga perso
ner är präster. I jämförelsen med de bevarade relieferna 
från Berg och i Sjösås visar Drevbilden en enklare stil 
(Norberg 1941, 19). Kompositionen i Drev kan jämföras 
med Kristi gravläggning från Lau kyrka, en 1200-tals- 
reliefi trä (Tångeberg 1986, 76).

Välsignelse och smörj else
Den mest kända målningen av S Olavs skrinläggning fö
rekommer på Olavsantemensalet i Trondheim från om
kring 1300, som avslutande legendscen överst till höger 
(tab 1:5; P115; Fig 1). Kung Olavs döda kropp ligger rak
lång i en låg kista med släta sidor, förgyllda kanter och en 
bård upptill. Kungen har brunrött hår och helskägg, vilar 
med slutna ögon och ett fridfullt ansiktsuttryck på en 
kudde och håller händerna korslagda över blygden. Han 
bär en gyllene krona men saknar gloria. Kroppen är na
ken och svept i en vit, genomskinlig ländklädnad. Rist
ningen i kritgrunden visar emellertid en annan klädnad 
(se nedan). Hudfärgens ljusrosa ton liknar en levandes 
kroppsfärg och saknar grått. De tre dödande såren lyser 
röda, öppna och blodiga. Nedanför knäet syns såret ef
ter Torsten Knarrsmeds yxhugg, i bröstet såret av Tore 
Hunds spjut och på vänstra sidan nedanför halsen lyser 
jacket efter Kalv Arnessons hugg.

Vittnena som står bakom kistan är alla kyrkliga män, 
två biskopar tillsammans med fyra präster. Vid kungens 
huvud står en äldre biskop med grått helskägg i gyllengul, 
mönstrad mitra, handskar och röd pluviale. Han lyfter 
upp ett runt chrismatorium i båda händerna och begju
ter kroppen med vigd olja, oleum infirmorum. Bakom ho
nom står två präster i dalmatika och följer akten, den 
främste av dem håller hans biskopskräkla. Vid kungens 
fötter står en yngre biskop med kort brunrött hår, gyl
lengul mitra, handskar och blågrå pluviale, bakom ho
nom en präst i röd dalmatika. I vänster hand håller han 
sin kräkla och över handleden hänger en mönstrad mani- 
pel. Han lutar sig över kistan och stänker med vigvat- 
tenskvasten det vigda vattnet över kung Olavs döda



kropp. Samtidigt höjer han blicken för att kunna följa ce- 
remonielets föreskrift. Mellan de båda biskoparna står en 
diakon i dalmatika och håller fram en pergamenthand
skrift, ett pontifikale. Han ska just bläddra fram en sida 
och ser uppmärksamt mot den äldre biskopen, som för
klarar S Olav för helig.

Ristningen i kritgrunden visar konturerna av en fotsid 
mantel med krage, som skulle ha täckt helgonkungens 
döda kropp, men konstnären har ändrat dessa planer och 
målat kungen naken liksom den döde Kristus. Det ge
nomskinliga ländklädets vita konturer har enligt Plather 
målats dit under en senare fas, såsom vid höger arm. Rist
ningarnas linjer tyder på att man använt en förlaga, kan
ske en bild av en kung i kröningsmantel, vilken senare en
ligt imitatio Christi omarbetats till en mer Kristuslik av
klädd gestalt i S Olavs gravläggning. Likheter med Kristi 
grav och uppståndelsen förekommer även bland Olavs- 
bilderna i Åhussviten från denna tid (tab 1:17; Fig 128). 
Fragmentet av den avslutande scenen visar ett skrin eller 
en grav, varur två änglar enligt elevatio animae hämtar S 
Olavs själ upp till himlen, ett litet barn som bär krona. 
Här sker dock inte himmelsfärden på slagfältet, som i To
re Hunds syn, utan vid en grav.

Segern över döden är antemensalets huvudtanke, me
nar Danbolt, konstverket hör till ”en mer kirkelig-rituell 
sammenheng” (Danbolt 1988, 149, 156; se kap 3:7:7): 
”Vi forstår heller ikke antemensalets siste scene, helgen- 
kåringen, på middelalderens premisser, hvis vi ikke ho
rer biskopens liturgiske resitasjon.” Konstnären bakom 
Olavsantemensalet har troligen haft tillgång till Legenda
riska sagan (Blom 1994, 23). Antemensalets mästare har 
inte återgivit den historiska ceremonin 1031, där enligt 
källorna endast biskop Grimkel deltog, utan denne har 
utökat de kyrkliga dignitärernas antal till två biskopar, 
vilket understryker verkets kyrkliga tendens. Biskopens 
ord bör enligt min mening sökas i Olavsliturgin (se kap 
3:7:7 och tab 2:9). Olavsofficiets texter på translations- 
dagen 3 augusti bör ligga nära till hands för en jämförel
se med de ovan behandlade bilderna av S Olavs skrin
läggning (se exkurs 1:1, 3). Olavstexterna är invävda i 
Stefansofficiet med anledning av Inventio et Translatio 
Stephani 3 augusti, varför deras gemensamma altare i Ni- 
darosdomens södra tvärskepp sannolikt spelade en cen
tral roll i liturgin även vid Translatio Olavi. Nidarosstif- 
tets övriga texter när det gäller begravning, relikproces
sioner eller vid firandet av kyrkans invigning, dedicatio 
ecclesie, kan också utgöra underlag för tolkning av bildens
liturgi (Gjerlow 1968, 249-251, 371-375, 333-335,
413). Under translationsdagen upprepas vissa av Olavs- 
dagens psalmer, antifoner och kapiteltexter. Några texter 
utgör särskilda tillägg, vilka förutom miraklet om sab- 
batsbrottet berättar om Olavsmirakler med anknytning 
till ärkestiftets inrättande och Stefansfesten (Passio, 43,

48; se kap 3:10:2). Liknelsen mellan Olavs grav och Kris
ti grav lyfts fram i nocturnens antifon Consepultus christo 
per baptismum in mortem, där kopplingen till blodsdopet 
och Kristi grav understryker allvaret i det avgivna doplöf
tet (Rom 6:4; se kap 3:2:1).

3:9:2 Historiska vittnesmål och förebilder
”Här bjudas män att skåda”, säger skalden i Geisli v 61, 
”Hans kista konstrikt smyckad”. Vid relikfesten i Nida- 
ros 13 oktober kunde Olavsskrinet öppnas för att visa 
kvarlevorna (se exkurs 1:1). Ett annat tillfälle då det öpp
na skrinet har visats är på ”utställningsdagen” 29—30 
april, som inledde vårprocessionerna med Olavsskrinet 
under rogationsdagarna, de sk ”gångdagarna”. Inte förr
än på 1500-talet uppträder emellertid detaljerade berät
telser om S Olavs döda kropp, där banesåren har angivits 
men där uppgifter om skägget går isär (tab 2:9). Dessa se
nare vittnesmål har dock enligt Blom inget samband med 
de ursprungliga Olavsrelikerna, ty av dem fanns inget 
kvar vid denna tid (Blom 1994, 18, 24-28; 1997, 97 ff, 
143—154). Strax före reformationen 1537 gjorde ärke
biskopen Olav Engelbrektsson en notering om relikernas 
utseende, som skiljer sig från sagatraditionens litterära 
ideal; kroppen var skägglös, luktade gott och var lång
sträckt (Inv. 1540; Blom 1994,6 ff, 30): ”inthet skeg war 
ther uppaa,”, ”ein good lufft gek ther aff och war ther ing- 
gen wederstyggelse med”, ”och haffuer hand warid en 
lang mand.” Lagmannen Jon Simonsson, som var kor
pojke i Nidarosdomen under sin skoltid, vittnade för Pe
der Clausson Friis (Kielland 1922, 9; Lysaker 1973, 20; 
Henriksen 1986, 107): ”oc sagdis at være S. Oluffs Le- 
gom, vaar et langt Legom, oc vaar heelt oc holdet, oc 
haffde et rot skieg”. Olavsrelikerna låg troligen i den inre 
träkistan ända till 1564, då de flyttades över i en ny trä
kista och begravdes i en murad grav i Nidarosdomen 
(Blom 1994, 7; 1996,55).

En jämförelse med bevarade helgonkistor och relik
skrin kan ge en uppfattning av hur S Olavs första kista 
kunde ha sett ut (Danbolt 1997, 42; tab 2:9). Både S 
Knuts skrin i Odense från ca 1100 och S Birgittas kista 
från 1374 i Vadstena finns bevarade, en enkel kisttyp som 
påminner om antemensalets (Vellev 1986, 123ff). En 
jämförelse med Edward Bekännaren är motiverad av det 
faktum att dennes kultdagar, dödsdagen 5 januari 1066 
och translationen 13 oktober 1163, sammanfaller med 
Olavskapellets invigning 5 januari respektive festum reli- 
quiarum i Nidaros 13 oktober (Folz 1984, 93—99). Vid 
Edward Bekännarens begravning i Westminster Abbey, 
avbildad i Bayeuxtapeten, visades hela den svepta krop
pen i kistan vid processionen (Rud 1992, 56). Antemen
salets skrinläggning har jämförts med en liknande bild 
i La Estoire de Seint Aedward le Rei, Westminster från



Fig 70 a. Helgonkungarna S Olav, ”Sctus Holofius”, med yxa och sten- 
bröd, samt Edward Bekännaren med spira och ring. Pannåmåleri. 
Korskrank, Barton Turf, East Anglia. Inhemsk verkstad ca 1470.

The sainted kings St. Olav, “Sctus Holofius”, with axe and petrified 
loaves, and Edward the Confessor with sceptre and ring. Panel paint
ing, Rood-screen, Barton Turf East Anglia. Domestic workshop c 
1470.

Fig 70 b. Edward Bekännarens translation 
1163 i Westminster Abbey, London. Illustra
tion till La Estoire de Seint Aedward le Rei, 
Westminster 1255-1260 (Cambr. Univ. libr. 
MsEe3 59,f36).

The translation of Edward the Confessor 
1163 in Westminster Abbey, London. Illus
tration in La Estoire de Seint Aedward le Rei, 
Westminster 1255-1260 (Cambr. Univ. libr. 
Ms Ee3 59, f36).



1255—60, som föreställer translationen till ett nytt skrin 
1163 (AoC 1987, 205, 217; Morgan II 1988, 95; Binski 
1996, 79). (Fig 70b.) Här visas ett smyckat skrin, och 
teckningen har stor överensstämmelse med antemensa- 
lets skrinläggningsbild, både när det gäller komposition 
och gruppering av personer, ritual och föremål. Edward 
Bekännaren och S Olav framställs tillsammans på kor- 
skranket i Barton Turf, ett yngre verk från East Anglia 
omkring 1470 (Fig 70 a).

Edward Bekännarens skrin med sidoöppningar kan 
också jämföras med Snorres beskrivning av svalgången på 
Magnus den godes Olavsskrin i Trondheim (se nedan) 
(Kielland 1922, 4; tab 2:9). En annan förebild för Olavs- 
kulten kan vara kulten av Karl den store i Aachen, där ok- 
togonen i kyrkans grundplan utgjorde en symbol för 
både dopet, kröningen, graven och pånyttfödelsen 
(Grimme 1994, 86, 137, 167, 221; tab 2:17). Karl den 
stores translation 1165 inträffade 27 juli, några dagar fö
re Nidaros Olavsfest. I början av 1200-talet lät Fredrik 
Barbarossa tillverka ett gyllene praktskrin prytt med tys
ka härskarbilder och med Karlslegendens motiv, vilket 
säkert blev omtalat (se kap 5:2:3). I mitten av 1300-talet 
lät Karl IV skrinet få sin plats på högaltaret i det nya ko
ret, där det sedan blev centrum för kröningsfester.

3:9:3 Sankt Olavs skrin
Olavsskåp, Stralsund, Tyskland

Så snart kung Sven återvänt till Danmark, hemkallades 
kung Olavs son och tronarvinge Magnus, och han valdes 
till konung. Kung Magnus Olavson (den gode) lät göra 
ett dyrbart skrin för Olav den heliges reliker på Klemens- 
kyrkans högaltare (Kielland 1922, 2; Blom 1996, 54; 
1997, 53; tab 2:9). Snorre beskriver detta skrin i Magnus 
den godes saga, Heimskringla (Hkr III kap 10): ”Kung 
Magnus lät göra ett skrin och förgylla det med guld och 
silver och pryda det med stenar. Skrinet var byggt som en 
likkista både till storleken och på andra sätt och med ben 
under. Översidan var som en takås och i ändarna fanns 
huvuden och gavlar.” Snorre berättar i HaraldSigurdssons 
saga att kung Magnus förvarade nyckeln till S Olavs 
skrin, och han öppnade själv skrinet en gång om året för 
att klippa det heliga likets hår och naglar, som hela tiden 
växte (Hkr III kap 25, 30, 38). Han lät också bygga en 
Olavskyrka på den plats där faderns kista hade förvarats 
första natten i Nidaros, och skrinet flyttades då till dess 
altare. Kung Olavs halvbror, Harald Sigurdsson, lät flytta 
skrinet till sin nybyggda Mariakyrka, men efter skrin
öppningen låste han skrinet och slängde nyckeln i Nidäl- 
ven (Hkr III kap 80). Episoden med det låsta skrinet av
slutar enligt Blom den specifikt dynastiskt-familj ära hel
gonkulten (Blom 1994, 12, 25; 1996, 55). Att skrinet

aldrig öppnats mer motsägs av uppgifterna om Magnus 
Lagaböters och ärkebiskop Jon Raudes skrinöppning på 
1270-talet (Kielland 1922, 7ff; Henriksen 1986, 107). 
Kyrkan behöll sitt inflytande över skrinöppningarna, ty 
de ingick i den årliga liturgin.

Beskrivningar av relikskrinets material och utform
ning i en rad källor efter reformationen talar för, att det 
byggdes ett nytt Olavsskrin i gotisk stil i början av 1400- 
talet, men när detta skrin tillkom är ovisst (Lysaker 1973, 
11—13; Andersen 1995, 50; 1997, 100 f; Danbolt 1997, 
167). Det stod troligen placerat i öst-västlig riktning. Är
kebiskop Erik Valkendorf hade vid 1500-talets början lå
tit smycka Olavsskrinet med en stor blå sten, troligen 
en safir (Daae 1879, 72). Peder Clausson Friis noterar i 
Norriges Bescriffuelser vid 1500-talets slut, att det gamla 
Olavsskrinet hade förbättrats: ”i et Solffskrin, dog der var 
oc to Trækister, uden omkring beslagen med Guld oc 
Solff oc besatte met dyrbare Stene”. Lagmannen Jon Si- 
monsson i Agder hade berättat för honom om hur skrinet 
bars i processionerna vid Nidarosdomen (Seierstad 1955, 
593; Henriksen 1986, 259): ”S. Oluffs Skrin var indluct 
i tuende Träkister, den ende uden ofuer den anden, oc 
den yderste offuertackt med Guld oc Solff, huilcken Ki
ste 60 Mænd skulde bære i Processecen; oc Kisterne om- 
hengde med smaa Posser, som mand lagde offeret udi.”

Tydligen har man byggt det gotiska skrinet utanpå 
det ursprungliga. Ett ögonvittne 1536 uppger (Kielland 
1922, 8, 13): ”Item Sancte Oluffz skriin, som beslaged 
var med Sylff, ther war ingen botn udi, vden thet war seth 
vden vdaffuer .ij. anden skrin, oc vdi thet innerstæ skrin 
laag Sancte Oluffz lekame”, ”och offwerst offwer all lika
min war breidt eit silkestycke gult och rott med blomer 
fformenckt, som war till ath see med snarheidt som eit 
gyllenstycke, och war thet aldeldes vffordorffwid, och 
syntes som thet hadde ikke warid tree aar gamelt, ock myt 
paa same silkestycke langx efter vore .ij. kors aff rott kar- 
mesi.” Den siste katolske ärkebiskopen Olav Engel- 
brektsson hade flyttat Olavsskrinet till Steinvikholm i 
Trondheimsfjorden, men det yttre metallbeslagna skrinet 
konfiskerades av kung Christian III i Köpenhamn 
(Lysaker 1973, 11, 17). År 1540 kvitterade räntmästare 
Jochim Bech försändelsen (Kielland 1922, 8). Den inre 
träkistan med det heliga liket som lämnats kvar flyttades 
1564 till Nidarosdomen och gravsattes där, men länsher
ren Herluf Skave lät skotta igen graven helt. Sedan dess 
vet ingen var helgonkungens grav är, men till minne av de 
medeltida Olavsskrinen lät man utforma det nya högal
taret 1882 såsom ett helgonskrin.

Av de efferreformatoriska källuppgifterna formar 
Kielland följande bild av det senmedeltida Olavsskrinets 
utseende: ”Gaar vi ut fra, at kong Magnus’s skrin er iden
tisk med Snorres, faar vi da innerst Heilig Olavs forste 
enkle trækiste, som Torgils bonde gjorde efter slaget paa



Stiklestad, utenom den kong Magnus’s solvslagne træ- 
skrin med svaleganger och dragehoder, og ytterst det 
bundlose gotiske skrin med kulerne paa taket, dette ogsaa 
av træ med solvbeslag.” En källa från 1429 berättar att är
kebiskop Aslak Bolt skickade sin kaplan herr Vilkin till 
Sverige med kläde, som skulle bytas mot ”kopar til kir- 
kionna behof vppa hufuana ofuer sancti Olafs skriin” 
(Bygden 1954, 342). Både Kielland och Bygden fram
håller att denna notis inte bör förväxlas med det gotiska 
skrinets ytterhölje, utan snarare gäller en koppartäckt 
baldakin över själva skrinet, ett tabernakel. De jämförde 
dock ej notisen med målningen i Stralsund (Wallem 
1927). Aslak Bolt blev ärkebiskop i Nidaros 1430, och 
det är troligt att han ville förnya Olavskulten genom ett 
nytt moderiktigt skrin enligt internationella förebilder, 
såsom praktskrinen i Westfalen (Blom 1994, 25; tab 
2:9).

Pilgrimer vid skrinet
Motivet Pilgrimer vid S Olavs skrin eller S Olavs skrin
läggning är placerat nederst på Stralsundsskåpets högra 
flygeldörr (tab 1:25; Pl 22). Den yttre dörrhalvan finns ej 
bevarad, och i ett parti vid höger kant är målningen ska
dad. Skåpets målning visar ett högt öppet skrin med 
postament och sidokant formad som en månghörning, 
däröver en välvd baldakin av metall med gotiska valv 
prydda med fyrpassornament och korsblommor liknan
de bågen i skåpets egen baldakinarkitektur. I bildens mitt 
höjer sig baldakinens pelare, nedtill formad som en 
månghörning. Skrinet står med små fotstöd på den grö
na marken, en buske skymtar i hörnet och i fonden av
tecknar sig rundbågade fönster. Skrinet står möjligen 
utanför en kyrka. S Olav ligger svept i en mörkröd bro
kadmantel i det öppna skrinet med korslagda täckta ar
mar. Däröver hänger ett rökelsekar (?). På grund av ska
dorna syns ej helgonkungens huvud eller bröstparti. Bak
om skrinet framträder tre personer. I mitten står en präst 
som reciterar böner och orden understryks av hans gester. 
På prästens vänstra sida står en man och på hans högra si
da en kvinna med huvuddok och båda läser ur en bok. 
Troligen är det en privat bönbok, såsom ett psalterium 
med psalmer och böner. Framför skrinet knäböjer två pil
grimer med pilgrimshattar hängande på ryggen, en man 
och en kvinna, båda i profil. Kvinnan har ett vitt hustru
dok, vit dräkt under en blå mantel, och med knäppta 
händer höjer hon sitt bleka ansikte. På ryggen avtecknas 
hennes bruna pilgrimsväska (?). Mannen i grå mantel har

41 De bevarade skrinen är små i förhållande till Stralsundsskrinet, t ex 
metallskrinet från Hedal i Norge ca 1250 och träskrinet från Eke på 
Gotland ca 1400-1425 (Bygden 1954, 341).

guldbrunt hår och skägg och håller den vänstra handen 
mot pannan.

Vid Wallems besök i Nicolaikyrkan 1909 och 1926 
var det särskilt denna legendscen som fångade hans in
tresse, en bild av S Olavs skrin i Nidaros: ”den eneste 
kjendte fremstilling av pilgrimmene ved St. Olavs grav” 
(Wallem 1927; 1927:11, 2, Wallem Arkiv IIA 7). Frågan 
om vilken händelse som skildras i målningen har att göra 
med vilket Olavsskrin som avbildats. Det äldsta Olavs- 
skrinet var gjort av trä, men Stralsundsbilden visar ett 
skrin av metall med en överbyggnad, ett tabernakel. Det 
kan därför inte vara fråga om S Olavs skrinläggning, me
nar Wallem, och hänvisar till antemensalets enkla kista, 
vid vilken två biskopar utför ceremonin (Wallem 1927, 
Arkiv II Al). (Fig 1.) Målningen stämmer inte heller med 
beskrivningen av Magnus den godes skrin. Utifrån en 
historisk kontext sätter Wallem Stralsundsbilden i sam
band med Aslak Bolts ovannämnda kopparbeställning 
till ”hufuana” 1429. Målningen måste därför handla om 
ett senare tillfälle, då pilgrimer besökte graven och för
undrades över mirakierna vid graven. Det är ovisst om 
den nordtyske målaren själv sett S Olavs senmedeltida 
metallskrin, eller om något annat skrin utgjort förlaga till 
målningens skrin.

Bilden av Olavsskrinet i Stralsund kan tolkas på flera 
sätt, utifrån olika tidsplan. Den kan ses både i förhållan
de till Olavslegendens historiska tid eller konstnärens 
egen samtid och beställarens intentioner. Enligt sensus lit- 
teralis kan man jämföra med sagatraditionen om skrin
läggningen (tab 2:9). Att S Olavs gravöppning och skrin
läggning ägde rum utanför Klemenskyrkan stämmer 
med skrinets placering i målningen, men både biskop, 
kung och hövding saknas. Till skillnad från ceremonin 
vid translationen på Olavsantemensalet domineras inte 
ceremonin i Stralsundsbilden av kyrkliga män, här före
kommer också pilgrimer och andra lekmän, både män 
och kvinnor. Motivet handlar sannolikt inte om kungar
nas eller biskoparnas skrinöppning på 1100- eller 1270- 
talet. Huvudpersoner i Stralsundsmålningen är pilgri
merna framför S Olavs skrin.

Jämför man målningens skrin med de efterreformato- 
riska källorna om Olavsskrinet, t ex det ovan nämnda 
ögonvittnet från 1536, finner man likheter med det sen
medeltida skrinets utseende (Kielland 1922, 8, 13). Det 
fanns ingen botten, utan det var satt utanpå det andra 
skrinet, och i det inre skrinet var S Olavs reliker placera
de. Över relikerna hade man brett ett gult och rött, blom- 
mönstrat silketyg. Konstnären kan således ha haft det 
senmedeltida Olavsskrinet som förebild.41 Stralsunds- 
målningen med Olavsskrinet ska enligt Blom ses som ett 
bevis för, att inte bara kyrkans män utan även pilgrimer 
kunde få se det öppna skrinet med Olavsrelikerna vid oli
ka tillfällen (Blom 1994,24—28). Pilgrimerna från Nord-



tyskland hade möjligen sett relikerna vid någon proces
sion under vårens rogationsdagar eller vid festum reliquia- 
rum 13 oktober, men mer troligt är att de har besökt Ni- 
daros under sommarens Olavsfest 29 juli (Gjerlow 1968, 
335, 413; se exkurs 1:1). Vid dessa tillfällen kunde präs
ten läsa en särskild relikmässa, missa de reliquiis, då man 
bad liknande böner som vid dedikationsmässan och den 
allmännarelikfesten (MaN, 31, 135).

Donatorsporträtt och fromhetsideal
Stora pilgrimskaror har under århundradena besökt Olav 
den heliges grav, Olavskultens absoluta centrum där den 
läkande kraften ansågs vara störst (Krötzl 1994, 61 ff, 
138; 1997, 151 ff). Som Glœlognskvida berättar (Hkr II 
kap 245): ”efter bot/ och bedjande/ blinda som söker 
fursten/ återvänder friska”. De förnäma pilgrimerna är 
möjligen ett donatorsporträtt av dem som instiftade 
Olavsskåpet i Nicolaikyrkan, troligen tillhörande Ber- 
genfararnas gille (se kap 5:2:2). En bakgrund kan vara att 
de räddats från ett skeppsbrott.42 På pilgrimsfärd till Ni- 
darosdomen, en tackvallfart eller bönevallfart, kan de ha 
sett skrinet och därför önskat bli avbildade i det allra he
ligaste ögonblicket, skrinöppningen. De två knäböjande 
kan även ses som en mer allmän tidstypisk bild av from- 
hetsidealet, människan i djup andakt och tillbedjan, full 
av förundran inför den gudomliga kraften. Vid denna tid 
ökade intresset för andaktsbilder med dödsmotiv (Binski 
1996, 153 ff).

De två pilgrimerna på Stralsundsmålningen knäböjer 
med uppåtvända ansikten mot höger sida i bilden, ett 
parti nu skadat i målningen, och man kan fråga sig vad de 
kan ha sett. De kan i skåpet ha spelat rollen som vittnen 
till miraklet med helgonkungens levande kropp i skrinet, 
eller något annat Olavsmirakel. Den knäböjande man
nens gest kan vara ett uttryck av förundran över de mi- 
rakler han skådar, vilka kanske återgivits i de nu förlorade 
bilderna (Wallem 1927:11, 2). Mirakelbilderna hade till 
uppgift att bekräfta helgonkungens månghundraåriga 
rykte som undergörare, thaumaturg. Vid nonsången i 
Leofricofficiet skulle man recitera kapiteltexten (Leo, 
213):

Under sin levnad åstadkom den helige mannen under
verk, och i döden utförde han mirakler. Hans håg
komst skall vara söt som honung i varje mun, och så
som musik vid en vinfest.43

42 Ett Olavsaltare instiftades i Nicolaikyrkan 1477 av en köpman 
från Lübeck, som under en sjöresa från England till Boston avgivit ett 
löfte om detta, om han räddades när skeppet befann sig i ”yttersta sjö
nöd” (Bendixen 1917, 105).
43 Dewick 1914, 213: ”In uita sua fecit sanctus mönstra et in morte 
operatus est mirabilia in omni ore quasi mel indulcabiter eius memo
ria et ut musica in conuiuio uini.” Se även Syraks bok (Syr 48:13-14, 
49: 1).

I legenderna om Olav den helige förekommer många 
äventyr, underverk och mirakler, vilka kan indelas i tre 
huvudgrupper: varsel, spådomar, järtecken och under
verk som försiggick under kung Olavs levnad, in vita, mi
rakler som skedde strax efter S Olavs martyrium samt de 
mirakler som inträffade efter skrinläggningen, post mor
tem (tab 2:10:1-8). Till skillnad från Leofricofficiets all
männa framställning av relikernas undergörande kraft 
präglas Nidarosofficiet av detaljerade mirakelberättelser, 
där helgonkungen träder fram och ingriper (se exkurs 
1:1—4). Dessa framfördes i antifoner och lectier från slu
tet av Olavsdagen 29 juli och fram till oktaven 5 augusti. 
Legendariska sagan präglas av övernaturliga episoder och 
Heimskringla av mer realistiska skildringar, vilka presen
teras i kronologisk följd. Nedan presenteras mirakler- 
na på liknande sätt: 1. Olav botar änkesonens halsböld 
(1029), 2. Olavs sabbatsbrott, då han bränner spånor i 
handen men förblir oskadd, 3. Skördeundret, då Olav ri
der runt Thorgeir bondes åker ( 1030), 4. Brödet blir sten 
i bakugnen (1050), 5. Olav befriar dansk fånge hos ven- 
derna (1120), 6. Olav hjälper väringarna i Kirjalax här 
vid Beroe 1122, 7. En lemlästad engelsk präst botas 
(1150), 8. Olav befriar en hängd bonde ur galgen. Några 
av S Olavs mirakelbilder finns endast bevarade på det 
norska resealtaret från 1300-talets början, såsom änkeso
nens halsböld, skördeundret, vendernas långe samt vä
ringarna i Kirjalax här (tab 1:6; Fig 71 a-f, 119). Med 
en romersk siffra anges vilken placering miraklet har i 
Olavstexter försedda med mirakellista (tab 2:10).

3:10:1 Änkesonens halsböld
Resealtare, Oslo (?), Norge

Miraklet då S Olav botade sonen till en förnäm änka är 
på resealtaret placerat som femte scen (tab 1:6, 2:10:1; 
Fig 71a). På reliefen ser vi kung Olav med helskägg, 
mantel och krona under en arkad, något som återkom
mer på samtliga scener i detta verk. Elan böjer sig över en 
pojke, håller sin vänstra hand på dennes hjässa och den 
högra mot halsen under hakan. Pojken vänder upp hu
vudet och har armarna i kors över bröstet. Därbakom 
skymtar en kvinna i änkedok, som sträcker fram sina 
händer och stödjer pojkens arm. Placeringen som femte 
scen stämmer dock ej med Olavstexterna. Enligt krono
login i Heimskringla och Legendariska sagan inträffade 
denna händelse först, redan i kung Olavs livstid under 
landsflykten (Hkr II kap 189; Leg kap 72). När kung 
Olav vistades hos kung Jaroslav och drottning Ingegärd i 
Gardarike, kom en förnäm änka vars son hade en svår 
halsböld till drottningen och bad om råd. Men drott-



ningen kunde inte bota sonen, utan hon rådde änkan att 
söka upp kung Olav (Hkr II kap 189):

”Gå du till konung Olav”, sade hon. ”Han är den bäste 
läkaren här. Be honom att lägga sina händer mot poj
kens smärtor och lämna bud från mig om han inte vill 
göra det annars.”

44 Heinrichs 1982, 174: ”En pu skällt sægia , at pu hævir pat hæyrt, 
ef konongrenn lægôi brauô i munn manne, at pa manbatna.”

Fig 71 a-f. S Olavs miraklen a) Olav botar änkans sons halsböld, b) 
Olavs sabbatsbrott, bränner spånor i handen, c) Skördeunder vid 
Thorgeirs åker, d) Olav befriar dansk fånge hos venderna, e) Ridande 
Olav bistår väringar hos den bysantinske kejsar Kirjalax i striden vid 
Beroe, f) Olav botar lemlästad engelsk präst. Reliefer i valrossben. 
Diptyk, resealtare, Norge (Fig 119). Inhemskt arbete (Oslo?) ca 
1300-1310.

Miracles of St. Olav: a) Olav healing quinsy of a widow’s son, b) 
Olav’s breach of the Sabbath, c) Miracle of harvest atThorgeir’s field, 
d) Olav liberating Danish prisoner from the Wends, e) Mounted Olav 
helping the Varangians with the Byzantine emperor Kirjalax at the 
Battle of Beroe, f) Olav healing mutilated English priest. Carving in 
walrus-ivory. Diptych, portable altar, Norway (Fig 119). Domestic 
workshop (Oslo?) c 1300-1310.

Kung Olav ville dock inte kalla sig läkare, men trots 
det gjorde han som drottningen sagt och klämde på poj
kens halsböld. Därefter bröt han ett bröd, lade det i form 
av ett kors, och stoppade det i pojkens mun. Pojken sval
de brödet och blev han helt frisk efter ett par dagar. I frå
ga om kungens läkekonst skiljer sig de båda texterna åt. I 
Legendariska sagans kortfattade episod är det drottningen 
som talar om för änkan, att kungen ska bota pojken med 
bröd (Heinrichs 1982, 174):44 ”Han kommer att säga att 
han inte är någon läkare. Men du ska säga att du har hört





att om kungen lade bröd i munnen på en man skulle 
denne bli frisk.” Snorres mer utförliga berättelse ger 
kungen en högre status som läkare. Resealtarets relief 
åskådliggör händelsen i de båda legenderna, men brödet 
saknas. Kung Olav som helbrägdagörare visar en tydlig 
parallellitet med Kristus som läkare, Christus Medicus, 
och detta mirakel kan jämföras med Jesu besök hos änkan 
i Nain (Luk 7:12-17).

3:10:2 Sankt Olavs sabbatsbrott
Resealtare, Oslo (?), Norge 
Olavsskåp, Sjösås och Berg, Sverige 
Kalkmålning, Träkumla och Väskinde, Sverige

De medeltida Olavstexterna skiljer sig inte mycket åt i 
fråga om S Olavs sabbatsbrott (tab 2:10:2). På transla- 
tionsdagen omtalas det i första lectien Contigit sancto i 
Breviarium Nidrosiense (VI) (se exkurs 1:3). Miraklet äg
de rum under kung Olavs vistelse i Gardarike, enligt kro
nologin i Heimskringla (Hkr II kap 190). De kyrkliga tex
terna framhäver kung Olavs djupa ånger men påpekar 
också att han var oskyldig (Passio, 33; GNH kap 9; Leg 
kap 97). Passiotexten hänvisar till undret med de tre yng
lingarna i Nebukadnessars brinnande ugn, liksom även 
GammelnorskHomiliebok (Dan. 3:20—27; GNH, 149):

En gang på en Herrens dag, mens denne heilige man
nen levde i denne verden, hendte det seg at han satt og 
spikket på en kvist med en kniv han hadde i hendene, 
og han var ikke selv oppmerksom på at det var Herrens 
dag. — Dette tenkte en av de mennene på som var til ste- 
de og så at han spikket på en sondag. Han torde ikke si 
at det var helg, men for likevel å minne ham om dette, 
sa han: ”Herre konge, i morgen er det mandag.” Straks 
kongen oppdaget at han hadde spikket på Herrens dag, 
ble han grepet av dypt anger, samlet sammen sponen og 
brente den i hånden på seg. Men da all sponen var 
brent, var hånden like hel og fri for brännsår som den 
hadde vært for.

Snorre nämner inte underverket med den oskadade 
handen utan framhäver kung Olavs känsla för ”lag och 
budord” (Seierstad 1955, 584). Snorre bagatelliserar sab- 
batsbrottet som mänsklig tankspriddhet, men framhåller 
kungens mod att undergå straffet och bränna spånorna i 
handen. Händelsen utspelades en söndag vid högsätets 
bord i kungssalen, och flera detaljer lämnas. När bords
tjänaren påpekade för honom vilken dag det var, insåg 
han sitt sabbatsbrott (Hkr II kap 190):

Kungen sade till om att man skulle föra ljus till honom. 
Han sopade ihop alla spånorna som han hade skurit i 
handen. Därefter förde han lågan till spånorna och lät 
dem brinna i handen. Därmed stod det klart att han 
skulle hålla lagar och bud och inte vika undan för det 
som han visste var rätt.

Motivet S Olavs sabbatsbrott utgör resealtarets första 
legendscen, den smalaste reliefen, enligt kronologin 
kommer den som andra bild (tab 1:6; Fig 71b). Under en 
tvåpassformad spetsbåge sitter kung Olav i sitt högsäte 
med lätt nedåtböjt huvud. Han bär tunika och en mantel 
som är knäppt mitt på bröstet. I sin högra hand håller han 
ett vaxljus riktat upp mot den vänstra öppna handflatan, 
vilket brinner med en kraftig låga. Bakom honom står 
kung Olavs unge bordstjänare och håller avvärjande sin 
vänstra handflata mot kung Olavs öppna hand. Han 
vänder sig mot kungen med halvöppen mun, och viskar 
något i dennes öra. Reliefen stämmer väl överens med 
Snorres berättelse i Heimskringla, med högsätet och 
bordstjänaren, men framför allt ljuset som kung Olav 
tände spånorna med, ty endast i detta verk finns ljuset 
med.

På reliefen från Olavsskåpet i Sjösås sitter en skägglös 
kung Olav frontalt på en tron med lätt insvängda sidor 
(se kap 3:7:2, 3:10:7, tab 1:12; Fig 124). Han bär en hög, 
kronliknande huvudbonad, vänstra handen vilar mot 
knäet, övriga attribut saknas. Över en tunika med bälte 
bär han en mantel knäppt mitt fram och veckad över bå
da benen. Bordstjänaren står vid kungens högra sida och 
de lutar sina huvuden mot varandra. Tjänaren har lagt 
vänstra armen deltagande över kungens axlar, håller med 
sin andra hand upp hans framsträckta högra arm och ser 
på den uppåtvända handflatan där spånorna brinner. 
Den sorgsna stämningen åskådliggör kungens djupa och 
”fullkomliga” ånger, contritio. Förhållandet mellan kung 
Olav och hans bordstjänare är förtroligt, vilket kan jäm
föras med bilderna av kung Olav och Finn Arnesson i 
motivet S Olavs dröm och S Olavs martyrium (se kap 
3:6:4, 3:7:8). Relieferna från Sjösås är präglade av westfa
lisk och västfransk stil, menar Anderson, ”fyllda av upp
höjt lugn och dramatiskt liv” (Anderson 1929, 12—14). 
Bland förebilderna kan nämnas Kristus och Johannes vid 
Nattvarden. Ett fragment av en relief från Olavsskåpet i 
Berg kan tolkas som motivet S Olavs sabbatsbrott (se kap 
3:3:4, tab 1:8; Fig 121). Endast en tronande Olav finns 
bevarad i bilden, på en hög rak tron med fotstöd. Han har 
kort hår, helskägg, bär en låg krona och fotsid, veckad tu
nika, men saknar gloria och andra attribut. Vänster arm 
är skadad, men den högra armen vilar mot knäet med 
uppåtvänd handflata. Vid tumfästet syns ett hål, fäste för 
eldsflamma (?). Berg har en betydligt stelare stil än Sjösås 
(Anderson 1929, 12).

”Passionsmästarens” legendfris i Träkumla omkring 
1450 innefattar förutom bilden av S Olavs kyrkobesök 
även två bilder av S Olavs sabbatsbrott (se kap 3:1:2, tab 
1:29; Fig 72a-b). Konturteckningen av S Olav, ansikte 
och händer i ljust rött, är skadad liksom färgytorna. Den 
första scenen skildrar hur en allvarsam S Olav täljer spå- 
nor, när två tjänare gör honom uppmärksam på detta,



Fig 72 a-c. S Olavs sabbatsbrott: a) Tronande Olav täljer spånor och 
blir påmind om dagen, b) Olav bränner spånor i handen som straff, 
handen dock oskadad, c) Olav knäböjer i mässan (Fig 30). Kalkmål
ning, Träkumla (Go). ”Passionsmästaren” ca 1420-1450.

St. Olav’s breach of the Sabbath: a) Enthroned Olav carving wood, 
being reminded of what the day is, b) Olav burning chip in his hand 
as punishment, though the hand remains unhurt (Fig 30). Mural, Trä
kumla (Go). Domestic workshop, ”Passion Master” c 1420-1450.

Fig 73 a-c. S Olavs sabbatsbrott: a) Tronande Olav (utan krona!) täl
jer spånor och blir påmind om dagen, b) Olav bränner spånor i han
den, handen dock oskadad, c) Olav knäböjer i mässan. Kalkmålning, 
Väskinde (Go). ”Passionsmästaren” ca 1420-1450.

St. Olav’s breach of the Sabbath: a) Enthroned Olav (without royal 
crown!) carving wood, beeing reminded of what the day is, b) Olav 
burning chip in his hand as punishment, though the hand remains 
unhurt (Fig 30). Mural, Väskinde (Go). Domestic workshop, “Pas
sion Master” c 1420-1450.



den andra hur han till straff bränner spånorna i sin hand. 
Intill ramens pelare till vänster i bild sitter kungen på en 
hög tron med ryggstöd. Kungen har gloria, hög krona 
och kort hår och skägg. Under den korta manteln syns de 
korslagda benen, liknande en domarställning. I sin högra 
hand håller han i första bilden en bred kniv och täljer på 
en pinne som kan urskiljas i den vänstra handen. Framför 
honom står två bordstjänare, som båda gestikulerar med 
höjd högerarm. Den främre av dem håller sin vänstra 
hand mot hjärtat. En likartad komposition har den efter
följande scenen. Kung Olav håller upp sin vänstra hand
flata och stora eldslågor i rött slår upp från handen. Kon
turerna av den högra handen syns mycket svagt, om han 
håller i ett ljus är osäkert.

Av ”Passionsmästarens” Olavssvit på södra långhus
väggen i Väskinde finns de två första scenerna med S 
Olavs sabbatsbrott bevarade (tab 1:28). Färgerna är idag 
blekta men syns tydligare på äldre fotografier, händer och 
ansikte är tecknade i rött (Fig 73 a—b). Bilderna i Väskin
de och Träkumla har likartad komposition och likartade 
detaljer, men i Väskinde är tronens dekor mer utarbetad. 
S Olav bär gloria men saknar här krona. Han har kort, 
slätt hår och skägg, liksom Kristus, och bär en kort tuni
ka med höftbälte, men sitter till skillnad från i Träkumla- 
bilden inte med benen i kors. I den första scenen håller S 
Olav en kniv i höger hand och täljer på en pinne, som han 
håller i vänster hand. Framför honom står två bordstjä
nare i blå respektive röd dräkt. Den främste av dem höjer 
sin högra hand liksom i Träkumla, och pekar med den 
andra på kungens händer som täljer spånorna. S Olav lyf
ter allvarsamt blicken. Efterföljande scen visar hur S Olav 
bränner spånorna i sin vänstra hand, lågorna slår upp di
rekt från den kupade handen. Han har lagt ifrån sig kni
ven, tittar mot bordstjänarna och håller upp höger hand 
mot bröstet. Det är svårt att urskilja om han håller i ett 
ljus. Bordstjänarnas gester uttrycker förundran, den 
främste pekar på de brinnande spånorna och den andra 
höjer handen. De är alla trosvittnen som sett miraklet 
med den oskadade handen.

Fornsvenskt Legendarium, som är samtida med mål
ningarna i Träkumla och Väskinde, ger en något förkor
tad version av miraklet (tab 2:10:2). Skrivaren framhäver 
enligt kyrklig tradition den oskadda handen, men låter 
händelsen inträffa i Norge (SFSS 7:2, 870):

J norighe een man fure hanom stodh thordhe ey op- 
pinbarlica sighia at sunnodagher var Vtan sagdhe swa/ 
Min herra morghon ær manadaghir/ Tha konungin 
thzta hordhe tha sorghde han mykyt at han hafdhe 
tælght oc lagdhe vpa sina hand ok thændhe eld ok bren- 
de thz alt saman (a sinom lowa) Tha thzta var giort var 
hans hand oskad som for.

De gotländska Väskindebilderna har enligt forskning

en samhörighet med måleriet på fastlandet, t ex ”Ri- 
singemästaren” (tab 1:27). ”Passionsmästarens” mål
ningar är enligt Nisbeth gjorda för enskild andakt och 
präglas av samma religiositet som i Thomas a Kempis De 
imitiatione Christi, Om Kristi efterföljelse (Nisbeth 1986, 
147). Däremot har de gotländska Olavsbilderna mycket 
litet samband med Gutasagans Olavsskildring (Holm- 
bäck 1943, 293). Att detta Olavsmirakel Contigit sancto 
fatt en så framträdande plats kan enligt sensus spirituals 
ses i samband med Olavsmässans bibeltext ur Salomos vis
het (Vish 10:4—19:20; se exkurs 1:1—3). I kapitlen talas 
om förbudet mot bilddyrkan. Den täljande kung Olav 
kan liknas vid en nyttig snickare, som av en spillbit snider 
en onyttig bild (Vish 13:10—19): ”Den tar han och täljer 
vårdslöst till under någon ledig stund, och han formar 
den med lekfull skicklighet. Han ger den en människas 
gestalt eller gör den lik ett simpelt djur.” Miraklet av
speglar en förändrad inställning till bildkonsten i sam
band med grundandet av Nidaros ärkestift (se inl och 
3:2:3).

3:10:3 Skördeundret påThorgeirs åker
Resealtare, Oslo (?), Norge

Skördemiraklet som skedde på bonden Thorgeirs åker är 
på resealtarets relief placerat som fjärde scen, vilket följer 
kronologin (tab 1:6, 2:10:3; Fig 71c). Under en trepass- 
formad arkadbåge rider kung Olav fram i höger profil på 
sin vita häst, vars huvud är till hälften dolt bakom pela
ren, medan benen och hovarna är kraftigt markerade. 
Kungens krönta huvud avtecknar sig utan gloria i bågens 
mitt, ansiktet har en bekymrad min. Han bär en låg kro
na över kort hår och helskägg, och är klädd i en fotsid 
mantel. Han sitter i en hög sadel med foten i stigbygeln 
och höjer upp båda händerna med en välsignande gest. 
Under hästen ligger den nedtrampade säden, axen vänds 
mot jorden. Den växande säden reser sig och axen böjer 
sig mot bildens ytterkant. Skördemiraklet som ägde rum 
under kung Olavs återfärd från Gardarike till Norge 
1030, återges i Heimskringla, men saknas i dikter och 
kyrkliga texter (Hkr II kap 203). Miraklet med änkeso- 
nens halsböld tilldrog sig efter kung Olavs dröm i Garda
rike, och på liknande sätt låter Snorre miraklet inträffa di
rekt efter kung Olavs syn på fjället, då han skådade ut 
över Norge, hela landet och ut över hela världen (se kap 
3:6:2).

Efter denna profetiska vision skedde så undret på hä
rens väg till Stiklestad. Kung Olav red på sin vita häst ner 
från fjället mot gården Sul, som ägdes av bonden Thor- 
geir Flekk. Han bad sina män gå fram försiktigt, men fle
ra av kung Olavs krigare trampade dock ner säden och 
ställde till stor skada. När Thorgeir bonde välkomnat



kung Olav till sin gård och berättat om hur ”länsherrar” 
från hela landet samlat en här mot honom i Stiklestad, 
framförde han sina klagomål över att soldaterna trampat 
ner säden på hans åker. Kung Olav red då ut och inspek
terade den fördärvade åkern, skriver Snorre (Hkr II kap 
203): ”Han red omkring dem och sedan sade han: ’Jag 
väntar mig, bonde, att Gud ska ersätta dig för skadan och 
att åkrarna ska se bättre ut inom en vecka.’ Och åkrarna 
blev mycket goda som kungen sade.” Resealtarets relief 
har större samhörighet med Snorres berättelse än med 
versionen i Legendariska sagan kap 74-75. Där skildras 
hurThormod Kolbrunarskald trotsigt lät sin häst trampa 
ned bondens säd, men kungen ansåg det vara en obetyd
lig skada i förhållande till den stora olycka som skulle 
komma, dvs hans martyrium vid Stiklestad.

En biblisk förebild är Flykten till Egypten och den 
apokryfa legenden om Skördeundret (Matt 2; Ullén 
1976, 18; Nisbeth 1986, 96). En annan förebild är Salo
mos bön om goda skördar, där kungen liknas vid regnet 
över grödan (Ps 71: 6, 16) : ”ett stilla regn som vattnar jor
den”. Berättelsen om Olavsmiraklet vid Thorgeir bondes 
åker kan höra samman med Olavsprocessionerna under 
våren, då man bad om god väderlek för den kommande 
skördeperioden (Gjerlow 1968,249-251; se exkurs 1:1). 
Den klagande bonden och S Olavs dom över krigarna i 
hären går tillbaka till förebilder med en rättvis kejsare, 
texTrajanus dom (Lidén 1984:111, 104).

3:10:4 Bröden blir sten i bakugnen
Kalkmålning, Risinge, Sverige

I Risinge kyrka finns det enda bevarade exemplet på en 
målning av S Olavs straffande mirakel med brödet som 
blev sten i bakugnen (tab 1:27. Fig 75 a, 130). ”Risinge- 
mästaren” målade omkring 1420 en rad medaljonger 
med Olavsmirakler på den södra valvkappans västra sida. 
Läser man bilderna nerifrån och upp kan man följa mi
raklens kronologiska förlopp med brödmiraklet som 
första scen. Läser man dem i omvänd ordning, vilket 
ibland sker, blir tolkningen oklar. Målningarna tecknade 
i rött är mycket blekta, men kan rekonstrueras genom 
äldre foton och en teckning av Mandelgren, som uppfat
tade miraklet som ett allmänt sabbatsbrott (Mandelgren 
1862, P1 23). Detta Olavsmirakel har dansk anknytning 
och utspelades enligt Snorre på Harald (Hårdråde) Si- 
gurdssons tid.

Medaljongen visar en man med kort hår och fotsid tu
nika, som höjer en grov knölpåk i sin högra hand. Med 
den andra handen har han gripit tag i huvudduken på en 
kvinna som står framför honom. Från knölpåken löper 
ett språkband i en båge över kvinnan med den ursprung
liga lydelsen: ancilla: artaturpistrix, ”tjänstekvinna tving

as baka”. Tjänstekvinnan i grå fotsid dräkt håller sin hög
ra hand mot hjärtat, tittar bekymrat ned och pekar med 
andra handen mot fem runda grå föremål, som ligger 
framför en murad byggnad. På byggnadens tak intill ett 
högt smalt torn knäböjer en konung, som vänder ansik
tet mot betraktaren och höjer sina händer i en bjudande 
gest. Han har gloria, hög krona och är klädd i en veckad 
dräkt. Scenen skildrar en herreman som tvingar sin piga 
att baka bröd på S Olavs dag. Mannen drabbas då av S 
Olavs straffmirakel, bröden förvandlas till sten i bakug
nen.

En ond greve och en ond prost
Miraklet med stenbröden Erat in Dacia prœpositus qui
dam omtalas i både tidiga och senmedeltida kyrkliga le
gender, versioner som liknar Snorres berättelse i Harald 
Sigurdssons saga kap 55-57 (tab 2:10:4). En illasinnad 
och avundsam greve i Danmark, berättar Snorre, ägde en 
norsk trälinna från Tröndelag, som dyrkade kung Olav 
den helige. Men greven trodde ej på mirakelryktena och 
gjorde narr av Olavskulten. På Olavsdagen anmodade 
han henne att baka bröd. Trälinnan bad S Olav att häm
nas oförrätten, annars skulle hon sluta tro på honom:

Nu ska ni få höra om ett rättvist straff och sanna jär- 
tecken. Allt hände genast och på samma stund, blev 
greven blind på båda ögonen och brödet som hon hade 
skjutit in i ugnen blev till stenar. Vissa av dessa stenar 
har kommit till kung Olav den heliges plats och vissa 
har förts vida omkring. Sedan dess har Olavsmässan 
alltid hållits i Danmark.

Berättarens röst i Heimskringla ”Nu ska ni få höra ...” 
saknas dock i Passioversionen, som lägger dessa ord i pi
gans mun, då hon suckar i sin stora sorg: ”Å, for eit nytt 
og uhoyrt underverk!”, O recens et ante tempus illud inau- 
ditum miraculum! (Passio, 28). Av målningens ord i 
språkbandet återfinns endast ancilla, tjänstekvinna, i de 
latinska Olavstexterna.

Einar Skulason i Geisli (VIII) framför en kort version 
där den onde greven saknas, all skuld läggs däremot på 
tjänstekvinnan (Geisli v 32—33): ”Oss män, som Skåne 
känna,/ Ha sagt, att där en kvinna/ Sig dristade att baka/ 
På milde Olofs mässa”, men när hon bakat färdigt blev 
det danska mjölet ”Till grus och sand förvandladt”. Till 
skillnad från övriga texter betecknas inte de förstenade 
bröden som Olavsreliker. Geisli sätter liksom Snorre 
brödmiraklet på 1050-talet i samband med den officiella 
Olavskultens början i Danmark. Allt säges ha inträffat ef
ter Magnus den godes död, när kung Harald Sigurdsson 
hade anlagt köpstad i Oslo. År 1070 stadfästes i Själlands
lagen 29 juli som officiell helgdag (Seierstad 1955, 574).



Redan Magnus den gode hade eventuellt invigt danska 
träkyrkor till sin fars ära, men Olavskyrkor av sten till
kom först omkring hundra år senare, vilket enligt Nyberg 
troligen skedde under inflytande från ärkebiskopen i Ni- 
daros (Nyberg 1997, 56-65).

Fornsvenskt Legendarium skiljer sig från övriga texter 
på en punkt.45 Den norska tjänstekvinnan arbetar här in
te hos en greve utan tjänar en ond prost som vänt sig från 
Gud (SFSS 7:2,867):

I danmark war een prouaster franuændhir gudhi: han 
hafdhe ena deghio som war fodh nær nidaroos hon 
hedhradhe mykit sancta olaff7 Thæn sami prouastin 
hafdhe afwond vidh gudz hedher ok andra hælgha 
manna: Ok hwat man sagdhe aff sancto olafuo thz 
sagdhe han ænkte wara vtan latir ok loghe/

Jämförelsen mellan målningen i Risinge, Mandelgrens 
teckning och de olika textversionerna visar, att ”Risinge- 
mästaren” följer Olavslegenden i Fornsvenskt Legendari
um på denna punkt. Den onde mannen i fotsid dräkt på
minner mer om en prost i klippt hår och prästkappa än 
en greve i lockar och adelsdräkt eller en domare i lag
mansdräkt. Mirakelbilden i Risinge följer sålunda tidens 
antidanska tendens. De förvandlade stenbröden omtalas 
såsom reliker i Nidaros och på andra platser, bl a i Olavs
kyrkor på Island (Storm 1880, 137; Metcalfe 1881,45). 
De var nämligen bevis, testimonium, på S Olavs miraku
lösa förmåga att förvandla föremål och människor till 
sten, eller omvänt som i Ribelegenden där S Olav gjorde 
berget mjukt (se exkurs 3:2 v 11—13; exkurs 2:1 Ribe 9). 
Sången Tardi quidem i Linköpingsofficiet berättar om de 
gudlösas stenhjärtan, cordis lapidei (Peters 1950, 726: se 
exkurs 1:1, 3). För att kunna ta emot den nya tron måste 
hjärtat bli mjukt.

Miraklet med bröden som förvandlades till stenar fick 
betydelse för den engelska Olavsikonografin (tab 1:78). 
Bland kyrkorna i Norfolk kan nämnas Barton Turf, där 
korskranket pryddes med pannåmålningar i slutet av 
1400-talet, idag något skadade. Fyra likartade kungar är 
representerade; S Edmund bredvid Fîenrik VI på norra 
sidan och Edward Bekännaren intill S Olav på den södra 
(Fig 70 a). Till skillnad från de tre andra frontalt vända 
kungarna är S Olav vänd i halvprofil mot Edward Bekän
naren, som håller upp sitt attribut, den ring han enligt le
genden gav till evangelisten Johannes, förklädd till pil-

45 I den latinska legenden Acta sancti Olavi regis et martiris och Brevi- 
arium Slesvicense arbetar kvinnan hos en domare, lendman eller en 
hövding, prepositus. Detta är enligt Storm i Fornsvenskt Legendarium 
felaktigt översatt till prost, ”prouaster” (Storm 1880, 136). I Gam- 
malnorsk Homiliebok kallas han greve, ”Greif!”, i den latinska Leuven- 
legenden kallas han ”miles”, som i Liibeckpassionalet översatts till ”rid
dare”. (Se även Carlquist 1996, 61,75.)

grim. S Olav har halvlångt hår, kluvet helskägg och är för
sedd med gloria. På ett språkband bakom hans huvud 
står Sctus Holofius, en latinsk benämning på S Olav i Eng
land. I ena handen håller han de förstenade bröden, i den 
andra en långskaftad hillebard, prydd med en ros. På ett 
glasfönster i Holy Trinity Goodramgate, York, framställs 
S Olav med tre petrifierade bröd i vänstra handen och en 
bok i den högra, ett parallellmotiv till protomartyren Sté
fani tre stenar.

3:10:5 Vendernas fånge befrias
Resealtare, Oslo (?), Norge

Den tredje scenen på resealtaret föreställer händelsen då 
S Olav befriade en fånge hos venderna, enligt kronologin 
den sjunde scenen (tab 1:6; Fig 71 d). Vid reliefens nedre 
ram ligger en man vänd i höger halvprofil under ett veck
at täcke. Han saknar skägg, har kort hår och tunika. Han 
vilar på en kudde av hoprullat tyg med vänster arm över 
bröstet, kanske drömmer han. Med höger hand trycker 
han ett bandage mot örat. Bakom honom syns ett rut- 
mönstrat rektangulärt föremål, en gallerförsedd dörr (?). 
Intill honom står S Olav i krona och med profetmanteln 
svept över högra axeln. Han har kort hår och skägg, men 
saknar gloria. S Olav lyfter upp högra handen och pekar 
mot himlen. Med vänstra handen håller han fast grepp 
om stäven på ett skepp, som gungar i böljande vågor. I 
skeppet befinner sig tre personer, de håller i relingen, två 
bär bindhätta. Den mittersta är en korthårig skägglös 
man, vars ansikte uttrycker förundrad glädje, kamratens 
arm ligger om hans skuldra.

Bilden skildrar hur S Olav med ett skepp räddar en 
dansk ur vendernas fångenskap (Mackeprang 1926, 86; 
tab 2:10:5). Miraklet har dansk anknytning och skildras 
utförligt och likartat i flera kyrkliga texter, såsom Passio- 
legenden och Legendariska sagan kap 98. Även i Magnus- 
sönernas saga, Fleimskringla kap 31 beskrivs miraklet ut
förligt, och resealtarets bild överensstämmer i stort med 
Snorres dramatiska text. Den vilande mannen är den 
danske fången som ligger svårt misshandlad i fängelset. 
Legenden berättar om hur hedningar tillfångatog en man 
av dansk börd och förde honom till Vendland. Där blev 
han slagen i järn av en bonde, och led svårt under sömn
lösa nätter. Passiotexten återger hans förtvivlan (Passio, 
37): ”Å, kor armt livet må vera, når ein ynskjer seg doden! 
Kor usælt å leva, når det synest betre å doy enn å vera til!” 
Den danske fången flydde till skogs, men blev återfun
nen och slagen så illa att han blev döv. I fängelset kedja
des han tillsammans med andra kristna fångar, vilka gav 
honom rådet att be till S Olav om befrielse. I sin bön lo
vade han att vallfärda till Nidaros och tjäna helgonkung
ens kyrka, bara han blev fri. Enligt Snorre visade sig S



Olav för honom i en dröm, med en profetisk gest (Hkr 
III kap 31,215):

Natten därpå tyckte han sig i sömnen se en kortväxt 
man som stod intill honom och sade till honom: ”Lyss
na, stackars man. Varför reser du dig inte upp?” ”Min 
herre, vem är du?” sade han. ”Jag är kung Olav, som du 
kallade på.” ”O, min gode herre, jag skulle vara lycklig 
om jag kunde resa mig, men jag är bunden med järn 
och kedjad vid de män som sitter bundna här”, sade 
han. Sedan kallade mannen på honom och sade: ”Res 
dig upp snabbt och tveka inte, nu är du fri.”

När han berättade om sin dröm för medfångarna, 
kunde han resa sig ur sina bojor och gå ut genom dörren. 
S Olav botade hans dövhet och värk, och tillsammans 
med två andra kristna fångar lyckades han fly med ett 
skepp. På resealtarets relief sker allt samtidigt i kompri
merad form: bädden i fängelset, bandaget mot örat, vi
sionen av S Olav och flykten med skeppet. Där den dan
ske fången står i skeppet ser han ut att åter kunna höra ha
vets brus. Nu skulle de segla till Nidaros och S Olavs grav.

Bland paralleller och förebilder kan nämnas Mariami- 
raklerna på resealtarets motsatta sida, men även Jesu un
derverk med den lame mannen och Lazarus uppväckelse 
(Matt 9:2-7; Mark 2: 3-12; Joh 11:1-44; tab 2:10:5). 
Snorres placering av miraklet om den danske fången hos 
venderna i Magnussönernas saga hör ihop med danskar
nas strider mot venderna på ön Rügen och den danska 
missionen under 1100-talet. Efter danskarnas seger vid 
korståget 1168 fick biskop Absalon i Roskilde större in
flytande, och 1169 lade påven Alexander III hela Rügen 
under Roskilde stift, ett kyrkligt länsförhållande som va
rade fram till reformationen (Wächter 1987, 103 ff).

3:10:6 Väringarna i kejsarens här
Resealtare, Oslo (?), Norge

Miraklet då S Olav hjälpte väringarna hos kejsar Kirjalax 
kommer enligt kronologin som åttonde bild, men på re- 
sealtaret är den placerad som sjätte scen (tab 1:6; Fig 
71e). Till hälften dold av en genombruten spetsbåge kli
ver en vit häst fram från höger i bild, frambenet som lyfts 
över en fallande krigare har kraftigt markerad hov, liksom 
på resealtarets övriga ryttarbilder (se kap 3:6:2, 3:10:4). 
Ryttaren S Olav med krona, rock och hosor lutar sig 
framåt i sadeln och tittar ut under bågen. Han håller 
vänster hand i hästens kraftiga tygel, och på armen bär 
han en normandisk, korsprydd sköld. Med sin högra 
hand, dold bakom hästens huvud, svingar han en kors
prydd fana. Framför hästen har en krigare med hjälm, va
penrock och svärd fallit framstupa på knä. Han vänder 
sitt ansikte ut mot betraktaren, han har fått ett svärds

hugg i halsen av en krigare, vars hjälmförsedda huvud 
skymtar ovanför hästens huvud. Ovanför den fallne kri
garen skymtar ytterligare två krigare.

Resealtarets relief framställer miraklet i slaget vid Be- 
roe 1122 på den pezinska slätten söder om Donau (tab 
2:10:6). S Olav visade sig för väringarna i kejsar Kirjalax 
armé, och hjälpte dem i striden mot en angripande hed
nisk här, petjenegerna. Vanligen utgår forskarna från 
Snorres beskrivning, men det kan påpekas att miraklet 
har en framträdande plats i Olavsliturgin (se exkurs 1:3). 
Vid laudes på Olavsdagen besjungs miraklet i hymnen 
Grecus cesar och i antifonen Imperator grecus enligt Brevi- 
arium Nidrosiense. En allmänt hållen version presenteras 
i latinska texter, såsom Passio, vilka framhäver helgon
kungens roll i striden som märkesbärare signifer insignis. 
Mirakelberättelsen har som propagandiskt syfte att påvi
sa S Olavs vittomfattande rykte i den kristna världen. 
”Herlige ting fortelies i alle kristne land om den heilige 
kong Olavs jærtegn, og i Myklagard er det bygget en kir- 
ke til hans ære”, står det i Gammelnorsk Homiliebok, som 
dock förlägger episoden till 1000-talet (GNH, 145, 
184).

En unik version presenteras i Heimskringla, Håkon 
Härdabreds saga (Hkr III kap 20-21). I den särskilda 
Olavssagan kap 267 har Snorre placerat miraklet mellan 
Guttorms sjöstrid och brödmiraklet, en placering som 
följs i Flateyjarbök och Morkinskinna (Johnsen 1941, 
633, 834). Händelsen omtalas utförligt av Einar Sküla- 
son i dikten Geisli v 40-54, där han beskriver hur väring
arna kämpade mot en stor övermakt (v 51-52): ”hvarje 
väring värjde/ Sig käkt mot sexti kämpar”. Som histo
risk källa uppger han i diktens v 42, att hans landsman 
Eindride Unge berättat om miraklet för honom. Men 
även skildringar av väringarna och slaget vid Beroe i by
santinska krönikor kan ha haft inflytande på utform
ningen av denna mirakelberättelse (Hagland 1990:1, 5, 
2, 205). Krönikor av Kinnamos (1180-1182) och avNi- 
ketas Choniates (1206-1214) berättar om de hedniska 
petjenegernas angrepp. De hade byggt en väldig borg av 
sina vagnar och tillfogade kejsar Kirjalax, Johannes Kom
nenos, armé stor skada.

Kejsaren kallade då på ”yxbärarna”, de nordiska vä
ringarna. Alexios Komnenos dotter Anna berömmer i sin 
krönika Alexiaden dessa ”yxbärarare” i kejsarens livvakt, 
”Varangia”, som de kallades (Larsson 1997:2, 89—96): 
”Vad beträffar väringarna, som bär stridsyxor på axlarna, 
så betraktar de lojalitet mot kejsarna och skyddet av deras 
person som en familjetradition, ett slags heligt värv och 
arv överlämnat från generation till generation.” Niketas 
Choniates berättar att man bar ut en bild av Jungfru Ma
ria bland krigarna (Hagland 1990, 202). Kejsaren bad 
ödmjukt till den heliga madonnan och då vände krigs
lyckan till hans fördel. Väringarna kom med sina skarp-
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eggade yxor (Larsson 1997:2, 109): ”De bröt upp borgen 
och sände dem på en skamlig flykt, medan romarna för
följde dem energiskt. Männen i vagnborgen föll i tusen
tal, och deras läger blev plundrar.”

Einar Skulason uppger att han hört Eindride unge be
rätta om fler Olavsmirakel. Helgonkungens berömda 
svärd ”Hneiter” hade efter Stiklestad på olika vägar ham
nat hos en krigare i kejsarens armé, och strax före slaget 
vid Beroe 1122 inträffade mirakler med detta svärd, be
rättar Geisli v 40-48 (se kap 3:7:1). När dessa inträffat tre 
nätter i rad, omtalade krigaren miraklet för kejsaren, som 
gav honom rik ersättning. Kejsaren ”Lät svärdet - sköl
dens bane -/ På templets altar ställa/ Som rikt med guld 
var smyckadt”. Snorre bygger på dikten Geisli i sin berät
telse om svärdsmiraklet (Hkr III kap 20, 300): ”Eindride 
den unge var i Miklagård när detta hände. Han berättade 
om händelserna i Norge på det sätt som Einar Skulesson 
vittnar om i den drapa som han gjorde om kung Olav den 
helige när han diktade om denna händelse.” Såsom sys
konbarn till Einar Skulason kände Snorre till andra källor 
i dennes krets (Hagland 1990, 13, 196ff).

Blind hednakung ser Sankt Olav 
på en vit häst
Berättelsen i Håkon Härdabreds saga, Heimskringla, skil
jer sig från alla andra Olavstexter på flera punkter (Hag
land 1990, 7). Liksom Geisli sammanför Snorre svärds
miraklet med Kirjalaxmiraklet, medan den särskilda 
Olavssagan har dem åtskilda (Johnsen 1941, 605, 633, 
834). Men Snorre tillför också berättelsen eget material, 
som saknas i Geisli, i latinska Olavstexter och i bysantin
ska krönikor. Han låter väringarna spela en huvudroll 
och namnger deras ledare Tore Hälsing. När kejsaren ha
de förlorat många män i striden, kallade han på denne 
(Hkr III kap 21, 301): ”Åkalla då er kung Olav den heli
ge för att få stöd och seger.” Väringarna gav ”ett löfte un
der ed att de skulle låta resa en kyrka i Miklagård på sin 
egen bekostnad och med goda mäns stöd och låta viga 
kyrkan till heder och ära för kung Olav den helige.” Snor
re berättar också att kungen i den hedniska hären var 
blind, vilket får stor dramatisk betydelse sedan väringar
na anropat S Olav om hjälp. S Olav visade sig i striden på 
en vit häst framför Kirjalax här. Man han var osynlig för 
hedningarna, endast den blinde konungen såg S Olav på 
den vita hästen:

När hedningarna såg detta berättade de för sin kung att 
Greklands kung åter sände ut manskap. ”Och detta är 
bara en handfull män”, sade de. Kungen svarade: ”Vem 
är den ädle mannen som rider på en vit häst framför de
ras manskap?” ”Honom ser vi inte”, svarade de. - Ge
nast när de stötte samman spred sig skräcken i hed
ningarnas manskap, så att de började fly.

jämför man resealtarets relief med de olika Olavstex- 
terna och andra källor, finner man att den har överens
stämmelse med Heimskringla. Man ser S Olav på sin vita 
häst med korsprytt standar i handen och korsprydd sköld 
på armen, och den besegrade hedniske krigaren. Men en 
del detaljer stämmer inte. Av de tre hedniska krigarna ser 
ingen ut som den blinde hednakonungen, utom möjligt
vis personen intill ramen överst till vänster i bild. Kriga
ren bakom S Olavs häst kan troligen uppfattas som Tore 
Hälsing, väringarnas anförare, ty han har just huggit sitt 
svärd i fienden. Han slåss också direkt under den kors- 
prydda fanan som delar bilden mellan den goda kristna 
och den onda hedniska sidan. Några ”yxbärare” eller nå
gon vagnborg är ej återgivna i reliefen, utan vapnen är 
svärd liksom i Geisli.

Olavsryttaren på den vita hästen har många paralleller, 
och har kallats ”ett typiskt bysantinskt motiv”. Hagland 
jämför i stället med apokalypsens vita häst (Hagland 
1990, 15; Joh Upp 19:11—16): ”Och jag såg himmelen 
öppen och fick där se en vit häst.” Resealtarets bild av 
Olavsryttaren har förebilder vad gäller stil och ikonogra- 
fi, både i det sakrala kejsaridealet och i apokalypsens ryt- 
tarmotiv (tab 2:10:6 och 2:16:3). S Olavs vita häst före
kommer även i Legendariska sagan kap 75, vilket nämnts 
ovan angående resealtarets övriga ryttarbilder (se kap 
3:5:1, 3:6:2, 3:10:4). Mirakelberättelsen kan även an
knytas till ryska berättelser om tidigare strider mot petje- 
negerna i Bysans. Ryska furstar hade enligt Nestorskröni- 
kans tradition kallat på hjälp från nordbor, ”varjager” 
och ”väringar” alltsedan Vladimir den heliges tid (Lars
son 1997:1, 33-39; 2:18 ff, 44-61). Harald Sigurdsson, 
kung Olavs halvbroder med tillnamnet Hårdråde, som 
uppnått en hög tjänst hos den bysantinske kejsaren, gifte 
sig med Jaroslavs dotter Ellisiv.

Kirjalaxtraditionen upprätthölls i Bysans av den efter
trädande kejsaren Manuel Komnenos, som hade goda 
kontakter med de nordiska kungahusen och många vä
ringar i sin tjänst. Eftersom Manuel Komnenos haft ett 
stort inflytande på utsmyckningen av pelarmålningarna i 
Födelsekyrkan i Betlehem, finns det därigenom ett sam
band mellan resealtarets bysantinska motiv och pelarbil- 
den av S Olav (Kühnei 1988, 4, 116-125, 145; se kap 
1:4:1, kap 3 inl och kap 5:2:2). (Pl 1; Fig 4.)

3:10:7 Den engelske prästen
Carrowpsaltaren, England
Antemensale, Kaupanger och resealtare, Oslo (?), Norge 
Olavsskåp, Sjösås och kalkmålning, Risinge, Sverige

Mirakelberättelsen om den engelske prästen tillkommer 
efter det att Nidaros blivit ärkebiskopssäte och den engel
ske kardinalen Nicholas Brekespear besökt Trondheim



1152 (Holtsmark 1956, 17; Gunnes 1992, 372). Einar 
Skulasson nämner miraklet som helgonkungens fjorton
de och sista underverk i sin dikt Geislr. ”Nu höfves mig att 
kväda/ Om Olofs sista under” (Geisli v 56-57). Dikten 
talar allmänt om en kristen präst, som blivit oskyldigt of
fer för ont förtal:

På strandens vida sandfält 
De grymme därför slogo 
Den frommes lemmar sönder 
Och djärfdes vördadt hufvud 
Beröfva hjärnans stjärnor.
Med fasa dådet täljes.

I tångens gap de fängslat 
Den vördnadsvärdes tunga 
Af trenne knifshugg ristad;
Det gafs ej hopp om räddning,
Då mannen skändligt stympad 
På stranden lämnats halfdöd.

Men helig konung Olof 
Gaf hjälpsam hand i nöden;
Han gaf den fromme åter 
De ögon, männen sargat,
Desslikes fot och tunga.

Olika versioner av berättelsen utvecklas (tab 2:10:7). 
Lemmarna bryts av, ögonen sticks ut och tungan får tre 
knivhugg, varvid tången får en betydelsefull roll. I de fles
ta versioner hat prästen engelskt ursprung, medan förö
varna skildras som två norska bröder med en vacker sys
ter. Olika platser namnges för dådet.

Berättelsen om den engelske prästen har en framträ
dande plats i Olavsofficiet och presenteras under rubri
ken Quidam sacerdos truncatis och Erant duo viri fratres 
tre gånger i Breviarium Nidrosiense (se exkurs 1:3). Sång
en Tardi quidem under Olavsvakan 29 juli avslutas med 
detta mirakel, vilket bildar en illustrativ övergång till 
nocturnens inledande antifon Régnante illustrissimo, som 
handlar om missionärerna under Olavs regeringstid. 
Därefter upprepas sången i laudes samt åter 2 augusti, då 
miraklet läses i de första tre lectierna. I Breviarium Lin- 
copense är miraklet placerat i hymnen Martyr Christi 
(Storm 1880, 237—271). De latinska legenderna lägger 
stor vikt vid prästens ögon och låter helgonkungen visa 
sig för det förblindade offret i en dröm, såsom i Passio- 
texten, och motivet återfinns i Fornsvenskt Legendarium. 
Den bibliska förebilden är den barmhärtige samariten
(Luk 10:30-37).

Den mest utarbetade och dramatiska versionen av mi
raklet förekommer i Heimskringla, där Snorre har place
rat det kronologiskt i Haraldssönernas saga kap 25 (Hkr 
III, 269—271 kap 25; SOH kap 278; Johnsen 1941, 
650). De två bröderna Einar och Andreas, söner till 
Guthorm ”gråskägg” i Upplanden, hade en vacker syster.

Hennes vänskap med den engelske prästen Rickard orsa
kade ont förtal, vilket hennes bröder trodde på. De lura
de iväg prästen till en undanskymd plats vid näset Skipte- 
sand och tog med sig en yxa, en kniv och ett rep. De be
ordrade sin tjänare, som följt med, att slå prästen med yx
hammaren så att han svimmade. När prästen vaknade till 
sans, fick han höra anklagelserna (Hkr III kap 25):

Han nekade och sade att Gud och kung Olav den heli
ge skulle få döma mellan dem. Sedan bröt de sönder 
hans ena fotled. De drog honom mellan sig till skogen 
och band hans händer bakom ryggen. — Därefter tog 
Einar en pinne och satte mot prästens öga och arbets
mannen slog på den med yxan så att ögat trängde ut 
och hängde ned i skägget. - Sedan öppnade de hans 
mun, drog ut tungan och skar av den.

Därefter bar de den lemlästade prästen till skeppet och 
förde honom till en strand vid Säheimrud gård, dit de 
sände bud att en präst låg på stranden. När de frågade 
prästen om han kunde tala, rörde denne på tungstum
pen. Einar sade till sin broder:

”Om han frisknar till och tungstumpen läker kan jag 
tänka mig att han kommer att tala.” Sedan grep de 
tungstumpen med en tång och drog ut den och skar två 
gånger i den och en tredje gång ända till tungroten. Se
dan lät de honom ligga där halvdöd.

En fattig kvinna från gården såg offret på stranden och 
hämtade en präst, som förband hans sår. Den lemlästade 
prästen bad till den helige konung Olav om hjälp. Trots 
plågorna föll han i sömn vid midnatt och tyckte sig se en 
”ädel man komma till sig”:

”Illa behandlad har du blivit, min vän Richard. Jag ser 
att du inte har mycket krafter.” - Prästen sade: ”Jag be
höver Gud den allsmäktiges och kung Olav den heliges 
nåd.” Han sade: ”Den ska du också få.” Därnäst grep 
han tag i tungstumpen och drog så hårt att det högg till 
i prästen. Sedan strök han med handen över hans ögon 
och över benen och de andra lemmar som var skadade. 
Prästen frågade vem han var. Han såg på honom och sa
de: ”Jag är Olav från Trondheim i norr.”

När prästen vaknade kunde han tala och framförde då 
sitt tack till helgonkungen. Han kunde också vittna om 
miraklet som skett, och som bevis på att han hade fått 
ögonen utstungna hade han ett vitt ärr på båda ögon
locken. Mirakelmotivets utveckling kan ses i ett vidare 
sammanhang. Först handlade det om en kristen präst i 
allmänhet, därefter om en specifik präst från England 
bosatt i Norge. Bilderna i Carrowpsaltarens Beatusinitial 
kan ha anpassats för en engelsk betraktare eller också för 
engelsk mission i Norge.



Naken, stympad, blind men åter botad 
Carrowpsaltaren framställer miraklet med den engelske 
prästen i två scener, den fjärde och femte medaljongen 
(tab 1:1; Pl 2). I den fjärde medaljongen står en blåklädd 
man och höjer en kortskaftad yxa. Framför honom ligger 
en naken man med tonsur, en präst, framstupa med båda 
händerna avhuggna och blodet sprutande ur såren. I den 
efterföljande femte medaljongen skildras den nakne 
prästen stående upprätt med båda händerna lyftade mot 
en kung. Kungen småler och lyfter sin högra hand i väl
signelsegest över den nakne prästen, i vänster hand håller 
han en yxa. Denna femte bild skildrar miraklet. Prästen 
ber och blir helbrägdagjord när S Olav höjer sin hand i en 
helande gest. Armar och ben sitter fast igen, och prästen 
kan se och tala. Olika engelska forskare har tolkat Car- 
rowpsaltarens mirakelscener, bl aThompson, Dickins och 
Morgan (Thompson 1914, 13; Dickins 1940, 62; Mor
gan II 1988, 88; tab 2:10:7). Thompson och Morgan för
lägger som ovan nämnts händelserna till England, utifrån 
seglatsmotivets tolkning (se kap 3:3:3).

Dickins däremot placerar miraklet till Danmark och 
Norge. På Kaupangerantemensalet far prästen båda hän
derna avhuggna med en yxa, vilket motsägs av Snorres 
version, där händerna binds bakom ryggen. I övriga 
Olavssagor nämns ej de avhuggna händerna, men i de li
turgiska texterna används beteckningen lemlästad, de- 
truncati, vilket kan innefatta stympning av armar. Dick
ins tolkning bygger på antifonen Tardi quidem:46

En präst blev stympad, men hans bål 
och avhuggna lemmar bäres 
till den helige konungens 
altare och lägges där.
Han återställs till liv och hälsa 
och går helbrägd därifrån.

Carrowpsaltarens bilder följer sålunda sångernas mer 
förenklade version, inte Snorres detaljerade version. 
Snorre nämner att tjänaren använde yxa, men inte i nå
gon text nämns att prästen kläddes av naken. Målningen 
åskådliggör den latinska legendens och Passiotextens av
slutande ord om Guds nåd divinae pietatis, texter som 
också har nära samband med bokmålningens drömbild 
(Passio, 32).

Till höger på Kaupangerantemensalet under bilden av 
S Olavs martyrium har miraklet med den engelske präs
ten placerats, uppdelat i två parallella scener liksom i Car
rowpsaltaren (se 3:7:3, 3:7:8, tab 1:1, 2; Fig 74a, c). Yx
an, den nakna kroppen och de avhuggna armarna på

46 AH 11, 208 nr 383, v 11 : ”Sacerdotis detruncati/ membris trun- 
cus vehitur/ regis aram ad beati et ibidem ponitur,/ restauratur sanita- 
ti/ et sospes regreditur.”

antemensalet överensstämmer med bokmålningen, till 
skillnad från yxhugget i knäet, som är en klar parallell till 
S Olavs dödssår i knäet i martyriescenen ovanför på ante
mensalet. ”Kaupangermästaren” har klätt de två bröder
na Einar och Andreas i rustning och därmed förstärkt 
offrets utsatthet, prästen är naken och vapenlös. Han 
lämnades ”halvdöd” på stranden. Yxhugget används av 
”Kaupangermästaren” även i antemensalets övriga le
gendbilder, för att beteckna ett grymt överfall. Snorre 
uppger att Einar är den som utför ögontortyren, men an
temensalets bild ger inte tillräckligt underlag för att iden
tifiera de två bröderna.

Den andra parallellscenen på Kaupangermålningen 
där S Olav välsignar och helar den lemlästade prästen 
skiljer sig från Carrowpsaltaren, ty här sker handpålägg- 
ning. S Olav stryker över ögat och kinden på prästen, vil
ket följer Gammelnorsk Homiliebok. Kaupangerbilden 
har likheter med reliefscenen på resealtaret, där prästen 
dock är klädd i tunika (se nedan). Wallems identifikation 
av antemensalets målning som Olavsmiraklet med den 
engelske prästen utifrån den fallne mannens tonsur och 
skador har ej ifrågasatts (Wallem 1905, 35—38, 50—54). 
Wallem noterar antemensalets avvikelser från texten, de 
avhuggna händerna och den utelämnade tjänaren, dock 
ej rustningarna: ”Den paapegte afvigelse fra den legenda
riske beretning tror jag bedst forklares ved at antage, at 
man har onsket til St. Olavs forherligelse at gjore miraklet 
endnu storre. En saadan frihed tillod de middelalderske 
kunstnere sig nok for effektens og det gode formaals 
skyld.” Fett jämförde sedan Kaupangerbilderna med 
motsvarande motiv i Carrowpsaltaren (Fett 1917, 5, 38).

Bland trärelieferna från Sjösås finns en scen med tre 
personer som hänförts till miraklet med den engelske 
prästen (tab 1:12; Fig 124). Två krigare i blågrå ring- 
brynjor överfaller från två håll en präst med tonsur och 
röd kappa. En av dem böjer prästens huvud bakåt och 
bänder upp hans käkar, medan den andre drar ut tungan 
på prästen och skär av den med en kniv, samtidigt som 
han stampar på prästens fotled. Prästen gör motstånd och 
lyfter avvärjande sina händer mot kniven. Norberg utgår 
i sin tolkning från Snorres avslutande moment i Heims- 
kringla, då de två bröderna Einar och Andreas skär tung
an av prästen efter att ha brutit av hans ben och stuckit ut 
hans ögon (Norberg 1941, 18). Vem som är vem av de två 
krigarna går ej att definiera. Snorre skriver att de tillsam
mans skar av prästen tungan sammanlagt fyra gånger, 
först en gång, och därefter tre gånger i själva tungroten. 
Prästen står med hela armar och ben under stympningen, 
vilket skiljer sig från Olavstexterna, men konstnären har 
koncentrerat framställningen och lyft fram tortyren med 
tungan. Reliefen i Sjösås överensstämmer med F om- 
svenskt Legendarium, som framhäver episoden med den 
avskurna tungan (SFSS 7:2, 869):



Fig 74 a-c. S Olavs mirakler: a) Präst lemlästas av två krigare, men he
las av S Olav. Antemensale, Kaupanger (Norge, So). Bergenskola ca 
1250-1275. b) Olavs död vid Stiklestad, c) Mirakel med lemlästad 
engelsk präst i straffstock. (Avritning BHM 1905.)

Miracles of St. Olav: a) Priest mutilated by two warriors, but is healed 
by St. Olav. Altar frontal, Kaupanger (Norge, So). Bergen school c 
1250—1275. b) Olav’s death at Stiklestad, c) Miracle with mutilated 
English priest in the stocks. (Drawing BHM 1905.)

Tha the komo J en lonlikan stadh thoko the prestin ok 
slogho sundir badhin hans skynnben ok skaro aff hans 
thungo oc stungho wt hans 0ghn/ tha the vildo fra ha- 
nom ganga mumblade han mz munnenom: Swa som 
han gat/ tha the hordho thz [tha] vændo the atir oc [to
ko — rykte] wt hans tungo rotir mz enne tangh.

Resealtarets relief med den engelske prästen är place
rad som sjunde scen, enligt kronologin och äldre place
ring skulle det vara den nionde och sista scenen (tab 1:6; 
Fig 71 f). Under en tvådelad arkadbåge sitter en präst 
med skägg och tonsur, klädd i fotsid, långärmad tunika i 
en karmstol med högt ryggstöd. Framför honom står S 
Olav med krona, långt hår och helskägg, klädd i tunika 
och mantel. Flan böjer sig mot prästen och för sin högra 
hand mot dennes högra smalben. S Olav lyfter sin vänst-



Fig 75 a-d. S Olavs mirakler: a) Dansk piga tvingad baka bröd på 
Olavsdagen och bröden blir stenar i bakugnen, b-c) Engelsk präst 
lemlästas av två bröder, men helas av S Olav, d) Olav räddar hängd 
bonde. Kalkmålning, Risinge (Ög). (Fig 130.) ”Risingemästaren” ca 
1410-1420. (Avritning av Mandelgren 1862.)

Miracles of St. Olav: a) Danish maid forced to bake bread on St. 
Olav’s Day and bread turns to stone in the oven, b-c) English priest 
mutilated by two brothers, but is healed by St. Olav. Mural, Risinge 
(Ög). (Fig 130). Domestic workshop, “Risinge Master” c 1410— 
1420.



ra handflata mot prästens ansikte, tummen och pekfing
ret griper runt hans vänstra öga. Konstnären visar mi
raklets centrala skeende, hur S Olav botar prästen och 
sätter hans lemmar och ögon på plats igen. Orden om 
Guds kärlek som strömmar ned över prästen, åskådlig
görs i reliefen av Guds nedsträckta hand, sub gratia (Pas- 
sio, 32):

Men straks martyren hadde rort ved den skamfarne ar
mingen med si lækjande hand, stroymde Guds kjærleik 
over han så rikeleg at han syntest alri ha nauva det slag: 
han fekk att tunga si, fotene vart lækte, augo sat i hau
sen som for.

Konstnären har gestaltat den särskilda ställning som 
miraklet förunnar den troende, ”undrets vittne” som Ei
nar Skulasson diktar om i Geisli v 59. Här på resealtaret 
får den misshandlade prästen inte bara kroppslig bot, han 
får även ”en högre lycka”, ”evig frid” och syndernas förlå
telse, divinae pietatis. Utformningen av stolen, en bis
kopsstol, avviker från alla Olavstexter, men ger bilden en 
vidare dimension. Konstnären eller beställaren önskade 
eventuellt markera prästens rang som biskop, varigenom 
brödernas brott skulle framstå som mer allvarligt, då de 
förbrutit sig mot en högt uppsatt kyrklig ämbetsman. 
Det kan även tyda på att det var en biskop som beställde 
resealtaret (se kap 5:1:1).

Straffstocken
Av Olavsmiraklerna i Risinge utgör de två mellersta me
daljongerna parallellscener med den engelske prästen, 
där han stympas och botas (tab 1:27, 2:10:7; Fig 75 b—c, 
130). Bilderna bör läsas i kronologisk ordning nedifrån 
och upp, ty med en omvänd läsordning kan de missupp
fattas som två olika mirakler. Den första medaljongen vi
sar två yngre män stående på var sin sida om en man i ton
sur och tunika, som sitter frontalt med hopbundna hand
leder och benen låsta i en straffstock. Över dem böljar ett 
språkband med texten quidam: sacerdos: truncatis: ”En 
präst lemlästas”. Mannen i straffstocken är den engelske 
prästen Rickard. Männen vid hans sida är bröderna Einar 
och Andreas, den långe brodern är klädd enligt tidens 
mode med pösig hatt och kort jacka med riddarbälte. 
Han böjer sig fram och drar med sin vänstra hand ut 
tungan ur munnen på prästen, för att skära av den med 
en vass kniv, och prästen tittar ångestfullt mot honom. 
Den kortare brodern med kort hår och enklare dräkt hål
ler med sin vänstra hand fast prästens huvud, medan han 
i sin högra hand har en spetsig träpinne redo att sticka in 
i prästens öga.

Den andra parallellscenen visar hur den lemlästade 
prästen blir bönhörd av S Olav, som visar sig för honom 
och i samma stund botar honom. Kalkmålningen är idag

mycket förbleknad, men fotot från 1872 och Mandel
grens teckning ger mer information. Prästen med tonsur 
och tunika håller händerna i en bönegest och ber till S 
Olav. Då framträder helgonkungen för honom, med rött 
hår och skägg, gloria, krona och yxa, klädd i lång mantel. 
S Olav lyfter handen i en välsignelsegest mot prästen, 
som i samma stund blir helad, och återfår synen. Språk
bandets text lyder: sacerdos: curatur: meritis: Olaui, vilket 
betyder: ”en präst botas genom Olavs förtjänster”. Troli
gen har språkbandets text hämtats ur Olavsofficiet för 
laudes i Breviarium Lincopense, där miraklet upprepas i 
tvåsånger (Peters 1950, 730).

Den korta versionen ur Tardi quidem motsvaras i Lin- 
köpingsofficiet av sången Martyr Cristi subleuatur. Ri- 
singetexten överensstämmer dock mer med versionen i 
den längre antifonen, Quidam sacerdos truncatis, som 
också förekommer i Breviarium Lincopense (se exkurs 
1:3): ”En präst hade fått sina lemmar avhuggna och utan 
liv/ Han bönföll om den frejdade martyrens hjälp./ Strax 
visade sig den helige för honom i sömnen,/ och återställ
de honom genast helt till liv och hälsa.”47 De två versio
nerna i breviariet har liksom uppdelningen på olika lecti- 
er i Nidarosofficet bidragit till att händelsen fördelats på 
två bilder. Kalkmålningen i Risinge visar större likhet 
med Carrowpsaltaren än med Kaupangerantemensalet, 
eftersom handpåläggningen saknas, men till skillnad från 
dessa konstverk är prästen i Risinge inte naken. Ej heller 
har han avhuggna lemmar. Prästen i Risinge är liksom i 
Sjösås och resealtaret fullt påklädd. ”Risingemästaren” 
har tagit fasta på den frommes rättmätiga bönhörelse, 
snarare än hans lidande.

Versionen i Fornsvenskt Legendarium kan delvis förkla
ra bildens unika utformning med straffstocken. Bröder
na namnges ej utan betecknas allmänt som ”thwe kotlike 
brodir rike mæn”, vilket åskådliggörs i målningens mo
deriktiga kläder. Men Risingemålningen avviker på en 
punkt från alla övriga framställningar av motivet; mästa
ren låter prästen sitta med benen i en straffstock, för att 
visa lemlästningen. Det handlar här inte enbart om två ri
ka grymma bröder, utan om makthavare i laglig straff
utövning.

3:10:8 Den hängde bonden räddas
Kalkmålning, Risinge, Sverige

Bland Olavsmiraklerna i Risinge finns det enda bevarade 
exemplet på miraklet då S Olav befriade en orättvist

1 Breviarium Lincopense (Helander 1957, 379; Peters 1950, 730). 
Vid laudes 29 juli har femte antifonen i bl a Breviarium Nidrosiense en 
längre version: ”Quidam sacerdos truncatis membris exanimis, im- 
plorauit opem gloriosi martyris moxque sanctus in somnis ei apparuit: 
et subito plene sospitati restituit” (Storm 1880, 237, 242-243, 254, 
271).
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hängd bonde ur galgen (tab 1:27; Fig 75 d, 130). Konst
nären har målat en hög smal galge, snickrad av två stolpar 
med en tvärslå. I galgen hänger en korthårig man med 
enkel kort jacka i ett tjockt rep, som är knutet mitt över 
tvärslån. Under hans fötter står ett timglasformat stöd, 
ett slags pall. Framför galgen står en högväxt kung med 
rött hår och skägg, gloria, krona och röd mantel. I sin 
vänstra hand håller han en långskaftad yxa och den hög
ra höjer han i en välsignelsegest mot mannen i galgen. 
Över kungens huvud svänger ett språkband ner mot 
marken bakom honom med texten: olaui: mentis: sus- 
pe[n]sus: liberates], ”genom Olavs förtjänster befrias den 
hängde”.48 Målningen skildrar hur en bonde, oskyldigt 
anklagad för rov och dömd att dö genom hängning, ber 
till Gud och S Olav om hjälp (tab 2:10:8). Då visar sig S 
Olav för honom och sätter en liten pall under hans fötter, 
så att han överlever.

Miraklet om den hängde bonden, Rusticus quidam, fö
rekommer bland breviarerna endast i Breviarium Nidro- 
siense, som avslutning på oktaven 5 augusti (se exkurs 
1:3, tab 2:10:8). Berättelsen framträder i övriga kyrkliga 
texter, som Passio Olavi och Legendariska sagan, men 
finns även med i Flateybokens saga (Johnsen 1941, 846). 
Den oskyldige bonden blev hängd i ett träd intill en 
klippbrant, och när han hade befriats av S Olav vallfärda
de han till Nidaros, där han vittnade för ärkebiskopen 
och prästerna om miraklet. Till skillnad från S Jakob, 
som höll en hängd pilgrim under fotterna, handlar 
Olavsmiraklet om en bonde, under vars fötter S Olav sät
ter en bräda. Fomsvenskt Legendarium har en något för
enklad version. I texten nämns inte trädet eller ärkebis
kopen, utan skrivaren låter istället bonden gå till ett 
Olavskloster, där han vittnade för allmogen om S Olavs 
mirakel. När den orättfärdigt dömde bonden förstod att 
han inte skulle få någon världslig hjälp, åkallade han S 
Olav (SFSS 7:2, 871):

Tha han saa at han hafdhe ængha vælzleka hiælp: Tha 
kallade han A gudh ok sancte oloff som opta hafwer 
frelsat the mæn som orættir hafwer varit: gor: The 
hængdho han oc j thy han var komin fra jordinne tha 
thokte hanom som sanctus olauus kome oc stak vndi 
hans fotir ena fiol oc vpa hænne stodh han nyio thima 
vm en dagh/ hans husfru ok hans son beddos orloff til 
at han nidir hugga:

”Risingemästaren” visar en galgbacke med en snickrad 
galge och en pall, ”ena fiol”, som påminner om den 
snickrade straffstocken i miraklet med den engelske präs

ten. Konstnären skildrar i sina mirakelbilder i Risinge sin 
samtids strafflagar, fysiska bestraffningsmetoder och rätt
visans godtycke. S Olav framstår på så sätt som företräda
re för en högre, himmelsk rättvisa och som försvarare av 
de enkla och fattiga, de oskyldigt dömda, gentemot her
rar och präster. Risinges Olavsmirakler är därigenom 
unika i sin utformning. S Olavs yxa får i dessa målningar 
enligt sensus spiritualis en symbolisk betydelse som rättvi
sans vapen, den dömande bilan. Det sydöstra altaret ned
anför valvet var invigt till S Mikael och S Olav, vilka en
ligt Nisbeth båda var kyrkans skyddshelgon (Nisbeth 
1995,80).

Det Olavskloster i Fomsvenskt Legendarium, som bon
den i Risinge vandrade till, kunde möjligen ha varit 
Olavsklostret i Skänninge. Bland de senmedeltida ned
skrivna bönerna finns en bön till S Olav bevarad, som 
kanske lästes i detta kloster eller i Vadstena (SFSS 38, 
430). S Olav liknas vid ett modigt lejon i kampen mot 
Guds fiender och efter martyrdöden vid en helig apostel 
som predikar med brinnande tro. Han framhävs också 
som allmogens vän och rättvisans försvarare, en konung 
som styr i evigheten:

oc gaf thik stora win om thin rikis almogha at the skul- 
lendh läras j the hälgho tro oc stryddhe starklika mot 
gudz owinom oc wardh dräpin for the hälgho tro skuld 
oc är nw j äwärdhelike äro mädh siälwm gudhi mädh 
honom äwinnelika styrandhe oc radhande for wtan 
ända.

Bland de hagiografiska mirakelmotivens huvudtyper 
tillhör Olavsmiraklerna främst den botande typen, t ex 
änkesonens halsböld och den lemlästade engelske prästen 
(Abou 1994, 43-45). Men en påfallande stor del av 
Olavsmiraklerna i bildkonsten betonar S Olavs roll som 
lagsymbol. Detta gäller sabbatsbrottet, skördeundret, 
brödet som blev sten, den danske fången, den engelske 
prästen i straffstocken och den hängde bonden. Fokuse- 
ringen på rättvisan i de ovannämnda Olavsmiraklerna, 
den jordiska rättsordningen kontra den himmelska nå
den, kan ses i samband med bilder av S Olav som symbol 
för ”Sankt Olavs lag” (Blom 1981:11, 75; Kristjånsson 
1993, 83; se kap 1:4:2 och 4 inl). De illustrerar kyrkans 
rättsskipning och biskopens juridiska makt, jura jurisdic- 
tionis (Röster 1990, 46).

48 Vid oktaven 5 augusti i Breviarium, Nidrosiense handlar texten i 
7-9 lectien om miraklet med den hängde bonden (Langebek 1773, 
551): ”Rusticus quidam, vir simplex & innocens”.



KAPITEL 4

Olavsattributens symbolik

Ett helgon är i medeltida konst försett med ett individu
ellt attribut, ett särskiljande igenkänningstecken, vanli
gen ett föremål eller en figur med anknytning till en ut
märkande egenskap hos personen eller till helgonets livs- 
berättelse (se kap 1:4:1 —3 och tab 6). Därigenom kan be
traktaren lättare identifiera helgonet, inte bara i portaler
nas och altarskåpens stora helgonskara, utan även i serier 
av narrativa legendbilder. I detta kapitel skall två av S 
Olavs mest framträdande attribut behandlas, nämligen 
yxan och underliggaren, vilka skiljer sig åt både vad gäller 
karaktär och funktion (tab 6:66 och tab 7). Olavsyxan 
utgör ett viktigt inslag i flera berättande legendmotiv, så
som seglatsen, kröningen, ritten, drömmen, martyriet

Fig 76. S Olav i ceremonidräkt med yxa och ciborium. Pilgrimsmär
ke på klocka, Moster kyrka i Norge (Hl). Ca 1275-1300. Teckning 
Johan Meyer 1897.

och martyrkröningen, förutom i mer ceremoniella motiv 
som dopet, mässan och skrinläggningen, där den är mer 
underordnad. I denna studie finns dock ej utrymme för 
en detaljerad jämförelse av samtliga yxtyper i materialet, 
och yxans roll som kultföremål är ett sekundärt problem. 
Olavsunderliggaren är främst ett symboliskt attribut i re
presentationsbilder och den förekommer ytterst sällan i 
narrativa framställningar. Trots det har underliggaren 
vanligen tolkats som ett illustrerande attribut i direkt 
samband med den historiska sagan eller med legenden. 
Först vill jag dock ta upp symboliken bakom ett par and
ra Olavsattribut, nämligen lagbok, ciborium, kalk och 
monstrans.

St. Olav in royal attire with axe and ciborium. Pilgrims emblem on 
churchbell, Moster Church in Norway (Hl), c 1275-1300. Drawing, 
Johan Meyer 1897.



Lagboken och ciboriet
Till den helige Olavs generella kungliga kännetecken hör 
lagboken, ett attribut som vanligen förekommer i unggo
tiska arbeten, mer sällan under senmedeltiden. En liten 
grupp konstverk från 1250—1350 visar den tronande 
Olav med en bok istället för riksäpplet (tab 2:12 och tab 
6:8). Dekorativa bildinitialer prydde Nidarosofficiets In 
regali fastigio i Antiphonarium Nidrosiense och ett löv
kransat G för Olavsmässans introituspsalm Gaudeamus i 
Reykjavikmissalet (tab 1:19; kap 4:1:1 och exkurs 1:3; 
Fig 21—22). I båda fallen tronar kungen med bok i han
den. Att S Olav framställs barfota med snedställd fotplat
ta liksom Kristus är ovanligt (tab 6:4). Till denna grupp 
kan räknas illustrationer till Jônsbôk och Teiknibökin (Fig 
2, 204). Andra exempel med bokattribut är skulpturerna 
från Skedsmo och Lunner, den senare med bokrulle i 
handen (tab 1:20 och 7:2; Fig 77, 156).

Boken i helgonkungens hand syftar inte enbart på den 
heliga skrift, som han enligt Nidarosofficiet studerade fli
tigt, utan även på den första kristna lagboken i Norden, 
”Sankt Olavs lag”, omnämnd i Norges äldsta lagtexter 
(Blom 1981:11, 74; se kap 3:4:3). Olav den heliges 
främsta gärning såsom historisk regent anses vara hans 
roll såsom lagstiftare bl a vid tinget i Moster 1024, då han 
skulle ha låtit instifta Nordens första kyrkolag. Boken 
symboliserar hans roll som de nordiska kyrkornas över
huvud. ”Sankt Olavs lag” skulle visa den rätta vägen, via 
regia, ”kungsvägen”. Tingfararbalken i Jonsbök, t ex Skdl- 
höltsbok, där S Olav framhävs såsom garant för den poli
tiska friden på tinget, kan jämföras med den äldsta Olavs- 
liturgin, där man betonar helgonkungens vilja till fred, 
försoning och rättvisa enligt bibliska förebilder (Leo, 
212; Syrak 1541, 45:24-26/29; se exkurs 1:1—2). I för
hållande till förebilden Majestas Domini, Kristus vid 
Yttersta domen, står S Olav närmare den jordiska rätts
ordningen som den medlande förebedjaren för mänsk
ligheten.

Olavsgestaltens sakrala karaktär betonas även genom 
ett annat symboliskt attribut, ett ciborium, som hör till 
de helgade liturgiska kärlen, vasa sacra (tab 6:11 och 7). 
Ciborium kallas det kärl i vilket man förvarade den in
vigda hostian, Kristi lekamen, och det är inte sällan av 
förgylld koppar format som en rund skål på fot med ett 
runt lock, ibland krönt med ett kors (tab 2:14). Ego sum 
panis vivum qui de celo descendo, kan dess inskrift lyda,

Fig 77. Tronande S Olav med bok. Träskulptur, Skedsmo (Norge, 
Ak). Inhemsk verkstad ca 1250.

Enthroned St. Olav with book. Wooden sculpture, Skedsmo (Norge, 
Ak). Domestic workshop c 1250.



Fig 78. S Olav med yxa och ciborium, stående på drakunderliggare. 
Pilgrimshatt ovanpå kronan. Flygelmålning, Leka (Norge, No-Tr). 
Nederländsk import ca 1520.

St. Olav with axe and ciborium, standing on dragon. Pilgrims hat 
above the Crown. Panel painting, Leka (Norge, No-Tr). Dutch im
port c 1520.

Fig 79. S Olav med yxa och kalk, stående på drakunderliggare. Kalk- 
målning, Tuse (Danmark, Kb), Isefjordsverkstaden ca 1450—1475. 
(Restaurerad, avritning J Kornerup ca 1890, DNM.)

St. Olav with axe and chalice, standing on dragon. Mural, Tuse (Den
mark, Kb), Isefjord workshop c 1450-1475. (Restored. Drawing J 
Kornerup c 1890, DNM.)

”Jag är det levande brödet som kommer ned från himlen” 
(Lindgren 1996, 455). Ciboriet liknas vid en borg som 
omsluter Kristi kropp och vid Mariasymbolen Davids- 
tornet. Under 1200-talets andra hälft uppträder ciboriet 
som Olavsattribut, såsom på en klocka från den norska 
Olavskyrkan i Moster samt på tronande Olavsskulpturer 
från Nävelsjö och Väte i Sverige (Wallem 1947, 47, 81, 
92; Bring 1993, 3). (Fig 76, 159.) På 1300-talet blir det 
vanligare, t ex på en väggmålning från Södra Råda 1323 
och gotländska glasmålningar i Gerum, Hörsne och 
Lye samt på en korstol från Kräklingbo (Fig 110, 113,

177—179). Ciboriet kombineras på träskulpturer i början 
av 1400-talet, såsom Alstadhaug, Austvoll och Boeslun- 
de, med en ny Olavsunderliggare, en drake med krönt 
manshuvud, och blir därefter ett dominerande attribut 
(se kap 4:2:6; Fig 92—93). I några fall bär S Olav ett pyx- 
isformat ciborium, t ex i Hov, Glanshammar och Boll
näs. Ciboriets roll som missionsattribut har samband 
med Davidsparallelliteten hos S Olav. Kung David hade 
rollen som rex et propheta, kung och profet, men även 
som rex et sacerdos, kung och präst (Folz 1984, 52-61, 
204; se exkurs 1:3).



Fig 80. S Olav med yxa och monstrans. Kalkmålning, Tortuna (Vsm). 
”Tortunamästaren” ca 1490-1503.

St. Olav with axe and monstrance. Mural, Tortuna (Vsm). Domestic 
workshop, “Tortuna Master” c 1490-1503.

Den helige Olavs ciborium har i äldre litteratur miss
uppfattats som varande ett profant dryckeskärl, en ”ha- 
nap” eller en s k dubbelbägare, vilken felaktigt har sam
mankopplats med helgonkungens roll som skyddspatron 
för olika gillen, där man drack minnesskål (Lidén 1997, 
45, 100; 1998, 78). Tidigt påpekade af Ugglas, att en ha- 
nap är ”otänkbar” som Olavsattribut, varför han beteck
nar ciboriet som ett ”runt relikvarium” (af Ugglas 1915, 
373). Men begreppet ”hanap” har dock fatt stor sprid
ning, varför det rått viss oklarhet kring tolkningen av det
ta Olavsattribut (Lange 1967, sp 568). Braun karaktäri
serar kärlet som ett ölstop, ”humpen” och Duchet-Su- 
chaux ser det som ett tecken på kungens smak för starka 
drycker (Braun 1943, 570; Duchet-Suchaux 1994,263). 
Kärlet i helgonkungens hand har också felaktigt beteck
nats som ett chrismatorium, ett förvaringskärl för vigd 
olja, som användes till kröningen (se kap 3:4:4). Ett an
nat Olavsattribut som symboliserar kungens fromhet 
och offervilja är pilgrimshatten, vilket ibland missupp
fattats som ett skämtmotiv, t ex då kungakronan bundits 
ovanpå såsom i Leka och Röst (Fig 78, 200 b).

Ciboriet har även förväxlats med en kalk, som är ett 
sällsynt attribut i Olavsikonografin (Daae 1879, 124; 
Lange 1967, 573). En anknytning finns här till miraklet

från Legendariska sagan kap 75 om hur vattnet blir vin ef
ter att S Olav välsignat det. En kalk förekommer dock i 
Tuse i Danmark och en monstrans i Tortuna i Sverige 
(tab 6:28, 37; Fig 79, 80). På antemensalet från Hollola 
flankeras monstransen av Maria och S Olav (Edgren 
1998, 281-288). (Fig 185 a.) Man kan se Olavsskulptu- 
ren med vasa sacra som attribut i altarskåpen på högalta
ret i relation till liturgin (se kap 5:1:2). Helgonkungen S 
Olav fick närvara bland de heliga i den himmelska här
skaran som vittne till liturgins höjdpunkt, nattvards- 
undret.

4:1 OLAVSYXANS SYMBOLIK 
Olavsyxan som symboliskt kultföremål
Då en Olavsyxa används som ett symboliskt kultföremål 
rör det sig alltid om ett strikt religiöst eller ceremoniellt 
bruk. Någon praktyxa av samma typ som vikingatidens 
maktvapen ”Mammenyxan” finns dock inte dokumente
rad i Olavskulten. Helgonkungens maktvapen och 
stridsvapen, sinnebilder för hans ”andliga vapen”, utgjor
de i kulten påtagliga bevis på hans personliga mod i mar
tyriets strid, och de kom att förknippas med det dynastis
ka begreppet ”Norges evige konge”, S Olav som evig be
skyddare av riket och den regerande kungen. I Håkon 
Håkonssons saga omtalas helgonklenoder som spjut och 
yxa vid Olavsaltaret i Nidarosdomen, vilka bars i proces
sioner tillsammans med skrinet ut ur kyrkan, t ex vid 
kungahyllning (HHS kap 198—199; se kap 3:4:2—4). En 
silveryxa kan möjligen ha hört till de medeltida regalier 
som bevarades i Nidarosdomen och som gick förlorade 
vid reformationen. När den siste katolske ärkebiskopen 
Olav Engelbrektsson flydde 1537 tog han nämligen med 
sig ”Noriges Riges krone, sverd og bredoks” (Blom 1985, 
74).

Enkla märken med Olavsyxan fungerade under me
deltiden och även efter reformationen som ett kalender
tecken för den årliga Olavsfesten. Ibland markerades två 
yxor, en för dödsdagen 29 juli och en för translationsda- 
gen 3 augusti. Ett kors flankerat av två yxor blev under 
senmedeltiden ärkebiskopens och Nidarosstiftets em
blem i Trondheim. De två yxorna symboliserade inte ba
ra de två festdagarna utan även den himmelska och den 
jordiska makten. Fynd av miniatyryxor av metall är teck
en på att yxan brukats som pilgrimsmärke. I Västergöt
land har man i Lödöse funnit en gjutform för en minia
tyryxa, ”Sankt Olavsyxan”, från 1300-talets början, samt 
i Uppland en liten tennyxa i Uppsala (Ekre 1986, 30).

Det mest omtalade exemplet på en Olavsyxa som kult
föremål återfinns dock inom bildkonsten omkring 1510, 
en unik silveryxa av sekundärt ursprung som alltsedan re
formationen varit föremål för tillbedjan och vallfart. I S:t



Fig 81. Tronande S Olav med ciborium, trampande på drakunderlig- 
gare. Originalyxa förlorad, sekundär yxa med silverblad (h hand). 
Träskulptur och nådabild, S:t Olofs kyrka (Danmark, Sk). Inhemskt 
arbete ca 1510-1520.

Enthroned St. Olav with ciborium, trampling on dragon. Original 
axe missing, secondary axe with silver blade (right hand). Wooden 
sculpture and devotional image, St. Olof Church (Denmark, Sk). Do
mestic workshop c 1510-1520.

Olofs kyrka i Skåne blev efter reformationen Olavsskulp- 
turens yxa utbytt mot en ny yxa försedd med ett sil
verblad prytt av inskriften ”S O” (se tab 1:24; Fig 81). 
Skulpturens silveryxa dokumenterades av Linné 1749, 
men träskaftet har förnyats på senare tid. Olavsyxan lyf
tes av besökare ur skulpturens hand och ströks över sjuka 
kroppsdelar, med förhoppningen att dess kraft skulle ge 
bot. Hilfeling skriver om den fromma seden 1777: ”der- 
efter gaar de op til S:t Oluf eller Biilledet og atter forret- 
ter deres Bön, tager dernæst öxen af hans Haand og 
oweralt bestryger dem dermed 9 gange. Men dette mær- 
kes: At hwer 3die gang hænges öxen igien op i hans 
Haand for at faa nye Kræfter.” Kulten av silveryxan i S:t 
Olofs kyrka bör ej ses som representativ för alla skulptu
rer eller för Olavsikonografin som helhet, ty denna tradi
tion har sannolikt lokalt ursprung. Dock kan ytterligare 
ett exempel nämnas, nämligen en numera förlorad 
Olavsskulptur i Västra Husby, vars yxa uppges ha brukats 
på ett liknande sätt för att underlätta barnafödande (Ja
cobsson 1995, 15).

4:1:1 Olavsyxan i bildkonsten
Olav den helige skiljer sig genom sin stridsyxa från de öv
riga nordiska helgonkungarna och från andra helgon, vil
ka bär en bödelsyxa som attribut (se kap 1, 1:4:1—2, tab 
2:15:1 ). I motsats till avrättade martyrer såsom Matthias 
eller Adrianus, mötte den norske helgonkungen sitt mar
tyrium i striden på slagfältet. Yxan blev tidigt S Olavs spe
ciella kännetecken i alla typer av bilder, såväl representa
tionsbilder som narrativa legendbilder. Under den tidiga 
perioden dominerar en stridsyxa av vikingatyp, en bred
yxa eller skäggyxa med kort skaft, som omkring 1400 ef
terträds av en senmedeltida hillebard, mer utarbetad och 
dekorerad samt försedd med långt skaft. Den ålderdom
liga yxtypen kan återkomma i senmedeltida verk, t ex i 
Skällvik och i Övergran (II) (tab 1:27, 63; Fig 15, 170). 
Både enhands- och tvåhandsvapen förekommer, medan 
ryttaryxan är mer sällsynt. De bilder på mynt och dop
funtar, vilka vanligen inom forskningen anförts såsom 
varande de äldsta exemplen på Olavsyxan, har liksom

stenskulpturen i Hangelösa i Västergötland och pelar- 
målningen i Betlehem visat sig utgöra ett alltför bristfäl
ligt underlag för en sådan bestämning (se kap 1:2:1, 1:4:1 
och tab 2:15). Kungen med yxa i Hangelösa som tidigare 
feldaterats till 1130, kan enligt nya rön ha tillkommit 
först omkring 1250 (Svanberg 1995,131; 1996,165; Li- 
dén 1998, 78). Kungens attribut på pelarmålningen i 
Betlehem är inte en yxa, som tidigare antagits, utan det 
rör sig sannolikt en korsspira (Kiihnel 1988, 116; se kap 
1:4:1, 3:10:6 och kap 5:2:2).

Inte heller utgör 1200-talets tronande träskulpturer 
något hållbart underlag, då själva yxan saknas på de flesta



av dem (Stang 1997, 60, 73, 92). På en del tronande 
Olavsskulpturer finns yxskaftet bevarat såsom i Valö, 
Drev, Stöde, Sällstorp, Revsund, Hablingbo, Linde och 
Östra Vram (se tab 1:18, 2:15:1 och tab 7:1-5; Fig 7 b, 8, 
123). Undersökningar av skaftets material i förhållande 
till skulpturen i syfte att finna dateringsunderlag har ej re
dovisats i forskningen. Ett bevarat originalskaft kan ock
så ha tillhört en spira eller en rörstav, ett ålderdomligare 
maktattribut (Blindheim 1985, 66). Saknas skulpturens 
attribut kan ett hål i knäet eller på underliggaren ha varit 
stöd för ett skaft, såsom fallet är när det gäller Värmdö- 
skåpet (tab 1:67). När det gäller skulpturer med ett löst 
yxskaft i skulpturens handgrepp kan det vara svårt att av
göra, om den befintliga yxan är av medeltida ursprung el
ler om den tillförts vid en senare tidpunkt. Ett säkrare un
derlag för en undersökning av de äldsta Olavsyxorna än 
träskulpturer utgör däremot andra typer av verk från 
1200-talet, där yxan finns bevarad i bilden, såsom mål
ningar av olika slag eller sigill (se tab 2:15:1-2). Vid sidan 
om kalkmålningen i Kaga och en glasmålning från Trä- 
kumla i Sverige kan nämnas en gravsten från Værnes i 
Norge samt sigillen från Bergen (tab 1:4; Fig 53 a-b).

Bland de äldsta beläggen på Olavsyxan kan nämnas ett 
1200-talssigill från Fierringfleets augustinerkloster i East 
Anglia, invigt till Maria och S Olav, vilket kan förknippas 
med Carrowpsaltarens Olavsmotiv (Dickins 1940, 64; 
tab 1:1, 2:15). I Carrowbilderna återspeglas Olavsyxans 
dubbla symbolik, ty här är nämligen både helgonet själv 
och de fientliga krafterna utrustade med yxa (P1 2). S 
Olav bär en långskaftad stridsyxa, ett tecken på hans hö
ga rang. I denna äldsta martyriebild framställs för första 
gången yxhugget i kungens knä. Banemannen riktar ett 
hugg med en kortskaftad yxa, och i de efterföljande mira
kelscenerna där prästen lemlästas återkommer denna yx- 
typ (se kap 3:7:1—2, 3:10:6-7). Det är således fråga om 
två yxor med olika betydelse, kungens maktvapen och fi
endens stridsvapen. I den avslutande bilden, där helgon
kungen tronar i himmelen, kan yxan uppfattas som en 
syntes av de två tidigare yxorna, ett vapen med mångty
dig innebörd av maktvapen, stridsvapen och martyrva
pen. Psalteriets två yxor kan ha påverkat senare martyrie- 
motiv i nordisk bildkonst, exempelvis de två yxorna på 
Kaupangerantemensalet (tab 1:2; Fig 58).

Isländska bokmålningar i bl a Jônsbôk från 1300-talet 
och 1400-talet har flera bilder av S Olav med yxa (se kap 
1 och 4:2:4-6, tab 1:19-20). Islenzsk teiknibok innehåller 
tydliga Olavsbilder, men en av dess kungabilder är mer 
svårtolkad (Fett 1911, 21 pl 25). Den föreställer en kung 
tronande under en baldakin och utan attribut i höger 
hand (Fig 82). Tecknaren har av bestämda skäl inte ritat 
dit något attribut, utan låtit handen förbli tom i ett öppet 
grepp. En inskrift vid kungens högra arm råder: ”Kalla 
hann huat }?u villt ok fa honom j?at j haunde na sem hann

skal veria sig med”, ”Kalla honom vad du vill och sätt i 
hans hand något som han skall värja sig med” (Lidén 
1997, 39). Teckningen är avsedd att användas som förla
ga till kungabilder av alla slag, och det tänkta attributet 
anges som ett försvarsvapen. En Olavsyxa av äldre typ på 
glasmålningen från Träkumla från omkring 1290 intar 
en särställning, ty på yxans blad sitter Marias digrafiska 
monogram (Roosval 1950, 138, 210; tab 1:29). (Fig 83.) 
Monogrammet kan ses som ett tidigt uttryck för S Olavs 
roll som Marias riddare.

Först i början av 1400-talet får Olavsriddaren sitt ge
nombrott i bildkonsten (se kap 1:4:3 och kap 5:2:1). Då 
utrustas S Olav med hel rustning och heraldisk vapen
rock samt med en kraftig hillebard, som ersätter den äldre 
Olavsyxan. Exempel på den nya Olavshillebarden kan ses 
i altarskåp som Överenhörna och Risinge från omkring 
1470, men skulpturernas yxor kan som ovan nämnts ej 
räknas som ursprungliga (tab 7:4—5). Säkrare besked ger 
målningar som Söderköping (I), Frösunda, Tjällmo, 
Kråksmåla och Rumskulla (Pl 14, 24; Fig 94, 173—174). 
Kungen står stillsamt med hillebarden stödd mot under
liggaren, i dessa fall vanligen en drake. I några få fall an
vänder S Olav sin yxa som direkt stridsvapen mot draken, 
såsom på bokmålningen i Jônsbôk från 1350, där han har 
en ålderdomlig yxa (tab 1:19; Fig 87 b). I senare exempel 
på S Olavs strid med draken används en hillebard, t ex på 
antependiet från Nijmegen (tab 1:67). Om yxbladet är 
vänt utåt eller inåt mot S Olav själv, har i min undersök
ning visat sig ha mindre betydelse för motivets innebörd. 
I de senmedeltida seglatsbildernas sundsfärder och troll
strider intar Olavsyxan en särskild roll, ty där fungerar 
den som kungens himmelska maktvapen, knuten till 
hans bön och magiska formel, som öppnar klippan och 
förvandlar hednatrollen till stenstoder (se kap 3:3:3 och 
3:3:8).

4:1:2 Stridsvapen och maktsymbol
Vikingatidens gravyxa tolkas som en maktsymbol och ett 
ceremonivapen för hövdingen, medan stridsyxan har 
uppfattats som ”en arketyp för den nordiska krigaren” 
(Nicolle 1988, 395; Wilson 1995, 124ff). Yxan repre
senterar kunglig makt i Bayeuxtapetens skildring av Ha
rold Godvinssons kungaval i England (Rud 1992,27; tab 
2:4, 2:15). Yxan förekommer som nordiskt vikingaattri- 
but i La Estoire de Seint Aedward le Rei, där den danske 
kung Sven vid härtåget i England 1013 bär en yxa som 
kungligt emblem i sitt standar och på sin rustningsskjor- 
ta. Även den norske kung Harald (Hårdråde) Sigurdsson 
avbildas i detta verk med stridsyxa och sköld med yxem- 
blem, varför han i bilden av slaget vid Stamford Bridge 
1066 förväxlats med S Olav (Schramm 1956, 785). Yxa,



sköld och båt som attribut ger konstnären Mattheus av 
Paris åt den danske kungen i sitt historieverk Chronica 
Maiora (Lewis 1987, 141, 134; Lidén 1992:11, 15—25). 
När det gäller Olavsyxans heraldiska betydelse har den 
historiska dimensionen analyserats utförligt i KLNM, bå
de såsom riksvapen, kungavapen och helgonvapen (Træt- 
teberg 1961, sp 367; 1969 sp 276, sp 285).

Kungens vapen var först personligt, därefter ättens, 
dynastins och kungamaktens kännetecken, för att så 
småningom bli hela rikets vapen. Yxans dubbla betydelse 
av stridsvapen och martyrvapen innehöll enligt Trætte- 
berg både ”livets og seierens magi likesom Kristuskorset”. 
Vilken bild som prydde Olavsfanan i Sverres saga är dock 
ovisst, men ett kungligt märke var inte bara en praktisk

Fig 83. S Olav med yxa, prytt med digrafiskt Mariamonogram. Detalj 
av glasfönster, Träkumla (Go). Inhemskt arbete ca 1290-1300.

St. Olav with axe ornamented with monogram of Virgin Mary. Detail 
from stained glass window, Träkumla (Go). Domestic workshop c 
1290-1300.

signal i striden utan sågs också som en moralisk sam
lingspunkt (Sverre kap 5, 15, 49). På 1280-talet försågs 
lejonet i det norska kungavapnet med S Olavs krona och 
yxa, vilket därmed blev den norska kungasläktens fasta 
heraldiska vapen, t ex på sigill, sköld eller schabrak (Seier- 
stad 1955, 580—581). På en korstol från Stralsund 
1410—1420 har konstnären uteslutit yxan och låter istäl
let S Olav hålla en vapensköld prydd av det norska riks
vapnet (tab 1:25, tab 7; Fig 206). Bilden har satts i sam
band med drottning Margaretas sigill från 1388 med en 
tronande S Olav, som håller en yxa i höger hand och en 
sköld med Norges riksvapen i den andra (Linton 1987, 
78; Lidén 1992, 97). Vapenskölden förekommer även i 
Jämtlands sigill 1280 och Magnus Erikssons svenska 
majestätssigill från 1320, medan övriga svenska sigill 
vanligen visar S Olav i helfigur med yxa (Nevéus 1997, 
30-39; Abukhanfusa 1997, 14, 22, 26).

4:1:3 Martyrvapen och rättssymbol
I tidiga Olavsdikter intar inte yxan utan svärdet ”Hnei- 
ter” eller ”Bäsing” den framträdande rollen som kungligt 
stridsvapen och martyrvapen, och i Passiolegenden fram

Fig 82. Tronande kung med riksäpple i v hand, öppet grepp i h hand. 
Inskrift: ”Kalla hann huat Jju villt ok fa honom (lat j haunde na sem 
hann skal veria sig mz” (Kalla honom vad du vill och sätt något i hans 
hand som han skall värja sig med). Modellskiss i Teiknibök. Isländskt 
arbete, ca 1450.

King on throne with orb in left hand, open right hand empty. In
scription: ”Kalla hann huat villt ok fa honom bat j haunde na sem 
hann skal veria sig mz” (Call him what you will and put something in 
his hand, with which he can defend himself). Model sketch in Teikni
bök, Icelandic work, c 1450.



häver biskop Eystein spjutets roll i martyriets ödesbe
stämda förlopp (se kap 3:7:1—2, tab 2:15 och tab 5). Yx
ans roll som martyrvapen hör till en senare tradition. Det 
är först Snorre som i Heimskringla betonar Torsten 
Knarrsmeds yxa som banevapen (Hkr II kap 213, 
226—228, III, 46 kap 27—28, 300 kap 20). Snorre låter 
kungens egen yxa ”Hel” inta en mer underordnad roll 
post mortem i Magnus den godes saga (se kap 1:4:1). Yx
hugget i knäet blir därefter ett framträdande ikonogra- 
fiskt kännetecken för martyriet som helhet, och det do
minerar i legendbildernas narrativa framställningar, från 
tidiga stridsbilder som Carrowpsaltaren och Kaupanger 
till senmedeltidens offerdöd i Lid och Värmdö (se kap 
3:7:1—9, tab 1:1-3, 41, 67). Exempel på S Olavs för
svarslösa fromhet visar exemplen från Överenhörna och 
Östuna, där den tronande kungen med sin spira stillasit
tande emottar yxhugget (tab 1: 58, 60; Fig 64—65). Då 
någon krigarfigur med yxa ej påträffats bland Olavsun- 
derliggarna, bör ingen av dessa identifieras som en bane- 
man (se kap 4:2:3,4:3:1, tab 7).

Olavsyxans dubbla betydelse har ovan diskuterats i 
samband med bilden av S Olavs gudomliga investitur 
och martyrkröning på det norska resealtaret från om
kring 1300 (se kap 3:4:3 och 3:8:2; Fig 54). S Olav krö- 
nes enligt förebilden Regnum Davidicum, och man sätter 
yxan i hans hand. Bilden tolkas enligt sensus spirituals 
som S Olavs kröning genom martyriet, Olavus, coronatus 
per martyrium. I himlen erhåller S Olav yxan som ett 
maktattribut, på samma sätt som den jordiske konungen 
fick sina maktinsignier. Stridens yxa kan ses som en typo- 
logisk förebild till himmelens yxa; såsom kungen får sitt 
banehugg av yxan på jorden, skall helgonkungen i him
len fa sitt martyrvapen yxan. Martyryxan kan då uppfat
tas som ett Guds tecken på hans helgonvärdighet, ett ut
tryck för den himmelska makten och lagen. Yxan utgör 
även en lagsymbol, ett symboliskt uttryck för kyrkans 
rättsliga bekräftelse och legitimering av Olavskulten.

Inte bara boken och bokrullen utan även yxan kan i 
Olavsikonografin beteckna ”S Olavs lag” (se kap 4 inl, 
tab 2:12, 6:8). De ovannämnda titelsidorna i den isländ
ska lagboken Jönsbök framställer S Olav med yxan som 
skyddshelgon för tingsfriden vid tingets öppnande, så
som en personifierande syntes av himmelsk nåd, kristen 
lag och kunglig rättvisa (se 4:2:6 och 5:1:1). I tidigare 
behandlade kröningsbilder, såsom Bergensigillet, utgör 
Olavsyxan en motsvarighet till kungsstaven, ”rikiz- 
wand”, eller ”virga” enligt förebild från den franska rätts- 
staven (Beskow 1964, sp 501; se kap 3:4:3 och tab 2:4). 
Med yxan uttrycktes i medeltida bilder i Europa kungens 
suveräna makt och rättvisa samt hans rätt att ge order om 
avrättning (Rayneaud 1991, 153 flf). Med gester bekräf
tade kungen sin auktoritet, t ex när han höll båda hän
derna mot knäna.

Yxan var ett etablerat härskartecken på mynt och dess 
roll som maktsymbol och lagsymbol kan hänföras till 
antikens rättssymbolik (Lidén 1992:11, 17; tab 2:15:1). 
Den utgjorde en juridisk symbol för romersk överhöghet 
och romersk rätt, men kunde även beteckna provinsmakt 
och kungamakt i allmänhet. En yxa som kyrkligt sank
tionerad maktsymbol för Nidaros stift var sålunda fören
lig med den kanoniska rätten (KLNM 9, 298). Valet av 
yxan som Olavsattribut i kyrkokonsten kan då sättas i 
samband med Olav Haraldssons och biskop Grimkels 
kyrkolagstiffning vid Mostertinget 1024, men framför 
allt med Canones Nidrosienses, Magnus Erlingssons privi- 
legiebrev vid kröningen 1163, och med biskop Eysteins 
tanke om S Olav som Norges länsherre (Günnes 1996, 
136ff; Sandnes 1997, 15flf; se kap 3:4:4). Olavsyxans 
symbolvärde inkluderade både martyrkungens rang och 
värdighet inom katolska kyrkan samt hans nationella roll 
som lagstiftare och kyrkobyggare. Yxan passade dessut
om som symbol för kyrkoprovinsernas enhet i Norden 
och klostrens ordensprovins, Provincia Dacia.

Olavsyxans rättssymbolik har också en biblisk förank
ring, kopplad till dopet som en symbol för gudomlig ve
dergällning (Matt 3:10—11). Johannes Döparen säger in
för Jesu dop: ”Redan är yxan satt till roten på träden. Var
je träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas 
i elden. Men jag döper er i vatten för omvändelsens 
skull.” Någon yxa förekommer dock inte i bilderna av S 
Olavs dop, och i flera kröningsbilder håller S Olav istället 
en spira i handen. Utifrån förebilden Majestas Domini 
finns ett samband med domsmotiven (se kap 3:7:8, 
3:10:8 och 5:1:2). Bilderna av den yxbärande helgon
kungen åskådliggör Olavsmässans budskap om korsbä- 
randets krav. På samma sätt Jesus bär sitt kors bär den he
lige Olav sin yxa, och både korset och yxan är lagens av- 
rättningsverktyg.

Mot bakgrund av rättssymboliken kan man se yxans 
roll som ett vedergällningsvapen när det gäller Olavsmar- 
tyriet i både text och bild. En jämförelse med Olavslitur- 
gins texter om landsflykten och kungens ”andliga” rust
ning inför sin sista prövning i martyriets strid, kan bidra 
till en förklaring av Olavsyxans symbolik (se kap 3:7:1, 
exkurs 1:1-4).

På Olavsdagens morgon lästes berättelsen i noctur- 
nens sjätte lectie Indutus igitur om hur helgonkungen 
rustade sig med andliga vapen, trons vapen. Han skulle 
sätta på sig ”rättfärdighetens harnesk” och ”den opartiska 
hjälmen” på sitt huvud (Vish 5:17-20). Sekvensen Lux 
illuxit omtalar hur han fått utstå hån, hotelser och hat 
från sitt folk och han hade straffats med landsflykt, exsi- 
lia, vilket innebar att han enligt lagen var fredlös om han 
återvände. Landsflyktens och hemkomstens tragik skild
ras i både de kyrkliga och profana texterna. Enligt officiet 
är det fråga om ”Guds kallelse” och ”Guds prövning”.



Hos Snorre gäller det däremot kungadynastins ära, när 
Olav Tryggvasson uppenbarar sig posthumt i S Olavs 
dröm med en fordran att han ska vända hem för att åter
ta makten (Hkr II kap 188). I båda fallen har dock för
fattarna sannolikt känt till Frostatingslagens tvingande be
stämmelse om att gå till angrepp mot en kung, om denne 
försökte återkomma till landet för att ta makten igen 
(Sandnes 1992, 256).

I ljuset av denna lag får helgonkungens beslut att 
återvända en ökad tyngd, hans bittra och helt ödesbe
stämda tragik framstår klarare, då han går mot en ound
viklig död. Även S Olav bör ha denna bittra vetskap, ty 
han hade själv svurit kungaeden på tinget och godkänt 
lagen om kungens och folkets plikter. I vemod och sorg 
lämnade han sitt land, med tungt hjärta återvände han, 
ty han visste att han skulle möta folkets dom, en döds
dom. På olika sätt skildras ett ”klassiskt” drama i Sti- 
klestad. I ljuset av Olavsliturgins rättssymbolik är ut
vecklingen av Olavsyxan i de narrativa legendmotiven 
fullt förklarlig. Med tiden får den narrativa karaktären 
enligt sensus litteralis ge vika för en mer symbolisk ge
staltning enligt sensus spirituals, vilket är anledningen 
till att yxhugget i knäet blir en ensam symbol för hela 
martyriet. Bilderna av Torsten Knarrsmed med yxan il
lustrerar hur den ödesbestämda domen mot kungen 
fullbordades.

Att konstverken framställer ett yxhugg just i kungens 
knä är således inte en tillfällighet, då det blottade knäet i 
medeltida härskarikonografi är en maktsymbol (Claus- 
sen 1977, 14, 20). Bilden av det stora såret i kungens knä 
talar om för betraktaren att själva kungamakten är bese
grad. Martyriemotivens mångtydighet far i ljuset av 
Olavsyxans lagsymbolik en mer enhetlig förklaring. Ge
nom att S Olav mött sitt öde, underkastat sig domen och 
övergivit sin jordiska makt, får han vid martyrkröningen 
i himmelen av Gud tillbaka sitt maktvapen yxan, nu i 
form av ett himmelskt maktvapen. Därmed är han redo 
att utdöma den himmelska maktens lag i evig tid, och nu 
först kan han fungera som de nordiska folkens förebedja- 
re inför Kristus och den Yttersta domen. Mot denna bak
grund kan man se yxans roll åskådligjord i seglatsmotivet, 
där de nödlidande bett honom om bistånd. S Olav har 
hört de rättfärdigas böner och kommer ombord på skep
pet som lots. Martyrkungen höjer sin yxa mot angripar
na medan han uttalar sin domsformel, att de skall för
vandlas till stenar.

4:1:4 Olavsyxan, ej en överförd Torshammare
I forskningen har Olav den heliges yxa inte sällan jäm
förts med Tors hammare. I sin artikel Tillfrågan om en hy- 
postaslikhet mellan Tor och Sankt Olof i Credo 1949 lade

Oloph Odenius fram en grundläggande kritisk analys av 
denna uppfattning. Trots forskarnas kritik har tanken att 
S Olav skulle ha övertagit Tors roll fått en stor genom- 
slagskraft. Det kan därför vara befogat att här kortfattat 
ta upp frågan om en påstådd likhet mellan Olavsyxan och 
Torshammaren, en tolkning som jag diskuterat mer ut
förligt i andra studier (Lidén 1997, 30-43; tab 2:15:2, 
2:16:4 d). S Olavs skägg uppfattades enligt 1800-talets 
nyhedniska svärmeri som ett arv efter Tors röda skägg och 
yxan, ”ett Minde om Thors Hammer” (Daae 1879,106). 
Diskussionen om Tors och S Olavs skägg populariserades 
vid Olavsjubileet 1930 och fick stor genomslagskraft i 
konstvetenskapen (se kap 1:4:1). Sagorna och bilderna i 
Olavskulten var enligt Fett bärare av ”primitive religiöse 
opfatninger”, som hade sitt ursprung i en hednisk guda
värld (Fett 1909, 1—3; 1938, 9, 78, 65). En mer tveksam 
attityd präglar modern norsk konstvetenskaplig forsk
ning, men den omfattande kritiken under 1900-talet har 
dock ej redovisats (Stang 1997, 81, 92- 101).

I Sverige har teorin fått stöd av flera forskare som 
främst anfört belägg ur sagatexter, men också åberopat 
ortnamn såsom Torshälla, vars Olavssigill från 1300-talet 
kopplats till Torskulten (Montelius 1899, 291 ff; se kap 
3:3:4, tab 1:13). Den tyske arkeologen Peter Paulsen såg 
ett direkt samband mellan bronsålderns hällbilder av yx- 
bärare och skepp och helgonskeppet från Torshälla (Paul
sen 1939, 187 ff). Någon stilmässig överföring från den 
vikingatida Torsbilden till den medeltida Olavsbilden 
har emellertid ej kunnat beläggas i något fall. Tanken på 
en hypostaslikhet mellan Tor och S Olav har blivit kriti
serad av många skandinaviska forskare och teorin har fått 
svagt gehör internationellt (tab 2:15:2, 2:18). Liestol me
nar att denna parallell är av mycket sent datum (Lie
stol 1915, 44—47). Kritikerna ser Kristus som S Olavs 
främsta förebild och de betonar helgonkungens motsats
förhållande till Tor.

Den mest omfattande kritiken har som ovan nämnts 
framlagts av Oloph Odenius 1949-1952 (Odenius 
1949, 22 ff; 1952, 77). Ur teologisk synpunkt är skill
naden stor, menar han, ty Tor är en hednisk gud medan 
S Olav är en historisk person och ett helgon, en förebe- 
djare inför den kristne guden. Hammaren ärTors lycko- 
vapen till skillnad från Olavsyxan, som är ett smärtova- 
pen, martyrvapnet. Beteckningen rödskäggig gällde ej 
speciellt för Tor utan för nordbor i allmänhet, och Snor
re ger många kungar tillnamn som ”rödskägg” och 
”gullskägg” (Hkr I, 77f kap 3; se kap 1:4:1). Röd be
tydde också blond, gul och gyllene, vilket vanligen var 
färgen på Olavsskulpturernas ljusa hår. Att en härskar
bild är försedd med skägg ingår i den traditionella här- 
skarikonografin sedan antiken, och förebilden till S 
Olavs skägg är snarare Davids och Kristi skägg (Steger 
1961, 124).



4:2 OLAVSUNDERLIGGAREN

De flesta bevarade medeltida representativa Olavsfram- 
ställningar, främst skulpturer men även målningar, är för
sedda med underliggare, ett attribut som desto mer sällan 
förekommer i narrativa legendbilder (se inl och kap 
1:2:2). Två unika underliggarmotiv inom Olavsikono- 
grafin har ovan behandlats, nämligen duvan i Eidsberg 
från omkring 1275 och den avhuggna trädstammen i 
Östra Sönnarslöv daterad till 1450 (se kap 3 inl, 3:7:9). 
Positionen under kungens fötter är densamma i båda fal
len, men motiven har olika innebörd. Duvan i Eidsberg 
som lyfter och bär kungen, är en metaforisk bild av hel
gonets ankomst och liksom Noas duva med olivkvisten 
är den en symbol för hoppet. Bilden av helgonkungen 
stående på den avhuggna stammen av livets träd, en sym
bol för döden, gestaltar däremot ett motsatsförhållande 
och en grundidé i kulten. Helgonet kan oberört trampa 
ned det som han besegrat, ty genom sitt offer i martyriet 
har han vunnit en triumferande seger över döden.

Såsom inledningsvis nämnts vad gäller dispositionen, 
omfattar undersökningen av Olavsunderliggarna ca 340 
utvalda konstverk, av vilka de flesta bevarade verken finns 
i Sverige (se inl II). Konstverk och datering samt typ av 
Olavsgestalt och underliggare redovisas i tabell 7:1—5, 
som är alfabetiskt uppställd i fem tidsperioder: 1) 
1250-1300, 2) 1300-1350, 3) 1350-1450, 4) 1450- 
1500, 5) 1500—1550. Placering i altarskåp anges, i kor
pus (OK), samt helgonets ”sällskap” (+), men även hän
visning till bl a Wallem. Av tabellens översikt framkom
mer att den människoformade figuren var fler till antalet 
under de två första perioderna 1250-1350, medan den 
djurformade figuren dominerade under de tre senare pe
rioderna 1350-1550. Materialets stora omfattning för
anleder en redovisning i två kapitel, där typutvecklingen 
presenteras i kap 4:2 medan symboliken diskuteras i kap 
4:3. Källor och litteratur samt stil, förebilder och jämför
da verk och motiv presenteras vad gäller typutvecklingen 
i tabell 2:16:1—2 i specificerade grupper, och vad gäller 
symboliken i tabell 2:16:3—4.

4:2:1 Olavsunderliggarnas typutveckling, 
en översikt

Det äldsta underliggarmotivet, som uppträder omkring 
1250 i tronande Olavsbilder, är enkelt utformat som ett 
fotstöd eller en fotplatta (se kap 4:2:2 och tab 2:16:1 a). 
Den tronande Olavsskulpturen från Valö trampar med 
ena foten på ett halvklotformat stöd. Vid samma tid till
kommer i Hölö en Olavsskulptur med en liten männi- 
skoformad figur, en hopkrupen krigare, placerad under 
kungens ena fot. Under de två första perioderna framträ
der den människoformade Olavsunderliggaren i olika

typutformning, såsom krigare, kung och gycklare, samt
liga figurer som uppvisar stor variation i dräkt, gestik och 
mimik (tab 2:16:1 b och tab 7:1-3). Helgonkungen står 
vanligen med båda fotterna på krigarfigurens rygg. Den 
unggotiska krigaren kan beskrivas som en ung, skägglös 
man med rustning, beväpnad med ett svärd, men det kan 
också vara fråga om en enklare rustad ung man i bonde
dräkt (Wallem 1930/1947,40, 137).

Krigaren ligger vanligen hopkrupen på magen med 
hakan i marken, liggande i profil tvärs över tronens fot
stöd, ibland med ansiktet framåt. Ben- och armrörelser 
varierar i hög grad. Krigaren kan exempelvis aktivt gripa 
tag i kungens fot. Några tidiga exempel återfinns i Me
delpad längs pilgrimsvägen från Selånger till Trondheim, 
t ex S Olav från Ljustorp och i Stöde. Här kan även näm
nas de tronande skulpturerna från Hablingbo och Gröt- 
lingbo på Gotland, förutom i Södra Vi från Småland. I 
Norge uppträder de tidigaste exemplen bl a i Kyrkjebö 
ochTanum. Stående Olavsstatyer med krigarunderligga- 
re förekommer i slutet av 1200-talet, t ex Rusko i Fin
land, Balke/Hillestad i Norge samt Hardemo och Ros- 
lagsbro i Sverige. S Olav från Frötuna i Uppland, Sverige, 
vid 1300-talets början har en frontalt placerad krigare, 
som grinar grovt mot betraktaren. En grupp av tidiga 
sydskandinaviska Olavsskåp i Dädesjö, Drev och Östra 
Vram, har alla tronande korpusskulpturer med krigar- 
underliggare (tab 1:9—12).

I mellersta Sverige tillkommer vid 1200-talets slut en 
underliggare utformad som en kung, t ex hos de stående 
statyerna i Gamla Uppsala och Glanshammar. På Olavs- 
skåpet i Jumkil och altarskåpet i Vaksala är kungen fron
talt placerad enligt internationell förebild (tab 7:4-5). 
Strax före 1300 uppträder bland Olavsunderliggarna 
gycklare, som hångrinar eller spärrar upp munnen med 
händerna, t ex trymåskulpturens Olavsbild på Upp
sala domkyrkas nordportal (se inl och kap 4:2:4). (Fig 
99.) Vid samma tid förses även krigarfigurer ibland med 
hångrin, senare även några av de första drakarna (se ne
dan) . Gycklaren återkommer i några norrländska senme
deltida exempel, bl aEnånger (tab 1:65; 7:5). Både kung
en och gycklaren har motsvarigheter i Eriksikonografin. 
På grund av tillståndet är bestämningen osäker i vissa fall, 
t ex vad beträffar de svenska skulpturerna i Glansham
mar, Törnsfall, Vansö och Forsa (tab 7:2-5). Några ex
empel är unika, t ex den svansförsedde figuren i Haraker. 
Som en undergrupp kan nämnas några underliggare med 
sammansatta former, t ex gycklaren från Ilsbo och man
nen i Leviathans gap i Torp, Medelpad, samt i Kemi, Fin
land (se kap 4:2:5, tab 1:64).

Vid 1300-talets mitt förändras Olavsunderliggaren 
från en antropomorf till en zoomorf och en semizoomorf 
gestaltning, en till hälften djurformad drake med krönt 
manshuvud som sedan blir dominerande under hela sen-



Fig 84. Krigare liggande under S 
Olavs fötter, svärd delvis förlorat. 
Detalj från träskulptur Kullerstad 
(Ög). (Fig 7 c.) Välbevarad poly
kromi. Inhemskt arbete ca 1310.

Warrior under the feet of St. Olav, 
sword missing in part. Detail of 
wooden sculpture, Kullerstad 
(Ög). (Fig 7c.) Well preserved 
painting. Domestic workshop c 
1310.

medeltiden (se kap 4:2:6; tab 2:16:1 c—d och 7:2—3). In
om Olavsikonografin framträder ett antal djur, dels som 
narrativa element i legendmotiven men även som särskil
da Olavsattribut (se tab 2:13 och 6). Fågel, flodhäst, 
hund och åsna förekommer exempelvis i berättande bil
der vid sidan av mer fantasifulla och ondskefulla biand
varelser, såsom sjöodjur och trollväsen. Duvan hör som 
ovan nämnts till underliggarna. Till denna grupp kan 
även räknas lejonet i Flälsingtuna i Sverige, 1500—1510, 
som dock är en symbolisk framställning utan samband 
med legendbilderna (se exkurs 1:3—4).

Drakmotivet utvecklas ur bokmålningarnas dekorati
va bildinitialer med den vegetativa draken. En bokmål- 
ning i Jönsbok på Island vid 1300-talets mitt är det första 
exemplet, där S Olav framställs i bild tillsammans med en 
drake, på ett unikt sätt i direkt strid med odjuret (tab 
1:19. Fig 87 b). Det nya underliggarmotivet uppträder i 
konstverk, som har anknytning till Roskilde stift (se kap 
3:3:7 och tab 1:20—21). Trots att underliggaren vanligen 
utgör ett rent symboliskt motiv, som ej förekommer i 
narrativa bilder, kan det nya underliggarmotivets upp
komst ha att göra med utvecklingen av de berättande seg
latsbilderna. På pelarbilden av S Olav i Roskilde dom
kyrka omkring 1360 framträder den första drakunderlig- 
garen inom väggmåleriet (tab 1:21). Till skillnad från de 
senare djurunderliggarna med manshuvud är denna för
sedd med djurhuvud, vilket kan ha samband med S

Olavs strid mot sjöodjuret, bl a i illustrationen i Flateyjar- 
bok (tab 1:20).

Under 1400-talets första hälft när den djurformade 
Olavsunderliggaren blir ett etablerat motiv, far den vanli
gen en semizoomorf utformning som en drake och förses 
med ett krönt manshuvud (se kap 4:2:6 och tab 7:3). De 
första semizoomorfa drakarna med krönt huvud uppträ
der omkring år 1400 på tronande Olavsskulpturer med 
ceremonidräkt, såsom Alstadhaug i Norge. Tillsammans 
med draken introduceras därefter en ny utformning av 
helgonkungen, nämligen den stående Olavsriddaren i 
rustning och med en stor långskaftad hillebard. Denna 
nya Olavstyp blir sedan dominerande under senmedelti
den (tab 7:4—5). I Boeslundeskåpet från Danmark 1420 
visas den förste rustningsklädde helgonkungen stående 
på en drake, och i flygelmålningen från Söderköping (I), 
Sverige, från 1425 presenteras han tronande i rustning 
med draken. Hermen Rodes målning från 1468 av den 
rustade Olavsriddaren stående på draken på flygeldörren 
till Storkyrkoskåpet från Stockholm fick många efterföl
jare i måleriet.

Konstnärerna har under hela senmedeltiden varierat 
Olavsdrakens utformning i hög grad när det gäller 
kroppsfärg, ansiktsuttryck, vingar och ben, och särskilt i 
fråga om draksvansen. Under 1400-talets första hälft har 
underliggaren inte sällan en ung mans ansikte, men un
der senare perioder dominerar den äldre skäggiga mans-



typen. Kroppen varierar från fyrbent drake till tvåbent 
basilisk, med eller utan vingar, liggande på mage eller på 
rygg och tvärställd eller frontalt placerad. Även draken 
kan med klon gripa tag i kungens ben. Det faktum att 
kungen ibland står intill eller skrevande över underligga- 
rens kropp har givit upphov till symboliska tolkningar. 
Mot slutet av perioden ökar variationerna till flera biand
typer, men under hela perioden återfinns huvudtypen; en 
framstupa liggande fyrbent drake med fjällig grön/röd 
kropp, som har gyllene halsring och krona på ett mans
huvud. Är huvudet borta men halsringen bevarad tyder 
det på, att det varit fråga om ett krönt manshuvud. En 
speciell typ av Olavsunderliggare, en människohövdad 
drake som bär en turban tillsammans med kronan, upp
träder vid 1400-talets slut i Nederländerna på antependi- 
et från Nijmegen, en typ som återkommer i de neder
ländska altarskåpen från Grip och Leka, Norge 1520- 
1525.

Att drakunderliggarens ansikte liknar S Olavs eget fö
rekommer ibland då underliggaren är en äldre man, t ex i 
Risinge och Frösunda i Sverige samt Tuse i Danmark, 
men oftare i Norge, såsom i Leka och Kvaefjord (II) (tab 
7:4—5; P1 24. Fig 78— 79, 103, 154). Stilistiska förebil
der till Olavsunderliggaren förekommer i kontinentens 
kyrkliga centra, men trots det tyder flera faktorer på ett 
nordiskt inflytande både vad gäller val av motiv och dess 
ikonografiska utformning, bl a samhörighet med liturgin 
(se kap 4:3:3—4, 5:2:3 och tab 2:16:2).

4:2:2 Fotstöd och fotplatta
Den första typen av underliggarmotiv som uppträder i 
ett par unggotiska Olavsskulpturer, såsom Valö, Nju
tånger och Hedesunda, kan beskrivas som ett halvklot
format fotstöd (tab 2:16:1 a—2 a och tab 7:1; Fig 7b). 
Fotstöd förekommer bland Wellskatedralens tronande 
kungabilder samt i många framställningar av Majestas 
Domini och Maria, och fotstödets kupolform har jäm
förts med bl a det bysantinska Etimasiamotivet (Anders
son 1950,274—279). Formen kan enligt sagans sensus lit- 
teralis påminna om en krigarhjälm, den besegrade bane- 
mannen. Enligt sensus spiritualis kan fotstödet däremot 
associera till domsmotiv, såsom Salomos dom i Chartres 
nordportal, där den tronande kungen befäster sitt dom
slut genom att sätta foten på en platta (1 Kon 7:7; Büch
sei 1955, pl 150; se kap 4:3:2). När S Olav från Valö 
trampar på fotstödet befäster han sin dom ytterligare, ge
nom att även lägga handen på det upphöjda knäet. I 
senklassiska härskarbilder och Majestas Domini-fram- 
ställningar är tronens trappsteg försett med en snedställd 
fotplatta, suppedaneum, så att ena foten höjs upp. Ma- 
jestasbilder av denna typ är sannolikt bakgrund till S 
Olavs sneda fotplatta i bildinitialen till In regali fastigio i

Antiphonarium Nidrosiense, där kungen ovanligtvis fram
ställs barfota liksom Kristus (se kap 1:4:1 och exkurs 1:3; 
Fig 22).

4:2:3 Människoformad underliggare.
Krigare och kung

Från den lilla krigarfiguren i FIölö utvecklas snart kri- 
garunderliggaren till en större och mer aktiv, rustad sol
dat, ett kännetecken för de tronande kungabilderna 
(tab 2:16:1 b-2b och tab 7:1-2). S Olav från Ljustorp 
trampar på en halvliggande krigarfigur, rustad men 
utan vapen, där den runda hjälmen på figurens upplyf- 
tade huvud används som fotstöd för den vänstra foten, 
medan den högra stöds på dennes uppåtvända knän. 
Krigaren håller i S Olavs högra fot med vänster hand. I 
Stöde har bildhuggaren däremot placerat krigaren fron
talt mellan kungens fötter, något som återkommer i de 
höggotiska statyerna i Uppsala och från Frötuna. Wal
lern betonar att krigaren är beväpnad med ett svärd, in
te i något fall förekommer en yxa (Wallem 1930/1947, 
40, 137). Det är mestadels fråga om en fotsoldat och 
bondekrigare, ty rustningen består av en rund hjälm, 
kittelhatt, brynjehätta och svärd samt bryn ja, handskar 
och lång eller kort vapenrock. Svärd framställda i relief 
har ibland bevarats, men det svärd som suttit i krigarens 
hand har ofta gått förlorat, dock kan handgreppet och 
fästet finnas kvar. Krigaren i skulpturerna från Väte och 
Länna (Sö) bär även sköld och i ett sällsynt fall står hel
gonkungen själv på krigarens sköld, såsom S Olav från 
Arnäs (tab 7:3).

Ett typexempel på en krigarunderliggare är den välbe- 
varade Olavsbilden från Kullerstad, 1310 (Fig 7 c, 84). 
Många gotländska tronande Olavsskulpturer uppvisar 
krigarunderliggare, t ex Guldrupe, Tofta, Boge, Hangvar, 
Anga och Hall. Den frontalt placerade krigaren i Olavs
bilden från Frötuna grinar ondskefullt. Vanligtvis bär kri
garen svärdet riktat uppåt, såsom fallet är i Väte, Östra 
Ny och Sköllersta. Andra exempel kan nämnas som Sälls- 
torp, Visseltofta och Hammar. Omkring 1300—1325 
uppträder en grupp krigare, som däremot drar svärdet ur 
skidan, såsom de hångrinande krigarna i Vånga, Torpa, 
Munktorp och Bunge (tab 7:2; Fig 158). Denna föränd
ring av underliggarens karaktär från passiv, besegrad till 
hånande, aktiv angripare, har enligt Wallem förändrat 
det grundläggande trampmotivets stillsamma karaktär 
(Wallem 1930/1947, 51): ”det er ikke en beseiret angri
per, som traakes i stovet, men en ubeseiret fiende, som vil 
anfalde og lar os være i spending og uvisshet om utfaldet”. 
Några griper tag i kungens fot eller försöker lyfta upp 
den, varav exempel finns i Sund, Harestad, Varnum och 
Kristberg i Sverige, samt i Östra Vram i Skåne (tab 1:18; 
Fig 8). Ett senmedeltida norskt exempel är Hjörund-



fjord, där krigaren liksom den i Ljustorp ej haft svärd. 
Bland senmedeltida verk i Norge skiljer sig två mycket 
välrustade krigare, nämligen de från Fana och Nesna från 
1470-talet. I vissa fall har tronande äldre skulpturer med 
krigarunderliggare satts in i nya Olavsskåp, såsom i Län- 
na, Misterhult och Överselö (tab 1:40, 54, 59; Fig 14, 
132, 145).

Omkring 1300 uppträder en äldre skäggig kungafi- 
gur som underliggare till stående kungaskulpturer (tab 
2:16:1 b—2 b och tab 7:2). Skulpturerna i Gamla Uppsa
la och Glanshammar är båda försedda med kungafigurer, 
men deras Olavsattribuering är något osäker. En tronan
de Olavsskulptur från Brecklum i Slesvig 1425—1450 är 
det tidigaste säkra exemplet på Olavsikonografins kunga- 
underliggare, ung och skägglös, dock ej fullt rustad. Om
kring 1500 uppträder återigen en krönt kung bland 
Olavsskulpturerna, nu frontalt placerad mellan helgon
kungens ben. Den hopkrupna kungen i det nederländska 
altarskåpet i Vaksala är äldre med skägg och bar över
kropp, men i det inhemska Olavsskåpet i Jumkil är den
ne ung och skägglös med rustning (tab 7:4-5; Fig 16).

4:2:4 Gycklare
Saknas krigarattribut kan en underliggare vara svårdefi- 
nierad, en ”ung man”, ”mansfigur” eller ”gycklare”, och

dräktens huva kan uppfattas både som brynjehätta och 
gycklarhuva. Gycklare karaktäriseras av sin gycklardräkt 
med mössa och bjällror, men framför allt genom hångrin, 
obscena grimaser och gester (tab 2:16:1 b—2 b). Under 
stående kungaskulpturer i ceremonidräkt med mantel 
och tunika uppträder gycklarunderliggare omkring 
1300, och det främsta verket inom denna grupp är 
Olavsstatyn på trymån i Uppsala domkyrkas nordportal, 
huggen i sandsten efter fransk förebild (Svanberg 1975, 
52, 64; 1993, 363; 1996, 168; tab 7:2; Fig 99). Eriks- 
bildernas gycklarunderliggare och Erikslegendens text 
ludibria exercentes, om hur fienderna ”giordho haad aff 
hedherlikom”, jämför Svanberg med Olavsgycklarens 
hångrin. Till gruppen av stående Olavsskulpturer med 
gycklare kan även inräknas statyerna i Björksta, Glans
hammar, Tegelsmora samt Enånger (tab 7:2, 7:5). Den 
unika underliggaren med svans i Haraker från 1300-ta- 
lets början har betecknats som ”trollet Skalle”, trots av
saknad av övriga trolldrag (se kap 4:3:1, tab 7:2. Fig 160). 
Utifrån hångrinet och den färgrika och rutmönstrade 
dräktens likhet med en gycklardräkt, kan dock figuren 
betecknas som ett slags gycklare, vars neddragna byxor vi
sar rumpan med svansen. I den vänstra handen kan ha 
suttit narrspira eller svärd (Schwarz 1988, 32—35). Hara- 
kerfiguren kan därmed föras till gruppen blandformade 
figurer av gycklartyp (se nedan).



Fig 86. Stående S Olav stöter kronan av draken. Flygelmålning, Lin
de (Go). Inhemsk verkstad, daterad med inskrift 1521.

St. Olav standing, knocking the Crown from dragon. Panel painting, 
Linde (Go). Domestic workshop, dated with inscription 1521.

I Toledo i Spanien finns en engelsk broderad korkåpa 
från tidigt 1300-tal, försedd med en bild av S Olav och en 
gycklare samt texten ”SCS: OLAWS” (Henriksen 1986, 
251; Langslet 1995, 130). Kungen har likheter med try- 
måskulpturen i Uppsala, vilket tyder på en fransk före
bild. Titelsidan med den hånande gycklaren i den ovan
nämnda Olavssagan AM68, kan jämföras med den äldre 
initialbilden i Vadstenapsalteriet C465, till psalm 52 om 
dårarnas ogudaktiga tal (se 4:3:3, tab 1:1, 7:2; Fig 25, 
23). Därefter uppträder den hånfulla grimasen på olika 
typer av underliggare, såsom i Alstadhaugskulpturen, där 
drakunderliggaren med krönt huvud räcker ut sin långa 
tunga (tab 7:3; Fig 92). En friare kompositon av S Olav 
tillsammans med en gycklare förekommer i två verk efter 
1500, dels en kalkmålning från Skivholme, Danmark,

dels en trärelief från Bergenfararnas kyrkobänk i Maria- 
kyrkan i Lübeck (tab 7:5). I Skivholme kyrka pekar hel
gonkungen på motsatta sidan av valvet, där en gycklare 
musicerar med flöjt och skaktrumma (Fig 85).

4:2:5 Blandformad underliggare
Vid 1200-talets slut uppträder en särskild sammansatt 
underliggartyp som skildrar helvetesgapet, Leviathans 
gap (tab 2:16:1 c—2c). Den tronandeS Olav i Torp är da
terad till perioden 1275-1300, men omkring 1500 sattes 
den äldre skulpturen in i ett nytt skåp, omförgylld och 
med ny krona (tab 1:64, 7:1; Fig 147). Det ovanliga un- 
derliggarmotivet i Torp skildrar hur kungen trampar ned 
en äldre skäggig mansfigur i Leviathans frontalt öppna 
gap, där en biåsvart djävul och en gulfärgad bock griper 
tag i mannens arm och ben samt drar i hans byxbak. För
utom i Torp förekommer denna underliggartyp endast i 
ett annat känt fall, nämligen Kemi i Finland, där gapet är 
profilställt (Nordman 1964, 603-604). Som ikonogra- 
fisk förebild kan nämnas motivet med Lazarus och den 
rike mannen i helvetet, en symbolisk parallell till Yttersta 
Domen (Luk 16:23). En jämförelse kan även göras med 
Tingfararbalkens stiliserade F-initial i Skdlholtsbök från 
1300-talets slut (AM 351 f 2r; se kap 4:2:6; tab 1:19; 
Fig 2). S Olav tronar på bokstavens nedre tvärstreck, vil
ket avslutas i ett grimaserande odj ursgap, och biskop 
Thorlak som står intill stöter sin långa kräkla mot Le
viathans huvud.

En liten grupp Olavsunderliggare i de senmedeltida 
altarskåpen från Ilsbo och Linde uppvisar en mer säregen 
blandform av människa och djur, semiantropomorfa fi
gurer (tab 7:5). I altarskåpet i Ilsbo står helgonkungen på 
en underliggare, som har manshuvud med ett stort grin 
och tvåfärgad gycklarmössa, men djurformad bakkropp. 
Vänster hand och fot har människoformade handgrepp, 
dock saknas attribut. I Linde på Gotland är figuren sam
mansatt av en mänsklig överkropp, försedd med fågel- 
klor istället för händer och en nederdel formad som en 
ormliknande drake (Fig 86). Det krönta huvudet har 
mörkt hår och markanta mustascher. Här strider S Olav 
ovanligt nog med underliggaren, och kungen stöter sin 
gyllne spira i huvudet på underliggarens huvud, så att 
dennes krona faller av.

4:2:6 Djurformad underliggare.
Lejon och drake

Endasr två exempel på lejon som Olavsunderliggare finns 
bevarade, förutom 1200-talssigillet från Herringfleets 
augustinerkloster i East Anglia har även nämnts skulptu
ren i Hälsingtuna från omkring 1500 (tab 2:16:1 d—2d, 
tab 7:1 och 7:5). Herringfleetbilden visar en tronande S
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Fig 87 a-b. Initialbilder till Tingfararbalken i den isländska lagboken, Historiated initials to the Parliament Chapter of the Icelandic law- 
Jonsbok: a) F-initial formad som vegetativ drake (GKS 3270 4to, f 26 r, book, Jonsbok: a) Initial “F” formed as a vegetative dragon (GKS 3270 
ca 1320), b) Narrativ F-initial med S Olav i strid med draken (GKS 4to, f 26 r, c 1320), b) Narrative initial ”F” with St. Olav in encounter 
3268 4to. f4, ca 1350). (Ami, Reykjavik) with dragon (GKS 3268 4to. f4, c 1350). (Ami, Reykjavik)



Fig 89. Påven S Lucius med det besegrade sjöodjuret från Stora Bält. 
Teckning, M. Petersen 1865.

Pope St. Lucius with the defeated sea-ogre from the Great Belt. Draw
ing, M. Petersen 1865-

Fig 90. Sjöodjur som Olavsunderliggare med djurhuvud. Detalj av 
Olavsskulptur i korpus. Altarskåp, Misterhult (Sm). Danzigarbete ca 
1425.

Sea-ogre with animal head under the feet of St. Olav. Detail of wood
en sculpture in corpus. Altarshrine, Misterhult (Sm). Danzig work c 
1425.

Fig 88. S Olav stående på ett sjöodjur, intill Nådastolen, Smärtoman- 
nen och stiftarbild (biskop Henrik Geertsen?). Motsatta sidan dom
kyrkans skyddshelgon, påven S Lucius, stående på sjöodjur. Pelarmål- 
ning, Roskilde domkyrka (Danmark, Kb). Inhemsk verkstad ca 
1360-1380.

St. Olav standing on a sea-ogre, beside the Trinity and Throne of 
Grace, Man of Sorrows and a donorportrait (bishop Henrik Geert
sen?). Opposite side, the patron saint of the Cathedral, Pope St. Luci
us, standing on sea-ogre. Pillar painting, Roskilde Cathedral (Den- 

88 mark, Kb). Domestic workshop c 1360-1380.



Fig 91. S Olav med riksäpple och biskopskräkla, stående på kroko
dil. Flygelskulptur, högaltarskåp, S:t Olofs kyrka (Danmark, Sk). In
hemskt arbete/nordtysk skola, ca 1425-1450.

St. Olav with orb and bishops crosier, trampling on crocodile. Panel 
sculpture, high altarpiece, S:t Olof Church (Denmark, Sk). Domestic 
work/North German school, c 1425-1450.

Olav med yxa, korsprydd glob samt med ett litet lejon- 
liknande djur under vänster fot. Lejonet från Herring- 
fleet kan jämföras med biskop Eysteins legend Passio Ola
vi, där S Olav liknas vid ett lejon (Ords 28:1 ; Passio, 17, 
84): ”Men han var rettferdig, trygg som lova og fælte ald- 
ri, han var ikkje redd den store hopen.” Denna text som 
återkommer i första nocturnens responsorium lustus vero 
utleo på Olavsdagens morgon ska framhäva kungens mo
raliska styrka och andliga mod (se exkurs 1:3). Biskop 
Eystein i Nidaros fick 1163 besök av abboten från augu
stinerklostret i Grimsby, även det ett Olavskloster, men 
dennes abbotsigill med Augustinus och S Olav saknar 
underliggare (Dickins 1940, 59-60). Det engelska sigil
let saknar dock direkt samband med Hälsingtuna. Det 
mörktonade lejonet i Hälsingtuna, som ligger hopkrupet 
med krökt rygg och ett brett grinande rött gap, har tol
kats olika (Swarding 1984, 12; Svanberg 1975, 52). (Fig 
161.) Det har setts som ett uttryck för S Olavs styrka och 
kungliga myndighet. Men i jämförelse med trymåskulp- 
turer av Kristus, ”Le Beau Dieu”, har det även tolkats som 
en ond makt (Ps 91:13; Irgens-Larsen 1947, 186, 266). 
Ett ont lejon förekommer i Davidsmotiv, som symbol för 
girigheten (Nilsén 1986, 296; se kap 4:3:2—4). Denna 
tolkning är relevant med hänsyn till Hälsingtunastatyns 
draperade profetmantel.

Drake med djurhuvud
En liten grupp Olavsbilder har zoomorfa figurer där dra
ken är framställd med djurhuvud, varav de äldsta inom

isländskt bokmåleri, vilket tyder på att drakunderligga- 
ren kan ha utvecklats ur bokmålningarnas dekorativa 
drakbilder (tab 1:19, 21,24, 40, tab 2:16:1 d-2d). 1 des
sa bilder saknar draken halsring. En vegetativ drake i eng
elsk stil pryder R-initialen till Olavsofficiets antifon Rég
nante Illustrissimo i ett Skarabreviarium från 1200-talets 
början (RAS, MPO 1811; se exkurs 1:3 och tab 1:1, 19. 
Fig 20). När F-initialen i Tingfararbalkens inledning 
”Friör ok blessan” skulle dekoreras i den isländska lag
handskriften Jonsbökvid mitten av 1300-talet, utforma
des bokstaven som en tvåbent drake med lång, nedhäng
ande svans och framåtböjd hals, bitande i en lång, bladrik 
gren som slingrade runt hela svansen (GKS 3270 4to f 
26r; se tab 1:19; Fig 87 a). Lagtexten inleds med att Kris
ti frid och välsignelse lyses över tingsförsamlingen genom 
förböner från S Maria, S Olav och S Thorlak.

I en annan isländsk handskrift av Jönsbok är bilden en 
annan, den dekorativa bladslingan runt svansen på bok
stavens drake har ersatts med en bild av en ung, skägglös 
S Olav i mantel, riksäpple och långskaftad yxa, stående på



drakens framsträckta, saxade ben framför dess öppna käf
tar (tab 1:19, 7:3; Fig 87 b). Det är den första bildfram
ställningen av S Olav tillsammans med en drake, och ett 
av de mycket få exemplen där kungen befinner sig i aktiv 
strid mot draken. Detta drakmotiv har en narrativ karak
tär, varför den kan jämföras med Olavssagornas berättel
ser om kungens strider mot olika odjur. S Olav stöter yx
skaftet rakt ner i gapet på den vita draken, vars rödgröna 
vingar dock följer äldre dekorativa drakförebilder. Initial
bilden åskådliggör lagtexten om helgonets himmelska 
beskydd mot den fara som kan möta tingets besökare, lik
som den ovannämnda initialen i Skdlboltsbok med det 
grinande odjursgapet (se kap 4:2:5 och tab 1:19, 7:3).

Bland Olavsdrakarna finns ytterligare tre verk bevara
de med zoomorfa framställningar, dels en kalkmålning i 
Roskilde domkyrka i Danmark omkring 1360, dels ett 
par skulpturer i S:t Olofs och Misterhults kyrkor i Sveri
ge från 1400-talets första hälft (tab 7:3). Möjligen hör en 
förlorad stenskulptur från Mariakyrkan i Lübeck till den
na grupp. En pelarmålning av S Olav i Roskilde dom
kyrka, som är försedd med inskriften Stus Olauus, visar 
kungen stående på ett drakliknande odjur (tab 1:21; Fig 
88). Draken har ett fågelliknande huvud med en kraftig, 
lång näbb och saknar halsring. Kroppen är slät och blå- 
grön utan vingar, men med hög fena på ryggen, en 
svängd fiskstjärt och två simfötter. Djuret kan tolkas som 
ett sjöodjur eller en krokodil, och kan därmed enligt sen
sus litteralis sättas i samband med Legendariska sagans be
rättelse i kap 15 om S Olavs strid mot sjöodjuret i Karlså 
samt med illustrationen i Flateyjarbåk (Flat, 318—319; se 
kap 3:3:7; Fig 24, 34). Målningen skiljer sig dock från sa
gans beskrivning av en valliknande sjöjungfru, ty sjö
odjuret i Roskilde saknar helt mänskliga drag, och den 
liknar inte heller Flateybokens hästliknande, illgröna 
best. Inte heller är det fråga om en pågående strid, ty på 
pelarbilden i Roskilde står kungen stilla med yxskaftet 
dolt bakom djurkroppen.

Tillsammans med Nådastolen och en bild av kyrkans 
skyddshelgon påven S Lucius, som också står på en djur- 
formad underliggare, inramar Olavsbilden en stiftarbild 
på Roskildepelaren, troligen biskop Henrik Geertsen 
[död 1368]. Olavsunderliggaren efterliknar sannolikt S 
Lucius underliggare, som föreställer sjöodjuret i Stora 
Bält enligt Luciuslegenden (Olrik 1934, 35; se kap 3:3:7). 
(Fig 35, 89.) När påven Lucius reliker fördes över havet 
till Roskilde attackerades fartyget av ett sjöodjur i Stora 
Bält, men när besättningen höll upp påvens skalle beseg
rades odjuret av relikens magiska kraft. Olavssagans sär
skilda djurmotiv, sjöodjuret, utvecklades inom Roskilde 
stift till ett motiv i bildkonsten, vilket sedan fick en be
gränsad spridning till Island och i Sydskandinavien. Bild
motivets utbredning följer därmed den västnordiska 
spridningen av Olavssagan (se kap 5:2:2—3).

Ett zoomorft sjöodjur uppträder även som Olavsun- 
derliggare i högaltarskåpet i S:t Olofs kyrka i Skåne om
kring 1430, nämligen en fyrbent krokodil med brett 
vasstandat gap och lång stjärt (tab 1:24; Fig 91). Attribu
tet i S Olavs hand är ovanligtvis en biskopskräkla, vilket 
dock kan ses som en parallell till S Lucius, stiftets skydds
helgon. Det tredje exemplet på en zoomorf underliggare 
återfinns i Sverige på en av de tronande Olavsskulpturer- 
na från Misterhult i Småland, ett raserat altarskåp från 
Danzig omkring 1425 (se tab 1:40; Fig 90). Här finns 
ingen antydan till simfötter eller fiskstjärt, utan draken i 
Misterhult är reptilliknande till sin karaktär. Den har fy
ra ben, slät hud, ett spetsigt nosparti och den saknar hals- 
ring som de övriga. Det fjärde exemplet är en numera för
lorad stenskulptur med den tronande S Olav, ursprungli
gen placerad vid Bergenfararnas kapell i Mariakyrkan i 
Lübeck omkring 1400, men den bevarade teckningen 
medger ej någon fördjupad tolkning (Hasse 1983, 134). 
Dess drake bär halsring, men huvudet liknar snarare ett 
djurhuvud än ett krönt manshuvud. Ett inflytande från 
Roskilde stift bör ligga bakom motivets ursprung och ut
bredning.

Drake med krönt manshuvud
Den typiska drakunderliggaren inom Olavsikonografin 
har manshuvud med krona, halsring, ödleformad kropp, 
fyra ben, två vingar och en smal ormliknande svans (se 
tab 2:16:1 d—3d och tab 7:3—5). Huvudtypen är den
samma under senmedeltiden, en kombination av drake 
och krönt basilisk, dock ökar variationerna under den 
senare perioden. Drakunderliggaren står vanligen tvär
ställd med ansiktet vänt en face eller ligger på mage, vil
ket även hör till den frontala placeringen. I några fall lig
ger den på rygg. Drakens kropp kan vara grön, brun eller 
röd, ibland gulaktig eller köttfärgad, och av olika tjock
lek, bullig eller smal och ormliknande, ibland utan ben. 
Vingarna kan vara speciellt markerade, uppfällda eller 
nedfällda eller saknas helt. Den har för det mesta fyra ben 
och fotterna är antingen formade som fågelklor eller som 
rovdjurstassar. Mestadels står S Olav med båda fotterna 
på draken, men i vissa fall skrevar han över draken eller 
står helt bredvid.

Olavsdrakens speciella kännetecken är ett manshu
vud, som är försett med en gyllene krona, en låg eller hög 
öppen krona med bladspetsar. Ansiktet kan under den ti
digare perioden vara ungt och skägglöst, men mestadels 
är det fråga om en äldre man med skägg, i några fall med 
S Olavs egna drag (Fig 154). Hårfärgen varierar från svart 
eller mörkbrunt till rödbrunt eller gyllenblont. Drakar 
med ungt ansikte under den tidiga perioden kan liksom 
gycklaren ha ett hånflin eller ett grin, t ex i Alstadhaug, 
Malung, Salo och Kumla (tab 7:3). Den äldre, skäggiga



Fig 92. Tronande S Olav med hånflinande drakunderliggare. Trä
skulptur, Alstadhaug (Norge, No). Bremenarbete ca 1410.

Enthroned St. Olav with mocking dragon under his feet. Wooden 
sculpture, Alstadhaug (Norge, No). Bremen workshop c 1410.

Olavsdrakens ansikte har vanligen ett bistert och allvar
ligt uttryck. En gyllene halsring hör till standard
attributen. Endast i ett exempel från omkring 1520 före
kommer en halsring med kedja, nämligen den förlorade 
Olavsbilden från Sorö klosterkyrka, Danmark, bevarad i 
Abildgaards teckning (se kap 4:3:1, tab 7:5; Fig 163). S 
Olav håller där en hundliknande underliggare bunden 
med en kedja.

Fig 93. S Olav med ciborium stående på drakunderliggare med ungt 
ansikte. Flygelskulptur, altarskåp, Boeslunde (Danmark, Sj). Nord
tysk verkstad ca 1425.

St. Olav with ciborium, trampling on dragon with face of youth. Pan
el sculpture, altarpiece, Boeslunde (Denmark, Sj). North German 
workshop c 1425.

Den första drakunderliggaren med krönt manshuvud 
uppträder omkring 1400 hos en grupp tronande Olavs- 
statyer, såsom Alstadhaug (tab 7:3; Fig 92). Till denna ti
diga grupp hör även Romfo, Austvoll, Austraat och Bö i 
Norge, Ikalis och Vörå i Finland samt Östra Stenby, Rätt
vik, Malung och Rö i Sverige. Därtill kommer de tidiga 
Olavsskåpen från Stralsund i Tyskland, Urdiala i Finland, 
Norra Strö i det danska Skåne samt Granhult och Över-



enhörna i Sverige (tab 1:25,39, 60,70; Fig 11,117,129, 
131, 148). Draken återkommer i tronande statyer först 
omkring år 1500, t ex Gällared i Halland, Onslunda, 
Fulltofta, Dalby och S:t Olofs kyrka i Skåne (tab 7:4—5). 
De tidiga stående skulpturerna med drakunderliggare fö
rekommer främst i altarskåp, med S Olav klädd i kort 
skinnbrämad brokaddräkt, t ex Boeslundeskåpet i Dan
mark, dock skymtar en brynja under brämet (tab 7:3; Fig 
93). Det äldsta exemplet i Finland kommer från Reso, 
som ovanligt nog är en rundskulptur, därefter kan näm
nas skulpturen från Kumla och Salo (tab 1:31; Fig 10).

Ett tidigt exempel på drakunderliggare med krönt hu
vud inom måleriet uppträder på flygelmålningen till Bar- 
bieraltaret från Stralsund omkring 1410 (se tab 1:25,7:3; 
Fig 205). Det är en grön tvåbent drake utan vingar med 
ett ungt skägglöst ansikte och blont hår. Det första ex
emplet inom måleriet i Sverige, flygelmålningen från Sö
derköping (I) 1425, har fått en unik utformning (se kap 
3:4:5, tab 1:26, 7:3; PI 14). Här har konstnären målat en 
baldakin, varunder S Olav tronar med draken under fot
terna. Den väldiga Olavsriddaren stående på en drake på 
Storkyrkoskåpets yttre flygeldörrar från 1468, sannolikt 
målad av Hermen Rode, fick många efterföljare (MWS 
IV, 207; tab 7:4). Bilden kan jämföras med Johannes 
Stenrats drakunderliggare från Kråksmåla och Rumskul-
la 1470-1475 (Kempff 1994, 217-231). (Fig 94, 173.)

I de få fall då draken ligger på rygg agerar den aktivt 
liksom en del krigarfigurer. Den böjer upp huvudet, gri
per med klon runt kungens ena ben och virar svansen 
runt det andra, t ex Olavsskåpet från Stralsund omkring 
1410-1420 och målningen från Grönaueraltaret i Tysk
land 1430 (tab 1:25, 7:3). Denna kraftiga best med 
mörkt hår är större än övriga drakunderliggare i förhål
lande till kungen. Inte förrän efter år 1500 återkommer 
liknande motiv med drake på rygg, nämligen den orm- 
liknande draken på två ben från Hasle på Bornholm (tab 
1:77, 7:5; Fig 150). Draken från Kvæfjord (I) i Norge i 
det till Benedikt Dreyer attribuerade altarskåpet från 
1520 är av en trindare typ med fyra små ben, som han 
sträcker mot S Olav (Fig 104). Draken från Trondenes är 
försedd med en luden djursvans med tofs (Fett 1938, 
140). De tidiga Olavsdrakarna har markerade vingar, och 
på Segerstabilden flaxar den livligt med vingarna (P123). 
Saknas vingar kan draken istället ha kraftigt markerade 
ryggkotor.

I en liten grupp nederländska altarskåp förekommer 
en särskild typ av Olavsunderliggare, vilka bär en turban 
(tab 7:4—5). Det tidigaste exemplet på denna draktyp för
kommer på ett broderat antependium från Nijmegen, 
beställt 1494 till skeppargillets kapell som var instiftat till 
S Olav och Maria (Blom 1997, 146). Ovanligtvis strider 
helgonkungen med drakkungen och stöter yxskaftet rakt 
i dess mun. På öarna längs norska kusten beställdes om

kring 1520 altarskåp till fem kyrkor, Röst, Leka, Hadsel, 
Grip och Örsta (Hamre 1955, 518; se kap 5:2:2). S Olav 
står i korpusmitten på altarskåpet från Röst (Fig 95). Han 
bär pilgrimshatt eller stor hatt, liknande en hertighatt, 
och underliggaren i några fall turban. Turbanprydda un- 
derliggare förekommer även i Sverige, bl a i Hjortsberga i 
Blekinge (7:5).

4:3 OLAVSUNDERLIGGARENS 
SYMBOLIK

Först tas några exempel på tidigare tolkningar kring 
Olavsunderliggaren upp till en kritisk diskussion. Däref
ter följer en redovisning av förebilder i stil och ikonogra- 
fi, såsom David och Salomo, samt min jämförande ana
lys utifrån underliggarmotiv i Olavstexter och bibeltexter 
(se kap 4:3:2—5, tab 2:16:1—4). Min hypotes är att en 
analys av Olavsunderliggarens olika typer i förhållande 
till Olavsliturgin och dess närstående bibeltexter, ska 
kunna ge en mer hållbar förklaring (exkurs 1:2—6).

4:3:1 Tidigare tolkningar av underliggaren
Olavsunderliggaren har fascinerat många forskare: ”Det
te vesen har alltid vært en gåte, som mange har provet å 
lose, men med lite varig hell” (Blindheim 1981:11, 132). 
Inte sällan har man enligt den historiska sagans sensus lit- 
teralis uppfattat Olavsunderliggaren som en historisk el
ler en litterär bildillustration, t ex att den avildar någon 
krigare i Stiklestadsstadsslaget (tab 2:16:2-4). Det är som 
ovan visats dock endast ett underliggarmotiv, en mindre 
grupp begränsad till Island och Danmark med Skåne, 
vars samband med Olavssagan och narrativa legendbil
der kan påvisas, nämligen det zoomorfa sjöodjuret som 
har ett direkt samband med seglatsmotivet (se kap 3:3:7, 
4:2:6 och tab 1:19, 21, 24, 40). Tidigare bildtolkningar 
som utgått från senmedeltida legender eller ballader har 
inte heller givit något hållbart resultat (se exkurs 2-3). 
Litteraturforskare och religionshistoriker har ibland avvi
sat flera konstvetenskapliga förklaringar och istället fram
fört tolkningar utifrån bibliska texter enligt sensus spiritu- 
alis, och dessa har enligt min mening varit mer fruktbara. 
Många har lämnat kritiska invändningar mot dessa äldre 
tolkningsförslag, vilka kan sammanfattas i Seierstads kri
tik (Seierstad 1930, 23). Det är enligt Seierstad inte fråga 
om ett underkuvande ”med fysisk makt” utan det hand
lar om ”overvinning av laster eller åndelige makter.” — 
”Meininga med det alt er vel å skildra han som herren, 
den store makthavaren.”

En förklaring till Olavsunderliggaren är att den skulle 
symbolisera den av helgonkungen besegrade hedendo
men (se tab 2:16:4 a). Mowinckel utgår från dopceremo
nins exorcism, utdrivandet av hedniska krafter och dop-



Fig 94. S Olav i full rustning, med svärd, hillebard och ciborium, stå
ende på krönt drakunderliggare med skäggigt mansansikte. Flygel
målning, högaltarskåp, Rumskulla (Sm). Johannes Stenrat ca 1475.

St. Olav in full armour, with sword, halberd and ciborium, trampling 
on a dragon with crowned head and the bearded face of a man. Panel 
painting, high altarpiece, Rumskulla (Sm). Johannes Stenrat c 1475.

Fig 95. S Olav med ciborium, stående på drakunderliggare med tur
ban och krona. Träskulptur i korpus mitt, högaltarskåp, Röst (Norge, 
No). Nederländsk verkstad ca 1520.

St. Olav with ciborium, standing on a dragon with turban and crown. 
Wooden sculpture in corpus centre, high altarpiece, Röst (Norge, 
No). Dutch workshop c 1520.

vattnets renande kraft, inslag som dock saknas i Olavsbil- 
dernas narrativa dopscener (Mowinckel 1928, 46; se kap 
3:2). I dennes efterföljd sökte Fett finna helgonets antites 
genom en något anakronistisk analys präglad av 1930- 
talets modepsykologi (Fett 1938, 57—59, 91, 126, 136— 
139): ”Det er den offentlige manns sjeledemoner som 
legges frem.” Tanken att underliggaren är en sinnebild för 
ett hedniskt jag eller kungens egna s jälsdemoner har dock

mötts av kritik (Thordeman 1954, 212; Cornell 1914, 
67; Lange 1967 sp 568). Olavslikheten hos vissa under- 
liggare har visat sig vara ett alltför bristfälligt underlag, då 
den övervägande delen av underliggarna saknar denna 
likhet (se tab 2:16:1 b). Samtliga kungaunderliggare sak
nar Olavslikhet liksom krigarunderliggaren, och själs- 
tolkningen har inte heller samband med den lilla grup
pen drakunderliggare med detta särdrag.



En annan fråga är om underliggaren ska ses som en il
lustration av kungen och hans förfader, hövdingen Olav 
Geirstadalv ”digrbein” i Legendariska sagan (Leg kap 3; se 
kap 3 inl). Genom den dödes maktvapen skulle den hed
niske hövdingens själ leva vidare i hans namne, S Olav 
”digre”, en reinkarnation (Sagas 1997, 573—384). Detta 
hedniska arv var enligt Heinrichs en makt, som S Olav 
värjde sig inför och som splittrade hans personlighet 
(Heinrichs 1994, 47). Den hedniske hövdingen Olav 
Geirstadalv ska dock ej ses som en ond ”alvgestalt” eller 
en påtvingad kraft (Fidjestol 1987, 124). Han var en po
sitiv kraft som representerade den maktinstitution, vil
ken gav Olav Haraldsson legitimitet till kungamakten. 
Underliggaren ska således varken uppfattas som kungens 
hedniske förfader, hedniska jag eller hans privata själsde- 
moner. Liksom den plågade kung David är S Olavs själs
kamp alltid relaterad till Gud.

Förklaringen till Olavsunderliggaren finner Ahnlund i 
kappseglingsvisans sk ”ormstrof”, där brodern Harald 
uppges i ren ilska förvandla sig till en ”Orm saa leed” 
(Ahnlund 1919, 328 ff; 1924, 40; se tab 2:16:4 b): ”Och 
här är lösningen given till drakmotivet å Sankt Olofsbil- 
derna. Draken eller ormen, det är Harald Hårdråde.” Så
som framgår av min källkritiska redovisning i exkursen 
utgör denna strof inget relevant underlag, ty det rör sig 
om en historieromantisk tilldiktning av Vedel själv (se 
exkurs 2:3, 3:1). Ahnlunds version har dock okritiskt 
anammats av flera svenska forskare, bl a Ek och Lindgren, 
som baserat sin analys just på ”ormstrofen” (se exkurs 
3:1). Trots att vissa belägg förekommer i äldre arkivaliska 
källor och andra 1600-talskällor ställer sig dock Sahlgren 
tveksam till Haraldtolkningen, och hänvisar istället till 
Psaltarens psalmer och de gudlösas motstånd mot kung 
David (Sahlgren 1940-41, 26ff). Wallem menar att 
Haraldtolkningen är en svarslegend från tiden efter refor
mationen utan historisk grund (Wallem/Irgens-Larsen 
1947, 137, 260 ff). Även en rad andra forskare har ställt 
sig tveksamma, bl a Nygren, Bo och Blindheim och 
Lange. Balladens ohistoriska bild av brodern Harald har 
sällan kritiserats (Hoffman 1981, 39 ff). Kung Olavs 
halvbroder Harald Sigurdsson utgör således ej en histo
risk förebild för Olavskultens bilder, varken i legendmo
tiv eller attribut. Legendens ”broderstema” utgjorde ett 
uppbyggligt motsatspar ur liturgins exempla, som har 
större samband med predikotexter än med Olavsikono- 
grafins underliggare (se exkurs 1:6—2:3)

När man sökt förklaringar till krigarunderliggarens 
betydelse bland katedralskulpturens apostlar och marty
rer, har man sökt i sagornas berättelser enligt sensus litte- 
ralis efter en förebild i någon av martyrkungens banemän 
(Lindgren 1996, 354; se tab 2:16:2 c, 4 c). Enligt de fles
ta Olavstexter dödades kung Olav i Stiklestadsslaget av 
krigare ur bondehären (se kap 3:7:1). Krigarunderligga

rens dräkt stämmer väl överens med en fotsoldats enkla 
utrustning; kittelhatt, brynja och sköld, och det bör på
pekas att hans vapen alltid är ett svärd (se kap 4:2:3). Att 
det inte finns någon bevarad underliggare med yxa, talar 
enligt Wallem för, att det inte är fråga om någon bane- 
man (Wallem/Irgens-Larsen 1947, 68, 137, 260). Samt
liga försök hittills har varit fruktlösa, när det gällt att 
identifiera olika krigarunderliggare med motsvarande 
krigare i de mångtydiga berättelserna om Stiklestadssla
get, texter som dessutom är sinsemellan motsägande bå
de vad gäller stridssätt och vapen (se kap 3:7:1,4:1:3 och 
tab 5 a—b). Det saknas således underlag för att beteckna 
krigaren som S Olavs baneman. Krigarens aktiva fientlig
het och hångrin kan enligt Svanberg ses som ett mer all
mängiltigt hot: ”En mördare in spe” (Svanberg 1994, 
187 f; tab 7:3).

Vid sidan om kungaunderliggarna från Gamla Uppsa
la och Glanshammar, vilka även tolkats som S Eriks ba
neman Magnus Henriksen, är attribueringen till S Olav 
mer säker när det gäller skulpturerna från Jumkil och 
Vaksala. Dessa båda kungaunderliggare är frontalt place
rade, men har i övrigt olika utformning. Ingen Olavstext 
uppger någon kung som baneman i själva striden, men 
kungen vid S Olavs fötter skulle eventuellt kunna identi
fieras med hans motståndare kung Knut den store (se kap 
3:7:1, 3:7:6, tab 2:16:4c). Fornsvenskt Legendarium be
tecknar Knut som Olavs fiende, ”hans owini som heet 
Knutir” (SFSS 7:2, 863). Eftersom Knut den store var 
kristen, är det dock knappast sannolikt att denne fram
ställdes såsom en besegrad hednisk kung eller en avfälling 
från gudstron, inte heller såsom en rex iniquus, en orätt
färdig tyrann (KLNM 14,155).

En förklaring som blivit vida spridd handlar om att S 
Olavs underliggare utgör en sinnebild av trolldom (tab 
2:16:4 d). Den kallas ofta för ”Trollet Skalle”, ett namn 
som härrör från en kyrkobyggnadssägen, som handlar 
om hur S Olav får hjälp av ett troll vid ett kyrkobygge. 
Skalletolkningen bygger på att Adam av Bremen beröm
mer kung Olavs kamp mot trolldom, men främst på 
äldre arkivaliska notiser (Adam 1984, 102, 104, 230; ex
kurs 2:3). Uppfattningen kan härledas till bl a Eenbergs 
berättelse om Uppsala 1704, där författaren återger en sä
gen om S Olav och Skalle (Cornell 1914, 63). Eenberg 
beskriver nordportalens Olavsskulptur på domkyrkan, 
där han noterar att kungen trampar på ”ett underkufwat 
illa grinande troll”. Som avslutning tillägger han: ”men 
K. Olof gaf sig undan, och kastade sin yxa uti hans knä- 
skåhl; lätt sedan fängzla honom, och hade honom bun- 
dan under sin stohl, så länge han lefde. Blir och derföre 
kallad St. Olofs däggekalf.” Cornell kritiserar kopplingen 
till Skallesägnen och framhäver istället underliggarens 
samband med katedralskulpturerna. Även Wallem in
vänder mot trollkaraktäristiken, eftersom figurerna ej har



”træk av troldskap” och ”ikke nogensomhelst antydning 
av hedenskap” (Wallem 1930, 38—40). Att underliggaren 
ligger ”bundan” kan endast anknytas till halskedjan på 
Sorö-bilden (tab 7:5; Fig 163).

Även folklivsforskare som Sahlgren avvisar Skalletolk- 
ningen (Sahlgren 1940—41, 27—29): ”Identifierandet av 
S:t Olovs underliggare med trollet Skalle synas sakna var
je som helst grund.” Underliggarna ska hellre uppfattas 
som en symbol för den besegrade fienden, menar han och 
jämför med psalmen Dixit dominus: ”jag lägger dina fien
der som en pall under dina fötter” (Ps 110:1). Sägnens 
koppling till Olavsbilderna är enligt Fossenius sekundär 
och dess anknytning till underliggaren har uppstått sena
re (Fossenius 1943, 107, 121 fif). När det gäller Olavsbil
derna i Fdardemo och Kil finns dock en möjlig anknyt
ning till lokala sägner, vilket även Wallem noterat (Wal
lem 1947, 95, 119). Någon jämförelse med legenderna 
om demonen Asmodeus som tjänade Salomo vid tem
pelbygget har inte gjorts i forskningen kring Skallesäg- 
nen, inte heller med legenden om trolldomen och Salo
mos nyckel, Clavicula Salomonis. En undersökning av 
Olavssägnerna och Olavsskulpturer i Jämtland har givit 
negativa resultat, eftersom det visat sig att namnet Skalle 
helt saknas i de jämtländska och norska versionerna (Ny
man 1980,27—28, 37—39). Det enda exemplet på under
liggare vid byggnad är titelsidan till Olavssagan AM 68, 
men denna byggnad, en borg (?), hör snarare ihop med 
kungens tron än med underliggaren, i detta fall en tydlig 
gycklarfigur (Fig 25).

Draken åskådliggör i kristen konst vanligen trons 
motståndare och ondskans makt, Serpens occiditur (tab 
2:16:4e). Inom brukskonst kunde emellertid drakens 
ondska också användas som en ontawärjande symbol, 
t ex till skydd och vakt på kyrkdörrar och portaler (Karls
son 1976, 168 ff): ”draken lägger av sin vildsinta natur 
och blir människors vän, när den behandlas väl, men är 
en fruktansvärd fiende när den behandlas illa”. Som äldre 
fruktbarhetssymbol är den en positiv symbol för den ur
sprungliga urkraften, prima materia. Den vegetativa dra
kens förening av drake och bladslinga är en av förebilder
na till drakunderliggaren i Olavsikonografin (se kap 3 
inl, 4:2:6). Drakunderliggarens positiva symbolik bru
kar ibland hänföras till Snorres uppgift, att kung Olavs 
stridsmärke var ”en orm” (FFkr II kap 49). Leuvenlegen- 
den och Liibeckpassionalet har en positiv draksymbolik 
som satts i samband med Fågel Fenix-motivet i Kristus- 
och Mariaikonografin, en symbol för uppståndelse och 
pånyttfödelse (sekap 3:7:9; exkurs 2:2 Leuven 13:1). Vid 
kung Olavs likbål förblir helgonets kropp oskadd, och på 
tredje dagen uppstår ur elden en hämnande drake, draco 
terribilis, ”en groet drake”, som dödar kungens banemän. 
De som bevittnade detta straffmirakel omvändes då till 
kristendomen. Enligt Blindheim skulle passionalets goda

Olavsdrake vara en hjälpande kraft, som han hänvisar till 
S Olavs bön på korset för sjöfarare (Blindheim 1981, 66; 
1981:11, 133). Drakunderliggarnas Olavslikhet har man 
även sökt förklara såsom en ”emanation” av kungen eller 
vissa av hans egenskaper (Irgens-Larsen 1947,261-263). 
Det framgår dock av passionalet att draken är farlig, ter
ribilis, och skräckinjagande.

4:3:2 Stil och förebilder
Många forskare har betonat underliggarmotivets estetis
ka roll framför dess symboliska betydelse och förklarat 
det utifrån allmänna stilförebilder med rötter i antiken 
(tab 2:16:2 a-d). Den viktigaste stilinfluensen som fram
hävs är höggotikens katedralstatyer av apostlar och mar
tyrer, vilka under sina fötter har hukande figurer som 
vanligen representerar onda krafter såsom deras bane
män. Ett liknande ”trampmotiv” är biskop Idenrik av 
Finland, som trampar på sin baneman Lalli. Underligga- 
rens litenhet kan då främst utgöra ett estetiskt medel för 
att understryka den heliga gestaltens andliga storhet 
(Wallem 1930, 38-40). Det kan också vara fråga om ett 
kännetecken som hänvisar till någon utmärkande egen
skap eller en händelse i deras liv (Braun 1943, 803 ff). 
Jämförelser har gjorts med små bärande konsolfigurer i 
t ex engelsk arkitektur eller bland bokmåleriets marginal
figurer, vilkas uttryck ofta är komiskt (Irgens-Larsen 
1963, 74; Svanberg 1975, 60). Olavsikonografins drak- 
underliggare med krönt manshuvud har jämförts med 
liknande heraldiska djurmotiv inom härskarikonografin 
samt med helgon i drakstrid, såsom S Göran.

Olavsunderliggarens samband med gotikens kunga- 
ikonografi har sedan länge påpekats (Cornell 1914, 65). 
Underliggarmotiv förekommer i större omfattning bland 
katedralernas tronande statyer än bland kungagallerier- 
nas uppresta gestalter. Man har dock inte kunnat finna 
någon specifik förklaring till de tronande kungarnas 
”dvärgliknande” underliggare (Sauerländer 1970, 78; 
Bauch 1976, 40). Den hopkrupne underliggaren kan va
ra ett inslag i härskarikonografins narrativa bilder, men 
motivet hör inte sällan till symboliska gestaltningar av 
dygdens seger över lasten. I berättande bilder exempelvis 
av Kristi begabbelse och törnekröning kan en förhånan
de narr åskådliggöra en gudsfiende, liksom i helgonle
gendernas martyriescener, men narren som underliggare 
är främst en allegorisk bild av gudsförnekelse, synder och 
laster (Schwarz 1988, 28-35 ff). Bilden av den upphöjde 
helgonkungen och underliggaren har nämligen en teolo
gisk bakgrund i Speculum morale, som handlar om den 
ständigt pågående andliga kampen mellan dygder och 
laster, Psychomachia, en central del i kyrkoläran. Kungens 
oberörda min och krigarens hotfulla grin betyder enligt 
Paulsson, att’Dygden ger själen vila”, men ”lasterna är



fångna i livets ödesdigra oro” (Paulssonl985, 229-237). 
Tron var den förnämsta dygden, medan högmodet, Su- 
perbia, ansågs vara ledare för alla laster och den farligaste 
utmanaren. Liksom motsatsparen i legender och predik
ningar, moraliska exempla, har även psykomachins mot
satspar i katedralernas bildkonst ett pedagogiskt och mo
raliskt syfte, som bildpredikan enligt pro lectione pictura 
est (se kap 2:1—3 och kap 5:1:1).

David och Salomo, Kristus och Maria
Jämförelserna mellan Olavsbildernas underliggare och 
katedralernas konstverk i portaler och glasfönster från 
perioden 1150-1250 har varit särskilt fruktbara vad gäl
ler bilderna av Gamla Testamentets profeter och kungar, 
främst David och Salomo (tab 2:16:2 b—d). På den äldre 
västportalen i Chartres finns statyerna av Enoch och Elia, 
vilka till skillnad från de övriga trampar på semiantropo- 
morfa underliggare, vilka utgör tänkbara förebilder till 
Olavsunderliggaren. På västportalen i Saint-Germain- 
des-Prés uppträder efter 1100-talets mitt ett av de första 
exemplen på en kung som trampar på ett monster med 
krönt manshuvud (Aubert 1929, 46-50, pl 38 b). (Fig 
96.) Bland skulpturerna från omkring 1220 i västra 
nordportalen i Chartres är den vise och fromme kung Sa
lomo framställd stående på en dåraktig syndare, en törn- 
utdragare som symboliserar otukten, Luxuria, för att 
framhäva kungens kristna dygder (Claussen 1975, 15, 
18, 130ff; Biichsel 1995, 50ff). (Fig 97a-b.) Figuren 
har även tolkats som bonden Marculfus, vars dispyt med 
kungen omtalas i apokryfa Salomolegender (Sauerländer 
1970, 118-119; Bose 1995, 189).

Även i nordportalens narrativa scener kan man finna 
förebilder till Olavsunderliggaren, såsom i bilderna av 
Job, vilken i Nidarosofficiets exemplum Job framhävs som 
S Olavs förebild (se exkurs 1:3). I tympanon skildras hur 
Job prövas av en ”åklagare” i djävulens gestalt (Biichsel 
1995, 59, 79). Tronande framställningar av David och 
Salomo med underliggare under fotterna, ett lejon re
spektive en mansfigur, förekommer på andra platser i 
portalen. Den gammaltestamentlige kungen med lejon- 
underliggare kan ses som en préfiguration till såväl Kris
tus som till den regerande kungen. På nordfönstrets glas
målningar är de stora högresta kungarna David och Salo
mo placerade ovanför bilder i mindre skala av kungar så
som Saul med svärdet respektive Jerobeam med guldkal
ven, båda kungar som avfallit från tron.

Nordportalen i Chartres fungerade liksom i andra ka
tedraler som en världslig domsplats för kyrkans jurisdik
tion, främst i civilmål (Claussen 1975, 15ff, I40ff; se 
kap 5:1:1 och tab 2:16:2-3). Portalen är därför prydd 
med motiv som åskådliggör rättvisans dygder, t ex Salo

mos dom och Jobs prövningar (1 Kon 7:7). Salomopor- 
talens gestalter sammanfattar lagsymboliken i vishetslit
teraturen och apokryferna, förutom Salomo finns vis
hetsläraren Jesus Syrak representerad samt Gideon, Ester, 
Tobit, Simson och Tobias (Fig 97 c). Jämför man kate
dralernas kungabilder med Olavsbilderna, finner man att 
trymåskulpturen i Uppsala med S Olav och gycklaren i 
både stilistiskt och ikonografiskt hänseende kan liknas 
vid Salomostatyn i Chartres (se kap 4:2:4; Fig 99). Det 
finns även likheter vad gäller texterna, ty både bilderna i 
Chartres och de äldsta liturgiska Olavstexterna i Leofric- 
collectariet har sin bakgrund i den bibliska vishetslittera
turen och i apokryferna (se kap 2:1:1, 4:3:3 och exkurs 
1:1—2). Det kan tyda på att även nordportalen i Uppsala 
domkyrka kan ha haft en motsvarande praktisk och sym
bolisk domsfunktion. Influenser kan även ha kommit 
från Tyskland, ty den stående S Olav från Frötuna med 
dess frontalt placerade krigarunderliggare har likheter 
med Davidsskulpturen från 1200-talet på den ”gyllene 
portalen” i Freiburg.

Likheten med katedralernas förebilder visar att Olavs- 
skulpturens motsatsförhållande kan uppfattas som ett 
estetiskt uttryck för striden mellan gott och ont (tab 
2:16:3 a-d). S Olavs som segrande konung kan jämföras 
med lovsången Pange lingua gloriose (v 2) om S Olavs 
martyrkrona, prydd av ”dygdernas insignier”, virtutum 
insignia (se kap 3:8:1). Helgonkungen personifierar Sa- 
pientia och Iustitia, klokheten och rättvisan, och under- 
liggaren deras motsatser dårskapen och orättvisan, Stidti- 
tia och Injustitia. S Olav representerar även Humilitas, 
ödmjukheten, som besegrar lasternas moder Superbia, 
högmodet. Helgonkungens seger över underliggaren är 
ett triumftema som kan liknas vid slutversen Rex et mar
tyr triumphalis i Lux illuxit (se exkurs 1:4 v 8 a). Förebil
den är den tronande Kristus, ”Himlen är min tron och 
jorden är min fotapall”, vilket i fornkristna bilder åskåd- 
ligjordes med Terra som underliggare (Jes 66:1; Apg 
7:49). Någon direkt förebild till S Olavs drakunderlig- 
gare med krönt manshuvud finns dock ej bland under- 
liggarna i trymåbilderna av Kristus, ”Le Beau Dieu”. 
1200-talsskulpturer av den tronande Maria, som visas 
trampande på lejon och drakar, är en symbol för Sedes Sa- 
pientiæ, Salomos och vishetens tron (Andersson 1950, 
219).

4:3:3 Underliggarmotiv i Olavstexter 
och bibeltexter

De medeltida Olavstexterna saknar vanligen en motsva
righet till underliggarmotivet i bildkonsten (tab 2:16: 
3 a). I det äldsta Olavsofficiet i Leojriccollectariet från 
1050, förekommer emellertid ett liturgiskt triumfmotiv
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Fig 96. Kungastatyer stående på underliggare. T h kung med bok och 
spira på monster med krönt huvud. Västportalen, Saint-Germain- 
des-Prés omkring 1160. (Montfaucon, Les monuments de la monarchie 
française, Paris 1729 vol I, tafV.)

Royal statues standing on socle figures. To the right, King with book 
and sceptre standing on monster with crowned head. West portal, St 
Germain-des-Prés c 1160. (Montfaucon, Les monuments de la monar
chie française, Paris 1729 vol I, tafV.)

Fig 97 a. Salomo/Job-portalen i norra tvärskeppet, katedralen i 
Chartres (Frankrike). Sens-verkstad med ”Salomomästaren”, ca 1220.

The portal of Solomon/lob in the northern transept of Chartres Ca
thedral (France). Sens workshop with “Solomon Master”, c 1220.



Fig 97b-c. Kolonnstatyer flankerande Salomoportalens dörrar: b) 
Kung Salomo stående på törnutdragare, c) Vishetsläraren Jesus Syrak 
med gloria och språkband (namninskrift tydbar på 1800-talet), ståen
de på tempelbyggare. Katedralen i Chartres, Sens-verkstad med Salo- 
momästaren, ca 1220.

Column statues flanking the doors of the Solomon portal: b) King 
Solomon standing on thornextractor, c) Jesus Syrach, philosopher, 
with gloria and scroll (inscribed name legible the 19th century), 
trampling on temple-builder. Chartres Cathedral, Sens workshop 
with “Solomon Master”, c 1220.

Fig 98. Antikrist ridande på avgrundens bevingade odjur dödar Enok 
och Elia. Bokmålning, Liber Floridus (Paris BN Ms lat 8865, f 22 r, 
38 v). Ca 1260.

Antichrist mounted on winged beast from abysmal depths killing 
Enoch and Eliah. Book illumination, Liber Floridus (Paris BN Ms lat 
8865, f22r, 38 v).C 1260.



som kan jämföras med bildkonstens drakunderliggare (se 
exkurs 1:2).49 Vesperns första antifon försäkrar att S Olav 
genom martyriet skall få möta Gud:

Detta är den man som på stridens dag ej övergavs av 
Gud, och han som trampade ned den gamle ormens 
huvud kommer snart att bli krönt, ty han segrade efter
som han följde Guds bud. Alleluia.

I jämförelse med övrig helgonliturgi har denna antifon 
en allmän prägel, men den är helt unik i Olavsliturgin, ty 
den kom aldrig att föras vidare i det senare Nidarosoffici- 
et (se exkurs 1:3, tab 2:16:3 a). Leofricofficiet har upp
märksammats inom liturgisk och hagiografisk forskning 
om S Olav, men utan anknytning till bildkonsten (Folz 
1984, 204; se kap 2:1:1). Hittills har ingen satt denna 
text om S Olavs martyrium och seger över draken i sam
band med Olavsikonografms bildframställningar, vare 
sig det gäller underliggarmotiv eller martyriemotiv.

Det stora tidsavståndet mellan Leofriccollectariets text 
om S Olavs seger över draken och Olavsikonografms 
drakunderliggare i 1400-talets bildkonst gör att jämfö
relsen mellan text och bild blir problematisk. Beställare i 
skandinaviska kyrkor eller konstnärer i nordtyska verk
städer kände knappast till det gamla collectariet i Eng
land. En mer rimlig förklaring är att uppkomsten av 
drakunderliggaren i Olavsikonografin vid 1300-talets 
slut och 1400-talets början snarare har samband med sti
listiska och ikonografiska förebilder eller andra litterära 
källor än med collectariet (se nedan). En av de bibliska 
parallellerna till antifonen i Leofricofficiet är den psal- 
tarpsalm, som vanligen förknippats med underliggarmo- 
tivet på katedralernas trymåskulpturer av Kristus (Ps 
91:13): ”Över lejon och ormar går du fram, du trampar 
på vilddjur och drakar.” En annan tydligare förebild till 
Leofricantifonen är apokalypsens skildring i Upppenba- 
relseboken av ”den stora draken, ormen från urtiden, han 
som kallas Djävul och Satan” (Upp 12:3, 7-10). Apoka
lypsens texter har under hela medeltiden åskådliggjorts i 
bildkonsten, framför allt i rikhaltigt illustrerade och vitt 
spridda handskrifter, där fantasifulla framställningar av 
drakar, ormar och andra odjur var vanligt förekomman
de. Dessa bildserier fanns spridda i skandinaviska kultur
miljöer och i Hansans områden omkring år 1400 (Nis- 
beth 1995, 225—228, 253). Av den anledningen är det 
befogat att undersöka dessa texter och bildframställning
ar, för att där kunna finna en bildförlaga eller textförlaga 
till Olavsdraken (se kap 4:3:4, tab 2:16:3 d).

Ett framträdande drag hos Olavsunderliggaren är att

49 Dewick 1914, 209: ”Hic est qui non derelictus a deo in die certa- 
minis sui et ipse conculcauit caput serpentis antiqui modo coronatur 
quia fideliter uicit in mandatis domini alleluia.”

Fig 99. Nordportalen på Uppsala domkyrka (Up). Trymåskulptur av 
S Olav med riksäpple stående på hånande gycklare. Yxa förlorad. 
Franskt arbete ca 1290.

North Porch of Uppsala Cathedral (Up). Trumeau sculpture of St. 
Olav with orb standing on mocking jester. Axe missing. French work 
c 1290.
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dess grimaser och gester uttrycker hat och ondska, men 
också hån och förakt. Underliggaren hånskrattar och 
räcker ut tungan mot kung Olav och omvärlden. Detta 
hån mot den lidande och fromme S Olav har en litterär 
motsvarighet i flera medeltida Olavstexter, både i litur
gins symboliska poesi och narrativa prosatexter. De gud- 
lösas gyckel och hån är ett centralt tema i Olavsliturgin, 
hädelsens och högmodets dödssynder. Olavsmässans 
prydnadssång, sekvensen Lux illuxit, skildrar hur S Olav 
smädas av de ogudaktiga, Tulit ab impia gente Indibria, 
minas et odia, hur han fick utstå ”Hån, hotelser och hat” 
(se exkurs 1:4 v 6 a). Denna strof kan jämföras med 
konstverkens Olavsbilder, både vad gäller martyriemoti- 
vet och gycklarunderliggaren (se kap 3:7:3 och 4:2:4). 
Möjligen har det litterära gycklartemat utvecklats ur det 
första officiet, ty redan i Leofriccollectariets tredje antifon 
framhävs, att S Olav inte ”fruktade fiendens ord”, a uer- 
bis impiorum non timuit.

Sannolikt kände biskop Eystein till den tidiga liturgin 
i Leofricofficiet, när han i sin legend Passio Olavi skrev 
om hur S Olav hånades, ”spotten frå ættfrendar” (Passio, 
17, 83 ff). I Eysteins text har noterats många parallel
ler till Psaltaren och Ordspråksboken (Ps 48:2—3, 45:3, 
107:42, 19:5,40:3, 34:9). Liksom ifråga om Leofricanti- 
fonen om S Olavs seger över draken finns även i detta fall 
sambandet med kung David, som i sin goda maktutöv
ning ständigt hånades med spefulla ord. Inom engelskt 
bokmåleri finns på 1200-talet som nämnts ett unikt ex
empel på hur S Olav liksom den bibliske kungen ställs 
emot dårskapen, nämligen bildinitialen Vadstenapsalte- 
riet C465 till psalm 52: Dixit insipiens, ”Dårarna tänker: 
Det finns ingen Gud” (Ps 53:1; UUB se kap 3:4:2, tab 
1:1 ; Fig 23). Underliggare saknas dock. Det ovanliga mo- 
tiwalet kan förklaras av att tidens kungliga andaktsideal, 
den bedjande David, även präglade Olavskultens from- 
hetsliv (Büttner 1983, 191—192).

Hånet och föraktet mot S Olav är ett centralt motiv i 
Olavsliturgin under hela medeltiden, vilket framgår av 
bl a Nidarosofficiet, där Olavsdagens sjunde lectie In odi
um igitur handlar om hatet (se exkurs 1:3). Även de sen
medeltida legenderna tar upp temat om de gudlösas hån 
och förakt mot martyrkungen (se exkurs 2: Ribe 8:4, 
11:3—4, Leuven 1:5—6). Petrus Mathie från Ribe framhä
ver S Olavs ståndaktighet i tron, att han inte låter sig av
skräckas av fiendernas ”förakt”, ”hotelser och försåt”. 
Samma ord förekommer i Leuvenlegenden, som dock be
tonar ”trampmotivet” och framhäver syndarnas mun. 
Avgudadyrkarna blev skamsna och osäkra: ”Då de otrog
nas skara tryckts ned ’stängde orättfärdigheten sin mun- 
och vågade inte grumsa.” Kristusparallelliteten utvecklas 
senare i Leuvenlegenden och Liibeckpassionalet, som be
skriver S Olavs bespottelse vid Stiklestad (se kap 3:7:9, 
exkurs 2:2 Leuven 12:2 och 2:3). Liksom när det gäller

den äldre Olavsliturgin kan förebilderna till hånet i de se
nare legenderna sökas i Psaltarens texter.

Som framgår av min redovisning av forskarnas olika 
tolkningar när det gäller Olavsunderliggaren, har ett fler
tal forskare hänvisat till Psaltaren när de inte funnit någon 
annan tillfredsställande litterär källa (tab 2:16:3 b-c). 
Psalm 91:13 har nämnts, men Sahlgren hänvisar också 
till psaltarpsalmen Dixit dominus som en allmän förebild 
(Sahlgren 1940-41, 26-29; Ps 110:1):

Så lyder Herrens ord till min härskare:
Sätt dig på min högra sida, 
medan jag lägger dina fiender 
som en pall under dina fötter.

Inom forskningen har man dock ej uppmärksammat, 
att detta underliggarmotiv har en nära samhörighet med 
Olavsofficiets texter, ty psalmen Dixit dominus sjunges 
som inledning till andra vesperns tidebön på Olavsdagen 
(se exkurs 1:3, tab 2:16: 3 b). En jämförelse med Olavsli- 
turgins övriga psalmer visar att underliggarmotivet eller 
”trampmotivet” inte bara förekommer i tidegärdens psal
mer utan även i mässans sånger. Härskartemat präglar 
psalmerna under Olavsdagens inledande nocturner ”Du 
skall krossa dem med en spira av järn, slå sönder dem som 
lerkärl” (Ps 2:9, 8:7): ”allt lade du under hans fötter”. I 
rogationsdagarnas psalmer i maj månad framträder det 
också (Ps 18:39-40, 43, 49): ”Jag krossade dem. De för
mådde inte resa sig, de låg där under mina fötter. Du rus
tade mig med styrka för striden och tvang angriparna på 
knä inför mig.”

Det kan även vara befogat att jämföra Olavsunderlig
garen med övriga psalmtexter, då Olavsstatyn ständigt 
stod synlig på Olavsaltaret i kyrkan och åskådliggjorde 
det gudomliga maktidealet för församlingen (tab 2:16: 
3 c). Seger och vedergällning är nämligen ett genomgåen
de tema i psalmerna. Liksom S Olav trampar ned under
liggaren skall de gudlösa förtrampas och straffas (Ps 
72:9): ”Hans motståndare skall böja sig för honom, hans 
fiender kräla i stoftet.” Herren ”krossar kungar på sin vre
des dag”, säger Olavsofficiets vesperpsalm Dixit dominus 
vidare, vilket kan förklara såväl den antropomorfa 
kungaunderliggaren som den semizoomorfa drakkungen 
(110:5). Tidebönernas psalmer var också väl kända för 
både beställare och konstnärer, och de kan därför utgöra 
tänkbara litterära förebilder. Dessa sånger framfördes in
till kungastatyn och de brukades även i enskild andakt in
för konstverkens Olavsbilder.

Jämför man de olika Olavsunderliggarnas typer med 
psalmtexterna, finner man flera överensstämmelser med 
skildringen av trons fiender, både när det gäller krigaren, 
kungen, gycklaren och draken. De gudlösas synd, smä
lek, hån, lögn, förtal, svek, falskhet, högmod och hotful
la ord gestaltas åskådligt i texternas detaljerade och dra



matiska liknelser, med grinande munnar, tänder, svekful
la tungor, dragna svärd, försåtliga lejon och ormar. ”De 
gudlösa drar sina svärd”, men de straffas, säger psalmen: 
”svärdet tränger in i deras eget hjärta” (Ps 37:13—15). 
Olavsunderliggarens dragna svärd utgör enligt denna 
tolkning inte något hot mot kungen själv, vilket kan för
klara kungens rofyllda och förtröstansfulla ansiktsut
tryck. S Olav har segrat över trons fiender. Den gyllene 
halsringen på draken och krigarens rustning har en sym
bolisk betydelse: ”Därför är högfärden deras halskedja, 
och våldet den dräkt de bär”, säger psalmen (Ps 73:6, 
36:13). Och vidare: ”Där ligger de, ogärningsmännen, 
slagna, reser sig aldrig.” De drabbas av skräck och plågor 
(Ps 14:5, 32:10). Den tronande Olavsskulpturen i Torp 
med den skräckfyllde mannen i Leviathans gap åskådlig
gör psalmens ord ”Ner i dödsriket skall de gudlösa fara, 
alla de folk som glömmer Gud” (Ps 9-10:18). (Fig 147.)

Slutligen kan man jämföra Olavsunderliggaren med 
de bibeltexter som lästes under sommarperiodens sön
dagspredikningar, framför allt vid åttonde söndagen efter 
Trefaldighet, den söndag som föregick Olavsfesten. Mat- 
teusevangeliets text Adtendite a falsis prophetis och Johan
nes Uppenbarelse handlar om de orena andar som kom
mer ur den falske profetens mun och drakarnas och odju
rens gap (Matt 7:15—23, 24:11; Upp 16:13; Andersson 
1993, 39, 45). Apokalypsernas Antikrist som den falske 
profeten kan jämföras med de människoformade Olavs- 
underliggarna.

4:3:4 Antikrist i mänsklig och djurisk gestalt
Ovanstående jämförelser har visat att det bland de ovan 
föreslagna förebilderna finns flera allmänna idémässiga 
förlagor, men fa direkta bildförlagor eller textförlagor till 
underliggaren (se kap 4:3:2—3). En stilistisk bildförlaga 
kan ha fungerat indirekt även som ikonografisk förebild, 
varigenom även förlagans symboliska betydelse över
förts. Leofricofficiets skildring av S Olavs seger över dra
ken har som ovan nämnts ytterligare en biblisk förebild 
förutom Psaltaren, nämligen ”den stora draken, ormen 
från urtiden” i Apokalypsen (Upp 12:3, 7—10). De apoka- 
lyptiska odjuren skildras också i flera andra bibliska tex
ter. Havsodjur som Behemot, flodhästen, och Leviathan, 
krokodilen, beskrivs detaljerat i Jobs bok som ondskeful
la makter, samt i Daniels bok (Job 40:10-19, 20—28, 
41:1—25; Jes 27:1; Dan 7: 3—7). Det bibliska sjöodjuret 
Leviathan kan jämföras med skildringen i Legendariska 
sagan och Heimskringla av S Olavs strid mot sjöodjuret 
vid Karlså, illustrerad i Jônsbôk och Flateyjarbok (se kap 
3:3:2, 7—8, 4:2:6, tab 1:19—20). Som nämnts utgör även 
en liten speciell grupp zoomorfa Olavsunderliggare il
lustrationer till Olavssagans sjöodjur, men dessa saknar 
krönt manshuvud.

De bildrika synerna och den apokalyptiska visionen i 
Johannes Uppetibarelse fick som ovan nämnts en mycket 
stor genomslagskraft under lång tid i den medeltida 
konsten, inte bara inom katedralskulpturen utan också 
inom bokmåleriet, t ex Bible Moralisée och Hortus Delici- 
arium (tab 2:l6:2d—3d). De talrika illustrerade apoka- 
lypserna var avsedda att läsas som uppbyggelselitteratur 
och i privat andakt och de var vitt spridda i Nordeuropa. 
Man kan urskilja olika traditioner i apokalypsernas bild
framställningar av Antikrist, dels en tradition med en 
mänskligt utformad gestalt, dels en tradition med helt el
ler halvt djurisk gestalt (Matt 7:15-23; tab 2:16:2 d-3 d). 
Det finns således både antropomorfa, semiantropomorfa 
och zoomorfa förebilder. S Olavs krigarunderliggare kan 
ha sin förebild i den falske profeten eller Antikrist som 
konung och riddare, medan förebilden till drakunderlig- 
garen med krönt huvud kan vara de apokalyptiska odju
ren. Jämför man Olavsunderliggaren med apokalypser
nas bildframställningar, finner man många likheter. 
Konstnärerna har utformat sina bilder av Antikrist, av
grundens ängel Abaddon, gräshopporna, draken och 
andra vilddjur på skilda sätt, men i många fall utgör 
konstverken en friare syntes av de detaljerade berättelser
na om avgrundens vilddjur, en syntes som delvis avviker 
från bibeltexterna.

I det flandriska manuskriptet Liber Floridas Lamberti 
från 1100-talets mitt skildras Antikrist i både mänsklig 
gestalt och i halvt djurisk gestalt med manshuvud, en de
monisk drake (Wolfenbiitteler bibi 1989, 109 ff). Här 
tronar avgrundens konung Antikrist, Rexabissi, med spi
ra på Leviathan och här rider han fullt rustad som ridda
re på bevingade odjur. Andra handskrifter ger exempel på 
hur de apokalyptiska gräshopporna framställs som be
vingade fyrfota djur med krönta manshuvuden, demo
niska drakar liknande Olavsdraken. Det finns också bil
der av Antikrist som rider på fyrfota bepansrade hästlik- 
nande odjur med krönt manshuvud. I de engelska apo- 
kalypserna under 1200-talet skildras den onda makten 
Antikrist, den falske profeten, förklädd som människa i 
mantel, tunika, mjuk mössa eller hatt och beväpnad med 
ett svärd. Detta kan tyda på att den antropomorfa under
liggaren, krigaren med eller utan rustning, har en symbo
lisk betydelse i Olavsikonografin, som inte skiljer sig från 
den semiantropomorfa och zoomorfa drakunderligga- 
ren.

När det gäller motivet med den ridande Antikrist finns 
det enligt Klein ett exempel på samband mellan bokmå
leri och skulptur, nämligen handskriften Liber Floridas 
från Paris 1260, som har utgjort en direkt förlaga för bild
huggaren till apokalypsportalen i Reims (Paris BN Ms 
lat. 8865 fol 38 v; Klein 1983, 77-79, fig 69; Schiller 
1991, fig 367a). (Fig 98.) Antikrist skildras här liksom i 
den äldre Liber Floridas Lamberti som en krigisk riddare,



rustad med hjälm, brynja, sköld och spjut, i andra fall 
svingar han sitt svärd. Antikrist rider på ett bevingat fyr- 
bent hästliknande odjur med lång svans, försett med ett 
manshuvud med krona, en äldre man med vågigt hår och 
skägg. Han dödar här Enok och Elia med sin lans. Den
na version av det apokalyptiska odjuret har vissa överens
stämmelser med den semizoomorfa Olavsunderliggaren, 
draken med det krönta manshuvudet.

Det är mycket möjligt att senmedeltidens skandina
viska och nordtyska konstnärer liksom bildhuggaren i 
Reims använde apokalypsernas illustrationer som direkta 
förlagor till drakunderliggaren, eftersom de var lättill
gängliga och vitt spridda (se kap 5:2:3). Av samma an
ledning kan man antaga, att exempelvis beställare och 
konstnärer i Norge, Sverige och Nordtyskland inför ut
formningen av Olavsunderliggaren även tidigare på 
1200- och 1300-talen kunde ha utgått från de engelska 
och nederländska apokalypsernas bildframställningar av 
Antikrist i mänsklig gestalt, som den falske profeten eller 
avgrundens riddare. Detsamma gäller som ovan visats 
den tronande S Olav med gycklaren, som har sitt ur
sprung i katedralskulpturen, vars utsmyckningar hör 
samman med apokalypsen (se kap 4:2:4, 4:3:4). Olavs- 
underliggarens samband med apokalypsen kan förklaras 
av motivets ikonografiska och liturgiska funktion i kyr
korummet (se kap 1:4:1—3, 5:2:1). Den utgjorde en kon
kret och hotfull bild av något som skulle kunna inträffa.

4:3:5 Olavsunderliggarens estetiska 
och symboliska funktion

Undersökningen ovan visar att underliggaren främst är 
ett symboliskt attribut. Olavsunderliggarens stilistiska 
och ikonografiska förebilder samt dess djupare symbolik 
har samband med den bibliska motivvärlden i den me
deltida kyrkans bildkonst, framför allt bokmåleriet och 
katedralskulpturen. Bland förebilderna inom den biblis
ka härskarikonografin kan nämnas kung David och Salo
mo samt psykomachins och apokalypsens gestalter. Ett 
entydigt resultat av genomgången är att underliggarens 
symboliska betydelse har visat sig ha ett mycket nära sam
band med Olavsliturgins texter, framför allt Leofriccollec- 
tariets triumfmotiv om S Olavs seger över ondskans dra
ke i martyriet. Underliggarattributets symbolik har också 
nära samband med Olavsliturgins närstående bibeltexter,

såsom Leviathanmotivet och apokalypsens odjur, samt 
vishetslitteraturen. Nära samband finns även med övriga 
sånger ur Psaltaren, vilka framfördes under hela kyrko- 
året.

En annan slutsats man kan utifrån analysen är att det
ta attribut inte skall uppfattas enligt sagans sensus littera- 
lis eller som en illustration till legendens historia, till nå
got som redan hänt i förfluten tid. Dessa tolkningar har 
styrt tankarna bort från Olavsskulpturens egentliga funk
tion på Olavsaltaret, ty den var inte avsedd att läsas som 
en ”historiebok” eller som en lättsam underhållningsbe- 
rättelse. Helgonkungens nedtrampande av underligga
ren utgjorde inte heller i första hand en förhärligande bild 
av någon jordisk regents makt och styrka. Sådana aspek
ter är sekundära i förhållande till skulpturens funktion i 
kyrkorummet. Den tronande eller stående Olavskulptu- 
ren på skyddshelgonets altare fungerar som en närvaran
de represention av den segrande himmelska makten, som 
trampar ned och besegrar ondskans makt. Johannes Bor- 
quardi framhåller helgonkungens vishet och tålamod i 
sin Vadstenapredikan (C331:149 v; se exkurs 1:6): ”Ty 
den tålmodige tycks liksom ge efter och övervinner ändå 
den våldsamme. Därför säger en poet: Qui paciens est 
multa gubernator sapiencia, Tålamodet är ett nobelt sätt 
att segra” (Ordspr 14:29).

Olavsgestalten förkroppsligar i den konkreta bildens 
sensus litteralis för betraktaren Olavsmässans andliga 
budskap och kyrkans lära enligt sensus spiritualis och den 
levandegör på ett adekvat åskådligt sätt helgonets andliga 
närvaro inför församlingen. Bilden av helgonkungen och 
underliggaren gestaltar och visualiserar inte bara något 
närvarande, men också något som skall kunna ske i fram
tiden och i evig tid, vilket förklarar underliggarens ut
formning utifrån apokalypsens profetiska bildsyner. Att 
drakunderliggarna är utformade som naturvidriga och 
deformerade monster, halvt mänskliga, kan även ha sam
band med att de blivit dömda till detta öde, som straff för 
sin gudlöshet. Inledningen av biskop Eysteins legend Pas- 
sio Olavi är inspirerad av profeterna Jeremia och Jesaja 
(Jer 1:13—14; Jes 14:13; Skard 1970, 83-87). Jesajas pro
fetiska domsutsaga över Babels fall kan liknas vid de 
blandformade drakunderliggarna under S Olavs fötter
(Jes 14:29):

ty från ormens rot skall en basilisk komma fram,
och dennes avkomma bliver en flygande drake.



KAPITEL 5

Konstverkens funktion och tendens

Den övervägande delen av medeltidens Olavsbilder hör 
till kyrkokonsten och deras placering på kyrkornas fasa
der, portaler och i kyrkorummets olika avdelningar visar, 
att de företrädesvis var avsedda för offentligt bruk i guds
tjänst eller vid processioner. Privata andaktsbilder samt 
bilder med profan funktion utgör en mindre grupp inom 
materialet, varför det är befogat att först kortfattat ta upp 
dessa verk (se kap 5:1:1). Därefter går jag igenom bilder
nas placering i kyrkorummet, bl a mot bakgrund av Ni- 
darosdomens Olavsaltare, som invigdes på 1160-talet ef
ter inrättandet av ärkestiftet, vid den tid då pelarmål- 
ningen tillkom i Födelsekyrkan i Betlehem. En utförlig 
presentation ges av bildernas roll i det liturgiska samspe
let (se kap 5:1:2—3). Diskussionen om bildsyn, förlagor 
och förebilder följs av en sammanfattning av Olavsiko- 
nografins symbolik (se kap 5:2:3—4).

Den ursprungliga placeringen av altare och träskulp
turer är inte sällan oviss på grund av kyrkoombyggnader, 
varför nedanstående redovisning främst är inriktad på 
väggmålningar samt Olavsskåpens måleri och skulptur. 
En undersökning av Olavsbildernas relation till Olavsal- 
tarets placering i kyrkorummet samt till det konstnärliga 
samspelet mellan bild och text, tal och ton kan klarlägga 
deras narrativa och liturgiska funktion, men även deras 
representativa roll. En samhörighet mellan liturgi och 
konst tyder på att inte bara beställarna och förmedlarna 
utan även konstnärerna var kunniga i latin och kyrkolära. 
För att få kunskap om Olavsbildernas funktion och ten
dens samt kultens status och symbolvärde inom respekti
ve stiftsområde och land jämförs bilderna med den iko- 
nografiska kontexten (Nilsén 1986, 241; 1991, 17ff, 
97 ff; Lindgren 1995, 30, 83 ff; 1996, 25 ff, 321 ff; se tab 
1 och kap 5:2:1). En undersökning av intilliggande bil
der i kyrkorum och konstverk, ”S Olavs sällskap”, kan be
lysa verkets tillkomst.

Enskilda donatorer eller konstnärer kan ej alltid iden
tifieras, alltför ofta förblir både stiftare och mästare ano
nyma. En vidare undersökning av den ikonologiska och 
idéhistoriska kontexten skulle kunna ge ett mer uttöm
mande svar, men en sådan utredning faller som inled
ningsvis nämnts utanför ramen för denna studie (se inl

och kap 1:3:1). Nedanstående redovisning av Olavsbil
dernas funktion och tendens baseras främst på utvalda 
konstverk (se kap 1:2:2, katalog, tab 1 och 7). För varje 
enskilt verk med legendmotiv anges stil tillhörighet, verk
stad eller konstnär och S Olavs ”sällskap” samt i vissa fall 
en donator (tab 1:1, 4, 7, 8, 20, 21, 23-25, 41-42, 56, 
67). Donatorer som ovan behandlats tas endast upp över
siktligt i detta kapitel. En stiftarbild som förekommer i 
själva Olavsbilden redovisas, även om den ej kan identifi
eras (se kap 3:8:2, 3:9:3, 4:2:6). Frågan om Kristin Si
gurdsdotter och donatrixporträttet i Betlehem diskuteras 
dock mer ingående, liksom det unika och rika källmate
rialet kring Värmdöskåpets donatorer.

5:1 OLAVSBILDERNAS FUNKTION 
5:1:1 Kyrkligt och profant, offentligt 

och enskilt
En del Olavsbilder kan ha använts för enskild gudstjänst 
vid privata altaren i invigda rum såsom kyrkor, kapell el
ler i kloster, dvs intra muros. Man firade mässa och för
rättade enskild andakt även utanför kyrkans invigda 
rum, extra muros, exempelvis i mindre kapell i en aristo
kratisk miljö, såsom kungsgårdar, slott, borgar och sätes
gårdar, eller i en profan borgerlig miljö i städerna. Små 
privata bönböcker och läseböcker, såsom psalterier, bre- 
viarier eller legendarier, kunde likaväl användas för en
skild andakt i det stora offentliga kyrkorummet som i det 
lilla kapellet eller i kapitelsalen. Till skillnad från kyrko
rummets fasta utsmyckning med bl a muralmålningar, 
skulpturer och helgonskåp, är dessa bildframställningar 
flyttbara och kan av den anledningen ha en skiftande 
funktion. En kung, en biskop eller en ledamot i domka
pitlet befann sig ofta på resande fot både till sjöss och till 
lands och kunde få tillstånd att inneha resealtare, för vil
ka det fanns särskilda regler.

Få privata beställare har kunnat identifieras och Olavs- 
ikonografins donatorsporträtt har inte sällan förblivit 
anonyma (se kap 5:2:2). Olavsbilderna på Beatussidan i 
Carrowpsaltaren illustrerar läsningarna och sångerna ur 
officiets tidegärd men också Olavsmässans bibeltexter



(tab 1:1 ; PI 2. Fig 118). Detta psalterium från East Anglia 
från 1250 utgör som nämnts ett tidigt exempel på en 
bönbok för privat bruk, och dess beställare har låtit fram
ställa sin donatorsbild som knäböjande adorant till Ma
donnan i initialen till bönen Suscipe regina (Lidén 1992, 
19). Psalteriets anonyme ägare är en kyrklig man, möjli
gen en munk i något kloster som har haft nära kontakter 
med Norge, såsom Fountains Abbey, 1-Ierringfleet eller 
Bury St Edmunds. Under senmedeltiden ökade antalet 
privata altaren och därmed även donationer till olika 
Olavsaltaren, men placeringen av dessa är inte sällan 
oklar (Fæhn 1955, 622). Lübeckpassionalets illustration 
till Olavslegenden kan ha använts i enskild andakt vid 
privata Olavsaltaren eller vid högläsning i en profan mil
jö (tab 1:75).

Det norska resealtaret som tillkom vid 1300-talets 
början (i Oslo ?), är försett med andaktsbilder av mer pri
vat karaktär föreställande S Olavs mirakler och under
verk (tab 1:6). Den lilla altarbilden kan ha använts av den 
norske kungen eller av en präst vid mässfirande eller i en
skild andakt i något av de fjorton kungliga kapell som 
blev stadfästa av påven 1308 (Buvarp 1964, 103). Den 
kan dock likaväl ha beställts av en biskop för att användas 
under hans täta visitationsresor (NKEI, 229). Biskopar, 
präster, abbotar och munkar såsom i Bergen kunde låta 
pryda sina privata sigill med sitt ”porträtt” som knä
böjande adorant inför helgonkungen (tab 1:4). Adoran- 
ten betecknar där en pågående bön. Vadstenasigillet från 
1225, som kan ha tillhört biskopen eller domkapitlet i 
Linköping, saknar dock adorantfigur liksom sigillet från 
Nidaros domkapitel (se kap 3 ini; tab 2:11, 13).

Världsliga eller kyrkliga makthavare och sammanslut
ningar kunde välja S Olav som sigillhelgon, såsom land
skap och lagting, stad och gille eller domkapitel, kloster 
och sockenkyrka, men Olavsbilden på sådana sigill fick 
en mer offentlig funktion (KLNM 10, 178 ff). Drott
ning Margaretas Olavssigill från 1488 som var en riks- 
symbol för Norge, utgjorde även en nordisk unionssym- 
bol (se kap 5:2:2 och tab 2:18). De svenska städernaTors- 
hälla, Södertälje och Norrköping ville visa att de hade 
Olav den heliges himmelska beskydd, varför de lät pryda 
sina stadssigill med helgonets bild (Fig 31a). Invitatoriet 
Magnus Dominus i Olavsofficiet, som talar om att ”Gud 
hade grundat sin stad i Norden genom helige Olavs ihär
diga gärning”, hade säkerligen spelat en stor roll för valet 
av sigillhelgon (Seierstad 1930, 58; Lidén 1997, 31, 
41-43). Andra privata föremål med religiös funktion var 
pilgrimsmärken och relikgömmor, ringar, bälten eller 
spännen. Pilgrimsmärken med en Olavsbild användes i 
flera fall i gjutformer till kyrkklockor.

Den enskildes bön till helgonet var inte begränsad till 
en kyrklig miljö. Den religiösa symboliken präglade var
dagslivets olika verksamheter, men inom Olavsikonogra-

fin finns mycket få exempel på bilder på föremål med 
rent profan funktion. Fîur den fristående stenskulpturen 
från Gervalds gård i Vamlingbo på Gotland ursprungli
gen använts på medeltiden är ännu ej klarlagt (se kap 3 
ini, tab 2:11 ; Fig 27, 155). Vamlingbostenen kan ha mar
kerat platsen för ett ting på södra Gotland, där tingsfrid 
var påbjuden enligt Gutasagan och Gutalagen, en lagtext 
som har likheter med norska lagtexter (Holmbäck-Wes-
sén 1943, inl 71-86, 211, 231, 254, 293 ff, 310-318; 
Gunneng 1996, 257; Beskow 1995, 134, 149, 162). 
Gården Gervalds innehades nämligen på medeltiden och 
även senare av tingsdomare i Hoburgs ting med släkt
namnet Olof, såsom domaren OlofFGerolds 1485 (Boken 
om Vamlingbo 1997, 21-23, 70-73, 215). En annan hy
potes är att stenen stått placerad vid kyrkans nordsida, inte 
sällan en plats för tingsmöte (HFfS kap 23). Jämförelse kan 
göras med Olavsbilden på trymån i Uppsala domkyrkas 
nordportal och dess lagsymbolik (se kap 4:3:2, 5).

På Olavsdagen avslutades den nordiska sommarens 
tingsperiod för att istället avlösas av skördefridens period. 
Som en illustration till denna juridiska övergång inom 
bondekulturen kan man se Vamlingbostenens och Vad- 
stenasigillets dekorativa livsträdsmotiv. Tingsförsamling- 
en kan möjligen ha uppfattat den åskådliga bilden av den 
himmelske förebedjaren S Olav som en symbolisk med- 
domare. I det liturgiska livsträdsmotivet från Leofricoffi- 
ciet sammansmälts den himmelska rättvisan med frukt
barhetens symbolik och utgör på så sätt även en metafo
risk idealbild för världslig rättvisa och välstånd. En lik
nande illustrativ funktion hade kungabilderna i den is
ländska lagboken Jonsbök, vilken brukades i en profan 
miljö (se kap 4 inl och tab 6:8). De som besökte en tings
plats skulle enligt Tingfararbalkens lagtext åtnjuta him
melskt beskydd från Kristus och Maria men även från 
helgonen kung Olav och biskop Thorlak.

De många profana Olavsberättelserna av mer hövisk 
karaktär på inhemska språk, såsom skaldedikten, den hi
storiska sagan och krönikan, fick troligen ej narrativ bild
utsmyckning i någon större utsträckning. Det enda beva
rade exemplet på en sådan illustrerad Olavssaga är Flatey- 
jarbök från 1300-talets slut (Fig 24-25). Denna bok samt 
titelsidorna till Olavssagan i AM 68 och Uppsalafrag- 
mentet tyder dock på att det kan ha funnits fler illustre
rade kungasagor och helgonberättelser om S Olav för 
profant enskilt bruk. Sagorna var avsedda för enskilt bruk 
eller för högläsning i sällskap vid profana tillställningar 
(Lönnroth 1964, 39-41; Carlquist 1991, 79; 1994, 
154). Lika väl som världsliga män intresserade sig för 
kyrkliga legender, kunde präster uppskatta profana krö
nikor och sagor om hjältar och riddare. Studier visar att 
inflytandet från lekmannakretsar på den monastiska kul
turen ofta gällt uppfostran och utbildning, särskilt av 
medlemmar ur frälset (Eriksson-Schei 1993, 114 ff).



P1 25. Tronande S Olav. Träskulptur, Borgsjö (Me). Inskrift på man
telbård: h) ”HELP SANCTEUS O LAUE KONUNG”, v) ”IHESUS 
NAZARENUS REXJUD ...”. Signerad ”HA-KEN”, Haaken Gulle- 
son, 1500-1510.

Enthroned St. Olav. Wooden sculpture, Borgsjö (Me). Inscription on 
the mantel: right) “HELP SANCTEUS OLAUE KONUNG”, left) 
“IHESUS NAZARENUS REXJUD...”. Signature “HA-KEN”, 
Haaken Gulleson, 1500-1510.



I det medeltida samhället var den muntliga kulturen 
förhärskande, eftersom skrivna böcker var förbehållna ett 
fatal ur de besuttnas krets. Hur Olavslegenden berättades 
muntligt i dessa olika kulturella miljöer har vi få bevis på, 
men fromheten och intresset för helgonens liv och 
mirakler präglade både den kyrkliga och profana miljön. 
Ballader som sjöngs vid hovets festligheter hade ett hö
viskt uttryck som hörde samman med den gotiska stilens 
höviska uttryck inom kyrkokonsten. Det finns mycket få 
Olavsbilder bevarade från privat eller offentlig borgerlig 
miljö, vilket visar att tidigare forskares betoning på deras 
underhållningskaraktär och folkliga ursprung har ett 
bristande underlag (se kap 2:1:3—4 och exkurs 2:1).50 De 
dryckeshorn med religiösa Olavsmotiv, som finns beva
rade från medeltiden, användes främst för minnesskålen 
vid hovets eller vid Olavsgillenas religiösa ceremonier 
(Ericsson 1994, 6, 31 ff; 1996, 21). Denna sed hör till en 
sekundär tradition som har kyrkligt ursprung.

När det gäller den medeltida kyrkokonsten menar 
Wichström och många andra forskare, att ”Künsten har 
en klar kultisk og pedagogisk oppgave” (Wichström 
NKH 1984, 260). Konstverken ”er ikke ’pynt’ men tje- 
ner den kristne forkynnelsen”. Andra forskare hävdar att 
den pedagogisk-metodiska funktionen inte var primär 
(se kap 1:1:4). Nilsén betonar kyrkans mörker och mys
tikens roll och hävdar, att ”allmänhetens bildning inte 
räckte till för något djupare umgänge med bilderna” (Nil
sén 1986, 307ff). När det gäller de skilda konstarterna 
finns i många fall ett konstnärligt kompletterande sam
spel mellan t ex kyrkans träskulpturer och väggmålning
ar, vilket tyder på att de kan ha haft en gemensam funk
tion i kyrkorummet (Liepe 1996, 221).

5:1:2 Olavsbildernas placering i kyrkan
När kyrkobesökarna kom till kyrkan möttes de först av 
heliga gestalter och figurer på fasader och portaler, vilka 
gestaltade kyrkans lära (se kap 1 inl). Placeringen av den
na typ av Olavsbilder hörde samman med deras liturgis
ka funktion i processionerna. Långhuset med lekman- 
naaltaret var ämnat för lekmännen och för offentligt 
bruk. Olavsbilderna på pelare, portaler, dopfuntar, föns
ter eller väggar i kyrkans långhus hade främst en offentlig 
funktion, att levandegöra och exemplifiera bibelns berät
telser för församlingens lekmän och åskådliggöra mäs
sans budskap. Lekmännen kunde också i enskild andakt 
be om förbön inför träskulpturen av helgonkungen på

50 Ahnlund 1919,328-337; 1924,31-57; 1933,46,69 ff; Ek 1931, 
40; Braun 1943, 570; Dahlby 1977, 175; Lönnroth 1987, 30, 45, 
93-98, 117; Lindgren 1981, 137ff; 1996, 407; Hemming 1995, 
153.

Olavsaltaret och beskåda bilderna ur hans legend på väg
gen, som exemplifierade Olavsmässans bibeltexter. Un
der liturgiska processioner uppsökte präster och deltaga
re bestämda ställen inne i kyrkan, där olika texter lästes 
och sjöngs. Relikskrinens bilder kunde också visas för 
lekmännen i samband med olika ceremonier och proces
sioner utanför kyrkan, t ex i samband med rogationsda- 
garna under våren eller festum reliquiarum (se exkurs 1:
L3).

Det avskilda koret med kyrkans huvudaltare, högalta
ret, var kyrkans heligaste plats och främst avsedd för präs
terna. I koret sjöng prästerna och korgossarna tidegär- 
dens sånger. Till kyrkans heligaste skatter hörde därför de 
Olavsbilder som var placerade på liturgiska föremål, så
som kärl, böcker, textilier och smycken, av vilka ett fler
tal finns bevarade. Bilderna på högaltarets altartavla eller 
altarskåp eller på väggarna i det avskilda koret hade en 
högre sakral status än långhusets offentliga och väl synli
ga utsmyckning. Högaltarskåpens viktigaste bild i mitt
scenen föreställde mestadels Kristi passion eller ett Ma
riamotiv, liksom korsaltarets altarskåp. Olavsbildens pla
cering i altarskåpen ger uppgift om dess rang i bildpro
grammets helhet samt om förhållandet till övriga gestal
ter i skåpet såsom bekännare och martyrer, apostlar eller 
andra bibliska gestalter (Engelstad 1936, 63). Från Kräk- 
lingbo finns en bevarad korstol med en bild av Olav i 
höggotisk stil (Söderberg 1971,235). (Fig 113.)

En redovisning av Olavsbildernas placering i kyrko
rummet försvåras av att många kyrkor varit föremål 
för ombyggnader. Den ursprungliga placeringen av ett 
konstverk är inte sällan okänd. Idag fristående kunga- 
skulpturer, altarskåp, helgonskåp och antemensalen haft 
en helt annan plats under medeltiden (se kap 1 inl). (Fig 
100 a-b.) Av denna anledning utgör väggmålningarna en 
mer tillförlitligt utgångspunkt, än övriga typer av konst
verk, när det gäller att undersöka Olavsikonografins rela
tion till Olavsliturgin, kyrkans bildprogram och liturgi i 
övrigt samt till kyrkobyggnaden som helhet. Eftersom 
denna avhandling utgår från ett avgränsat undersök
ningsmaterial, främst inom måleriet, kan beskrivningen 
emellertid inte bli fullständig. En heltäckande studie av 
samtliga Olavsbilder ryms ej i detta arbete.

Sankt Olav som kyrkans ”stöttepelare”
Pelarbilden av den helige Olav i Födelsekyrkan i Betle- 
hem kan enligt Uppenbarelseboken uppfattas som ett 
symboliskt triumfmotiv, vilket uttrycker helgonets seger 
över döden (Upp 3:11-12): ”Den som segrar skall jag gö
ra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig 
mer lämna det.” (PI 1 ; Fig 4.) Belöningen för helgonets li
dande var inte endast att bli krönt med martyrkronan, 
det ”eviga livets krona”, utan också att få bli en andlig och



Fig 100 a. Långhusets sydöstra hörn i Roslagsbro kyrka, Uppland. 
Helgonkung stående på krigarunderliggare. Träskulptur i fransk hög- 
gotisk stil från ca 1300 vid triumfväggens södra sida, på platsen för 
skyddshelgonets altare. På väggen intill kalkmålningar med motiv ur 
Olavsliturgin, tillkomna 1471.

The southeast corner of the nave in Roslagsbro Church, Uppland. 
Sainted king standing on warrior. Wooden sculpture in French High 
Gothic style from c 1300 at the south side of the chancel arch, in 
place of the altar of the patron saint of the Church. Murals on the wall 
behind with narrative motifs from the Liturgy of St. Olav, painted 
1471.

En av de äldsta anonyma Olavspredikningarna i Vadste
na utgår från bibeltexten Rex sapienspopuli stabilimentum 
est, ”En vis konung är folkets stöttepelare”, ur Salomos vis- 
het (C377:173 v; Vish 6:26; se exkurs 1:6). Olav den he
lige var en pålitlig förebild och en ständigt närvarande 
”stöttepelare” i kyrkan genom sin roll som förebedjare: 
adlmc stabilit ad deum sancta intercessione. Att helgon
kungen var kung, vis och stark skall äga sin tillämpning 
på varje individ, i frågan om att ”regera sig själv, vara vis 
och stå fast i tron och goda seder”. Denna tolkning kan 
appliceras generellt på träskulpturernas och portalstaty
ernas Olavsgestalt.

Portalernas pelargestalter i Europas katedralskulptur 
träder fram inför medeltidens kyrkobesökare i egenskap 
av kyrkans ”andliga byggstenar”, och bekräftar därige
nom den kristna trons styrka. Pelarmålningens Olavsbild 
i Betlehem kan jämföras med pelarskulpturerna på väst- 
fasaden i Chartres, där Gamla Testamentets patriarker, 
kungar och profeter bär upp Apokalypsens bild av Kristi 
återkomst. Olav den helige på pelaren får därför en pro
fetisk uppgift, nämligen att dels representera det rike som 
skall komma, dels förebåda sin egen återkomst. Pela
rens betydelse i Tönsbergs Olavskyrka, grundad omkring 
1180, kan ses som en nordisk motsvarighet (Eriksson- 
Schei 1993, 13—26). Trymåskulpturen på Uppsala dom
kyrkas nordportal, efter förebild från Salomoportalen i 
Chartres, har redan nämnts. Ett annat exempel kommer 
från Olavskyrkan i S:t Olofs socken i Skåne, vars Olavs- 
staty är föremål för vallfart än idag (tab 1:21,24; Bringe - 
us 1997, 25). Vid 1300-talets början när den östra tio
kantiga mittpelaren stod färdig i långhuset lät en präst 
rista in en bön i den färska kalken med runskrift: ”Sante 
ole, bed för mig”. I Roskilde domkyrka ca 1360 målades 
S Olav på en pelare i domkyrkans mittskepp intill S Lu
cius, domkyrkans skyddshelgon (DK 111:3,1583-1587). 
Att privata Olavsaltaren under senmedeltiden placerades 
vid pelare, såsom i Nicolaikyrkan i Stralsund, har både en 
teologisk och en praktisk förklaring.

”evig stöttepelare” i kyrkan och församlingen (Kühnei 
1988, 7-14, 112-147; Lidén 1998, 77). Enligt en alle
gorisk tolkning av kyrkobyggnaden bär helgonkungen 
på pelaren bokstavligen upp kyrkobyggnaden, och fram
träder som en synlig grundval för Guds stad på jorden, 
det himmelska Jerusalem.

Av alla heliga gestalter stod helgonen närmast männi
skorna, vilket uttrycks av pelarnas centrala placering i 
kyrkorummets mitt, in medio ecclesiæ, mitt ibland för
samlingens lekmän. Helgonbildens mänskliga men ändå 
heliga gestalt skulle fungera som en förmedlande länk 
mellan människan och Gud, genom att förkroppsliga det 
gudomliga idealet på jorden och företräda kyrkans lära.

Olavsaltaret i Nidarosdomen, en förebild
Helgonskrinets och Olavskapellets plats i Nidarosdomen 
överenstämmer både i fråga om placering och funktion 
med Olavsaltare och Olavsbilder i många andra kyrkor, 
vilket som ovan nämnts kan tyda på att Nidarosdomen 
utgjort en förebild (se ini I).51 Högaltaret var invigt till 
Kristus och enligt legenden placerat över Olav den heli-

51 Av den omfattande forskningslitteraturen kring Olavskyrka och 
Olavsaltare vill jag främst anföra Fischer 1965, 16 ff, 29, 46, 67, 87, 
132 ff; Hohler, 1983, 284 ff; Blindheim 1981, 63 ff; Wichström 
1981, 253 ff; 1984, 269; Andersen 1995, 32, 44 ff; 1997, 100 ff (se 
vidare inl, kap 3:9 och tab 2:17).



Fig 100 b. Kalkmålningar med 
Olavsmotiv i långhusets sydöstra 
hörn i Väskinde kyrka på Gotland. 
Överst vid fönstret en representa
tionsbild från 1300-talets början. 
Därunder en legendsvit med 
Olavsmirakler. Inhemsk verkstad, 
”Passionsmästaren”, 1400-talets 
första hälft. (Nu fragmentariska.)

Murals with St. Olav motifs in the 
south east corner of the nave in 
Väskinde Church on Gotland. 
Above the window, a representa
tional image of St. Olav from the 
beginning of the 14th century. Be
low, a pictorial cycle with the Mir
acles of St. Olav. Domestic work
shop, “Passion Master”, first half 
of the 15th century. (Now frag
mented.)

ges ursprungliga grav, medan Olavsskrinet med relikkis
tan var placerat strax bakom. Nidarosdomens roll som S 
Olavs gravkyrka och Olavsskrinets dominerande plats i 
oktogonen bakom koret har dock bidragit till att man 
ibland har förbisett, att den framför allt är en Kristuskyr- 
ka invigd till Treenigheten och att S Olav kommer i andra 
hand. När tvärskeppet byggdes ut i samband med ärke
stiftets inrättande 1152/53 och fick fler funktioner, be

rodde det på att domkapitlet utvidgade sin verksamhet 
(Fæhn 1955, 605, 623). En mer omfattande kult och 
bl a femton nyinrättade prästtjänster innebar att det 
krävdes ökat utrymme, och sångkörens över 30 ”kors- 
bröder” behövde ett större långkor. Liturgin blev mer ut
arbetad för ett större antal deltagare, celebranter och mi- 
nistranter såsom diakoner, subdiakoner och korgossar, 
bl a genom de tätare kontakterna med Frankrike.



I tvärskeppets triforievåning fick Olavskapellet och 
Mariakapellet en parallell placering på ömse sidor om 
långkoret och högaltaret, symbolen för Kristi grav. Place
ringen av Maria på Kristi högra sida och S Olav på hans 
vänstra sida blev troligen en förebild för många kyrkor i 
Norden, framför allt i Olavskyrkor med Olavsaltare. Dä- 
desjö kyrka är ett tydligt exempel, men nämnas kan även 
Östra Vram, Vansö, Jumkil och Värmdö (Fig 6, 8). Un
der romaniken flankerades kyrkans högaltare inne i koret 
av Mariaaltaret i norr och Olavsaltaret i söder. Under go
tiken kunde de i en salkyrka behålla samma placering vid 
korets östra vägg, men i samband med en utbyggnad 
kunde de båda flyttas till triumfbågsväggen. I gotiska 
kyrkor var det norra sidoaltaret i långhuset vanligen in
vigt till Maria och prytt med en Madonnabild, medan 
det södra sidoaltaret var invigt till dess skyddshelgon, pa- 
tronus, exempelvis ett Olavsaltare (Lindgren 1995, 30, 
83 ff; 1996, 25 ff, 303). Olavsaltaret var prytt med prakt
fulla konstverk av olika slag, skulptur eller helgonskåp, 
men något fullständigt utrustat Olavsaltare finns dock ej 
bevarat i sin helhet. En bevarad friskulptur kan därför ty
da på ett ursprungligt altare (se kap 1:2:2). Ovanför val
ven i Kaga kyrka finns den romanska Olavsbilden från 
1225 bevarad på triumfbågens södra sida, vilket kan tyda 
på att Olavsaltaret varit placerat direkt nedanför. En må
lad baldakin i på triumfbågsväggen i Stenkyrka på Got
land avslöjar, att där troligen stått ett Olavsaltare med en 
Olavsstaty. Exempel finns på annan placering av Olavsal
tare, t ex vid norra sidan (Engelstad 1936, 201).

Bilderna på Olavsaltaret var placerade i nära anslut
ning till den centrala Kristusbilden, Majestas Domini, el
ler den lidande Kristus på krucifixet. Olavsskulpturens 
placering vid triumfbågens Olavsaltare understryker dess 
roll som triumfmotiv i kyrkorummet. Marias och S 
Olavs parallella placering återkommer senare i flera sen
medeltida altarskåp, vad gäller både korpusskulpturer 
och flygelmålningar (se kap 1, 1:2:2). När altarskåpens 
flygeldörrar var stängda under vardagarna kunde utsi
dans målningar med de representativa motiven av Maria 
och S Olav framträda intill varandra. Madonnan med Je- 
susbarnet symboliserade och personifierade Kyrkan så
som himmelsk makt. Martyrkungen och kyrkolagstifta
ren S Olav var kyrkobyggnadens symboliske ägare och 
representerade även Kyrkans jordiska makt. Maria och 
Olav symboliserade båda kyrkans vishet. Resealtarets 
vikbara diptyk var därför försedd med Mariasidan till 
vänster och Olavssidan till höger.

Placering i kor och långhus
På väggarna, valven eller fönstren i det avskilda koret i ös
ter målades främst representationsbilder av den helige 
Olav, stående i helfigur eller halvfigur, mer sällan tronan

de kungabilder. Vanligen är de placerade på korets södra 
sida. Representativa bilder av S Olav kunde finnas i ett 
stort antal i koret, ty denna bildtyp dominerar även i 
andra konstverk som var placerade i koret, såsom skulp
turer och målningar i altarskåp eller på korstolar, liturgis
ka kärl, böcker eller textilier. Endast i några fa fall före
kommer kormålningar med berättande legendbilder, t ex 
i Kirke-Hyllinge i Danmark och i Dingtuna i Sverige. I 
salkyrkans kor har Olavsbilderna fått en skiftande place
ring. Vanligen är de målade på södra väggen, vid fönstret 
eller i valvet, men de kan även förekomma på södra delen 
av östra väggen (Bonnier 1987, 89, 108 ff, 147, 233 ff). I 
Brunneby, Alnö och Neder-Luleå kyrkor är Olavsbilden 
målad intill östfönstret. En placering på den norra 
väggen är mer sällsynt, såsom vid sakristian i Tensta.

I kyrkans långhus målades de berättande legendbilder
na i en sammanhängade serie på södra sidan av triumfbå
gens vägg eller på den södra långhusväggen intill den. En 
sådan placering har legendsviterna i Åhus, Roslagsbro 
och Knutby samt i Danmarks kyrka (Fig 100 a, 128, 
140—141). Berättande legendmotiv kan även förekom
ma i den östra eller södra valvkappan, såsom i Skamstrup 
och Höjby eller i Kumla och Ösmo. I ett unikt fall fyller 
Olavsbilderna hela valvet i en trave, nämligen i Lids kyr
ka (P1 8 a—d). Olavsbilderna var på så sätt placerade i nä
ra anslutning till Olavsaltaret vid triumfbågen. Därmed 
skapades ett konstnärligt samspel mellan altarets bilder 
av olika slag, såsom antemensale, träskulptur och helgon
skåp, liturgiska kärl samt textilier, och de innehållsrika 
väggmålningarna, ett samspel som kunde utnyttjas i li
turgin (se nedan). Konstverken på Olavsaltaret i koret el
ler långhuset kunde därför ha både offentlig och enskild 
liturgisk funktion. I den offentliga mässan blev de levan
degjorda av prästerna inför lekmännen, men de kunde 
också användas av präster och munkar vid tidegärdens 
sånger och böner, eller vid andra särskilda mässor och 
processioner. Vid Olavsaltaret förrättades också enskild 
andakt, särskilda mässor eller böner (Fæhn 1955, 622). 
När antalet helgonaltaren ökade i kyrkan under senme
deltiden fick de privata andakterna större betydelse.

De berättande legendmotiven förekommer även på 
långhusets andra och tredje trave eller på västra väggen, 
men även då på den södra sidan. Genom placeringen på 
kyrkans södra sida kan Olavsbilderna förknippas med 
kyrkans bilder ur Gamla Testamentet, vilka här kunde 
ha sin plats i kyrkans bildprogram (Nisbeth 1986, 30; 
Lindgren 1995, 30, 303). Motiven ur Gamla Testamen
tet förebådade enligt en typologisk framställning hän
delserna i det Nya Testamentet. De berättande legend
bilderna med S Olavs mirakulösa seglats eller kappseg
lingen, kröningen och Stiklestadsstriden hade genom 
sin anknytning till Olavsmässans bibeltexter ur vishets
litteraturen en uppbygglig och moraliserande funktion.



Målningarnas symbolik förstärkte den skulpterade 
Olavsbildens uttryck på altaret, den fromme och rättfär
dige som genom sin stora vishet skulle ge svar på de bed
jandes frågor.

Undantagsvis har Olavsmotiv även målats på långhu
sets norra vägg, t ex representationsbilden i Mariakyrkan 
i Sigtuna (Strömsten 1976, 18, 24). I några fall förekom
mer berättande bilder på nordväggen, såsom i Finström 
på Aland och Nykyrko i Finland. Albert Målares narrati- 
va bildserier i Sala och Solna är målade på södra väggen i 
kyrkans västra trave, i Floda på södra valvkappan, medan 
hans bildsvit i Almunge fyller den västra väggen (tab 
1:43—44, 48, 50). I Tensta och Täby kyrkor förekommer 
representativa Olavsbilder även i vapenhuset.

5:1:3 Olavsbilderna i liturgiskt samspel
Medeltidens sockenkyrkor i Norden var ofta mörka och 
kalla, de små fönstren släppte inte in mycket ljus och den 
mörka årstiden var lång. Olavsdagen 29 juli inföll visser
ligen vid skördetidens ingång, då dagarna och sommar
nätterna fortfarande var ljusa, men inuti kyrkan var det 
relativt mörkt. Ljuset dämpades av det färgade glaset 
även i de stora domkyrkorna. När vaxljusen tändes vid 
gudstjänsten genomgick kyrkorummet en dramatisk 
omvandling, som återspeglades i det liturgiska samspelet 
och kyrkosångens växelvisa förlopp. I ord och klanger, 
dofter och rörelser samt genom bildernas figurer och fär
ger, förvandlades kyrkan till en scen och konstverkens 
gestalter levandegjordes i en bildernas gyllene predikan 
till Guds ära. Sångens klang under kyrkans tak var avsedd 
att lyfta själen stegvis hän mot himlen. Så skulle Guds ord 
både symboliskt och bokstavligt bringa ljus och värme in 
i mörkets kyla. Det fladdrande skenet från vaxljusen lys
te då upp det skimrande helgonskåpet och den gyllene 
skulpturen av den tronande martyrkonungen, så atr mål
ningarnas motiv med deras dramatiska innehåll i starka 
lysande färger kunde framträda i kyrkans mörker.

Under Olavsfesten kunde helgonets liv och offerdöd 
levandegöras i passionsdramats hela förlopp, ett drama 
som upprepades varje år för deltagarna i den liturgiska ri
ten. Tidegärden utgör den ram, vars alla delar orienteras 
in mot Olavsmässans centrum. Dess första konkreta och 
exemplifierande berättelser leder i en stegrande växelver
kan fram mot den andliga höjdpunkten i mässans sym
boliska budskap, vilken bildar grunden för de senare ti- 
debönernas återkoppling och deras framåtsyftande ka
raktär. I Olavsikonografin kan de berättande legendbil
dernas realistiska karaktär, som präglas av sensus litteralis, 
på motsvarande sätt sägas inrama den symboliska och 
djupare betydelsen i korpusskulpturens gyllene Olavs- 
gestalt, som präglas av sensus spiritualis. De motiv i Olavs
ikonografin, som visat sig ha den största samhörigheten

med mässans centrala budskap, är följaktligen de motiv, 
som gestaltats i de mest monumentala konstverken och 
de utgör även det i särklass största antalet.

Sankt Olavs ankomst och återkomst
Västportalens staty av den tronande helgonkungen på 
Olavskyrkan i Eidsberg utgör som nämnts ovan en illust
ration till att S Olav är kyrkans skyddspatron och ”andli
ge ägare”, att kyrkan står under hanspatrocinium (se kap 
3 inl; Fig 26). Duvan under hans fötter, numera med ska
dat huvud, var ursprungligen sannolikt försedd med en 
olivkvist i näbben. Olavsstatyn välkomnar kyrkobesökar
na till Guds hus, kyrkan som symboliserade det himmel
ska Jerusalem. Guds stad på jorden hade grundats tack 
vare helgonkungens arbete, lyder invitatoriet Magnus 
Dominus till matutinen 29 juli (se exkurs 1:3). Den efter
följande psalmen Venite markerar gudstjänstdeltagarnas 
inträde genom kyrkoportalen, in i den himmelska staden 
(Ps 95). S Olavs ankomst till Norge och hans roll som 
kyrkogrundare framställs illustrativt i Olavsskåpens 
landstigningsmotiv, såsom i Stralsund och Överenhörna 
(sekap 3:4:1). (Fig49b, 52.) Eidsbergsportalens tronan
de kungabild från omkring 1275 har som förebild Ma
jestas Domini från katedralernas västportaler, vars motiv 
skildrar Apokalypsen och Kristi återkomst på Yttersta da
gen (se tab 2:11, 13). Det finns en motsvarande förebild 
inom Olavsliturgin som skildrar spådomen om helgon
kungens ankomst, nämligen den allegoriska onsdagsse- 
kvensen Postquam calix babylonis (se exkurs 1:5). Såsom 
duvan återkom till Noa med olivkvisten, skulle den var
ma sunnanvinden bringa S Olav till landet i nord. Den 
blommande olivkvisten är en metafor för S Olav, som 
skulle värma ”oljan från den sanna tron”. Sången kunde 
sjungas i fastan och förebådade då vårens och sommarens 
värme.

Portalernas Olavsbilder och livsträdsmotivet kan ha 
haft en särskild offentlig, liturgisk funktion vid de utom- 
husprocessioner, som förekom bl a under rogationsda- 
garna i maj månad (Gjerlow 1968, 249-252; Andersen 
1997, 122ff). Då riktade man i väntan på hans åter
komst sina lovsånger och böner om god årsväxt till S 
Olav i hopp om bönhörelse. Under Olavsdagarnas pro
cessioner i slutet av juli kunde man sedan tacka för skör- 
defridens frukter och Flerrens skaparkraft, såsom i Ves
perpsalmen Laudate dominum (Ps 147). Olavsmässans 
bibeltext om vetekornet som måste dö, Nisigranum, kan 
därmed också höra ihop med processionerna (Joh 
12:24). Leofricofficiets och Psaltarens livsträdsmotiv i ti- 
degärdens första psalm Beatus vir, som hör till bokmåle
riets Olavsbilder, har som ovan visats också anknytning 
till portalernas domsymbolik, rättvisan och tingsfriden: 
”Lycklig den som inte följer de gudlösa.”



Sankt Olavs närvaro i bild och drama 
Representationsbildernas Olavsgestalt i det avskilda ko
ret och på de liturgiska föremålen hade sin främsta funk
tion som närvarande och beskyddande deltagare i sam
band med gudstjänstens praktiska ceremonier, vilka ut
fördes av präster, diakoner och korgossar i mässan och i 
tidegärden. Vid övriga tider hade helgonkungen en vak
tande och skyddande funktion, särskilt om han såsom 
skyddshelgon ”ägde” byggnaden. De berättande legend
bilderna som till största delen är placerade i långhuset, 
kan ha fungerat som en offentlig illustration till tidegär- 
dens lectier om hans liv, men framför allt syftade de till att 
för församlingen åskådliggöra det symboliska budskapet 
i Olavsliturgins bibeltexter ur officiet och mässan. Olavs- 
skåpets uppbyggnad av korpusskulptur och flygeldörrar 
samt målningar med representationsbilder och legend
motiv bildar en konstnärlig helhet som också har en li
turgisk funktion. Man kunde läsa helgonskåpet som en 
bok från vänster till höger, där flygeldörrarna fungerade 
som boksidor (se kap 1:3:1). Läsordningen av flygeldör
rarnas berättande bilder är dock inte alltid densamma, 
utan den kan variera beroende på vilken text man utgår 
från och vilken betydelsedimension man väljer (se tab 1 
och 2).

Växelspelet av sång och text i Olavsliturgin är enligt li
turgisk praxis komponerat för att få en stegring i dramat 
och en djupare inlevelse. Tempusväxlingen mellan närva
rande presens, återberättande imperfekt och perfekt samt 
manande och hoppfullt futurum i de liturgiska texterna 
utgör även en aspekt i tolkningen av konstverkens upp
byggnad och komposition (se exkurs 1:1-3). En jämfö
relse mellan texter och bilder vad gäller tempusväxlingen 
kan bidraga till att finna en läsordning och en tolkning 
samt till att nå en fördjupad insikt i konstverkens formel
la och liturgiska funktion, framför allt när det gäller be
rättande legendmotiv, men även representationsbilderna 
och deras attribut. Tempusväxlingen i liturgin kan där
med ses i förhållande till den formala uppbyggnaden av 
ett helgonskåp, från utsidans vardagliga representations
bilder till insidornas berättande legendbilder och förgyll
da skulptur, som blev synliga då skåpet öppnades vid 
Olavsfesten eller vid andra särskilda Olavsmässor. De oli
ka bildtyperna skulle enligt denna tanke utgöra konstver
kets ”tempusformer”.

Utsidan av ett helgonskåp har vanligen realistiskt ut
formade och mindre förgyllda representationsbilder, där 
helgonen framställs stående med sina attribut. Under 
vardagarna när skåpet är stängt och målningarna är vän
da utåt kan skåpet ha fungerat som ett slags ”pelare”, var
vid helgonen blev närvarande i presensform. Liksom på 
pelarbilden i Betlehem förkroppsligades då S Olavs roll 
som kyrkans andliga ”stöttepelare”, särskilt om han var 
dess skyddshelgon. I fråga om Olavsskåpet i Värmdö ut

gör utsidans målningar tydliga historiska illustrationer 
till kyrkans båda invigningsbullor till S Olavs ära, enligt 
sensus litteralis (Liden 1984, 17, 76). Utsidans målning 
kan därför tolkas i perfekt, men helgonbilden är på sam
ma gång närvarande i presensform. I gudstjänstens här 
och nu upphävs tidslagarna, vilket förstärker inlevelsens 
intensitet. Detta överensstämmer med Olavsliturgin un
der vinterperioden och under vardagarna, då skåpet stod 
stängt och man i enskild gudstjänst kunde bedja till hel
gonet om förbön. Under rogationsdagarnas processioner 
under maj månad riktades bönerna inför relikskrin, fa- 
sadskulpturer och altarbilder genom Olav och Kristus till 
Gud i uppmanande imperativ och futurum.

Legendmotiv och attribut i tidegärden
När helgonskåpet öppnas vid Olavsvespern och Olavsva- 
kans inledning 28 juli blir den gyllene Olavsstatyn och 
flygeldörrarnas berättande legendmotiv synliga och där
med närvarande i kyrkorummet i all sin prakt. S Olav är 
då närvarande som lumen vitae, livets ljus. Tidegärdens 
hoppfulla psalmer, böner och lovsånger till den ”evige 
konungen” S Olav och till Gud formuleras i imperativ 
och futurum. Episoder i de berättande bilderna ur Olavs- 
legenden framförs samtidigt växelvis i den liturgiska tex
tens olika tempus. De sakrala motiven med S Olavs om
vändelse i mässan och hans dop är placerade som första 
bilder på helgonskåpens vänstra dörr, såsom i Stralsund, 
Salo, Värmdö och Köping (se kap 3:1, tab 2:1-2; P1 3 
a-b, 4, 6 a; Fig 9-12). De illustrerar därmed legendberät
telsens första episoder under vesperns tidegärd, som först 
introduceras genom kyrkosångens antifoner, responsori- 
er och versiklar. S Olavs omvändelse och missionsgärning 
besjunges i ”nostalgiskt” pluskvamperfekt: O, quantusfi- 
dei, ”Å, vilken glödande tro som hade antänt hans hjär
ta!” Under matutinens lectier 1-3 berättas sedan mer ut
förligt om hans omvändelse, dop och predikogärning.

Att varje händelse i S Olavs liv ödesbestämt leder fram 
mot hans martyrdöd och martyrkröning, enligt sensus 
spirituals, påminns man om genom bibeltextens ma
ningar att följa Kristus (Jak 1:12). De inskjutna antifo- 
nerna Rex Olavus gloriosus och Adest dies letitie skildrar 
kommande händelser som martyriet och himmelskrö- 
ningen samtidigt i suggestivt presens och manande impe
rativ. På så sätt pekar omvändelsemotivet på Olavsskå- 
pets vänstra dörr fram mot bilden av kröningen och mar
tyriet på den motsatta dörren (se kap 3:4-7 och tab 2:4, 
7—8). Redan på Olavsvakans kväll presenteras för betrak
taren profetian om kungens död och himmelsfärd i le
gendmotivens syntes av det liturgiska budskapet, något 
som Lars Snickare har gestaltat i Olavsskåpet i Värmdö 
(P1 19 a-b). När Lars Snickare målar de båda änglarna



som hämtar S Olavs själ upp till himlen, skildrar han ock
så den himmelska musiken som strömmar ner.

Under natten och Olavsdagens morgon 29 juli fortsät
ter återberättelsen i imperfekt om S Olavs liv, död och 
mirakler i nio lectier, antifoner och responsorier. Den 
gyllene Olavsstatyn är hela tiden närvarande som guda- 
sänd och rättfärdig förebild då S Olav hyllas som Guds 
stadsbyggare och kyrkogrundare i invitatoriet Magnus 
Dominus och i psalmerna Venite och Beatus vir(Ps 95, 1). 
Korpusskulpturen i Olavsskåpets mitt utgör en syntes av 
tidegärdens läsning om S Olav som en idealbild av en 
kristen makthavare, mild och from, men rättvis. De gyl
lene attributen bekräftar hans andliga storhet, han sitter 
på ”ärans tron”, klädd i ”ärans” och ”nitälskans mantel” 
(se kap 1:4:2—3 och tab 2:12-15, 6-7). Hans krona, spi
ra och riksäpple informerar om hans höga kungliga rang 
enligt första lectiens responsorium In regali fastigio, ”1 
hans kungliga höghet”. Yxan är hans maktvapen och 
martyrvapen (se kap 4:1:1-3). Boken och ciboriet syftar 
på hans gudstro, ödmjukhet, fromhet och offervilja i 
maktutövning och missionsgärning som besjungs i 1-4 
lectien, Gloriosus rex till In dictis namque legibus, men 
också på ”S Olavs lag” och hans roll som kyrkolagstiftare. 
S Olav som predikande apostel, rex etpropheta, framhävs 
i Östunaskåpets bild av S Olav i borgtornet (se kap 
3:4:2). (P1 12.) Hans styrka liknas vid lejonets och hans 
tålamod med Jobs uthållighet.

Fredlig och försvarslös, beväpnad med andliga vapen, 
gick han mot fienderna som samlats, och hans kamp och 
gudstro illustreras av psalmsången, enligt imitatio David, 
i vilken kung David blir närvarande vid hans sida med sin 
klagan, sina böner och frågor till Gud (Ps 2—20). När han 
avsade sig den jordiska makten och lämnade landet, 
visste han att han skulle dö om han återvände. Den ödes
bestämda landsflykten i Ryssland skildras i 5 lectien Ex- 
plicari minime och 6 lectien Denique decoctus igne, där 
den kallas ett renande eldbad (se kap 3:5 och tab 2:5). Ef
ter bilderna av miraklet med sabbatsbrottet i Träkumla 
och Väskinde, visas S Olav knäböjande framför altaret då 
han mottog Kristi kallelse att följa honom (se kap 
3:10:2). (Fig 72 c, 73 c). Återfärden mot Sdklestad och 
mot döden gestaltas i Olavsantemensalets unika bild av S 
Olav, då han som god kristen överlämnade myntpåsen, 
den fromma själagåvan, för att rädda fiendernas själar. 
Den ridande S Olav och hans ödesfärd mot Stiklestad 
och döden utgör en Christomimetisk motsvarighet till 
Kristi intåg i Jerusalem.

Den efterföljande psalmen In domino confido, ”Hos 
Herren tager jag min tillflykt” ger den bittra landsflykten 
och fredlösheten ett poetiskt uttryck (Ps 11, 15). Den 
modige S Olav stod nu redo med andliga vapen, rustad i 
”trons harnesk och frälsningens hjälm”, han bar ”rättfär
dighetens pansar” och ”trons sköld och svärd” (se kap

1:4:3 och 3:7:1). Altarskåpens korpusbilder av den rusta
de Olavsriddaren med hillebarden i hand syftar på hans 
andliga rustning som korsfarare och missionär, men be
tecknar också att han kan sätta kraft bakom orden. Den 
frivillighet och det mod S Olav har visat inför den före
stående faran beundras i psalmen Domine in virtute, den 
sång som återkommer i själva Olavsmässan, och man för
säkrar honom om Guds förtröstande stöd i det komman
de martyriet (Ps 21).

Kristi närvaro vid Sankt Olavs dröm 
och offerdöd
Så träder enligt liturgisk praxis Kristus själv in i det ”li
turgiska dramat”. I läsningen av den inskjutna texten ur 
LukasevangelietXXvs Kristus genom presensformen närva
rande med sin löftesrika men dock villkorliga maning, att 
följa hans exempel och bära korset (Luk9:23): Siquisvidt 
post me venire, ”Om någon vill följa mig” (se exkurs 1:1, 
3). Läsningen av Kristi maning om lärjungeskapets krav 
riktas enligt texten till den väl förberedde och andligt rus
tade S Olav, men den riktas även till deltagarna i tidegär
dens gudstjänst, betraktare och åhörare. Läsningen av 
Kristi ord innebär att kyrkorummets Kristusbilder akti
veras i ett ”liturgiskt drama” och att bilden av den rusta
de S Olav vid triumfbågen respektive tribunbågen ställs i 
direkt scenisk relation till de närstående bilderna av Kris
tus på korset respektive Majestas Domini eller någon an
nan Kristusbild. Denna konstnärliga interaktion i text 
och bild mellan Kristus och S Olav har betydelse för ”dra
mats” vidareutveckling, och för deltagarnas identifika
tion med martyren inför martyriet och skrinläggningen. 
De inskjutna bibeltexterna om korsbärandets plikt ur 
Jakobsbrevet och Lukasevangeliet upprepas vardera sam
manlagt tre gånger i Olavsliturgin fram till oktaven 5 au
gusti.

Bibeltexten ur Lukasevangeliet läses som prolog till 7 
lectien In odium igitur och dess berättelse om striden mot 
fienderna, martyriet med den lyckliga döden och färden 
till himmelens praktfulla borg. Konstverkens realistiskt 
berättande bilder av Stiklestadsstriden kan tolkas som 
förfluten tid, enligt legendens sensus litteralis i imperfekt 
(se kap 3:7:2—4 och tab 2:7). Den aktivt stridande Olavs
riddaren i Stralsund med svärdet i hand kan också tolkas 
i förfluten tid, utifrån vesperhymnen Deus tuorum mili- 
tum, som efter Olavsmässan prisar hans rykte som modig 
stridsman, Guds riddare (P1 18). Flera konstverk levan
degör enligt sensus spiritualis den symboliska och andliga 
striden i närvarande presens, såsom bilderna från Kau- 
panger, Östra Vram, resealtaret och Albert Målares bild i 
Lid, där den stillsamme Olav blir brutalt överfallen och
dödad (se kap 3:7:5—7). (P1 8 d, 16. Fig 55 b, 58.)

Andra konstverk såsom Årdalantemensalet åskådlig



gör istället den ofattbara händelsen, då helgonkungen i 
dödsögonblicket lyfts upp från krigsskådeplatsen och 
förs till himmelen (se kap 3:7—8). (P120.) I samma ögon
blick omvandlas slagfältet till en fridfull sal i himmelspa- 
latset, adpacem, que exup[b]erat omnem sensum, och kri
get förvandlas ”till en fred som övergår allt förstånd” (se 
kap 3:8 och tab 2:8). Den himmelska makten blir närva
rande i kyrkorummet och levandegörs i konstverkens 
kröningsmotiv. Här åskådliggörs helgonets belöning, 
martyrkronan, och livsmålet för den troende: själens 
frälsning och ett evigt liv. ”Lycklig den som bytte så”, 
sjunger man i en avslutande vers, felici commercio, som 
antyder att helgonen ingick i en utvald skara som fick ta 
del i det ”saliga utbytet”, sacra commercio, men att denna 
lycka var ouppnåelig för många. Martyrkröningen och 
himmelsfärden skildras i presensform eller perfekt, varför 
kröningsmotivet kan tolkas som en bekräftelse och en re
presentativ symbolisk illustration till hans helgonvärdig
het (se nedan).

Efter martyriet och himmelsfärden blir tidegärdens 
deltagare åter förflyttade bakåt i tiden, ty då återberättas i 
8 lectien Nocte vero precedente med förflutet tempus en 
händelse som redan inträffat före S Olavs död, nämligen 
S Olavs dröm och hans uppenbarelse av Kristus (se kap 
3:6 och 3:7:7, tab 2:6). Drömmens innehåll skildras där
emot i presens, och kontakten mellan Kristus och S Olav 
levandegörs för deltagarna. Kristus stiger åter fram på 
kyrkorummets scen och blir närvarande. Kristus kallar: 
”Kom till mig min käre Olav”!, och hans kallelse uppre
pas därefter två gånger: Veni chare meus\ Kristus kallelse 
och det heliga samtalet mellan Kristus och S Olav åskåd
liggörs av konstverk såsom målningarna från Trondheim 
samt i Knutby och Danmark (Fig 44 d, 56 b-c, 60—61). 
En förklaring till att Olavsikonografm har så fa drömmo
tiv, kan vara att Kristi maning om lärjungeskapets krav på 
efterföljelse får sin centrala betydelse i mässans bibeltex
ter, där kyrkorummets Kristusbilder spelar en mer domi
nerande roll. Olavsliturgins drömscener förverkligas ge
nom närheten mellan Kristusbilden och Olavsbilden och 
genom den gestaltade interaktionen. Kombinationen av 
drömbild och stridsbild i Värmdö överensstämmer med 
kung Davids dröm och heliga konversation i matutinens 
profetiska psalm Domine quid (Ps 3:5-9). Så skall profe
tian uppfyllas i mässans passionsdrama.

Legendmotiv och attribut i mässan
Den stora tidegärdens avslutande läsning före Olavsmäs- 
san i 9 lectien Euoluto itaquepassionis samt efterföljande 
responsorier, verser och antifoner vittnar om S Olavs 
blodsutgjutelse och de underverk som genast skedde vid 
den döda kroppen på slagfältet (se kap 3:10:1-8 och tab 
2:1—8). Dessa blodsmirakel saknas i de flesta Olavsfram-

ställningar, men Lars Snickare har i Värmdö framställt S 
Olavs död i en bild som komprimerar flera av tidegärdens 
martyriemotiv, dröm, fridsförvandlingen och himlafär- 
den (se kap 3:7:7 och tab 2:7; PI 19 b). I bildens centrum 
syns det stora såret i knäet, där det pulserande och under
görande blodet strömmar ned i marken, så att hela land
skapet förvandlas till paradisets blomstrande trädgård. 
Lars Snickares bild följer tidegärdens liturgi på ett sätt 
som leder fram mot en av Olavsmässans centrala texter, 
Nisi granitm, ”Om inte vetekornet faller i jorden och dör” 
(Joh 12:24-26; se exkurs 1:1). Psalmen TeDeum och al- 
leluiaversen Corona aurea, som senare avslutar tidegär
dens läsningar ur Olavslegenden och därmed intygar 
hans rättighet att få bära helgonglorian, fick sedan inom 
den senmedeltida kröningsceremonin en status av juri
disk bekräftelse (se kap 3:4:3—4).

De följande antifonerna, hymnerna och psalmerna 
om Olav den heliges storhet som martyr, hans underverk 
och helande mirakelkraft, sj unges både före och efter 
mässan i laudes och vespern som inramning till mässan, 
liturgins centrala mittpunkt (se exkurs 1:1,3). Förutom 
miraklet med den botade engelske prästen, framhävs hur 
S Olav bistod väringarna i Kirjalax armé i kampen mot 
hedningarna i Imperator greens och Greens césar. De ut
gjorde tydliga prov på att deltagarnas böner till helgon
kungen under mässan skulle kunna ge direkta resultat, 
och i de många gånger kraftfulla Olavsbönerna spelar de 
bedjande själva huvudrollen. Genom denna inramning 
sätts Olavsliturgin och kyrkorummets Olavsbilder i di
rekt relation till den övriga utsmyckningen. Bilderna av 
hans gudstro och missionsgärning, lidande och offerdöd 
samt triumferande himmelskröning belyses av mässans 
övergripande centrala budskap om Kristi passion och 
Kristi efterföljelse.

Av de tio huvudmotiven i Olavsikonografm åskådlig
görs i mässfirandet framför allt seglatsen, kröningen, stri
den och offerdöden, vilka också utgör de till antalet 
största motivgrupperna vad gäller bevarade verk (se kap 
1:2:3, 3:3:1, 3:4:4, 3:7:1). Det är också dessa motiv som 
vanligtvis förekommer i de monumentala Olavssviter 
som är placerade i långhuset, antingen vid triumfbågen 
eller i valvet, på långhusets södra eller västra vägg. Samma 
motiv har valts för Olavsskåpets legendbilder på Olavsal- 
taret. Sambandet mellan Olavsmässans offentliga liturgi 
för lekmännen och långhusets Olavsbilder understryker 
deras offentliga karaktär och deras didaktiska och mora
liska funktion inför betraktarna. Mässans budskap och 
långhusets Olavsmotiv har därför som gemensamt syfte 
att undervisa om och sprida kyrkans lära, samt att fram
hålla helgonkungen som en hjälte och en idealgestalt för 
en kristen makthavare.

Eftersom denna allmänna gudstjänst är församlingens 
firande av helgonkungens himmelska födelsedagsfest,



präglas mässan av glädjebudskapet i inledningssången 
Gaudeamus, ”Låt oss alla glädjas” och den inledande ver
sen, ”Herre, kungen gläds åt din styrka” ur Olavsmässans 
huvudpsalm Domine in virtute (Ps 21 ).Jakobsbrevets epis
teltext Omne gaudium existimate poängterar i sitt vis
domsord, att ur prövningen kommer lyckan: ”Skatta er 
bara lyckliga!” (Jak 1:2). Den alternativa inlednings
sången Laetabitur iustus, som är hämtad ur psalmen 
Audi Deus där David attackeras, betonar den rättfärdiges 
förtröstan (Ps 64:11; Schmid 1945, 16). Sekvensen Lux 
illuxit uppmanar alla troende att ”renhjärtat och inner
ligt” stämma upp en jubelsång.

Nidarosmässan kan alternativt inledas med den långa 
psalmen Misericordias Domini, som handlar om kung 
Davids tronbestigning och kröning samt om Guds oer
hörda makt över natur och människa (Ps 89). Davids 
tron liknas vid solen. Verserna Posuisti Domine och Mag
na est gloria ur huvudpsalmen, som sjungs vid graduale 
och offertorium, bildar tillsammans med den inledande 
kollektbönen Deus qui es regum corona, ”O Gud, du som 
är Konungarnas krona och Martyrernas seger”, en inram
ning till mässans centrala prydnadssång, sekvensen Lux 
illuxit (Ps 21:4, 6; se exkurs 1:4). Olavsikonografms krö- 
ningsbilder har ett nära samband med dessa texter, sär
skilt på grund av deras samband med kungakröningens 
ceremonier och Törnekronans mässa (se kap 3:4:4 och 
tab 2:4). Både text och bild i Olavsmässan åskådliggör, 
att den jordiska kröningen i kyrkan endast sker genom 
Guds nåd, Dei gratia. Kröningstemat avslutas i offer- 
toriesången Gloria et honore, som skildrar S Olavs ärofyll- 
da och nästan gudalika triumf (Ps 8:6—7). Dess härskar
tanke hör ihop med underliggarbilderna: ”Du lät honom 
härska över dina verk, allt lade du under hans fötter.”

Olavsmässans martyrietema skildrar liksom Olavsbil- 
derna både striden, offerdöden och korsbärandet (se kap 
3:7 och tab 2:7). Flera av bibeltexterna hör till den äldsta 
liturgin (se exkurs 1:1). Olavsikonografms bilder av stri
den på Stiklestad har inte bara anknytning till tidegär- 
dens realistiska stridsskildring. De gestaltar även läsning
en av hjälteskildringen i mässans epistel text ur 2 Timo- 
theosbrevet, Memor esto och Nemo militans, med den 
pliktuppfyllande förmaningen att strida som ”en god sol
dat åt Kristus” (se kap 3:7:2—7; se exkurs 1:1). Väggmål
ningens Olavs riddare visar på ett realistiskt och slagkraf
tigt sätt, att han är en stridande förebild och en hjälte, 
som hörsammat Kristi kallelse, lytt ”reglerna” och därför 
fått segerkransen. Evangelietextens martyriemotiv om 
vetekornet, Nisi granum ur Johannesevangeliet, har nära 
samband med livsträdsmetaforiken och rogationsdagar- 
nas böner om god årsväxt, men också med Olavsbilder- 
nas offermotiv, t ex i Lid och Värmdö (se kap 3:7:7—8; ex
kurs 1:1).

I Olavskultens liturgiska texter handlar det mest cen

trala martyrietemat om korsbärandets plikt. Flera av dem 
utgår från Kristi villkorliga maning om efterföljelse i 
evangelierna (Jak 1:12; Luk 9:23, 14:26—33; Mark 8:34; 
Matt 16:24; Joh 12:26). Korsbärandet genomsyrar inte 
bara mässans episteltexter och evangelietexter, utan även 
tidegärdens kapiteltexter eftersom dessa upprepas tre 
gånger fram till oktaven. Inom Olavsikonografm har det
ta centrala motiv där S Olavs lidande direkt efterliknar 
Kristi lidande inte fått lika stort utrymme i konstverken 
som kröningsmotivet och seglatsmotivet (se kap 3:7:9). 
Däremot har korsbärandets tema och dess speciella kom
position i tidegärd och mässa fått mycket stor genom- 
slagskraft i senmedeltida Olavstexter och predikotexter 
av olika slag, såsom legenderna från Ribe, Leuven och 
Lübeck men även i Rödzdfiåten (se kap 2:1:1—3 och ex
kurs 2). Ett unikt exempel är Andenesskåpets stora mål- 
ningssvit som liknar Stiklestadsmartyriet vid Golgata, 
där Olav den helige framställs bunden vid korset. Liksom 
i Olavsmässans liturgiska texter är korsbärandets tema 
nära anknutet till seglatsmotivet.

De texter ur Olavsmässans liturgi som fått störst iko- 
nografisk genomslagskraft rör Nidarosmässans symbolis
ka seglatsmotiv lustum deduxit, en text som hör till den 
äldsta liturgin i Leofricofficiet och som är hämtad ur den 
bibliska vishetslitteraturen, Salomos vishet (se kap 2:1:1, 
3:3:1-10, tab 2:3 och exkurs 1:1-3). Flertalet av Olavs
ikonografms många seglatsbilder uppvisar ett mycket nä
ra samband med Olavsmässans seglatstema, både i dan
ska och svenska konstverk. I både text och bild förekom
mer vid sidan av den rent konkreta berättelsen enligt bi
belns sensus litteralis framför allt en symbolisk innebörd 
enligt mässans sensus spiritualis. Det gäller vindsymboli
kens element, vishetens lots och Guds rorsman samt 
sundklyvningen och striden mot sjöodjuret och sjöjung
frun, men också kappseglingen med brodern, pilskjut
ningen och trollstriden samt förvandlingsformeln och 
lindebarnen. Vindsymboliken då S Olav stillar stormen 
är hämtad ur Syraks bok, men förekommer också i mäs
sans psalm Misericordias Domini (Ps 89).

De utvalda seglatsskildringarna i den bibliska vishets
litteraturen och psalmernas vindsymbolik formas i Olavs- 
liturgins och Olavsbildernas seglatsmotiv till ett gemen
samt symboliskt vishetstema, avsett att åskådliggöra bi
belns vägledande kunskap för människans frälsning. Det 
andliga budskapet som inte kunde förklaras i ord kunde 
visualiseras i bildernas sensus litteralis, den grundläggande 
ikonografiska betydelsen, t ex i Lid, Ösmo, Dingtuna, 
Dannemora eller Värmdö (P1 5, 8a-b, 9; Fig 37-39). 
Även om skeppet var stort och välutrustat och besätt
ningen kunnig i sjöfart och navigation, kunde man inte 
klara sig utan Guds vägledning gentemot ondskans mak
ter. Om man bad S Olav om hjälp, kom han som Vishe
tens lots och ledde fartyget genom alla hinder, ja till och



med så att klippan öppnade sig. Seglatsmotivets stora ge- 
nomslagskraft i såväl bild som text hänger samman med 
skeppets övergripande och djupare betydelse. Skeppet 
var en symbol för kyrkan och dess väg, men framför allt 
för den enskilda människans livsväg och hennes fräls
ning. Ett exempel på en sådan tolkning är Vadstenapre- 
dikningarnas symboliska skeppsmetaforik kring ”livets 
vågor” och ”de timliga bekymrens vågor” (se exkurs 1:6).

I en offentlig gudstjänst som Olavsmässan passade 
detta motiv särskilt bra, ty varje individ i församlingen 
ansågs behöva en lots på sin frälsningsseglats. Temats roll 
i mässan kan vara en av anledningarna till att S Olavs sjö
färd och kappsegling fick spridning utanför kyrkan i 
form av rimmade ballader (se exkurs 2:1). Vid sidan om 
Olavsliturgins bibeltext lustum deduxit om flykten från 
den orättfärdige brodern förekom i mässan även epistel
texten Beatus vir qui in sapientia, ”Lycklig den som för
djupar sig i visheten”, vilket återknyter till glädjebudska
pet i mässans inledning. Att man för kyrkorummets bild
konst valde de glädjerika, upplyftande och praktiskt väg
ledande motiven framför lidandet och korsbärandet, be
ror sannolikt på deras didaktiska och moraliska syfte. De 
skulle också levandegöra Guds stora vishet inför det 
mässunder som församlingen strax skulle bevittna.

Den gyllene statyn och triumfmotivet
Deltagarna i Olavsmässan kunde efter offertoriet och 
nattvarden uttrycka sin tacksamhet i böner till Gud inför 
bilderna av Kristus och helgonet. Som avslutning lästes 
den gamla bönen Vitalis hostie i postcommunio: ”Åter
uppväckta till nytt liv av det livgivande offret” (Schmid 
1945, 16). Skulpturen åskådliggör som ovan visats 
många av officiets konkreta texter men bildar också en 
komprimerad syntes av liturgins övergripande budskap, 
vilket överensstämmer med den poetiska syntes av hela 
Olavsliturgin som framställs i mässans prydnadssång Lux 
illuxit, ”Ljuset bådar glädjedagen” (se exkurs 1:4). Kung- 
ens gyllene insignier och tron bekräftar det övergripande 
martyriebudskapet i hela Olavsliturgin, att han upphöjts 
till himmelen och förflyttats till den eviga glädjen, vera 
migrans adgaudia. Sångens budskap i Rex Olavus glorio- 
sus blir då förståeligt, att helgonkungen vid sin återkomst 
ger invånarna i mörkrets land lumen vitae, ”livets ljus”. 
Den skulpterade Olavsstatyn på Olavsaltaret åskådlig
gjorde och förkroppsligade helgonkungens himmelska 
makt och hans ständiga närvaro i kyrkan, vilket gjorde att 
de troende inför kungabilden under hela året kunde 
framföra sin vädjan om förbön för sin själs frälsning inför 
Gud, i enskild eller offentlig bön.

Att ”Guds stråle”, Olav den helige, skulle ”magasine
ra” sommarens ljus under vintermörkret illustreras av så
väl Olavsliturgins ljusmetaforik som den gyllene färgen

på Olavsstatyn. Den skulle också magasinera det ”eviga 
himmelska” ljuset. Den gyllene färgen liksom hans kro
na, mantel och andra insignier utgör en bekräftelse på 
hans triumf, segern över döden. Den visar att helgonet 
befinner sig i tidsperioden ”aevum” mellan tiden och 
evigheten, där de saliga och änglarna vistas. Statyns pelar- 
liknande utformning gestaltar en gyllene ”ljusstråle”. Ge
nom bildkonsten kunde det göras troligt, att en sådan 
”öververklig” gestalt genom bönen skulle kunna väckas 
till liv, för att komma ned till jorden och bistå människan 
i hennes nöd. Bilden gestaltade bönhörelsens möjlighet. 
Syftet att väcka gudsfruktan och ödmjuk tro hos den en
skilda människan, en tro på att denna makt skulle kunna 
åkallas och komma till hjälp, kan ha blivit uppnått just 
genom Olavsmässans kombination av sinnesintryck. En 
anonym Vadstenapredikan från 1300-talet tolkar Olavs
liturgins ljusmetaforik utifrån bibeltexten (C377:131 r; 
Job 37:22): Ab aquilone aurum venit, ”1 guldglans kom
mer han från Norden, Ja, Gud är höljd i fruktansvärt 
majestät”.

Ett av de viktigaste attributen i Olavsframställningar- 
na är den nedtrampade hopkrupna underliggaren under 
S Olavs fötter (se kap 4:2—3, tab 2:16:1—4 och tab 7). Un
derliggaren har som ovan visats samhörighet med Psalta- 
rens olika trampmotiv, såsom mässans offertoriesång Glo
ria et honore, men även vad gäller triumftemat och dom
symboliken i psalmsången under Olavsdagens avslutan
de kvällsgudstjänst. Vespern 29 juli samt vespern 30 juli, 
3 och 5 augusti inleds samtliga med psalmen Dixit domi
nus (Ps 110): ”Så lyder Herrens ord till min härskare: 
’Sätt dig på min högra sida, medan jag lägger dina fiender 
som en pall under dina fötter.’ ” Utifrån tronbestigning- 
ens ceremoniel med investitur och edsbesvärjelse får S 
Olav sin himmelska kungaspira med uppmaningen: 
”Härska nu bland dina fiender!” (se kap 1:4:2, 3:4:3). I 
enlighet med förebilden Melkisedek blir S Olav också ut
nämnd till sacerdos aeternum, präst för evigt. Olavsikono- 
grafins gloria, krona och turban har sin förebild i en sa
kral skrud, enligt förebilden i versen Corona aurea, som 
också är central alleluiavers i Olavsmässans kröningstema 
i Lund (Lindberg 1923, 322). Denna vers om Olav den 
heliges oerhörda himmelska makt illustreras hotfullt i 
sången. Gud står vid hans sida och ”han krossar kungar 
på sin vredes dag”. Ondskans makter, krigaren, kungen, 
lejonet och draken, ligger alla slagna, liksom skulpturens 
underliggare. Enligt Leofricofficiet hade S Olav trampat 
ned ”den gamle ormens huvud”, Satan och Antikrist. 
Olavsunderliggarens utformning enligt de bevingade, 
kungahövdade, apokalyptiska odjuren ger vesperguds- 
tjänstens triumftema en profetisk karaktär, som visar S 
Olavs kommande maktkapacitet. Inför Guds makt kan 
hans fiender förvandlas till förkrympta odjur. I egenskap 
av evig martyr och helgonkung, präst och domare perso



nifierar Olavsskulpmren den kyrkliga Jurisdiktionen och 
kyrkolagstiftningen samt kyrkans frihet, libertas ecclesiae.

Bland änglar och människor
De efterkommande dagarnas läsningar ger mänga exem
pel på S Olavs olika underverk och mirakler, av vilka 
dock inte alla återges i bildkonsten (se kap 3:8:1—8 och 
tab 2:10:1—8). Genom att responsorier från Olavsdagens 
matutin, såsom In regali fastigio, O quantusfidei och lus
tus vero ut leo, flätas in mellan läsningarna av mirakelbe
rättelserna, påminns deltagarna alla dagar om helgonets 
gudstro och dygder, mod och styrka. Sångerna och psal
merna uttrycker en bekräftelse på att S Olav nu uppfyllt 
Kristi maning om korsbärandet i kapiteltexterna, vilka 
läses flera gånger under dagarna fram till oktaven (Jak 
1:12; Luk 9:23). Att helgonet därför har rätt att få vistas 
bland änglarna har dessförinnan blivit slutgiltigt befäst 
inför församlingen i den offentliga Olavsmässans alleluia, 
Sancte olaue qui in celis. Målningen av S Olav och änglar
na i Kaga blev sannolikt placerad på triumfbågens vägg, 
för att helgonkungens triumf skulle vara synlig för för
samlingen under mässan (se nedan).

De följande dagarnas lovsånger hyllar Olav den heliges 
triumf och himmelskröning, såsom psalmerna Gloria et 
honore och Posuisti Domine samt antifonerna Sit semper 
summa laus, Magni patris Olaui, Corde et ore eller Nos pa
riter cuncti, Hodiegloriosus och Exultemus omnes. Textens 
huvudpersoner är nu de närvarande gudstjänstdeltagar
na, vilkas lovsång och firande i kyrkan ska ge dem be
skydd. Sångernas samband med de berättande krönings- 
motiven kan förklara varför bilderna av S Olavs kröning 
är placerade intill triumfbågen (se kap 3:4:6). Olavsskri- 
nets skönhet antyds i antifonen Gloriosissime rex et mar
tyr, ty den helige kungen är nu ”Norges ljus och hela lan
dets smycke”, vilket kan anknytas till skrinläggningsmo- 
tiven (se kap 3:9 och tab 2:9; Fig 1, 69). Glädjen över 
translationen uttrycks i Leofricofficiet i sången Cuius 
nunc membra, ”Lyckliga Norge mottager nu hans lem
mar vars själ tillhör det himmelska kungadöme, där han 
nu härskar tillsammans med Kristus” (se exkurs 1:2).

När Olavsfestens gudstjänster var över och Olavsskå- 
pet stängdes visades den vardagliga helgonbilden på ut
sidan igen. Den kyrkliga Olavsfestens återkommande 
gudstjänst, ett drama fyllt av musik, bilder och texter, fick 
stor genomslagskraft i olika kulturmiljöer utanför kyr
kan. Förvissningen om helgonets konkreta närvaro i kyr
kan, dels som jordisk relik eller bildframställning, vars 
kraft var omedelbart tillgänglig, dels som en mer oåt
komlig himmelsk gestalt, ökade troligen den troendes 
förhoppning om bistånd. ”Den gudomliga närvaro som 
kultbilderna i sitt ursprungliga skick har levandegjort, 
och den kontakt med medeltidens kyrkobesökare som fi

gurerna genom ansiktets uttryck och fokuserade blick
riktning har förmedlat”, kommer enligt Liepe, ”sällan till 
synes i dag när figurerna framträder i ett avskalat, naket 
trärent skick” (Liepe 1995, 19). ”1 sitt kultiska samman
hang manifesterade triumkrucifixet och helgonbilderna 
vad som för kyrkan var en levande sanning, nämligen ex
istensen av det gudomliga och Guds människoblivande 
genom Kristus. Av bilderna krävdes av denna anledning 
en hög realitetsgrad, samtidigt som deras tillhörighet till 
en annan och högre sfär än den jordiska också måste 
komma till tydligt uttryck.”

5:2 OLAVSBILDERNAS TENDENS 
5:2:1 Sankt Olavs sällskap
En undersökning av Olavsbildernas ikonografiska kon
text och S Olavs sällskap i de enskilda bildprogrammen är 
befogad, då detta ”sällskap” utgör indicier på kultbilder- 
nas tendens. Olavsbildens placering i kyrkorummets och 
de enskilda konstverkens helhetskomposition ger inte 
bara som ovan visats information om konstverkets prak
tiska funktion i gudstjänsten utan också om hur helgonet 
värderades i förhållande till kyrkolärans andliga hierarki. 
En plats i koret eller i mitten av altarskåpets korpus ger 
helgonet en hög rang. En placering intill Gud Fader, 
Kristus och Maria, en apostel eller en evangelist tyder på 
en högre andlig status än om S Olav står intill ett lokalt 
helgon. S Olav framträder som sidomotiv till Nådastolen 
och Nådafadern i Kullingskövde, Torslanda, Andenes, 
Skervöy och Helgöy samt Skellefteå och Linde (tab 1:76, 
7:4—5). 1 Hollola kyrka på 1480-talet blev biskopsstolens 
två sidogavlar prydda av vinrankan, en Kristussymbol, 
samt en Olavsbild, och antemensalets mittbild av mon- 
stransen blev flankerad av Maria och S Olav (Edgren 
1998, 281-288; se kap 4 inl). (Fig 185 a-b.)

Genom sin plats i kyrkorummet enligt Nidarosdo- 
mens förebild har de äldsta Olavsbilderna som ovan vi
sats nära samhörighet med bilderna av Kristus och Maria. 
I denna ”treenighet” som även förekommer i Veienskåpet 
är Olav underordnad (Fig 102). Huvudmotiven Majestas 
Domini och krucifixets triumfmotiv efterföljs i senme
deltidens altarskåp vanligen av en berättande Golgata- 
scen i korpus och det finns exempel på Nådastolen, Nå
dafadern eller Gregorius mässa (se tab 1 och 7). Olav den 
heliges tidigaste belagda sällskap i bildkonsten utgörs av 
protomartyren Stefanus, ärkediakonen Vincentius och 
martyrkungen Knut, framställda intill pelarmålningen i 
Födelsekyrkan i Betlehem, den äldsta målningen i Olavs- 
ikonografin. Bakgrunden till denna gruppering diskute
ras mer utförligt nedan i avsnittet om stiftarporträttet av 
Kristin Sigurdsdotter (se kap 5:2:2).

Mariamotivens placering har förklarats av det kungli
ga brudparet i psaltarpsalmen Eructavit cor meum (Ps



44:10): ”Kungadottern står bland dina skatter, i Ofir- 
guld står bruden på din högra sida” (Skarp 1993, 34). 
Psalmen kan även förklara S Olavs placering såsom 
praktfull hjältekonung vid Marias sida, rustad med svärd 
och pilar (Ps 44: 2—9). I de över 70 altarskåp där S Olav 
har en framträdande plats i korpus är inte sällan den cen
trala scenen ett Mariamotiv, såsom Marie kröning, Marie 
himmelsfärd eller den apokalyptiska Maria (Nordhagen 
1981,387 ff). Marie kröning, Marie död och begravning 
utgör här berättande parallellmotiv till Olavsikonogra- 
fins legendmotiv (se tab 1: 2, 6, 41, 46-47, 50-51,66). 
Att S Olav och Maria ingår i en trio tillsammans med nå
got helgon i en korpusscen är vanligare i norska altarskåp, 
såsom i Leka, Grip, Hjörundfjord, Skervöy och Helgöy, 
men finns också i några svenska fall, t ex i Köping. Ma- 
riamiraklerna i resealtaret har satts i samband med ett do
minikanskt inflytande vid det norska hovet (Edgren 
1993, 160ff; se kap 3:4:3). Olav och Maria i par före
kommer i dominikanska sigill, såsom från Olavsklostren 
i Bergen och Skänninge (Ahnlund 1954, 149; Hallberg 
1961,43 nr 11-12). I Yttergran och Ljustorp har S Olav 
själv fått platsen i mitten (Fig 17, 153). Olav och Erik har 
i Hammarbyskåpet inkluderats i korpusscenen med 
Konungarnas tillbedjan (Fig 101).

I undersökningar av Olavskyrkor och Olavsbilder i 
Danmark med Skåne har Nyberg visat, att S Olav inte 
sällan intar en förstarangsplats i ett triumvirat tillsam
mans med övriga helgon, såsom Olav-Nicolaus-Mikael 
(Nyberg 1981, 69-84; 1988, 43 ff; 1997, 53-80). Det 
kan gälla såväl kyrkoområden och patrocinier i ett stift, en 
stad eller en socken, som i enskilda kyrkors bildprogram. 
Olav den helige i Nidaros utgör en modell och en proto
typ för utformningen av kulten kring S Knut i Lund och 
S Erik i Uppsala, men också för andra nordiska helgon. 
Nordens tre helgonkungar, Olav—Knut—Erik, utgör ett 
gemensamt ”treenighetsmotiv” i en grupp senmedeltida 
konstverk, främst i skånskt kalkmåleri men även i en rad 
altarskåpsskulpturer (tab 2:18; Fig 189). Man har velat se 
motivet som uttryck för det världsliga frälsets unionspoli- 
tiska ambitioner. Enligt Nyberg kan de skånska bildfram
ställningarna av de tre helgonkungarnas triumvirat ses 
som ett uttryck både för ett nordiskt rättsförbund och en 
unionspolitik, medan de tillsammans med kung David 
eller S Stefanus i quartum comparationis snarare betonas i 
sin roll som missionärer. Olav-Knut-Erik kan även ses 
som en nordisk motsvarighet till Heliga Tre Konungar.

Stiftsområden
Den äldsta bilden av triumviratet Olav-Knut-Erik upp
träder redan vid 1200-talets mitt i Uppsala stift, nämli
gen i bonaden från Skog (Franzén-Nockert 1992, 51-61 ; 
se kap 1:4:1 och tab 6:45; Fig 105). Bilder av de tre nor

diska helgonkungarna kan ses som en symboliska illu
strationer till den nordiska kyrkoprovinsens gemenskap 
och gemensamma ordensprovins, i kyrkligt bruk kallad 
Dacia (Helander 1989, 214, 249). ”Unionen kan all
mänt ha emotsetts som en fredsstärkande faktor”, menar 
Helander, ”Den kan också ha motsvarat personliga prefe
renser. Kyrkan, själv övernationell, torde också sett ett 
värde i unionen.” När S Olav framträder i par tillsam
mans med S Erik i deras egenskap av rikspatroner inom 
kyrkokonsten kan det tolkas som ett unionspolitiskt ut
tryck från de nordiska stiftens sida. Ett tidigt exempel i 
Linköpings stift, som präglades av Lundatraditionerna, 
är bilderna av Olav på norra (!) sidan och Erik på södra si
dan av tribunbågen i Hjälmseryd 1200-1225 (Nisbeth 
1986, 35). De står på vakt vid portarna till det heliga Je
rusalem. Att Olavskulten var tidigt etablerad i Uppsala 
ärkestift visar Olavskyrkan i Sigtuna och Vallentunaka- 
lendariets Olavsmässa omkring 1200 samt Valö-skulptu- 
ren (Schmid 1945, 17; se kap 4:2:2, tab 7:1,2:18 och ex- 
kurs 1:1). (Fig 7 b.) När den gotiska domkyrkan byggs i 
Uppsala och Erikskulten utvecklas i slutet på 1200-talet 
får de två helgonkungarna pryda varsin portal och senare 
instiftas ett gemensamt altare till deras ära (Fig 99). Till 
detta altare knöts under 1300-talets första hälft ett pre- 
bende bekostat av en nyinrättad Olavsskatt från ärkestif
tets norrländska provinser, vilka tidigare betalat denna 
skatt till Nidarosdomen, och detta prebende orsakade en 
mångårig tvist mellan Uppsala och Nidaros (Ahnlund 
1954, 127ff; Lundegårdh 1997, 127ff).

På motsvarande sätt hade Magnus Eriksson och drott
ning Blanka för deras svensk-norska union låtit instifta 
ett gemensamt altare för Olav och Erik i Nidarosdomen, 
och troligen fanns ett sådant i Bergens dominikanerklos- 
ter redan omkring år 1300 (Faehn 1955, 622; Eriksson- 
Schei 1993, 168). Mellan stiften, klosterordnarna och 
städerna bedrevs under hela medeltiden ett nära nordiskt 
samarbete över gränserna, varför de talrika parbilderna av 
Olav—Erik i Sverige och Finland kan förklaras av deras 
liturgiska funktion (P1 23; Fig 14, 101, 103, 145, 164— 
180). Biskopen grundade ett Olavsahare i Nicolaikyrkan 
i Stockholm omkring 1350 och hundra år senare lät man 
pryda det väldiga högaltarskåpet från 1468 med ståtliga 
bilder av kyrkans skyddshelgon, jämte Maria-Olav—Erik 
(P1 10). Under Jacob Ulfssons tid kunde de två få en äro
full placering vid östra korfönstret, såsom i Alnö och Ne- 
derluleå (Fig 167, 169). Satsningen i Åbo stift på kulten 
av Erik-Henrik-Olav har satts i samband med kyrkans 
korstågsplaner mot öster (Schmid 1954, 168). Paret 
Olav—Knut kan uppfattas som uttryck för den danska 
kyrkans unionspolitik, särskilt i Roskilde stift, där det 
kungliga kansliet utvecklade ett nära samarbete med 
ärkestiftet i Nidaros under ledning av Margareta I (se 
nedan) (Haug 1996, 175 ff, 380 ff).



Fig 101. S Olav och S Erik intill 
Maria med Jesusbarnet i korpus
scen med Konungarnas tillbedjan. 
Altarskåp, Hammarby (Sö). In
hemskt arbete (Hermen Rode 
infl) ca 1470-1480.

St. Olav and St. Erik with the Ma
donna and Child in the corpus 
scene with Adoration of the Magi. 
Altarpiece, Hammarby (Sö). Do
mestic work (Rode infl) c 1470- 
1480.

Då en påve, en biskop, en abbot eller en diakon fram
träder vid S Olavs sida utgör det ett mer entydigt indici
um på ett inflytande från kyrkan och stiftet. Ett problem 
är dock att biskopsbilden inte sällan saknar inskriptioner 
och attribut och därför ej alltid kunnat identifieras. Det
ta gäller biskopen intill S Olav i Kaga, som skulle kunna 
föreställa Birger jarls broder, biskop Karl av Linköping, 
något som i så fall tyder på ett stormannainflytande 
(Schiick 1959, 53 ff; Nisbeth 1986, 52; se kap 3:8:1). De 
helgon som placerats vid S Olavs sida i de medeltida 
konstverken kan i flera fall sägas spegla både verkets stifts- 
tillhörighet och dess nationella tillhörighet (se tab 1 och 
7). Biskop Eystein (?) på antemensalet från Kvaefjord 
(III) och på Digbystaven är två exempel på detta från Ni- 
daros från omkring 1300 (tab 1:4—5, 19; Fig 106). Före
komsten av ett skyddshelgon för ett stift, ett land eller en 
stad, en socken eller ett kloster indikerar därmed konst
verkets eller beställarens ursprung (Bonsdorff 1993, 86). 
I de fall då nordiska stift har gemensamma stiftshelgon, 
såsom S Lars, kan det vara svårt att avgöra ursprunget. 
Diakonbröderna S Stefanus och S Vincentius, S Olavs 
äldsta sällskap i Födelsekyrkan i Betlehem, vördades bå
de i Lund och Nidaros. Till S Olavs sällskap i antemensa- 
len och senmedeltida altarskåp i Norge, såsom Granvin 
och Veien, hör exempelvis Bergens skyddshelgon Sun- 
niva (NKH 1984, 215-244; se tab 1:2-3). (Fig 107, 
190—192.) Oslos skyddshelgon Hallvard förekommer 
också, medan Botolv liksom Magnus från Orkneyöarna

är mer sällsynta. Thomas Becket och Martin är vanliga i 
Norge samt Edmund, Aegidius och Antonius, vid sidan 
av Nicolaus.

I Sverige placeras S Olav inte sällan i sällskap med de 
svenska rikspatronerna Erik, Sigfrid, Henrik och Birgit
ta, men Knut förekommer även liksom Andreas, Göran 
och Mikael. Ett ursprung i Växjö stift kan indikeras av 
biskop Sigfrids bild, medan biskop Brynolfs eller Peters 
bild markerar Skara stift (tab 1: 9-12; Fig 110). De got
ländska Olavsbilderna har samhörighet med konsten i 
Linköpings stift (tab 1:7-8, 27-29). En central placering 
av S Olav samt en biskop vid sidan av Petrus och Paulus 
såsom i Lye kyrkas glasmålningar, tyder på ett centralt in
flytande från Linköpings domkyrka, vars titelhelgon var 
Petrus (tab 1:26, 40; Fig 177). I Linköpings stift placeras 
S Olav också bredvid Birgitta eller Paulus, medan han i 
Uppsala stift i flera fall har Lars, Erik eller Henrik vid sin 
sida. Utifrån den gemensamma bilden av Uppsalastiftets 
tre titelhelgon Erik, Lars och Olav i Ärentuna kyrka kan 
man enligt Nilsén utläsa, att domkapitlet i Uppsala kan 
ha haft intresse för utsmyckningen (Nilsén 1988, 235). 
(Fig 165 c). Bland de kvinnliga helgonen intill Olav i 
svenska konstverk kan nämnas Ursula, Katarina, Gert
rud och Barbara samt Dorotea. Ärkebiskop Jacob Ulfs- 
son av Uppsala instiftade på 1470-talet utsmyckningen 
av Yttergran kyrka, där det inhemska altarskåpet pryds av 
S Olav i mitten och det norska helgonet Sunniva (tab 7:4; 
Fig 17).



Fig 102. Kristus på korset mellan 
Madonnan i strålkrans och S Olav 
med drakunderliggare. Träskulp
tur av äldre typ (nordtyskt arbete 
ca 1490-1500) i original korpus
scen i nytt altarskåp, Veien (Norge, 
Mö-Ro). Flygelmålningar med Pe
trus och Paulus på insidan, Olav 
och Sunniva på utsidan (Fig 200). 
Nordtyskt arbete i Lucas Cranach- 
stil ca 1520.

Christ on the Cross between ha
loed Madonna and St. Olav stand
ing on dragon. Wooden sculptures 
in older style (North German 
work c 1490-1500) in original 
corpus scene i new altarpiece, 
Veien (Norge, Mö-Ro). Panel 
painting with Peter and Paul on 
the inside, Olav och Sunniva on 
the outside (Fig 200). North Ger
man work in style of Lucas Cra
nach c 1520.

I Åbo stift står Olav intill Erik, biskop Henrik och 
Lars, vilket betonar samhörigheten med Uppsala, men 
även Birgitta är vanligt förekommande (tab 1:14—15, 
30—35, 70—73). Senmedeltidens Olavsbilder från verk
städer kring Strängnäs, Västerås, Uppsala och Stockholm 
har Maria, S Göran och S Mikael vid helgonkungens si
da (tab 1: 41-53, 69, 54-58). Konstverken i Danmark 
har inte sällan Knutsbilder, Knut konung eller Knut her
tig, och kungabilden sub gratia präglas enligt Kaspersen 
av en balans mellan regnum et sacerdotium (Kaspersen 
1985, 52-54). Biskop Nicolaus står vid S Olavs sida, 
liksom Århus stifts skyddshelgon S Klemens. Stiftets 
skyddshelgon påven Lucius hör till S Olavs sällskap vid 
biskopsporträttet i Roskilde domkyrka, där underliggar- 
motivet är karaktäristiskt för stiftet (tab 1:19—26, 36—39, 
77; Fig 88). Roskildes Olavsbilder har samhörighet med 
östra Skåne i Lunds stift och nordtyska städer, men också 
med Island och Nidaros. På Island hör biskop Thorlak 
vanligen till S Olavs sällskap, medan Nicolaus är vanlig 
i hansastädernas konst (tab 1: 25, 26, 30, 31, 61, 69, 
74-78).

Inrättandet av ett domkapitel var en primär faktor för 
en vidare etablering av helgonkultens liturgi i ett stift,

och en rikstäckande kult måste vara förankrad i en seku- 
lär instans i stiftsledningen (Helander 1989, 26, 61 ff, 84, 
113, 207). Mycket tyder på att kulten styrdes på liknan
de sätt vad gäller bildkonsten. Stilutvecklingen och i viss 
mån den ikonografiska utvecklingen följer i stort sett 
stiftsområdenas indelning (se tab 1 och 7). Lunds och 
Roskilde stift utgör konstnärliga centra för Olavsmotiven 
i det medeltida Danmark med Skåne. I södra Småland får 
Växjö senare en central roll för de äldsta Olavsskåpen, 
medan Linköpings stift utgör centrum för de äldsta 
Olavsmålningarna i det medeltida Sverige med Gotland. 
Influenser från Nidaros stora stiftsområde påverkar tidigt 
konsten i Norrland och västra Sverige, men även i Öster
götland. I detta fall kan hänvisas till kontakterna mellan 
stiften i Nidaros och Linköping, bl a i samband med de 
påvliga legaternas resor. Efter riksmötet i Nidaros reste 
kardinalen Nicholas Brekespear till kyrkomötet i Linkö
ping 1153, och året efter kungakröningen i Bergen 1248 
deltog Vilhelm av Sabina tillsammans med Birger jarl vid 
kyrkomötet i Skänninge, då domkapitlen reglerades 
(Beskow 1995, 182). Först senare får stiften i Uppsala, 
Västerås och Strängnäs en mer ledande roll vad gäller 
bildkonsten.



Fig 103. Flygelmålningar med S Olav och S Katarina av Alexandria, S 
Erik och S Birgitta av Sverige. Mariaskåp, Risinge I (Og). Lübeck- 
verkstad ca 1460-1470.

Panel paintings with St. Olav and St. Catherine of Alexandria, St. Erik 
and St. Birgitta of Sweden. Madonna Shrine, Risinge I (Og). Lübeck 
workshop c 1460-1470.

Att klosterväsendet i Nordeuropa och särskilt domi- 
nikanerna i ordensprovinsen, Provincial Dacia, hyste ett 
speciellt intresse för Olav den helige har påtalats inom 
forskningen (Lindberg 1923, 319 ff; tab 2:18). Många 
kloster var invigda till S Olav eller hade ett Olavsaltare, 
och de kunde vara knutna till en Olavskyrka. Bland do
minikanska Olavskloster i det medeltida Sverige kan 
nämnas Skänninge (1237), som också var ordensprovin- 
sens centralskola, därutöver Skara (1239), Åbo (1249) 
och Strängnäs (1268). I Norge var de dominikanska 
Olavsklostren i Nidaros (1234), Oslo (1240) och Hamar

(1400-tal?) placerade intill stiftsstädernas domkyrkor, 
dock kan Bergenklostret (1244) möjligen ha varit invigt 
till både Olav (?) och Erik (Eriksson-Schei 1993, 9, 38, 
67, 135, 154). Den stora Olavskyrkan i Tönsberg hörde 
till premonstratensernas Olavskloster, medan Olavs- 
klostret i Bergen var fransciskanernas, vars Olavskyrka 
utgjorde gravkyrka åt Magnus Lagaböter. De augustins- 
ka Olavsklostren i England, Grimsby och Elerringfleet 
hade nära kontakter med Stavanger.

Klostren grundades vanligen med kungamaktens 
stöd, men genom sitt godsinnehav och samarbete med



Fig 104. S Olav med ciborium, 
stående på drakunderliggare, 
flankerad av S Antonius och S 
Egidius. Träskulptur i korpus, al
tarskåp, Kvaefjord (I) (Norge,Tr). 
Lübeckarbete, Benedikt Dreyer 
ca 1520.

St. Olav with ciborium, standing 
on dragon, flanked by St. Antony 
och St. Egidius. Wooden sculptu
re in corpus, altarpiece, Kvaefjord 
(I) (Norge, Tr). Lübeck work, Be
nedikt Dreyer c 1520.

Fig 105. S Olav med yxa och båge tillsammans med 
S Erik och S Knut. Möjligen den äldsta bilden av 
Nordens Heliga Tre Konungar. Bonad, Skog (Hs). 
Inhemskt arbete ca 1250. Efter Franzén-Nockert 
1992.

St. Olav with axe and bow together with St. Erik and 
St. Knut. Possibly the oldest representation the 
Nordic Three Sainted Kings. Tapestry, Skog (Hs). 
Domestic workshop c 1250. From Franzén-Nockert 
1992.



Fig 106. Helig biskop (Eystein?), flankerad av S Olav och S Petrus. Holy Bishop (Eystein?), flanked by St. Olav och St. Peter. Altar fron- 
Antemensale, Kvaefjord (III) (Norge, Tr). Trondheim verkstad ca tal, Kvaefjord (III) (Norge, Tr). Trondheim workshop c 1300.
1300.

stiftet uppnådde klostren en ekonomisk självständighet, 
vilket avspeglar sig i deras roll som förmedlare mellan 
världsliga makthavare och kyrkan (NH 15, 185-195; se 
kap 5:2:2). På grund av bildfientligheten intog bildkons
ten en underordnad roll inom klostermiljön. Dominika- 
nerna hyste stort intresse för liturgiska reformer, såsom 
Mariadyrkan och sekvensdiktning, men även när det gäl
ler offertoriet, Törnekronans dag 4 maj och helgonoffi- 
cier (Schmid 1945, 41; Fæhn 1955, 653). Klostrens 
Olavsbilder förekommer dock mestadels i sigill (tab 1:4, 
5 och tab 7). I övrig bildkonst framträder helgonkungen 
i sällskap med Augustinus i fler fall än med Dominicus el
ler Fransciscus, vilket kan bero på de täta kulturella kon

takterna mellan Nidaros och augustinerklostret Saint- 
Victor i Paris.

Mendikantordnarna och framför allt dominikanerna 
hade sannolikt ett centralt intresse av att pryda socken
kyrkorna med Olavsliturgins centrala predikotema, fräls
ningens seglats där helgonkungen uppträder som Vishe
tens lots på den rättfärdiges fartyg, för att nå varje enskild 
individ (se kap 3:3:1 och exkurs 1:1). Motsatsställningen 
mellan syd och nord, sunnanvindens välstånd och upp
lysning gentemot nordanvindens fattigdomen och vid
skepelse, som präglar seglatstemat i Olavsliturgin, belyser 
klostrens många övriga verksamhetsområden inom kun
skapsspridningen, genom uppfostran, utbildning eller



pilgrimsfärder. Dominikanerna i Sigtuna skötte domini- 
kanerna exempelvis själastugorna längs handels- och pil- 
grimsvägarna genom Norrland till Nidaros (Klackenberg1992. 134). (Ig 212.)

Kungamakt och unionspolitik
Olavsikonografins nära samhörighet med de västeurope
iska kungarnas och kejsarnas härskarikonografi har gjort, 
att forskare läst även Olavslegenden främst som en pro
fan ”historiebok” enligt sensus litteralis och därmed upp
fattat den tronande Olavsbilden som ett illustrativt pro
pagandauttryck i tjänst hos någon regerande kung (NH 
15, 166—184). Man har ideologiskt velat knyta Olavs- 
skulpturernas tillkomst i Norge till Sverreätten på grund 
av kung Sverres litterära propaganda i Sverres saga, där 
han vid flera tillfällen åberopar att han har helgonkung
ens stöd för sina anspråk på kungamakten (Sverre kap 5, 
15,20,24,32,37,38,49, 52, 80,99,100,112,117). Ef
ter segern över Magnus Erlingsson jämför han sig med 
Bibelns kung David. Sverres giftermål med Erik Jed- 
vardssons dotter samt notisen om Erik den heliges skrin i 
Uppsala har uppfattats som exempel på hans unionspoli- 
tiska ambitioner (se nedan). Det finns dock inga belägg 
för att det skett en överföring från Sverres litterära kam
panj till bildkonsten.

Om gotiska kungaskulpturer enbart ses som ett ut
tryck för kungamakten och tidens allmänna gotiska mo
destil, såsom skal fyllda av höviska ”strömningar” eller 
”teologisk retorik”, förbises emellertid kultbildernas 
främsta funktion som altarskulpturer för liturgisk inter- 
aktion (Stang 1997, 86—90, 104—106). Olavsbilden på 
skyddshelgonets altare personifierar själva kyrkobyggna
den och representerar biskopens makt, vilken troligen in
te kung Sverre ville befrämja (Lunden 1992, 31, 134). 
Jämför man med de franska katedralernas kungagallerier, 
där det regerande kungahusets stamträd ges en sakral po
litisk legitimitet, kan man finna flera paralleller till Snor
res Heimskringla, men få motsvarigheter i Olavsikono- 
grafin (Elohenzoilern 1965, 77 ff). Avaldsnes kungaka- 
pell och kollegiatkyrka kan ha ägt ett unikt altarskåp, nu
mera förlorat, där det kan ha funnits en rad kungabilder 
av denna typ (Langebek 1786, 375 tab III; Storm 1880 
inl 52; se kap 3 inl). (Fig 109.) I bilderna av Magnus den 
godes stamträd från Ragnar Lodbroks dagar förekommer 
en förhärligande bild av S Olavs moder som drottning, 
regina. Om kungarnas ökande inflytande i domkapitlen 
också inberäknade bildkonsten är ej klarlagt (Haug 
1996, 62 ff). (Fig 108.)

Bilder med Olav—Knut—Erik tillsammans eller i par 
brukar främst ses som uttryck för den nordiska kunga
maktens unionspolitiska ambitioner under 1300- och 
1400-talet (tab 2:18). Kung Håkon V av Norge, son till

Fig 107. Norges skyddshelgon. S Olav med yxa och drakunderliggare. 
Den heliga jungfrun Sunniva med modell av den bergsklippa på ön 
Selje, där hon led martyrdöden. Sunnivaklostret på Selje blev biskops
säte 1070. Sunniva firas 8 juli liksom 7 september till minne av skrin
läggningen i Bergen 1170. Flygelmålningar, altarskåp, Granvin (Nor
ge, Flo). Nederländsk/Niederrhein verkstad ca 1480.

Patron Saints of Norway. St. Olav with axe standing on dragon. The 
Sainted Virgin Sunniva with a model of the cliff on the island Selje, 
where she suffered her martyrdom. The Sunniva Convent on Selje be
came a bishopric in 1070. The Feast of Sunniva is on July 8th and Sep
tember 7th, to commemorate her translation to Bergen in 1170. Pan
el paintings, altarpiece, Granvin (Norway, Ho). Dutch/Niederrhein 
workshop c 1480.



Fig 108. Tronande S Olav med yxa och fågel. Figurinitial till Hird- 
skråt, Jônsbôk (Ami Köpenhamn AM 126 4to). Inhemskt arbete ca 
1400.

Enthroned St. Olav with axe and bird. Historiated initial to Hirdskråt 
in Jônsbôk (Ami Copenhagen AM 126 4to). Domestic workshop c 
1400.

Fig 109. Stamträd för norska kungadynastin, från Ragnar Lodbrok till 
Magnus (den gode) Olavsson. Notering av förlorad altartavla. Kunga- 
kapell, Avaldsnes (Norge, Ho). Ca 1400. Efter Langebek VI 1786, 
375 tab III.

Family Tree for the Norwegian royal dynasty, from Ragnar Lodbrok 
to Magnus (the Good) Olavsson. Notes on lost retable. Royal cha
pel, Avaldsnes (Norway, Ho), c 1400. After Langebek VI 1786, 375
tab III.

Magnus Lagaböter ur Sverreätten, efterföljdes 1319 av 
dottersonen Magnus Eriksson, vars personalunion som 
svensk-norsk konung varade fram till seklets mitt. Redan 
Magnus Erikssons moder hertiginnan Ingeborg hade in
fört totum duplex för Erikskulten i Mariakyrkan i Oslo, 
där det utvecklats ett kungligt kansli (Blom 1992, 42, 
166, 226fF; se kap 3:4:4). Sigillet med tre kronor gav 
kung Magnus unionsmakt såväl en världslig som en and
lig legitimitet. I sitt testamente från 1347 lät kung Mag
nus och drottning Blanka instifta ett särskilt altare i Ni- 
darosdomen invigt åt S Olav och S Erik, med fastlagda 
mässor för varje veckodag, såsom mässor för Olav och 
Erik varje onsdag (RN V, 335; Faehn 1955, 622; Seier- 
stad 1955, 589). Då kungaparet tre år senare genomför
de en pilgrimsfärd till Nidaros, deltog de sannolikt i mäs
san vid detta altare, men belägg saknas för att det då skul
le ha funnits en altarbild av helgonkungarna. De kungli
ga fursteätternas bilder i Norden präglades vid denna tid 
av samma gotiska, höviska stil som den tronande Olavs- 
bilden (Svanberg 1987, 120, 155, 161, 170, 190).

Bröllopet 1363 mellan Magnus Erikssons son Elåkon, 
kung över Sverige och Norge, och Valdemar Atterdags 
dotter Margareta innebar en förening mellan Folkunga- 
ätten i Sverige, Sverreätten i Norge och Valdemarsätten 
i Danmark (Etting 1986, 13, 18; 1996, 19 ff; Linton 
1987, 51; 1997, 9, 12 ff, 57 ff, 67 ff, 78-86; tab 2:18). 
Deras son som föddes 1370 döptes efter S Olav, ty han 
skulle bli ”den nye Olav”. Genom honom återskapades 
kungaättens personalunion och trekungadömet inled
des. Efter sin morfaders död 1375 blev han kung i Dan-



Fig 110. St. Olav med yxa och ciborium, mellan biskop Peter av Ska
ra och S Denis, Paris biskop och Frankrikes skyddshelgon. Väggmål
ning, Södra Råda (Vr). Inhemskt arbete i fransk höggotisk stil, date
rad med inskrift 1323.

St. Olav with axe and ciborium, between Bishop Peter of Skara and St. 
Denis, Bishop of Paris and Patron Saint of France. Wallpainting, Söd
ra Råda (Vr). Domestic work in French High Gothic style, dated with 
inscription 1323.

Fig 111. S Olav med kronprydd hatt, hillebard och ciborium, stående 
på drakunderliggare. Kalkmålning, Heliga Tre Konungars kapell, 
Roskilde domkyrka (Danmark, Kb). Inhemsk verkstad/nordtysk 
mästare (?). Ca 1465.

St. Olav with hat and crown, halberd and ciborium, standing on drag
on. Mural, Chapel of the three Magi, Roskilde Cathedral (Denmark, 
Kb). Domestic workshop/North German Master (?). c 1465.

mark, ”arvherre” på Gotland och efter sin fars död 1380 
kung i Norge. När den tioårige Olav Håkonsson hyllades 
på Olavsdagen i Trondheim 1381 inleddes en 400-årig 
union mellan Norge och Danmark. Han hade också 
arvsrätt till svensk kungamakt och titulerades ”Olof med 
Guds nåd, Danmarks, Norges, Venders och Göters ko
nung och rätt arvinge till Sveriges rike”. Han dog emel
lertid 1387 blott 17 år gammal på Falsterbohus, på S 
Olavs skrinläggningsdag 3 augusti. Flateyjarbok samt de 
danska seglatsbilderna i Skamstrup och Höjby har för
knippats med hans handelspolitik och sjöstriderna i Öre
sund (Haastrup 1985, 6; tab 1:20-25; se kap 3:3:5). (P1



Fig 112. S Olav och S Barbara. Flygelmålning, Vörå (Öb). Liibeckar- 
bete 1480-1500.

St. Olav and St. Barbara. Panel painting, Vörå (Öb). Lübeck work 
1480-1500.

7; Fig 33.) Man har satt dem i samband med de hansea- 
tiska köpmännens inflytande på det danska frälset, såsom 
släkten Moltke i Skamstrup. Tysken Nikolas Jacobsen 
Rusere, donator till målningarna i Höj by, hade efter juri
dikstudier i Prag inträtt i kung Olavs tjänst och blev 1483 
tillsatt som ärkebiskop i Nidaros på begäran av kunga- 
modern Margareta I (Haug 1992,175 ff). Idealbilden av 
den veke helgonkungen på Olavsskåpet i Stralsund kan 
enligt min mening förknippas med den unge Olav Hå- 
konsson, som blev den siste kungen i Norge under me
deltiden, liksom skåpets legendbilder av dopet och skrin
öppningen (Lidén 1992, 96). (P1 3 b, 22; Fig 129 c.)

Änkedrottningen och kungamodern Margareta var 
den verkliga makthavaren bakom den unge kungen, ty 
direkt efter sin fars död 1375 titulerade hon sig som själv- 
utnämnd ”Drottning av Danmark, Norge och Sverige”, 
och drygt en vecka efter sonens död 1387 utropade hon 
sig till ”fuldtmægtig frue og til husbond og til ganske ri- 
gets af Danmarks formynder” (Union 1996, 20—23, 
25 ff; tab 2:18). Senare erhöll hon även titeln ”Sveriges 
fuldtmægtige frue og rette husbonde”. Margaretas legiti
mitet såsom unionsdrottning vilade på sonen Olav, ”den 
nye Olav”, och på rollen som änkedrottning och kunga- 
moder. 1388 lät hon prägla sigill med S Olavs bild, och 
understödde därefter kulten av eget maktintresse, men 
källorna ger även en antydan om hennes personliga tros- 
förhållande till helgonkungen (se nedan). Margaretas 
unionspolitik präglades av ett gammaltestamentligt 
härskarideal, och hon ville legitimera sig även enligt ti
dens ideal som en vis, from och rättvis makthavare. Alla 
de tre rikspatronerna, Olav—Knut-Erik, gavs ökad upp
märksamhet i respektive gravkyrkor, bl a genom pilgrims
färder, och hon bedrev en mycket aktiv kyrkopolitik, 
främst i Danmark och Norge. Stora godsdonationer gavs 
till Roskilde stift (Haug 1996, 175, 209, 328, 381; tab 
1:20—23). Hennes unionspolitiska maktambitioner resul
terade senare i Kalmarunionens grundande i och med mö
tet i Kalmar 1397, då Erik av Pommern kröntes till kon
ung över tre riken i Norden (se kap 3:4:5 och tab 2:18).

Parbilden av Olav—Knut kan sägas utgöra ett politiskt 
maktuttryck för Christian I såsom kung över Danmark- 
Norge (Blom 1981, 76—77; tab 2:18). Så kan även 
trekungamotivet Olav-Knut-Erik uppfattas, eftersom 
Christian I efter Karl Knutsson valdes till konung även i 
Sverige 1457. Han kröntes i Uppsala domkyrka av bis
kop Sigge Ulvsson (Sparre) från Strängnäs, inte av ärke
biskopen Jöns Bengtsson (Oxenstierna), som var hans 
fiende. Under de kommande decennierna utvecklade 
Christian I ett personligt maktintresse för både Olavskul- 
ten och Knutskulten. Med anledning av hans resa till på
ven och furstehus i Italien på 1470-talet har det norska 
resealtaret förknippats med honom och på lösa grunder 
kallas det för ”Christian den I:s rejsealter” (tab 1:6; Fig 
119). Christian I lät döpa sina söner till Knut och Olav 
och omkring 1475 lät han instifta bilder av de två hel
gonkungarna i familjens gravkapell i Roskilde domkyrka, 
dedicerat till Heliga Tre Konungar 1459 (Kofod-Hansen 
1986, 62). (Fig 111.) I Roskilde stift tillkom under hans 
tid flera kyrkoutsmyckningar med Olavsbilder, bl a av 
Isefj ordverkstaden, t ex i Vallensbäk, Kirkehyllinge och 
Sigerslev-Vester (tab 1:36-39 och kap 3:3:7). Det kan 
påpekas att Petrus Mathie skrev sin Olavslegend i Ribe 
1465 (se kap 2:1:1, 2:1:3, exkurs 2). Den senare danske 
kungen Christian II:s kröning ägde rum i Trondheim på 
Olavsdagen 29 juli 1514.



De talrika parframställningar av Olav-Erik i senme
deltidens konst i Mellansverige och i Finland kan på mot
svarande sätt ses som uttryck för kung Karl Knutssons 
unionspolitiska ambitioner i Norge och Sverige, alltse
dan hans tid som rikshövitsman i Finland och riksföre
ståndare i Sverige (EH, 216-224; tab 7:3-4). Vid denna 
tid utvidgades Olavskulten i Åbo stift under ledning av 
biskop Magnus OlaiTavast (Törnblom 1993,342, 354). 
Karl Knutssons unionspolitik förstärktes i samband med 
att han hyllades i Hamar som norsk konung och kröntes 
av ärkebiskop Aslak Bolt i Nidaros 1449 (DN 5:2, 549; 
3:2, 588; Blom 1981, 77; se kap 2:1:2, 3:4:6). Karl 
Knutsson understödde Olavskultens status i sin propa
ganda, t ex i rimdikten Historia Sancti Olai och Karlskrö
nikan (Carlquist 1995, 117—145). Elan tvingades avstå 
från den norska kronan efter fredsmötet i Halmstad 
1450. Enligt fredsfördraget skulle en ”evig paxper
pétua, träda i kraft på Olavsdagen detta år, en fred som 
dock inte varade många år, ty istället blev det inledning
en till över 50 års strider mellan Sverige och Danmark. 
Efter kröningen av kung Christian I av Oldenburg under 
Olavsdagarna i Nidaros 1450, tog Karl Knutsson upp 
striden mot danskarna 1452, då han lät föra en parbild 
med S Olav och S Erik som krigsbaner (Nilsén 1986, 
439). Olavsgestalten kunde sålunda utnyttjas både som 
fredssymbol och som stridssymbol.

Viljan att se Olavsbilderna som kungliga maktuttryck 
avspeglas i en rad bildtolkningar av legendmotiven enligt 
den historiska kontextens sensus litteralis (se kap 3:1-10, 
4:1—3). När det gäller Albert Målares bild avS Olavs krö
ning i Lids kyrka har den emellertid inte kunnat bindas 
till någon bestämd regent, vilket man i flera fall försökt 
göra gällande (se kap 3:4:6 och tab 1:41). Till skillnad 
från privata furstesigill har Olavsikonografins kungabil- 
der oftast så allmän gotisk stilkaraktär, att de knappast 
kan sägas avbilda eller representera någon specifik en
skild makthavare. Tanken att Olavsbilderna skulle vara 
religiöst ”maskerad” kunglig propaganda måste avvi
sas (Lundberg 1961, 178—186). Att de flesta världsliga 
makthavare i de nordiska länderna hade ett personligt in
tresse av att utnyttja S Olavs starka symbolvärde, lex et 
pax, i syfte att legitimera och förhärliga sin egen maktpo
sition, utgör ett sekundärt sammanhang i förhållande till 
kyrkokonstens primära funktion i liturgin. Enligt Fröj- 
mark ”profiterade” kungarna på helgonkultens status 
och dess ”identitetsskapande och sammanhållande” 
funktion (Fröjmark 1987, 587). Samma förhållande gäl
ler bilder av kung David och kung Salomo. Det är inte i 
de kungliga kapellen eller de stora kungliga gravkyrkorna 
man finner de flesta Olavsbilderna, utan de förekommer 
framför allt i landsbygdens sockenkyrkor.

Genom att Olavsdagen och kyrkans Olavsfest inföll 
omkring den 29 juli intog kulten av den helige Olav en

mycket central position, inte bara i kyrkoårets festkalen
der och jurisdiktion, utan även i samhällsstyrets lagstif
tande verksamhet på tinget och bondeårets näringsliv 
med jordbruk och fiske. Helgonkungen utvecklades ge
nom sin identitetsskapande och sammanhållande funk
tion till en personifikation av samhällets ledning, både i 
socknar och i städer (Fröjmark 1987, 588). Mot bak
grund av att kulten band samman jordisk lag och him
melsk lag, både i lagting och kyrka, stad och socken, kan 
man förmoda att kyrkokonstens Olavsbilder hade en 
mycket hög, representativ status i samhället för många 
olika samhällsgrupper. Olav den helige är det mest avbil
dade helgonet i Nordens historia, och förekommer i ett 
osedvanligt stort antal bevarade skulpturer, målningar 
och övrig bildkonst av alla slag, vilket tyder på att antalet 
beställningar av hans bild varit avsevärt mycket större på 
medeltiden.

5:2:2 Beställare, förmedlare och konstnärer
Ovanstående redovisning av S Olavs sällskap har inte 
kunnat ge något entydigt svar på frågan om den historis
ka bakgrunden kring en beställning eller om enskilda be
ställare och förmedlare. De norska kungarna var enligt 
Snorre initiativtagarna till Olavskultens grundande och 
de verkade för både kyrkobygge och bildutsmyckning, 
såsom Magnus den gode, Harald Sigurdsson, Olav Kyrre 
och Sigurd Jorsalafarare samt Eystein Magnusson (Hkr 
111,31,41,98-100, 113, 144, 167, 201,219). Med un
dantag för ärkebiskop Eystein Erlandsson i Nidaros på 
1160-talet, ger Snorre inte sällan en mer passiv roll åt bis
kopar än åt kungar och hövdingar. Tidiga Olavskyrkor i 
Danmark fick ”sitt namn på kungligt maktbud”, menar 
Nyberg, som utifrån sagalitteraturen sätter kyrkornas till
komst i samband med striden mot venderna på 1000-ta- 
let (Nyberg 1997, 53 ff). Kungliga initiativ brukar påvi
sas när det gäller kyrkobyggande i övriga nordiska länder 
under tidig medeltid, främst med hänsyn till kungamak
tens ekonomiska möjligheter (Lindkvist 1985, 63). Do
nationen av pelarmålningen i Betlehem kan ha skett på 
initiativ av en kungasläkt, eftersom stiftarporträttet möj
ligen representerar den norska kungadottern Kristin Si
gurdsdotter, dotter till kung Sigurd Jorsalafarare (se ned
an). Forskningsresultaten när det gäller Olavsbilderna 
från 1200-talets mitt skiljer sig dock från Snorre, ty nå
gon kunglig beställning på en Olavsbild finns ej doku
menterad, forskningen har endast funnit indicier på så
dana.

Maktfördelningen mellan det värdsliga och andliga 
frälset bakom en beställning kan inte alltid klarläggas, ef
tersom medlemmar ur aristokratiska familjer vanligen 
besatte många kyrkliga ämbeten och verkade som präster



eller inom olika klosterordnar. Kyrkans dominerande 
samhällsställning i Norge kan förklaras av att ärkestiftet 
kontrollerade ett godsinnehav som omfattade 40 % av all 
odlad jord och därmed hade större ekonomiska resurser 
än kungarna att bekosta kyrkornas bildutsmyckningar 
(NKH, 89, 213). Liknande roll i Sverige fick domkyr
kornas byggnadsfond, fabrica, liksom domkapitlens se- 
kulära verksamhet (Jacobsson 1995, 17—24). Domini- 
kankonvent nämns såsom bakgrundsfaktorer i samband 
med tillkomsten av Olavsbilder, t ex i Åhus (Pegelow 
1988, 69; se kap 3:5:2).

På grund av ett magert underlag bland urkunder, 
stiftarbilder, vapensköldar och inskriptioner, har man i 
forskningen inte alltid kunnat identifiera konstverkens 
donatorer och därmed beställningens bakgrund (Nilsén 
1986, 223-240; Liepe 1995, 34-48, 78-80, 109-113, 
120, 189, 230-233; Nisbeth 1996, 231-251, 513). 
Kyrkliga konstverk är ibland försedda med en latinsk in
skrift som anger helgonets namn, datum för invigningen 
samt namnet på den sittande biskopen. Dessa namn ska 
dock ses som en tidsangivelse, inte namnet på en donator. 
Hos de knäböjande ado ranter som förekommer i privata 
sigillbilder, kan sällan utläsas några personliga drag, var
för de ej kan sägas utgöra porträtt av innehavaren (Lidén 
1992, 95; 1992:11,19; Lindgren 1996,314). Ofta saknas 
dokument kring upphovsmannen, och konstnärssigna
turer blir vanligare först under senmedeltiden. När det 
gäller avhandlingens material har inom konstvetenskap
lig forskning redovisats ett relativt brett spektrum av be
ställare och förmedlare ur det världsliga och andliga fräl- 
set samt i flera fall även ofrälse givare (se katalog, tab 1 
och 7).

Det världsliga frälsets dominans när det gäller kyrko- 
byggandet minskas under 1200-talet av ett ökande infly
tandet från ofrälse givare inom sockenmenigheten. Det 
är vid denna tid S Olav får sitt genombrott i kyrkokons- 
ten, och fram till medeltidens slut har beställningar på 
Olavsbilder till övervägande delen gällt sockenkyrkor. 
Det är troligt, att många beställare hör till socknens mäk
tiga grupper, och de stiftare som kunnat dokumenteras 
när det gäller kyrkornas bildprogram har ofta hört till det 
världsliga och andliga frälset eller varit förmögna ofrälse 
gårdsägare. När det gäller de donatorsbilder, som doku
menterats i anslutning till en Olavsbild, förekommer bå
de kvinnor och män. Stiftarparet på triumfväggen i Bro 
på Gotland hörde sannolikt till en förmögen familj bland 
storbönderna (tab 1:8; Söderberg 1971, 140, 219). (Fig 
125 b.) Stiftarbilderna i Gärds-Köpinge och S:t Olofs 
kyrka i Skåne har inte kunnat identifieras, men det kan i 
det senare fallet röra sig om en medlem ur släkten Krog
nos på Bollerup (tab 1:24; Liepe 1995:1, 186). Bland 
kvinnliga donatorsbilder kan nämnas Birgitta Olofsdot- 
ter (Tott) på Hammersta, som donerade målningarna i

Ösmo (tab 1:42, 56). Bland Olavsbilder med donatorer 
finns även andra samhällsgrupper representerade.

Stiftarbilden i Betlehem
Pelarbilderna av Knut den helige och Olav den helige i 
Födelsekyrkan i Betlehem har som ovan nämnts daterats 
utifrån deras bysantinska ceremonidräkter och den kom- 
neniska stilen till 1150—1160 (se inl, kap 1:4:1, 3:10:6). 
(Pl 1; Fig 4.) De två nordiska helgonkungarna flankeras 
av martyrdiakonerna S Stefanus och S Vincentius, vilka 
var ärade i både Lund och Nidaros. Den norske helgon
kungen står dock inte ensam på pelarmålningen, ty vid S 
Olavs högra fot ses ett stiftarporträtt av en knäböjande 
kvinna i furstlig dräkt med chlamys. Hon håller sina lyf- 
tade händer mot kungens mantel, men om hon håller i 
något föremål är osäkert. Hon bär en huvudbonad med 
diadem över det lockiga håret och ansiktet är vänt fron
talt mot betraktaren, men på grund av målningens ska
dor går det ej att säkerställa om diademet utgör en herti- 
ginnekrona. Enligt Kiihnel har Olavsbilden framför allt 
samband med inrättandet av ett ärkestift i Nidaros 1153 
och den första kyrkliga kröningen i Norge 1164 respekti
ve Danmark 1170, varför bilden bör ha tillkommit under 
senare delen av perioden 1150-1170 (Kiihnel 1988, 5, 
13, 116 ff, 145).

Kiihnel betecknar denna donatrix som en högättad 
kvinna tillhörande gruppen av nordiska pilgrimer och 
korsfarare, men ger ingen närmare identifiering. Trots att 
det rör sig om det äldsta nordiska porträttet i det Heliga 
Landet, har få nordiska forskare diskuterat vilken nordisk 
högättad kvinna som då kan komma ifråga, och vid 
Olavsjubileet 1930 förbisåg man Betlehembildens bety
delse (NS X). För att kunna säkerställa vilken högättad 
kvinna som avbildas i Betlehem, bör man söka en kvinna 
som hade nära anknytning till både S Olav och S Knut, 
men också till riksmötet i Nidaros 1152/53 och Magnus 
Erlingssons kröning 1164. Exempel finns inom sagalitte
raturens skildringar. Enligt min mening kan det då vara 
fråga om Magnus Erlingssons moder, kungadottern Kri
stin (1125-1179), som var dotter till den norske kungen 
Sigurd Jorsalafarare och gift med jarlen Erling Skakke 
(Koht 1938, 7; Gunnes 1992, 339, 387). Först vill jag 
dock utesluta några tidigare förslag.

Danska forskare har utgått från Knutsbilden och dan
ska pilgrimsfärder (Kjaer 1932, 352; Kofod-Hansen 
1986, 75; Pentz 1988, 3). Hans Kjaer hänvisar till att 
Knut den heliges broder Erik Ejegod och drottning Bodil 
båda dog under sin pilgrimsfärd, 1103 respektive 1106. 
Bodil som begravdes i Palestina saknar dock anknytning 
till S Olav. Planer fanns på en kröning av S Knuts son, 
greve Karl den Danske av Flandern, till konung av Jeru
salem 1123. Enligt Peter Pentz anknyter detta till de



äldsta pelarbilderna, daterade till 1130. Med samma da
tering som Kühnei sätter norrmannen Harry Fett dem i 
ett direkt samband med Olavskulten i Bysans och i Kiev, 
vars furstehov länge haft äktenskapsrelationer med nor
diska kungahus (Fett 1931, 75—94; 1938, 80). De nor
diska helgonens roll i Födelsekyrkans helgonparad kan 
då jämföras med väringarnas väktarroll i de kyrkliga pro
cessionerna i Konstantinopel (Piltz 1997, 114, 124). 
Kühnei redovisar samarbetet kring kyrkans utsmyckning 
under ledning av biskop Raoul (Ralf/Rodolphus) i Betle- 
hem och korsfararkungen Balduin III av Jerusalem 
(1144—1162). Denne hade genom sitt giftermål 1158 
med den bysantinska prinsessan Theodora Komnena en 
god relation till den bysantinske kejsaren Manuel Kom
nenos (1143—1180), som utövade ett stort personligt in
flytande. Bland bysantinska prinsessor eller högättade 
kvinnor inom korsfararnas krets har man dock inte fun
nit någon med personlig anknytning till S Olav, inte hel
ler någon från väringarnas kloster i Konstantinopel.

Att stiftarporträttet i Betlehem skulle föreställa kunga
dottern och sedermera kungamodern Kristin Sigurds
dotter kan hänföras till en rad omständigheter kring hen
nes härstamning, hennes kyrkliga och politiska inflytan
de i Norden och Bysans, men framför allt till hennes per
sonliga intresse för Olavskulten. Kristin härstammade på 
faderns sida från Norges förnämsta kungaätt och hade 
släktband till Harald (Hårdråde) Sigurdsson som vistats 
en längre tid vid hovet i Bysans (Wallin 1975, 185-189). 
Hon hade även familj eskäl att inkludera S Knut i sin do
nation, ty genom modern Malmfrid och mormodern 
Kristina Ingesdotter var hon släkt inte bara med svenska 
och danska kungahus utan även med ryska furstehusen 
samt med engelska kungahuset. Mostern Ingeborg var 
gift med Knut Lavard och mor till Valdemar den store, 
som var hennes kusin. Kristins morfader var Mstislav den 
store i Kiev, vars anor sträckte sig till England (Hkr III, 
203, 261; Larsson 1997:3, 103). Genom sin härstam
ning intog Kristin Sigurdsdotter en hög position inom ti
dens furstehov både i korsfararnas kungadöme i Jerusa
lem och i det bysantinska riket.

Till skillnad från andra kvinnor i medeltidens Norge 
har Kristin Sigurdsdotter fått en framträdande roll i 
Snorres kungasagor (Hkr III, 196 fF, 203, 219, 261 ff, 
299 ff, 303 ff, 317, 322 ff, 327-329). Hon var förmögen 
och hade fått en furstlig uppfostran, vilket innebär att 
hon sannolikt kunde läsa och skriva. Snorre betecknar 
henne som ”stormanslik” och ”drottning” samt skildrar 
hennes stora kyrkliga och politiska inflytande. Hon var 
kusin till och förtrogen med kung Inge Krokrygg, som 
även varit hennes förmyndare och ordnat hennes gifter
mål. Den lärde biskop Eystein Erlandsson som var kung
ens kansler kände hon sannolikt mycket väl. I egenskap 
av ärkebiskop skulle han sedermera kröna hennes son

Magnus Erlingsson till norsk konung. Hennes inflytande 
i Födelsekyrkan i Betlehem berodde på den ryktbara pil
grimsfärd, som hennes far genomfört omkring 1110 till 
det Heliga Landet och hans möte med patriarken, samt 
på hennes makes Jerusalemfärd 1152-1153 (Eggen 
1968, XVI; Krötzl 1994, 105—111; Larsson 1997:2, 
68 ff, 98-115). Kristin vistades enligt Snorre själv en 
längre tid i Miklagård och det är troligt att hon då besök
te Betlehem.

När kung Sigurd hade fått det heliga korsets relik av 
patriarken i Jerusalem, hade han avgivit ett löfte om att 
inrätta ett ärkestift i Norge, ett löfte som dock infriades 
först vid riksmötet i Nidaros 1152/53. Den påvlige lega- 
ten vid riksmötet kardinal Nicholas Brekespear blev året 
efter, 1154, utnämnd till påve under namnet Hadrianus 
IV (Johnsen 1955,37 ff). Denne måste ha sett positivt på 
tillkomsten av nordiska kungabilder i Betlehem eftersom 
de nordiska kyrkoprovinserna upprättades som led i 
kampen mot den tyske kejsarens inflytande. Kungadot
tern Kristin, som säkerligen träffat den blivande påven 
vid ceremonin i Nidarosdomen, kunde nu bekräfta Nor
ges nya status genom sin donation. Bilden av S Knut kan 
härledas till sambandet med moderstiftet och den nya 
domkyrkan i Lund, liksom bilderna av S Stefanus och S 
Vincentius. Kristins kusin den danske kungen Valdemar 
den store, som blev kung 1157, låg bakom helgonförkla
ringen av sin fader Knud Lavard, som ägde rum i Ring- 
sted 1170 under ledning av Lunds ärkebiskop Eskil (Ot
to 1970, 67, 122). Åren innan spelade Kristin en viktig 
diplomatisk roll i maktspelet mellan Danmark och Nor
ge 1165-70 (Hkr III, 329,332).

Orsaken till Kristin Sigurdsdotters donation av Olavs- 
bilden i Betlehem kan dock ligga på ett personligt plan, 
både religiöst och maktpolitiskt. Hon levde i en orolig tid 
fylld av släktfejder och strider om kungamakten (Gunnes 
1992, 372-424). Hon hade uppnått 25 årsålder när hen
nes giftermål med den mäktige lendmannen Erling Skak- 
ke arrangerades strax före dennes Jerusalemfärd 1152 och 
ärkestiftets inrättande. Förväntningarna på att hon skul
le föda en son var stora, ty både hennes make och kung 
Inge efterfrågade en äktfödd son ur hennes kungligt för
näma ätt, vilken trots faderns lägre börd skulle kunna gö
ra anspråk på makten. Efter några år när Kristin 1156 vid 
30 års ålder hade fött sonen Magnus, ville hon säkerligen 
uttrycka sin glädje över att ha kunnat uppfylla kraven i en 
symbolisk votivbild vid Kristi födelseplats. Hon födde 
även dottern Ragnhild. Donationen kan ses som ett ut
tryck för hennes tacksamhet, inte bara personligt och 
utan även officiellt.

Enligt den gamla kungalagen i arvriket Norge kunde 
endast en äktfödd kungason bli hyllad som kung, men ef
ter kung Inges död 1161 blev ändå den femårige kung 
Magnus Erlingsson hyllad som konung och hans fader



Erling blev därmed ledare för en förmyndarregering 
(Hkr III, 320-329). Med hänsyn till Kristins förnäma 
härstamning som ”drottning” ansökte Erling Skakke hos 
ärkebiskop Eystein Erlandsson om att sonen skulle få en 
kyrklig kröning, och i utbyte lovade han att ge ett ökat 
ekonomiskt och politiskt stöd tör kyrkans frihet, libertas 
ecclesiae. Efter att ärkebiskop Eystein förhandlat med den 
påvlige legaten Stephan av Orvieto gav denne påvlig till- 
låtelse till en kyrklig ceremoni. Den åttaårige Magnus Er- 
lingsson kröntes under ståtliga former i Bergen 1163/64, 
en ceremoni där kungamodern Kristin måste ha intagit 
en särskild roll (se kap 3:4:3—4). I dokument som skrevs 
1163-1172 av biskop Eystein, såsom kungaeden, privile- 
giebrevet och tronföljdslagen, betonas att den jordiske 
konungen har tagit sitt rike i län av den evige konungen 
S Olav, rex perpetuus, och därmed är underordnad den 
himmelska makten (Vandvik 1939, 58 ff; 1962, 20 ff, 
50 ff; Blom 1967, 96 ff; 1972, 10 ff; 1985, 71; 1988, 7; 
1997, 102 ff). Kungakronan skulle offras, subiectio, till 
Nidarosdomen och S Olav.

Tolkar man Olavsbilden i Betlehem ideologiskt, talar 
starka skäl för att både biskop Eystein och Erling Skakke 
har haft inflytande vid pelarbildens tillkomst. Kristins 
pilgrimsfärd till Det Eleliga Landet kan sättas i ett direkt 
samband med kröningens Olavsideologi (Blom 1998, 
brevsvar). Kristin reste några år därefter, menar Blom, ”i 
full förståelse med sin ektefelle for å gjennomföre en 
likeverdig symbolisk-ideologisk seremoni i Betlehem”. 
Olavsbildens datering kan enligt denna tolkning senare- 
läggas till perioden 1164-1170. Det eventuella föremål 
som kvinnan håller upp mot S Olav skulle då kunna vara 
en kungakrona, den krona som enligt den nya krönings- 
ideologin skulle offras till helgonkungen. En datering till 
perioden omkring 1164 gör det även möjligt att sätta vo- 
tivbilden i samband med de isländska annalernas upp
gift, att reliken Kristi blod införskaffades till Nidaros
domen 1165 (Johnsen 1955, 117-120). ”Vår herre Jesu 
Kristi blod kom til Nidaros” och den 12 september blev 
Det Heliga Blodets dag, Susceptio Sanguinis Domini. Det 
skedde på ärkebiskop Eysteins uppdrag, men möjliggjor
des kanske genom Kristin Sigurdsdotters donation och 
förmedling hos patriarken.

Snorre berättar att Kristin Sigurdsdotter for till Mikla- 
gård efter fredsförhandlingarna med den danske kungen, 
och att hon vistades där länge. Vid vilken tidpunkt Kri
stin återvände från Bysans till sin gård på Sunnhordaland 
i Norge berättas ej i sagan, men innan hon enligt anna
lerna dör 1178 något år före sin make, har hon genom sin 
familj, enligt källorna, troligen utövat ett stort kulturellt 
och ekonomiskt inflytande i både kyrkor och kloster. 
Hon deltog sannolikt tillsammans med ärkebiskop Ey
stein i skapandet av den nya Olavsliturgin och i den väx
ande hängivelse till Maria som inspirerats från Saint-Vic-

torklostret i Paris. Vid denna tid tillkom de unggotiska 
portalskulpturerna i franska katedraler, vilka hon kan ha 
hört talas om. Kristin Sigurdsdotter hade under sin upp
fostran fatt lära sig hur kyrkokonst kunde beställas, ty fa
dern kung Sigurd hade tre år före sin död beställt en al- 
tarprydnad i förgylld koppar och silver från Grekland 
och den sattes upp i Korskyrkan i Kungahälla (Hkr III, 
261, 296, 299—300; se inl). Donationen i Betlehem bröt 
mot klosterordnarnas traditionella bildfientlighet (se kap 
2:1, 3:10:2 ochexkurs 1:1, 3).

Kristin Sigurdsdotters roll som kungamoder och hen
nes son Magnus som ”en ny Olav” avspeglas även i krö
nikor och sagor om S Olav (se kap 3 inl och kap 2:1:2). 
Att man framhäver S Olavs stamträd och födelse samt 
hans moder Åsta kan tyda på kvinnligt inflytande. Be
teckningen rex perpetuus nämns för första gången i den 
anonyma krönikan Historia Norvegiae 1170, kopplat till 
skildringen av födelsen och hans moders skönhet. Olavs- 
legendens födelsemotiv ges karaktären av en mirakelbe
rättelse i Legendariska sagan (se kap 3 inl). Motivet kan 
även anknytas till en senare norsk drottning och kung, 
nämligen de isländska annalernas uppgifter om Margare
ta I och sonen Olav Håkonssons födelse julnatten 1370 
(se kap 3:2: loch 5:2:1). Den nyblivna unga drottningen 
i Norge sägs ha bett till Gud och S Olav om beskydd vid 
sin förlossning, när hon låg havande på Akershus slott. 
När Flateyjarbok skrevs efter sonens död 1387 bildade 
helgonkungens födelse själva inledningstemat i ett nytt 
tilläggsavsnitt till sagan (tab 1:20).

Donatorer från kyrka, stad och socken
Biskopen och domkapitlet har under hela medeltiden 
haft det största inflytandet vad gäller styrningen av 
konstbeställningar till kyrkorna i sitt stiftsområde. Efter 
Laterankonsiliet 1215 då domkapitlens verksamhet öka
de i de nordiska stiften, skulle man följa fastställda regler 
för kyrkans utsmyckning, men i hur hög grad de efterlev
des är oklart. Ett par donatorsbilder från 1300-talets an
dra hälft, biskop Henrik Geertsen i Roskildedomen och 
ärkebiskop Nikolas Rusare i Höjby, är exempel på ett per
sonligt kyrkligt intresse för helgonkungens symbolvärde 
och andliga beskydd, men en styrande bakgrundsfaktor i 
båda fallen är drottning Margaretas inflytande i Roskilde 
stift (se kap 3:3:5, tab 1:21, 23). Nordiska stiftsstäder 
med många verkstäder, såsom Nidaros, Lund och Linkö
ping, utgjorde exportcentra för kyrklig konst, men inte 
sällan beställdes konstverk från verkstäder på kontinen
ten. Kyrkan var nämligen den institution i samhället som 
hade både behov för och ekonomiska medel till beställ
ningar av bildutsmyckningar (Lindroth 1975, 34 ff; Rös
ter 1990, 46, 68). Stiftsstäderna utgjorde centra för den 
kulturella utvecklingen, men biskopen styrde inte ensam



utan hade domkapitlens kollektiv vid sin sida. Domka
pitlens verksamhet präglades av en politisk maktkamp 
mellan olika grupper, och den kyrkliga utbyggnaden un
der 1200-talets första hälft i Trondheim betecknas av 
Blom såsom något av en ”kulturrevolusjon” (Blom 1997, 
157, 178). Någon kamp mellan olika grupper kan dock 
inte spåras i själva Olavsbilderna, där den gyllene helgon
kungen på sin tron snarare utgör en syntes av sacerdotium 
et regnum. Däremot ger legendbilderna och legendtexter
na många gånger ett klart uttryck för kyrkans idealbild av 
kungamakten och samhället.

När det gäller ett importerat verk med en Olavsbild i 
en nordisk kyrka, kan valet av helgonmotiv ses som ett 
tecken på ett nordiskt inflytande vid konstverkets ut
formning. Det nordtyska och senare nederländska stilin
flytandet är visserligen förhärskande vid denna tid, men 
beställarna i de nordiska länderna har kunnat framställa 
egna nationella önskemål vad gäller val av helgonbilder 
(MWS III, 9 ff, 86 ff; Wallin 1975, 66; Nordhagen 1981, 
375 ff; Hasse 1983, 124; Bonsdorff 1993, 78 ff). Såsom 
påvisats i avsnittet om stilforskningen har anmärknings
värt många verk inom Olavsikonografm tillkommit i lo
kala inhemska verkstäder, vilka inte sällan präglas av en 
”ålderdomlig” stil (se kap 1:1:1). Olavsbilderna utanför 
de nordiska länderna har sannolikt främst tillkommit ge
nom kyrkliga kontakter eller enskilda personer, men ock
så genom handelskontakter.

De knäböjande pilgrimerna i skrinläggningsbilden på 
Olavsskåpet i Stralsund från 1410-1420 föreställer ett 
stiftarpar, som ej kunnat identifieras, men som med stor 
sannolikhet hör till en köpmannafamilj inom Bergenfa- 
rarnas gille i staden (tab 1:25 och kap 3:3:6, 3:9:3). (P1 
22.) Skåpets seglatsbild med S Olavs välsignelse av lasten 
tyder på att helgonskåpet donerats som votivbild, till tack 
för helgonets beskydd under en handelsfärd till Bergen, 
vilken kunde kombineras med en pilgrimsfärd till Nida- 
ros (Krötzl 1994, 138). Stiftarparet vid S Olavs skrin kan 
ses som ett bevis på hansastädernas och köpmannafamil
jernas inflytande i Norden under senmedeltiden, men 
bilden är också ett uttryck för tidens fromhetsideal och 
Olavskultens starka position och spridning i hansastäder- 
na vid denna tid. När det gäller tillkomsten av Olavsalta
re och den konstnärliga utsmyckningen kring Bergenfa- 
rarnas gilleskapell i Mariakyrkan i Lübeck finns en rad 
stiftare ur gillet dokumenterade från 1300-talets mitt och 
framåt, bl a Johannes Rese 1499 och Brun Hovemann 
1516 (Hasse 1983,119, 172—173; Emmendörffer 1996, 
46, 73). Av kyrkans många medeltida Olavsbilder har 
dock flertalet gått förlorade, t ex konstnären Hans Kem- 
mers altarskåp från 1524 till det nya Olavsaltaret, som 
bekostades av gillet.

Mycket tyder på att enskilda kyrkors dyrbara bildut
smyckning vanligen krävt en bredare ekonomisk samver

kan från ortens olika samhällsgrupper, ett ”sockenpatro- 
nat”, och då även i samarbete på olika nivåer med dom
kyrkans fabrica och domkapitlet. När det gäller Risinge 
kyrka pekar enligt Nisbeth källmaterialet på att kalkmål
ningarnas bildprogram utformats i nära samarbete mel
lan konstnärens verkstad och kyrkans präst (Nisbeth 
1995, 231, 244, 250). Nisbeths resultat visar också att 
konstnärerna vanligen var väl förtrogna med kyrkans lä
ra. Världsliga beställare inom kungamakt och bördsaris
tokrati, städernas borgerskap eller andra lekmän har trots 
sitt ekonomiska inflytande inför en donation behövt teo
logisk vägledning och inspiration från stiftets biskop, 
medlemmar i domkapitlet eller i något kloster, eller från 
sockenprästen. Samarbetet vid utsmyckningen av Lids 
kyrka i Sörmland mellan donatorn Olof Johansson (Ny
köping), kyrkoherden Lars i sockenkyrkan och den anli
tade konstnären Albert Målare är dokumenterat genom 
både stiftarbilder, vapenbilder och inskriptioner (se kap 
3:3:8 och tab 1: 41; se nedan). Johannes Stenrat fick be
ställningen på altarskåpet från ärkediakonatets annexkyr
ka i Bälinge 1471 av ärkedjäknen Kort Rogge i Uppsala, 
sedermera biskop i Strängnäs (Kempff 1994, 25, 129).

På Gotland var storbönderna finansiärer av kyrko- 
konsten, såsom i Linde 1521 (Svensson 1995, 35-41). 
Altarskåpet från Lye kyrka på Gotland ger ett exempel på 
en ofrälse givare ur sockenmenigheten, ty donatorn är 
enligt skåpets inskrift Jon bonde från Mannagårda i sam
ma socken (ICO; MWS III, 172; Liepe 1995, 38): 
”JON: MANGARDE: ANNO: DNI: MCCCCXCVI: 
TUC EST COPLETU: HOC OPUS ANTE FESTUM 
SCTIIOHANNES BAPTISTE”. ”Jon Mangårde, Her
rens år 1496 fullbordades detta verk före S Johannes dö- 
parens fest”. På utsidan står S Olav i sällskap med Johan
nes döparen och protomartyren S Stefanus, men också 
med diakonen S Lars, vilken var stiftshelgon i både Lund 
och Uppsala (Fig 114). Stilforskarna menar att skåpet 
sannolikt tillverkats i en Visbyverkstad, men varifrån stil
impulserna kommit är ej klarlagt. Hur samarbetet mellan 
Jon i Mannagårda, prästen i Lye kyrka och mästaren från 
Visby gått till förtäljer dock ej källorna, ej heller varför 
man valt just Olav den heliges bild.

Ett annat mycket tydligt exempel med ett rikt och 
unikt källmaterial när det gäller sockensamarbete utgörs 
av Lars Snickares Olavsskåp i Värmdö 1514, där inte ba
ra konstnärens namn förekommer utan där även gods
ägaren på Norrnäs och tillika patronatsinnehavaren Gö
ran Hansson (Stiernsköld), prästen Mathias Petri och 
Olavsgillets föreståndare Johannes träder fram i skåpets 
inskriptioner (se kap 3:7:6, tab 1:67; P1 3, 19 a; Fig 12, 
115). I själva bilden av Stiklestadsslaget har donatorn 
Göran Hansson låtit Lars Snickare måla sitt porträtt i 
form av en elegant civilklädd ädling, större och ståtligare 
klädd än de övriga krigarna, beväpnad med en lång bös-



sa. S Olav ligger slagen i bakgrunden. Göran Hansson var 
hövitsman och fogde på Korsholms slott i Österbotten. 
Han hade goda kontakter med riksrådet och deltog aktivt 
i försvaret av den finska landsdelen mot ryssarnas attack
er. I målningen framställs han som S Olavs stridsman, vil
ket sannolikt är ämnat att förhärliga honom som stridbar 
korsriddare i kampen mot ryssarna. Samma år som 
Olavsskåpet blev färdigt 1514, skrev Göran Hansson 
rapporter från Nådendals kloster och från gården Norr
näs på Värmdö till Sten Sture dy, i vilka han bad om bi
stånd i striden mot ryssarna (FMU VII, 287, 298): ”Viil 
jak gerne epter myn yterste macth ath förswara then 
landzendhen. - Thy, käre herre, jak skaal köpa aal then 
fetalia, ther jak mik ok slotthet holda skaal; jak haffuer 
ther fögha macth tiil, wthan iderth herredöme täckis vita 
mith bästa.” Att Göran Hansson låtit göra sitt eget por
trätt större än bilden av helgonkungen själv, är ett tecken 
på att ett världsligt individförhärligande vunnit insteg i 
kyrkan.

Som visats när det gäller Olavsskåpets mässbild kan 
helgonets roll som försvarssymbol sökas tillbaka till 
Olavsmässan i Vallentuna 1198, där böner om direkt be
skydd förekom (se kap 3:1:2). I bullan från 1466 återin- 
vigdes kyrkan i Värmdö enbart till den helige Olav och 
man lade stor vikt vid Olavsmässan 28-29 juli (Lidén 
1984,44,65-68,76). I likhet med övriga korsriddarmo- 
tiv i Olavsikonografin kan tillkomsten av kyrkans Olavs- 
skåp även ses mot bakgrund av påvens önskan om ett nytt 
korståg mot öster och den sk ”korstågsbullan” 1496. 
Den tidigare kyrkoherden i Värmdö, Peder Bengtsson, 
hade i samband med dessa planer mycket goda kontakter 
med Jakob Ulfsson, Hemming Gadh och Sten Sture d ä. 
Åkallandet av den helige martyrkungen hade gamla anor. 
Vid det karelska korståget 1293 döptes det högsta tornet 
på Viborgs slott till Olofstornet, och 1475 grundlädes 
gränsborgen Olofsborg. Omkring 1480 fick kungen en

Fig 113. S Olav med ciborium och vinranka. Målning på ryggpanel 
till korstol, Kräklingbo (Go). Inhemsk verkstad 1300-1350.

St. Olav with ciborium and vine. Rear-panel painting of chancel pew, 
Kräklingbo (Go). Domestic workshop 1300-1350.

Fig 114. S Olav klädd i full rustning, med ciborium i handen, stöter 
yxskaft i huvudet på krönt drakunderliggare. I sällskap S Lars med det 
halster, på vilket han led martyriet. Flygelmålning, Lye (Go). In
hemskt arbete, daterat med inskrift 1496.

St. Olav in full armour, with ciborium in his left hand, strikes 
crowned dragon with the shaft of his axe. In the company of St. Law
rence with the grid-iron, on which he suffered his martyrdom. Panel 
painting. Lye (Go). Domestic workshop, dated with inscription 
1496.



framskjutande plats i Hollola kyrka, då domprosten 
Magnus Särkilax, senare biskop i Åbo, lät pryda både an- 
temensalet och sin ståtliga biskopsstol i koret, sedes epis- 
copi, med en Olavsbild (Edgren 1998, 281—288). (Fig 
185 b.) Vid denna tid tillkom även den rustade Olavsrid- 
daren på altarskåpet från Vörå (Fig 112).

Fig 115. S Olav med regalier och yxa, rustning och brokadrock, stå
ende på drakunderliggare. Flygelmålning, Olavsskåp, Värmdö (Up). 
Lars Snickare 1514.

St. Olav with regalia and axe, armour and brocade tunic, standing on 
dragon. Panel painting, St. Olav Shrine, Värmdö (Up). Lars Snickare 
1514.

Fig 116 a-b. Knäböjande donatorer med språkband, nedanför Olavs- 
motiv: a) kyrkoherde Lars: ”O Maria mö, bed för mig Laurentius, 
sockenpräst i denna kyrka”, b) Självporträtt av Albert Målare, frag
mentarisk text: ”miserere mei Alberti pictoris huius ecclesie” (för
barma dig över mig, Albert, denna kyrkas målare). Kalkmålning, Lid 
kyrka (Sö). Albert Målare ca 1470.

Donors kneeling in prayer with scroll, below pictorial cycle of St. 
Olav: a) The parish priest Lars: ”O Virgin Mary, pray for me, Lauren
tius, parish priest in this church”, b) Self-portrait of Albertus Pictor, 
fragments of letters: ”miserere mei Alberti pictoris huius ecclesie” 
(have mercy on me, Albert, painter at this church). Mural, Lid 
Church (Sö). Albertus Pictor c 1470.



Konstnärer. Signatur och självporträtt 
Till skillnad från de många namngivna individerna inom 
kungamakt och adel, kyrka och kloster samt stad och 
socken, vilka framträder i avhandlingens material under 
hela medeltidens epok, har det stora flertalet av mästarna 
bakom de hundratals konstverken beklagligtvis en un
danskymd plats i det fördolda. Man måste därför använ
da anonyma konstvetenskapliga beteckningar, vanligen 
manliga mästarnamn anknutet till verket, verkstaden el
ler orten. Den lilla skaran namngivna mästare med signa
turer har inom konstvetenskapen ofta fungerat som en 
”magnet” för stilmässig verkstadsgruppering. Till verk
städerna hörde specialhantverkare av olika slag, vilka 
finns identifierade under senmedeltiden (Bonsdorff 
1996, 443 ff). Då frågor om stil, form och material som 
inledningsvis nämnts ej står i centrum för denna avhand
ling, vill jag beträffande det stora antalet verkstäder eller 
enskilda konstnärer och deras livsöden hänvisa till konst
vetenskaplig stilforskning (se kap 1:1—2). Olavsikono- 
grafins verk har som ovan nämnts följt den medeltida 
bildkonstens allmänna utveckling, från stram unggotik 
till dynamisk sengotik. Under den senare perioden fram
träder dock en liten grupp mästare, vilka kan identifieras 
genom sin signatur, främst av de narrativa seglatsbilderna 
(3:3:8-10, tab 1). Dessa mästare var till största delen 
verksamma i mellersta Sverige och i Finland. I landska
pen runt Mälaren växte det fram en rad verkstäder för 
produktion av kyrklig konst för vilka Stockholm funge
rade som ett livaktigt och starkt ekonomiskt centrum.

Mästaren bakom den största gruppen av kalkmålning
ar med den helige Olavs seglats, Albert målare, placerade 
sin första signatur vid Olavsbilderna i Lid, i form av ett 
porträtt som knäböjande adorant med språkband (tab 
1:41-49; Fig 116b). Därefter använde han enbart text i 
bl a Sala, Kumla och Husby-Sjutolft. Övriga mästare har 
bara signerat ett verk, såsom Eric Östensson i Tegelsmo- 
ra, Lars Snickare i Värmdö och Peter Henriksson i 
Nykyrko (tab 1:66, 67, 71). Skrivaren och bokmålaren 
Magnus Thörhallsson var verksam på Island (tab 1:20). 
Inhemska Olavsbilder av olika kategorier har genom do
kumentation eller stilanalys i några fall kunnat tillskrivits 
olika mästare, såsom Morten maler, Johannes Rosen- 
rodh, Amund målare, Nils Håkansson eller Anders 
Johansson. Till signerade representationsbilder inom 
skulpturen kan nämnas Haaken Gullesons Olavsstaty i 
Borgsjö, en mästare med verkstad vid Enånger i Hälsing
land (Lidén 1997, 287; tab 1:64; P1 25). Få signaturer av 
inhemska skulpturer finns i övrigt dokumenterade, och 
vid sidan om Lars Germundsson, Johannes Snickare och 
Lars Snickare kvarstår de flesta verk som anonyma 
(MWS III, 150 ff; Tångeberg 1986, 289 ff). Bevarade 
signaturer i utomnordiska representationsbilder är inte 
heller vanliga, och genom stilanalys eller dokumentation

har verk kunnat tillskrivas mästare, såsom Hermen Rode, 
Johannes Stenrat, Bernt Notke, Benedikt Dreyer eller 
Hans Kemmer (Engelstad 1936, 14 ff, 36 ff, 189-191; 
Kempff 1994, 19-27, 230; Liepe 1995, 34-48; tab 
7:3-5). Flera av dessa har även varit verksamma kring 
Stockholm. I övriga fall ges en anknytning till en mästare 
och hans verkstad, verkstadsorten eller andra typer av 
anonyma mästarnamn (tab 1:28).

Eftersom signerade verk är så få i avhandlingens mate
rial, finns det anledning att ta upp mer principiella pro
blem rörande bildproduktionen, vilka kan belysa den 
stora skaran anonyma mästare i ett vidare perspektiv. 
Konstverkets tillkomstsitution är oftast en sammansatt 
process, där flera faktorer inverkar direkt eller indirekt, 
ekonomiska faktorer och individuella ambitioner inte 
minst. Aspekter som kan ge ökad kunskap om konstnä
rernas roll är frågor kring bildsyn och bildproduktion i 
olika verkstäder, mästarnas bruk av förebilder och förla
gor samt konstnärernas kunskap när det gäller kyrkolä
ran och olika slag av Olavslitteratur.

5:2:3 Bildsyn och bildproduktion
Efter norska ärkestiftets inrättande 1153 uppstod sanno
likt ett behov av bilder som effektivt kunde förmedla 
frälsningsläran. Detta bröt mot en äldre negativ bildsyn, 
som förekom inom den äldsta Olavsliturgins tradition. I 
Salomos vishet, som hör till Leofricofficiets centrala tex
ter, finner man avsnitt som uttrycker fientlighet mot 
bildkonst och bilddyrkan (Vish 13—15; se exkurs 1:2). 
Bilder är ”illistiga påfund” och meningslösa ”skenbilder”. 
I de nya Olavstexter som skapades till riksmötet, såsom 
Geisli, framkommer en positiv inställning till bildkons
ten. Det ”andra Olavsofficiet” ger flera exempel på bil
dens förbättrade status (se exkurs 1:3). Translationsda- 
gens mirakelläsningar berör bildens makt, första lectien 
Contigit sancto, som handlar om kung Olavs sabbats- 
brott, och åttonde lectien In civitate quadam, som hand
lar om en eldsvåda i Holmgård/Novgorod. Enligt lectien 
In civitate quadam kunde en eldsvåda i Holmgård släckas 
genom att en bild av helgonkungen, imaginem eius, bars 
ut ur Olavskyrkan, ty när prästen Stefanus höll upp bil
den mot lågorna slocknade de. Bilden som åsyftas kan ha 
varit en träskulptur från Olavsaltaret, men det kan även 
ha varit en målad ikon av bysantinsk typ. En bild kunde 
fungera som ett komplement till en relik eller som en 
praktisk ersättning för ett relikvarium (Ångström 1992, 
19). Ytterligare ett tecken på den nya positiva bildsynen 
är en av de första mirakelberättelserna i biskop Eysteins 
Passiolegend, som handlar om väringarna hos den bysan- 
tinske kejsaren, i vilken kyrkans utsmyckning framhålls 
(se kap 3:10:6 och exkurs 2 Leuven 16:1 och 17:4—5).



Som avslutning berättas hur församlingen i Konstantino
pel samlat in pengar för att pryda kyrkan med dyrbar ut
smyckning, och pengarna som blev över skänkte man till 
Norge för att pryda martyrens grav i Nidarosdomen.

Inrättandet av stift och domkapitel var som ovan visats 
grundläggande förutsättningar även för bildkonsten 
(Helander 1989,26,61 ff, 84, 207, 247). Tillkomsten av 
städer och av lokala sockenkyrkor ökade kyrkans behov 
av bildkonst och därmed växte regionala och lokala verk
städer i antal (Bonsdorff 1996,443 ff). Betydande konst
centra utvecklades i stiftsstäder som Trondheim och 
Oslo, Lund och Roskilde samt Linköping och Uppsala, 
och i handelsstäder som Bergen, Köpenhamn och Stock
holm samt Visby (tab 1). Verkstäder har även funnits i 
andra städer såsom Borg, eller på mindre orter såsom 
Enånger. Den inhemska bildproduktionens roll har 
emellertid varit omdiskuterad i stilforskningen, eftersom 
importen från nordtyska och nederländska verkstäder 
fick en mycket stor omfattning under senmedeltiden 
(Tångeberg 1986, 300-309; Jacobsson 1995, 17-24; 
Liepe 1995, 34 ff, 75, 97, 101, 117, 164-178; 1996, 
287 ff). Frågan om påverkan via gästande utländska mäs
tare eller gesällutbildning utomlands har mindre relevans 
för Olavsikonografm.

Det rörde sig inte sällan om ett stort avstånd mellan 
beställarens kulturella miljö och verkstadsortens miljö, 
t ex när kyrkor på avlägsna orter längs de nordiska kuster
na beställde skulpturer från Frankrike och England, eller 
altarskåp från verkstäder i Lübeck och Stralsund eller från 
Antwerpen (Bonsdorff 1993, 78, 86; 1996, 443). Som 
belägg för att en beställare påverkat utformningen räknas 
förekomsten av nordiska helgon (Nordhagen 1981, 
381—87). Altarskåpet från Andenes i Nordnorge utgör 
dock ett tydligt exempel på, att beställningen styrts av 
den egna kyrkans liturgiska behov, men att både bild och 
textunderlag präglats av kulturmiljön i Lübeck (tab 
1:76). I jämförelse med importkonsten, har stilbeteck
ningen ”grov”, ”enkel” eller ”ålderdomlig”använts som 
bevis för tillkomst i en lokal, inhemsk verkstad (se kap 
1:1:1). Någon relevant förklaring till att dessa uttryck of
ta tillämpas på Olavsbilder har dock ej givits. Man har 
förmodat att ett arkaiserande stiluttryck kunde bero på 
inhemska mästares bristande medvetenhet om aktuella 
strömningar beträffande stil och ikonografi (se nedan).

Nordtyska verkstäder hade en väl utvecklad arbetsför
delning och massproduktion till skillnad från arbetsför
hållandena i inhemska verkstäder av mindre storlek, t ex i 
Stockholm, där mångsysslande konstnärer och hant
verkare både skissade och komponerade, snickrade och 
skulpterade, stofferade och målade. Den övervägande 
delen av Olavsikonografins berättande legendbilder i 
Skandinaviens sockenkyrkor är tillkomna på inhemskt 
initiativ, och de är vanligen tillverkade i en regional eller

lokal inhemsk verkstad (tab 1). Vid sidan om Carrow- 
psaltaren från East Anglia hör Olavsskåpen från Stral
sund, Salo, Söderköping och Andenes och högaltarskå
pet från Köping till de undantag, vilka är tillverkade i ut- 
omnordiska verkstäder (tab 1:1, 25, 31, 61, 69, 76). Re- 
presentationsbilderna av S Olav i altarskåp, helgonskåp 
och Olavsskåp var i åtskilliga fall tillverkade i nordtyska 
verkstäder, dock ej för allmän export utan på inhemsk be
ställning.

Olavsbildernas förlagor och förebilder
Den äldsta Olavsbilden på pelaren i Betlehem är genom 
sin bysantinska stil ett unikt fall, och den saknar samtida 
nordisk motsvarighet i Olavsikonografm (se kap 1:4:1). 
Stilen kan jämföras med helgonbildernas ryska stil i Gar
de kyrka på Gotland och närstående framställningar 
samt med de äldre donatorsfreskerna av Jaroslav och In
gegärd i Sofiakatedralen i Kiev (Svahnström 1967, 28 ff; 
Langslet 1995,77; Lindgren 1995,318-335; Piltz 1997, 
127, 141-157; Larsson 1997:3, 92). Den bysantinska 
stilen spreds i nordisk bildkonst via korsfarare och genom 
mönsterböcker, och ett tätt kulturutbyte fanns doku
menterat sedan århundraden mellan de nordiska län
derna och Bysans (Larsson 1991, 107—115; Hellström 
1996, 88 ff). Det bysantinska inflytandet i skandinavisk 
konst kom dock huvudsakligen via Englands gotik, men 
också via nordvästra Tyskland (Fett 1908, 24-78; 1909, 
57; 1917, 134, 230; Lindblom 1916, 5 ff, 48 ff; Anders
son 1950, 40, 70, 229 ff; 1962, 42; Wichström 1981, 
255 ff). Verk i Norrland och mellersta Sverige präglas un
der ung- och höggotik av impulser från det engelsk
norska inflytandet, medan syd- och östskandinaviska 
verk präglas av franskt och västtyskt inflytande. Min un
dersökning av Olavsikonografins stilförlagor och ikono- 
grafiska förebilder redovisas i tabell 2:1-17.

Inom äldre stilforskning räknade man med, att det 
funnits en ursprunglig Olavsstaty i Trondheim, en ”ur
bild”, som varit förlaga till övriga Olavsbilder beträffande 
både stil och ikonografi (Fett 1908, 30—79; 1909, 9ff, 
lOOff). Bland Wells kungabilder och Chartres bibliska 
portalgestalter sökte man förlagor till nordisk, unggotisk 
skulptur. Skulpturen av den skriftlärde Jesus Syrak på 
nordportalen i Chartres har enligt Fett genom ”fine lin
jespil” och sin ”elegiske tone” likheter med flera av 1200- 
talets tronande Olavsskulpturer (Fig 97 c). Den stående S 
Olav överensstämmer med portalskulpturer av kungar 
från Saint-Germain-des-Prés, vars höviska gester utgör 
prototyper för en gotisk kungabild. Motsvarande förebil
der vad gäller måleri förekommer i engelskt och franskt 
bokmåleri, förmedlat genom bl a Mattheus av Paris, som 
besökte Trondheim 1248 (Lindblom 1916, 5-29; Fett 
1917, 4-14, 157; Borenius 1927, lOff). Någon bevarad



”urbild” från Trondheim har dock ej påträffats vare sig i 
skulptur av sten eller trä (Ekroll 1997, 42^13; Stang 
1997, 32, 58, 64, 90). En eventuell kultbild av trä, ett 
mindre beständigt material än sten, kan ha förstörts. Inte 
heller har man redovisat några belägg för porträtt av re- 
genter eller makthavare i Olavsskulpturer av olika slag. 
Det rör sig om överföring av allmänna stildrag och man 
har funnit fa exempel på Olavsbilder, som är direkt kopi
erade från en förlaga.

Seglatsmotivet och underliggaren föranleder en sär
skild kommentar. Att man inte funnit några direkta för
lagor bland tidens grafiska tryck till seglatsbilderna vare 
sig när det gäller muralmåleri i Danmark eller i Sverige, är 
märkligt med tanke på att dessa grafiska blad regelmäs
sigt kopierades (se kap 3:3:1-10, tab 2:3). Det finns 
många standardmotiv i medeltida bildkonst som är pa
ralleller till S Olavs seglats (Stigell 1974, 39, 96; Künstle, 
390; LCI 3, 320; 4, 62 ff; Abou 1994, 69). Bland andra 
seglatsframställningar, såsom när Kristus respektive Pe
trus stillar stormen, Paulus seglatser eller Edvard Bekän
narens och Thomas Beckets kanalfärder, har dock inte 
påträffats någon direkt förlaga. I vissa fall förekommer en 
motsvarighet till Olavsikonografins trollstrid, t ex i Ste- 
fanstapetens bilder av translationen med skeppet, men ej 
i fråga om vindsymboliken eller sundseglats, då klippan 
öppnade sig. Tänkbara förebilder till Ösmoskeppens ar- 
kaiserande blandformer kan exempelvis sökas i bibel
illustrationerna till Speculum Htimanae Salvationis, så
som handskriften i Berlin (Moll 1929, pi G8).

Bristen på direkta förlagor till de narrativa legendmo
tiven tyder på, att de skandinaviska konstnärerna tolkat 
och utformat Olavsmässans seglatstema på ett självstän
digt sätt. De har fört samman olika bildelement, från fö
rebilder och ur verkligheten, till ett slagkraftigt bildut
tryck som kunde åskådliggöra predikningarna och påver
ka församlingen på ett sätt som anknöt till deras verklig
het. Seglatsbilderna kan således fungera på flera plan och 
uppfattas enligt flera betydelsedimensioner samtidigt. 
Skeppens blandformer konkretiserar mässans budskap 
enligt sensus litteralis såväl i en biblisk tidsdimension som 
i betraktarnas verklighet och samtid. Helgonkungens 
återkomst och tillgänglighet som förebedjare och hjälpa
re gjordes trovärdig för kyrkobesökarna. Skeppens tek
niska utrustning gentemot farornas övernaturliga styrka 
övertygade betraktarna om bönens nödvändighet. Skep
pet är på samma gång en metafor för kyrkan och riket 
samt för den enskildes livsfärd.

Motsvarande gäller underliggarmotivet. Såsom engel
ska och franska bokmålare och skulptörer framställt An
tikrist, i mansgestalt eller som apokalyptiska odjur i en 
bildmässig syntes, skapade skandinaviska konstnärer ut
ifrån apokalypsernas förebilder nya, självständiga, nor
diska underliggarfigurer (Fig 98). Olavsikonografins

unggotiska krigare och gycklare kunde associera till bib
liska våldsmän och hädare, de gudlösas vantro, hån, hög
mod och dårskap. Den djurformade Olavsunderliggaren 
formades till en syntes av sagans sjöodjur, den bibliska 
krokodilen, ormen och draken Leviathan samt av apoka- 
lypsens demoniska odjur med krönt manshuvud. De be
segrade mansgestalterna och de deformerade odjuren 
framstår då som effektiva och avskräckande exempel på 
verkan av Guds straff och S Olavs dom. Apokalypsernas 
bildillustrationer var vitt spridda, och spridningsvägarna 
till Skandinaviens konstcentra var många, dels via Eng
land och Frankrike, dels via Tyskland och Nederländer
na. Liksom England hade de nordiska stiften även livliga 
kontakter med Böhmen och Prags konstcentrum (Nis-
beth 1995,225 ff).

När det gäller de flesta representationsbilder och le
gendmotiv visar undersökningen att konstnärerna valt si
na förebilder till Olav den heliges gestalt i enlighet med 
tidens kyrkliga ideal, profeten och förkunnaren, men 
även med tidens fursteideal, den fromme och rättvise 
härskaren eller den stridbare hjälten, korsriddaren. Den
na typ av förebilder går tillbaka till antik och äldre kristen 
härskarikonografi. Som framgår av tabell 2 gäller det mo
tiv som omvändelsen och dopet, kröningen och dröm
men, ritten och striden. När det gäller martyriet, martyr
kröningen, skrinläggningen och mirakierna är förebil
derna främst apostlar, martyrer, bekännare och andra 
helgon samt av den övergripande förebilden Kristus själv. 
Sammanfattar man Olavsgestaltens dokumenterade fö
rebilder och paralleller finner man, att det är de bibliska 
gestalterna som överväger i materialet; främst gammal
testamentliga kungar, men även profeter och skriftlärde 
samt nytestamentliga apostlar. Därtill kommer martyrer 
samt andra bekännare och kungahelgon, vilka levt i Kris
ti efterföljd. I vissa fall har förebilderna typologisk funk
tion. På samma sätt som Job är prototyp för Kristi lidan
de, är han en självklar förebild för den helige Olavs lidan
de.

Bibliska gestalter
Inom stilforskningen har man försökt att finna konstnä
rernas förlagor till Olavsgestalten. Den av Fett föreslagna 
förlagan, Salomoportalens staty av vishetsläraren Jesus 
Syrak i Chartres, är enligt min mening en mycket rele
vant förebild för Olavsskulpturernas uttryck både vad 
gäller kroppsutformning, stil, ikonografi och ikonologi, 
trots dess avsaknad av kungliga insignier (Fett 1908, 30; 
Büchsei 1995, 69). (Fig 97 c.) I egenskap av tempelbyg
gare, domare och förmedlare av Salomos vishet träder 
han fram vid kung Salomos sida. Jesus Syrak är den ende 
av portalens gestalter som är försedd med gloria, och han 
är framställd kortare än de övriga, stående på ett tempel



bygge — Serubbabel? — ett attribut med positiv mening 
(Syr 49:13; Sak 4:9-10; Sauerländer 1970, 118-119). 
Någon motsvarighet till konsolfiguren med tempelbyg
garen, finns dock ej i Olavsikonografin. Jesus Syrak och 
Salomo är centrala gestalter för den tidiga Olavsliturgin, 
och en syntes av dem båda har tillämpats i utformningen 
av Olavsgestalten, en profetisk kung, domare och vis
hetslärare. Genomgången av legendmotiv och attribut i 
kapitel 3 och 4 har visat, att bland bibliska gestalter är 
kung David och Salomo de främsta förebilderna till 
Olavsikonografin och kulten i sin helhet (Steger 1961, 
94, 121 ff; Büttner 1983, 191, 205). David och Salomo 
hör inte bara till Kristi förfäder utan de framställs även 
som andliga förfäder till de regerande kungarna (Pächt 
1962, 13; Sauerländer 1970, 35118 ff; Claussen 1975, 
126 ff, 141; Lidén 1989, 109).

Såsom grundare av ett kristet rike blir S Olav den ”nye 
David” och ”en sann Salomo”, verus Salomon, i Norden. 
Såsom en ”ny David”, en ”sann Salomo” och en ”ny Je
sus Syrak” är han en andlig förfader till de regerande 
kungarna, en ”rex perpetuus”. Många forskare har med 
rätta jämfört den nordiske profetkungen med Gamla 
Testamentets profeter och konungar (Mowinckel 1928, 
44-46; Seierstad 1930, 9; Bugge 1930, 87). Fett beskri
ver Olav den helige som en ”aandshovding” och jämför 
honom med kung David i Psaltaren (Fett 1909, 140; 
1931, 89): Vi får ”næsten en slags Buddha-Olav, som har 
naad til psalmistens kontemplative visdom. Alt er for- 
gjængelighet.” En förebild till Olavsunderliggaren åter
finns i Salomoikonografin, ty liksom Salomo besegrar 
Olav dårskapen (se kap 4:2:4, 4:2:6 och 4:3:7). Till 
namnet Salomo knyts en evig fred och ett evigt rike (1 
Krön. 22:9—10). Såsom Salomo skulle den helige Olav 
bli en symbol för ”evig fred”, vishet, rättvisa och väl
stånd.

Den främsta förebilden är dock Kristus, eftersom ett 
helgon skulle leva i Kristi efterföljelse, imitatio Christi, el
ler leva med i Kristi lidande, conformitas Christi. Hela 
Olavsikonografin ska ses i förhållande till Kristus, me
nar Martin Blindheim, eftersom denna parallellitet är 
grundläggande i hela Olavskulten (Blindheim 1981, 53; 
1981:11, 111). Protomartyren Stefanus framstår i Olavs
kulten såsom en av Olav den heliges främsta paralleller 
(Johnsen 1955, 118; Hoffman 1975, 66). Den kyrkliga 
Stefansfesten sammanfaller med translationens Olavsfest 
3 augusti, och i Nidarosdomen har de ett gemensamt al
tare. Liksom Stefan är kristenhetens protomartyr är den 
helige Olav Norges förste martyr.

Kejsare, kungar och riddare
Uppgiften i Rödulftåten om en målad takfris med bilder 
av berömda kungar, tyder på att det funnits inhemska ex

empel på berättande väggmåleri med kungamotiv (se kap 
2:1:3). Något seglatsmotiv nämns dock ej i detta sam
manhang. De medeltida helgonkungarnas ikonografi in
nefattar element från antikens kejsarmakt och hedniska 
hjälteideal vilka förenas med de fornkristna kungarnas 
maktsymboler och de kristna helgonens martyrieattri- 
but. Bland paralleller kan nämnas Karl den stores ikono
grafi och andra kejsares såsom Henrik II, Fredrik II och 
Maximilian I. Konstantin och Karl den store hörde för
utom Alexander, Caesar, kung Arthur och kung David 
till de ”nio hjältarna”, vilka blev etablerade riddarmotiv i 
konsten på 1300-talet (Mitchell 1980, 18 ff; Grimme 
1984, 13, 85, 137 ff; Kusche 1991, 6 ff). Riddarfram- 
ställningar såsom David och S Göran är andra förebilder. 
Paralleller finns i den franska monarkins sakrala ikono
grafi, där den ”nye David” var en framträdande gestalt i 
katedralernas kungagallerier (Hohenzollern 1965, 76). 
Någon motsvarande skandinavisk regentbild har dock ej 
påträffats i Olavsikonografin.

Av engelska helgon konungar bör främst nämnas 
Edward Bekännaren, som dog 1065 och kanoniserades 
1163, vars kult och ikonografi visat sig vara en förebild 
både för Olavskulten och för bildkonsten (Bond 1909, 8; 
Dickins 1940, 55; AoC 1987, 205; Morgan II 1988, 94; 
se kap 3:9:2). Andra helgonkungar såsom Heliga Tre 
Konungar, Ludvig den helige och Stephan den helige 
hör snarare till Olavsikonografins paralleller (Klaniczay 
1986, 62 flf). De nordiska helgonkungarna S Knut och S 
Erik kan även de ses som paralleller eller efterföljare, ty 
bådas ikonografi är av betydligt mindre omfattning än 
Olavsikonografin och får sitt genombrott under senare 
tidsperioder (Boëthius-Romdahl 1935, 172; Åmark 
1948, 7; Thordeman 1954, 173 ff, 206 ff; Wallin 1975, 
52, 204 ff, 1988-1990, 15 ff; Nyberg 1981, 69 ff, 1988, 
43 ff; Kofod-Hansen 1986, 61 ff; Lidén 1984, 39, 45, 
1984:11, 65; 1984:111, 38 ff).

I denna avhandling bekräftas stilforskningens tidigare 
resultat, att direkt kopierade förlagor vanligen saknas 
beträffande Olavsikonografins bilder (se kap 1:1-4, tab 
1:1-78, 2:1-17). Det rör det sig inte om ett passivt över
förande av bildschabloner och prototyper, när det gäller 
Olavsikonografin, inte heller om ett bokstavligt illustre
rande av historiska episoder. Legendbilderna framställer 
ej ”detaljerade anekdoter” ur helgonkungens historiska 
levnad, vilket kanske kan vara fallet med andra berättan
de helgonbilder (Ångström 1992, 15). Den helige Olav 
är en av kyrkan skapad gestalt, som saknar egentlig över
ensstämmelse med den historiske kungen. Målningarna 
och relieferna med berättande Olavsbilder åskådliggör de 
för en helgonkult principiellt viktiga händelser, som en
ligt hagiografisk praxis bör inträffa i ett helgons liv, för att 
helgonet ska kunna fungera såsom en förebild för den 
kristna människans frälsningsväg.



Konstnärens kunskap
I diskussionen mellan beställare, förmedlare och bildska
pare skedde troligen en växelverkan, baserad på synin
tryck och bilder av alla slag, visioner och modeideal samt 
skriftliga och muntliga berättelser. Kyrkornas bildvärld 
har använts som belägg för att texter under senmedelti
den fatt en ökad betydelse (Jansson 1994, 115; Anders
son 1996, 526). Beställarens och konstnärens personliga 
önskemål har säkerligen spelat stor roll, men såsom den
na avhandling visar har man i de flesta fall inför en be
ställning av en Olavsbild följt officiella texter ur Olavsli- 
turgin. Vilka berättelser om S Olav kan då de medeltida 
konstnärerna hört, läst eller sjungit? Senmedeltidens 
konstnärer med signerade verk kan tjäna som exempel 
i diskussionen, såsom Albert Målare, Eric Östensson, 
Peter Henriksson och Lars Snickare (se kap 1:4:1—3, 
3:3:8-10, tab 1:41-49, 66, 67, 71).

Albert Målare och Lars Snickare samt många övriga 
konstnärer i Stockholm samt i andra städer och socknar 
har sannolikt mött legendberättelsen om den helige Olav 
som ett ”allmängods”, antingen som en meditativ, upp
bygglig berättelse i en predikan eller annan andakt, eller 
som ”populär”, ”förnöjande berättelse” i en mer profan 
miljö (Carlquist 1991,78-83). (Lig209-210.) Konstnä
rerna har liksom de flesta i samhället deltagit årligen i 
både Olavsvakan och Olavsmässan, där de upprepade 
gånger följt legendberättelsen om helgonets liv, martyri
um och mirakler. De har lyssnat till sånger och psalmer, 
där den nordiske martyrkungen liksom alla andra helgon 
skildras i metaforiska liknelser med biblisk anknytning. 
Olavsmässans läsningar, där helgonets dygder i allegoris
ka liknelser hyllas som en rättfärdig förebild i kung Da
vids och Kristi efterföljd, har för dem varit välkända. När 
prästen i sin predikan förklarat helgonets vishet, rättvisa 
och styrka har de kunnat tillämpa budskapet på sina eg
na liv. Och de har lyssnat till och vidarebefordrat många 
rykten och berättelser om helgonkungens mirakelkraft. 
En medeltida predikan skulle hållas på folkspråket vid 
söndagarnas mässa och vid helgonfester, men kunde ock
så hållas vid andra tillfällen (Andersson 1993,182—203). 
(Fig 211—213.) I Olavspredikan gavs ofta en samman
fattning av tidegärdens legendberättelser, vilket innebar 
att de som ej deltog i tidegärdens alla gudstjänster ändå 
kunde känna till legendens huvudmoment. Det för 
Olavsikonografm centrala seglatsmotivet, liturgins tema 
lustum deduxit, hörde till standardrepertoaren för helgon 
av alla kategorier i commune sanctorum, även för Törne
kronans fest (Helander 1957,400—405).

Det är därför mycket sannolikt att medeltidens konst
närer, målare och skulptörer, själva hade en god känne
dom om Olavskultens litterära uttryck, såväl den skolade 
liturgins berättelser, sånger och läsningar, som den munt
liga traditionens berättelser. Avhandlingen bekräftar så

lunda hypotesen att konstnärerna hade god kunskap bå
de i språk, bibelkunskap och legendtradition, och att la
tinkunnigheten bland konstnärerna sannolikt var större 
än man hittills trott (Öberg 1994, 221; se kap 1:1:4). I 
Olavsikonografm saknas grund för antagandet att bild
konstens ”utövare i flera avseenden stod friare emot 
kyrkan och den officiella trosuppfattningen” (Karlsson 
1976, 170). Enligt Stang kan vi inte ”regne med at en 
lærd biskop hadde belært kunstneren om hva han skulle 
skape”, därför kan han ha ”feiltolket” (Stang 1997, 23). 
Schablonbeskrivningar av Skandinaviens medeltida 
konstnärer som obildade hantverkare, vilka endast kun
nat utföra bilder utifrån detaljerade instruktioner från 
skolade präster och biskopar, framstår som oriktiga i lju
set av bildernas symboliska innehåll. Då likhet saknas 
mellan en medeltida bild och en utvald textkälla, är det 
knappast konstnären som har ”läst fel” eller ”missupp
fattat”, utan snarare det nutida tolkningsunderlaget 
som brister (Mackeprang 1931, 58—60; Haastrup 1981, 
152-153; 1985, 6; se kap 3:3:5 och tab 2:3).

Denna avhandling visar att konstnärerna utifrån före
bilder i texter och bildförlagor har gjort ett självständigt 
val både vad beträffar kompositionen av färg och form, fi
gurer, föremål och miljöer, och att de inte varit passivt be
roende vare sig av utländska verkstäder, sockenpräster, 
patronatsinnehavare eller biskop. Det mesta tyder på att 
konstnärerna spelat en aktiv roll i det gemensamma arbe
tet och i ekonomin kring verkets tillkomst, i diskussionen 
med domkapitel, präst och medlemmar i församlingen. 
Denna avhandling visar att konstnärerna förstått ämnets 
olika betydelsedimensioner, både sensus litteralis och sen
sus spirituals (se kap 1:1:2, 1:3:1). Såväl tidegärdens kon
kreta händelser som mässans symboliska teman har givits 
en bildgestaltning. Man kan av den anledningen ifråga
sätta tanken att en ”grov” eller ”ålderdomlig” stil skulle 
bero på ”naivitet” hos upphovsmannen, eller på inhem
ska mästares förmodade brister vad gäller teoretisk och 
praktisk kunskap när det gäller stil och motiv (se kap 
1:1:1 ). En arkaiseri ng kan vara avsiktligt skapad för att ge 
ett uttryck för en forntida profetisk makt, en nordisk 
motsvarighet till Gamla Testamentets kungar och profe
ter.

I jämförelsen med importerade verk från England, 
Frankrike eller Tyskland, verk i gotisk stil av hög kvalitet, 
har man emellertid ofta nedvärderat stilkvaliteten hos ar
beten från inhemska verkstäder, utan att se till konstver
kets ändamålsenlighet (se tab 1:1—78). Äldre norsk stil
forskning har nedvärderat många Olavsbilder, då även 
importerade, vilka kan betecknas som ”kjedsommelig”, 
”stereotype” och ”stive”, eller avfärdas som ”lystige” 
(Engelstad 1936, 99-105, 122-140). Kungen från Röl- 
dal beskrivs av Engelstad såsom ”undersetsig og plump”, 
”noe overmåte borgerlig og lavpannet”. En negativ stil-



Fig 117. Tronande S Olav med 
drakunderliggare. Olavsskåp med 
medeltida dorsale och baldakin, 
Granhult (Sm). Inhemskt arbete 
från ca 1450, för det södra sidoal- 
taret. I samband med kyrkmåla- 
ren Johan Christian Zschotschers 
utsmyckning 1753 fick Olavsskå- 
pet ny bemålning och placerades 
mitt på västra väggen, inramad av 
en väldig krans av bladrankor. 
Platsen i kyrkans mittaxel korre
sponderar med takmålningar av 
Guds tron i långhuset samt Lam
mets tron i koret.

Enthroned St. Olav trampling on 
dragon. St. Olav Shrine with 
medieval dorsal and canopy, 
Granhult (Sm). Domestic work c 
1450, to the south side altar. 
When the painter Johan Christi
an Zschotscher decorated the 
church 1753 the St. Olav Shrine 
was repainted and moved to 
middle of the west wall, sur
rounded by monumental tendrils 
of vine. The new place in the cen
tral axel of the church corresponds 
to the ceiling-painting with the 
Throne of God in the nave and 
the Throne of the Lamb in the 
chancel.

bedömning förekommer även i nutida norsk skulptur
forskning, såsom ”primitiv” och ”klosset” eller ”uvorent” 
(Stang 1997, 15,42-45,53-54, 110-111). Även när det 
gäller svensk Olavsforskning har negativa omdömen re
gistrerats, t ex ”grov” eller ”eländig”, främst vad gäller in
hemska verk (Liden 1984, 22; tab 1:67). Bedömningen 
av en medeltida skulptur eller annat konstverk bör enligt 
Liepe grunda sig på kyrkornas behov och ”kultbildernas 
ändamålsenlighet”, inte det estetiska värdet, och mer vär
deneutrala beteckningar är därför önskvärda (Liepe
1995,8-19).

Mot bakgrund av träsnidarens uppgift att åskådliggö
ra Olavsgestaltens roll som kyrkans ”stöttepelare”, rex sa
piens et stabilimentum, finns det ingen grund för att be
teckna skulpturstilen för ”livlös” med ”onaturligt stram 
frontalitet” eller med ”djupfryst sterilitet” (Karlsson 
1996, 218-225). En ”ceremoniös symmetri” kan ha haft 
en avsiktlig och adekvat liturgisk funktion på ett altare. 
Roosval ger visserligen enskilda Olavsskulpturer negativa 
omdömen, såsom ”förstelnat”, men beskriver former 
skapade i ”statuarisk ro” och med ”lodrät och mera sym
metrisk hållning” i en hövisk stil, såsom positiva och sär
egna karaktärsdrag för skandinavisk konst (Roosval

1925, 70, 76). Enligt min mening har den medeltida 
Olavsikonografins inhemska mästare i Skandinavien ska
pat helt ändamålsenliga bilder. På stående och tronande 
skulpturer kan kungens förgyllda tunika vara skuren i tä
ta, parallella veck, vilket ger intrycket av både ljusstrålar 
och räfflor på en pelare (tab 7:1-3). Så skulle den helige 
Olav komma till kyrkan, såsom ”en gyllene stråle”, en 
himmelsk gestalt i en pelare av ljus.

Det omfattande bruket av naiviserande stilbeteck
ningar, såväl i negativ som i positiv bemärkelse, som an
vänts vad beträffar Olavsbilder, kan mot bakgrund av 
kultbildernas väl uppfyllda ändamålsenlighet sägas vara 
grovt missvisande. Även positiva naiviserande beteck
ningar såsom ”rörande charm”, ”troskyldig bondenaivi
tet” och ”godlynthet” är missvisande, eftersom både be
ställare, förmedlare och konstnärer haft en större eller 
mindre religiös och konstnärlig medvetenhet bakom sitt 
val av bildutsmyckning (Lidén 1984, 22). Beteckningar 
som ”frodig” och ”burlesk” kan skymma de troendes all
var. Troligen uppfattade varken beställaren, bildskaparen 
eller mottagarna bland socknens medlemmar sig själva 
som ”naiva”, ”charmiga”, ”godlynta” eller ”burleska”, när 
de lyssnade till mässan eller förättade sin bön inför Olavs-



bilden i kyrkan. När af Ugglas nedvärderar gotländskt 
snideri och ”bygdekonst” som ”synnerligen bondskt och 
otillfredsställande” överför han en sådan deklassering 
även till mottagarna och deras ”primitiva fromhetskäns-
la” (afUgglas 1915, 166-169,282,294-297,377-383).

5:2:4 Receptionen av Olavsbilderna
”Om den värld av känslor och bilder, som uppsteg för 
den katolske nordbons inre syn, när han i sockenkyrkan 
stod inför den skäggiga, yxbärande kungaskepnaden, ve
ta vi nog i själva verket mindre om än om hävdens Olov 
Haraldsson” (Ahnlund 1924, 32). En kommentar till 
Ahnlunds historiska synvinkel är att det idag finns betyd
ligt mer historiskt faktamaterial, bilder och texter beva
rade om kyrkans helgonkung, mytgestalten den helige 
Olav, än om den historiske kung som en gång levde i 
Norden. Hur kyrkokonstens bilder mottogs och uppfat
tades av medeltidens kyrkobesökare i gemen vet man 
fortfarande desto mindre om, och därför är Olavsbilder- 
nas reception ännu till stora delar ett outforskat område. 
Mirakelberättelser vittnar om en stark tro, att helgonets 
närvaro utanför kyrkan var lika påtaglig som i kyrkan, att 
han kunde gripa in i vardagliga bekymmer i jordbruket, 
fisket eller vid sjukdom, men framför allt vid svårigheter 
av allvarligare slag, såsom kroppslig skada eller olyckor. 
Den troende kunde föreställa sig att S Olav fritt kunde 
lämna sin himmelska palats och sin kyrka, för att skynda 
till hjälp varthelst han blev kallad.

Man kan förmoda att bildkonsten spelade en avsevärd

roll för kyrkobesökarnas föreställningar och drömmar 
även utanför kyrkan. En kraftfull gestaltning har fångat 
betraktarnas sinnen, väckt deras intresse och inlevelse, så 
att de kunnat identifiera sig med huvudpersonen. För
hoppningen att helgonkungen skulle komma dem till 
hjälp förstärktes genom minnet av kungastatyn eller le
gendbilden i kyrkan, ty i bilderna hade den heliga gestal
ten uppenbarat sig på just deras ort. Det finns således go
da grunder att instämma i Odenius förmodan, att bild
konsten i hög grad bidragit till Olavskultens stora ge- 
nomslagskraft (Odenius 1949,21-51; 1952,70;seinll). 
De många regionala och lokala Olavssägner och svarsle- 
gender som är dokumenterade runt om i hela Skandina
vien har troligen sitt upphov i en lokal och regional 
medeltida Olavstradition både vad gäller liturgi och 
bildkonst. Genom de senaste decenniernas omfattande 
forskning kring medeltida konst och samhällsliv kan 
man nå en ökad kunskap kring receptionen av Olavsbil- 
der, men en sådan mentalitetshistorisk redovisning ryms 
ej i denna studie. (Fig 117.)

Såsom nämnts inledningsvis skulle listan över littera
tur om Olavstraditioner från reformationen till våra da
gar kunna göras mycket lång, och av dessa bör nämnas 
Heilag-Olav i norskfolketradition av Olav Bo 1955. Nils- 
Arvid Bringéus beskriver i sin bok Vallfarter till S:t Olof, 
hur människor sedan medeltiden vallfärdat till den 
ryktbara nådabilden i Olavskyrkan i Albo härad i Skåne 
(Bringéus 1997,23 ff). Några exempel på Olavsbildernas 
mottagande under modern tid ges i Helgonetfrån Nidaros 
(Helgonet 1997, 18, 141 ff, 255; se ini I).



Slutord

Det tredelade syftet med avhandlingen Olav den helige i 
medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut är i alla de
lar uppfyllt. Den ger för det första en helhetsbeskrivning 
av samtliga konstverk med narrativa legendmotiv inom 
skulptur och måleri samt med legendmotiv förknippade 
attribut i ett stort antal representationsbilder, främst in
om skulptur. För det andra presenterar den en jämföran
de analys av tio huvudmotiv i de narrativa legendbilder
na med motsvarande teman i ett stort antal medeltida 
Olavstexter, främst liturgiska texter, legender och predik
ningar, men även sagor och krönikor. Attributens sym
boliska betydelse analyseras också i relation till texterna. 
För det tredje diskuteras Olavsbildernas funktion och 
tendens främst med avseende på Olavsaltarets liturgiska 
roll, bildernas placering i kyrkorummet och relation till 
kyrkans övriga bildprogram samt till olika beställare, för
medlare och konstnärer.

Efter det att ärkestiftet i Nidaros hade grundats i Nor
ge vid 1100-talets mitt instiftade ärkebiskop Eystein Er
landsson ett Olavsaltare och ett kapell i Nidarosdomens 
södra tvärskepp, vars placering blev förebild till Olavsal- 
taren i många övriga kyrkor. I Födelsekyrkan i Betlehem 
tillkom samtidigt en pelarmålning med Olav den heli
ges bild, Olavsikonografms äldsta målning. För stiftets 
kyrkliga Olavsfest 28 juli till 5 augusti till minne av hel
gonkungens martyriedöd i slaget vid Stiklestad 29 juli 
1030 och skrinläggningen 3 augusti året därpå, skapa
des vid århundradets slut en mönsterbildande Olavsli- 
turgi med sånger och legender. Bildkonsten fick sitt ge
nombrott i Olavskulten först vid tiden för domkapitlens 
kulturella expansion och införandet av en gotisk stil i 
skandinavisk konst. Den typbild av martyrkungen som 
fick sin slutliga form under 1200-talets kyrkliga pro
duktion av kultbilder har med några undantag blivit be
stående under senare medeltid, men även under efterre- 
formatorisk tid fram till våra dagar. Medeltida konstverk 
med Olav den heliges bild finns bevarade inom de flesta 
bildkategorier i ett betydligt större antal än av något an
nat nordiskt helgon. Trots att jag måst göra ett urval 
bland representationsbilder, kan avhandlingens utvalda 
verk med legendbilder och attribut utgöra typexempel

för övriga Olavsbilder, så även vad gäller urvalet av tex
ter.

Avhandlingens ikonografiska beskrivning och tolk
ningen av de medeltida Olavsbildernas legendmotiv och 
attribut, exemplifierade i både narrativa bilder och repre
sentationsbilder inom skilda konstformer och bildkate
gorier från 1100-talet till reformationen, visar att den 
medeltida Olavsikonografin i de undersökta länderna ut
gör en sammanhängande helhet. De enskilda konstver
kens, legendbildernas tio huvudmotiv och attributens re
lation till helheten och till varandra har genom en över
gripande analys kunnat förklaras, både vad gäller ikono- 
grafi, symbolik och kultisk funktion, men i viss mån även 
stil. Resultatet av denna undersökning kan därmed till- 
lämpas på Olavsikonografin och Olavskulten i dess hel
het. Avhandlingen ger på så sätt en sammanfattning av 
Olavsikonografms huvuddrag. Ett centralt material är de 
bevarade helgonskåp som hör till kyrkornas Olavsalta- 
ren, omkring 30 s k Olavsskåp, ofta placerade vid triumf
bågen. Därtill kommer de bildserier av legendmotiv som 
pryder väggarna och valven intill Olavsaltaret. Med ut
gångspunkt från Olavsskåpens ikonografiska enhet av 
skulptur i korpus och måleri eller reliefer på flygeldörrar, 
kompletterade av tillhörande väggbilder och andra kate
gorier av Olavsbilder för bruk i såväl kor som långhus, 
kan man fa en föreställning om den medeltida Olavsiko- 
nografins omfattning, betydelse och funktion. Av äldre 
bevarade dörrfragment med reliefscener kan man dra 
slutsatsen att de idag fristående och i ryggen urholkade 
kungaskulpturerna, tronande eller stående, en gång ut
gjort korpusbilder i liknande typer av helgonskåp.

Man kan därför räkna med att det under medeltiden 
funnits ett betydligt större antal kompletta helgonskåp 
med flygeldörrar än idag, ja kanske hundratals Olavs
skåp, som troligen varit försedda med narrativa legend
bilder på insidan av skåpet och/eller med representa
tionsbilder av helgonkungen på utsidan. Man kan även 
räkna med att det även inom övriga medeltida bildkate
gorier funnits ett större antal Olavsbilder än idag. Beva
rade bilder är ofta förbleknade, fragmentariska eller hårt 
restaurerade, men avhandlingens samlade material och



helhetsanalys kan ge kunskap om vilka ikonografiska, li
turgiska och estetiska principer som kan ha inverkat även 
när det gäller förlorat material. Man kan dra slutsatsen att 
Olavsbilderna i de skandinaviska länderna hör till ett av 
den medeltida kyrkokonstens mest omfattande och bety
dande helgonmotiv. Min och andras stilundersökningar 
har visat att Olavsbilderna har en viss skandinavisk sär
prägel, men att de i sina huvuddrag följer medeltidens all
männa konstutveckling från romanik till sengotik och 
ungrenässans. Ett särdrag för inhemska konstverk är ett 
arkaiserande stiluttryck, ibland något svårförklarligt, 
som tillämpats inom flertalet konstarter i utformningen 
av såväl personer som föremål, t ex dräkter och fartyg.

När det gäller valet av undersökningmetodik, har det 
visat sig att i tidigare forskning tillämpade metoder vilka 
främst varit baserade på stilstudier, historiska texter och 
efterreformatorisk litteratur i många fall har lett till nega
tiva resultat. Anknytningar till hednisk fornnordisk idé
värld, medeltida muntlig och profan tradition eller till 
sentida folklig sedvänja har lett till missvisande tolkning
ar. Undersökningen i denna avhandling har därför kom
pletterats med ett för kyrkokonstens Olavsbilder mer re
levant tolkningsunderlag, nämligen ett brett och repre
sentativt urval av medeltida latinska källtexter, främst ur 
Olavsliturgin från Nidaros. Min jämförande bildanalys 
utifrån dessa källtexter har genomgående givit positiva 
resultat. En ikonografisk bildtolkning i olika steg har an
vänts parallellt med en medeltida texttolkning utifrån 
främst två betydelsenivåer, sensus litteralis och sensus spiri
tuals, både vad gäller sagor och liturgi. Tack vare en ny 
metodisk syntes i tolkningen av både bild och text utifrån 
de olika liturgiska momenten under Olavsfestens dygn, 
från Olavsvakans vesper 28 juli till oktaven 5 augusti, har 
flera olösta problem kunnat få en förklaring. Denna me
todiska syntes har inte bara förklarat bildernas liturgiska 
funktion i kyrkorummet och deras interrelation med 
andra konstformer, utan den har även bidragit till att 
klarlägga Olavsikonografms kronologiska utveckling och 
topografiska spridning. Av det bevarade materialet i 
Olavsikonografin utgör bilder med profan anknytning, 
såsom illustrationer till lagböcker och Olavssagor, en 
större grupp inom det västnordiska området än inom det 
östnordiska, där det övervägande antalet Olavsbilder hör 
till kyrkokonsten och liturgin. Till viss del avspeglar det
ta legendlitteraturens utveckling, dels i ett västnordiskt 
område präglat av hövisk sagatradition, dels i ett östnor
disk område där den latinska traditionen varit starkare. 
Men man bör dock räkna med att en mycket stor del av 
de liturgiska Olavsbilderna i Norge har gått förlorade un
der reformationen och senare.

Helhetstolkningens nya metodiska syntes har resulte
rat i att vissa tidigare tolkningsförslag måste omprövas. 
Olavsbilderna utgör ej enbart dekorativa prydnader eller

höviska maktuttryck. Inte heller är det enbart fråga om 
indirekta stildrag överförda genom influens från en ro
mansk eller en gotisk modestil eller förlagor. De narrati- 
va legendbilderna bör inte karaktäriseras såsom historis
ka illustrationer avsedda att återge ett faktiskt historiskt 
skeende eller anekdoter om någon hjälte ur en historisk 
kungasaga. Att leta bland gotiska Olavsskulpturer efter 
en porträttbild av 1000-talets historiske kung Olav II 
Haraldsson är således lönlöst. Bildkonstens Olavsgestal- 
ter har hittills ej kunnat identifieras med senare historis
ka regenter. Uppfattningen att Olav den helige skulle va
ra en ”kristet maskerad” och mytisk arvtagare till guden 
Tor med ursprung i en fornnordisk hednisk idévärld kan 
klart avvisas, ty denna göticistiska romantiserande efter- 
konstruktion saknar vetenskaplig grund. Tors hammare 
har således inget samband med Olavsyxan i den kristna 
konsten. Tidigare bildtolkningars fokusering på Olavs- 
ballader om S Olavs kappsegling samt en oriktig karaktä- 
ristik av senmedeltida legendtexter med detta tema har 
lett till missuppfattningen, att Olavsikonografms seglats
bilder skulle vara lättsam underhållning som främst hade 
samband med dansvisor eller skämthistorier från sjö- 
mansgillen.

Bristande källkritik av balladupptecknaren Vedels hi- 
storieromantiska tilldiktning på 1590-talet har innebu
rit, att visans namngivne broder ”Harald” felaktigt kopp
lats till en ohistorisk, ”hednisk” nidbild av kung Olavs 
halvbroder Harald (Hårdråde) Sigurdsson. Harald var 
enligt historisk tradition nämligen kristen och som 15- 
åring deltog han vid sin broders sida i ödeskampen på 
Stiklestad 1030. Snorre Sturlasson skildrar i Heimskring- 
la hur kung Harald följde sin broders kyrkopolitik och 
utvecklade Olavskulten, men betonar hans hårdhet som 
regent och stridbar viking. Adam av Bremen däremot 
kallar Harald ”gudlös”, med bristande vördnad inför på
ven. Den historiske kung Harald (Hårdråde) Sigurdsson 
har vare sig i positiv eller negativ mening något samband 
med Olavsikonografms bilder inom skulptur och måleri. 
Det går exempelvis inte att identifiera skulpturernas un- 
derliggare, den lilla krigarfigur som S Olav trampar på, 
med en ”hednisk” nidbild av Harald Sigurdsson, inte hel
ler med någon av kung Olavs namngivna banemän i sla
get vid Stiklestad. Den ”kappsegling” som skildras i bal
lader och senmedeltida legender är inte heller någon his
torisk anekdot om 1000-talets kungar, utan ett symbo
liskt och moraliskt ”broderstema” med ursprung i Olavs- 
mässans liturgiska bibeltext lustum deduxit (se nedan). 
En forskningsmetodisk inriktning på historisk sagatradi
tion är ej adekvat vad gäller kyrkokonstens Olavsikono- 
grafi, och Heimskringla utgör mer sällan ett träffande 
tolkningsunderlag. Direkt samband med Olavssagan, 
bl a med striden mot sjöodjur samt med martyriet, har 
endast en mindre grupp konstverk som förekommer in



om sagans främsta spridningsområde på 1300-talet, 
nämligen Island och Norge samt Danmark. Den Legen
dariska sagan har visat sig vara ett mer relevant jämförel
sematerial än Snorres Olavssagor.

Den litteratur som står kyrkokonstens Olavsbilder 
närmast, är latinska texter, såsom bibeltexter och psalmer 
samt Olavsliturgins texter och legender. Många liturgis
ka teman i den äldsta Olavsliturgin från England om
kring 1050 i Leofriccollectariet\\2S bibehållits i den senare 
Nidarosliturgins ordning, Ordo Nidrosiensis, vilken blev 
förebild för kulten i övriga stiftsområden. På samma sätt 
som Olavsikonografins tio huvudmotiv följer ett interna
tionellt hagiograftskt urval av standardmotiv i en illustre
rad helgonberättelse, bildvita, följer även Olavsliturgin 
en etablerad uppbyggnad av en helgonliturgi i katolska 
kyrkan, både vad gäller officium proprium och missa pro
pria. Tidegärdens sånger och legendläsningar bildar en 
inramning av den stora mässan på Olavsdagen 29 juli, 
som utgör firandets centrala höjdpunkt, då alla altarskåp 
och Olavsskåp stod öppna i all sin rikedom av färger, for
mer och guldglans. Officiets och mässans bibeltexter och 
psalmer framhäver David, Salomo och Kristus såsom fö
rebilder till S Olav och till församlingen. En höjdpunkt i 
Olavsmässan utgörs av sekvensen Lux illuxit, som kom
primerar helgonets liv, martyrium och mirakler i en poe
tisk syntes på samma sätt som bildkonsten. Bibeltexten 
lustum deduxit och Certamen forte ur Salomos vishet i 
Olavsmässan samt i predikotexter är ett seglatstema och 
”broderstema”, som präglas av vishetsmetaforik. Olavs- 
officiets legendläsning ur Passio Olavi saknar detta 
seglatstema, men betonar vindsymboliken. Flera av 
Olavsliturgins teman förekommer i Commune sanctorum 
och används vid andra fester, t ex Törnekronans fest. Ni- 
daros stift har sannolikt haft stort inflytande på Olavsli
turgin i övriga stiftsområden, inte bara när gäller officiets 
reguljära legendläsningar utan även när det gäller predi- 
koteman såsom seglatsen och broderstemat, kröningen 
och martyriets Kristusparallellitet. De senmedeltida le
gendtexterna från Ribe, Leuven och Lübeck har troligen 
norskt ursprung.

I denna avhandling har min hypotes bekräftats, att 
Olavsikonografin främst har en sakral funktion, en nära 
samhörighet med kyrkorummets övriga bildprogram 
och den praktiska liturgin samt med bibeln och kyrkolä
ran. En detaljanalys av bilderna i nära relation till framfö
randet av samtliga texter under Olavsfestens liturgiska 
dygn från Olavsvakan 28 juli till oktaven 5 augusti, visar 
hur varje enskilt motiv i varje konstverk har en direkt 
motsvarighet i Olavsliturgins moment, med avseende på 
såväl tidegärd som mässor under festens alla dagar, men 
även under andra delar av kyrkoårets fester. Till skillnad 
från liturgiska texter som framfördes vid särskilda tillfäl
len var bildframställningar synliga under längre perioder,

särskilt väggmålningar som alltid exponerades för kyrko
besökare. Olavsbildernas funktion i kyrkorummet har 
samband inte bara med Olavsfestens kultdagar, utan de 
kan även ses i förhållande till kyrkans övriga bildprogram 
och liturgi, bibeln och kyrkoläran. Olavsbildernas place
ring vid Olavsaltaret som en pendang till Mariabilderna, 
vanligen i nära anslutning till högaltarets eller triumfbå
gens Kristusmotiv, möjliggjorde ett liturgiskt samspel 
under Olavsfesten mellan de heliga gestalterna.

Olavsskåpens formala uppbyggnad i färg, form och fi
gur i både skulpturens och måleriets bilder fyller på ett 
mycket ändamålsenligt sätt sina liturgiska uppgifter i bå
de tidegärd och mässa samt i enskild andakt i övrigt. Dör
rarnas uppdelning i bildscener följer i många detaljer 
kompositionen och framförandet av Olavsofficiets lectier 
med läsning om händelser ur den latinska helgonlegen
den. Bilderna följer även sångernas motiv i tidegärden 
under festens första dygn, både psalmer, antifoner, re- 
sponsorier och hymner. Olavsvakans läsning om helgon
kungens liv och martyrium förebådar Olavsdagens mäs
sa och i den efterföljande vespern hyllas helgonets triumf 
och blodsmirakel. Officiets varierande växling av tempus 
har sin motsvarighet Olavsskåpets olika bildtyper. Repre
sentationsbilden på skåpets utsida understryker helgo
nets ständiga närvaro i presens på platsen för kyrkans 
skyddshelgon, dess ”ägare”. Flygeldörrarnas färgrika och 
figurrika scener ur legenden återskapar händelser i förflu
ten tid, en gammaltestamentligt inspirerad nordisk forn
tid. För dörrarna har man valt ur Olavsikonografins tio 
huvudmotiv. Omvändelsen, dopet och seglatsen samt 
ankomsten och landstigningen hör till inledande motiv. 
Efter predikan, kröning och lagstiftning följer ritten mot 
Stiklestad och drömmen om Guds kallelse. Fullbordan 
sker i martyriets stridskamp och död samt i himmelsfär
den och martyrkröningen. Avslutningsvis skildras skrin
läggningen och mirakierna post mortem.

Legendbilderna kan läsas på flera tidsplan och i flera 
betydelsenivåer samtidigt. En arkaiserande blandform 
när det gäller dräkter och andra föremål kan ange att det 
rör sig om en händelse i förfluten tid, medan utform
ningen av andra föremål i konstnärens egen tidsdräkt ta
lar om att detta sker i hans egen tid, såsom på rustnings- 
detaljer. Kyrkliga föremål i betraktarens tidsdräkt såsom 
altare, bönestol, radband eller predikstol far på så sätt en 
instruktiv uppgift i församlingens andliga utbildning. 
Den gyllene skulpturen i korpus centrala mitt åskådlig
gör {r&müAzns futurum, målet för helgonets ödesbestäm
da liv. Genom guldet understyrks den himmelska mysti
kens eviga tidstillstånd, aevum, där helgonen vistas. Tide
gärdens läsningar före och efter mässan kan i viss mån ap
pliceras på sidodörrarnas bildinramning av mittbilden på 
ett skåp men även i ett antemensale eller en bok. Den 
återkopplande och framåtsyftande uppgift som inskjutna



antifoner och responsorier har i officiet ger på liknande 
sätt en möjlighet till omväxlande och interrelativa läs
ningar av alla skåpets eller antemensalets bilder. På sam
ma gång som bilderna läses i följd kan de läsas inåt mot 
mittbilden eller fram och tillbaka mellan dörrarnas sce
ner.

Kalkmålningarnas narrativa bildserier med framställ
ningar av seglatsmotivet, kröningsmotivet, drömmen 
och martyriet, är placerade på långhusets sydvägg, i val
ven eller på triumfbågen. Ibland är de grupperade kring 
ett fönster. En interrelaterande läsordning kan tillämpas 
även på dessa bildserier även om mittbild ofta saknas. 
Långhusets målningar har sin främsta anknytning till 
motsvarande teman i Olavsmässans centrala budskap. 
Olavsmässans seglatstema har fått störst genomslagskraft 
i den senmedeltida kyrkokonsten i landskapen runt Mä
laren, framför allt i Albert målares bilder av en moralisk 
”kappsegling”. När den rättfärdige på livets färd förföljs 
av en orättfärdig broder, skall enligt lustum deduxit Olav 
den helige komma till hans hjälp på skeppet såsom Vis
hetens lots och Guds rorsman. Seglatsbildernas stora om
fattning i Mälardalen och Finland hänger samman med 
att detta motiv var ett huvudtema i många predikotexter, 
som även hade en bred muntlig spridning på folkspråket 
i detta område.

Att antalet konstverk med detta kristna hjältemotiv är 
större än övriga Olavsmotiv, beror sannolikt på att den 
konstnärliga gestaltningen av figurer och föremål inom 
samtliga bildkategorier kunde tillfredsställa de högt ställ
da krav på känslouttryck, fart, spänning och konflikter 
som krävts för att göra ett budskap intresseväckande. Ge
nom sin storlek, tydlighet och förenklade stil vad gäller fi
gurer, färger och teckning, förmedlar bilderna Olavsmäs
sans budskap till församlingen på ett slagkraftigt sätt. Fö
remål och figurer är framställda på ett realistiskt sätt och 
skapar därmed en illusion av att detta kan ske i åskådar
nas egen tid, i ett nu skapat i kyrkorummet. Orden reali
seras i bild. Det liturgiska samspelet av text och bild kan 
förstärka betraktarnas vilja att själva leva med i bildberät
telsen och att identifiera sig med huvudpersonen i dra
mat. Att helgonets närvaro på jorden kan förverkligas ge
nom bön, bekräftas på ett specifikt sätt i bildernas predi
kan, och seglatsbilderna åskådliggör övertygande Olavs
mässans och kyrkans budskap. Trots navigationskunnig 
besättning och ett aldrig så välutrustat fartyg kan inga 
sjöfarare klara sig mot ondskefulla angrepp och faror 
utan den helige Olavs hjälp. I livets seglats behöver både 
samhället och den enskilda människan en praktisk andlig 
ledning, underförstått av kyrkan.

En del av S Olavs särskilda helgonattribut, såsom yxa, 
svärd, spjut och pilbåge eller sköld, vilka förekommer i 
narrativa bilder, kan i många fall sättas i samband med sa
gornas skildringar. När det gäller Olav den heliges mis-

sionskamp och martyrdöd i slaget vid Stiklestad 1030 
skall dock samtliga vapen enligt Olavsofficiets latinska 
texter dock betecknas såsom ”andliga vapen”. Olavsattri- 
buten i representationsbilderna är främst symboliska till 
sin karaktär och far sin förklaring i relation till kungens 
roll som kristen hjälte och himmelsk härskare, men fram
för allt som församlingens förebedjare inför Gud. Ge
nom glorian anges kungens helgonstatus. Hans krona, 
spira, yxa och glob anger hans höga andliga rang. Bok, 
kors och ciborium eller radband och pilgrimshatt är kän
netecken för hans djupa fromhet. Boken och ciboriet be
tecknar framför allt Olav den heliges roll såsom Nordens 
förste kyrkolagstiftare och den lag han lät instifta vid 
tinget på Moster 1024, ”Sankt Olavs lag”. Hans stridsva
pen, rustning och hjälm samt sköld visar hans andliga 
hjältemod i striden för den kristna tron i slaget vid Stikle
stad 1030. Olavsunderliggaren, den figur som kungen 
trampar på, en krigare, gycklare eller drake, är ett attribut 
av symbolisk natur. Den hör till samma tidsdimension 
som korpusskulpturen i Olavsskåpen eller som Olavsbil- 
der i övriga altarskåp, nämligen de saligas evighet, aevum, 
samt futurum, den bedjandes hoppfulla framtidstro. 
Därigenom förmedlar kungaskulpturen en vision av nå
got kommande, som den troende kan bruka, både som 
en hotande och en hjälpande kraft.

Men underliggaren hör även till den profetiska do
mens framtid, enligt de bibliska profeternas utsagor om 
kommande straff och fasor. Olavsunderliggaren förestäl
ler Antikrist i olika skepnader, helgonskulpturens antites. 
Apokalypsens Antikrist kan uppträda i mänsklig gestalt 
som en krigare eller en falsk profet, en förhånande gudlös 
dåre och gycklare, men också som en fientlig konung i 
rustning, en avfälling. Vid 1400-talets början framträder 
i tyska och sydskandinaviska altarskåp som Olavsunder- 
liggare ett avgrundens odjur, en semizoomorf blandning 
av manshövdad reptil, kungahövdad orm eller drake. 
Denna underliggartyp kombineras med en ny Olavstyp, 
en apokalyptisk korsriddare i rustning med hillebard. 
Drakunderliggarens tema går tillbaka till den allra äldsta 
Olavsliturgin i England vid mitten 1000-talet, ty där om
talas den helige Olavs martyrdöd såsom en triumferande 
seger över Leviathan, den gamle ormen eller Satan, ett te
ma hämtat ur Psaltaren och Uppenbarelseboken. Drakmo- 
tivet återkommer i Jesaja, som profetisk utsaga vid Babels 
fall. En besegrad Antikrist under kungens fötter utgjorde 
en bekräftelse på den kristna läran, kyrkans makt och 
slutliga seger genom bl a lagliga påbud.

Valet av förebilder till Olavsikonografin har styrts av 
en andlig betydelsedimension, sensus spiritualis, i syfte att 
kunna förverkliga bildens didaktiska uppgift och liturgis
ka funktion och för att påverka mottagarna, av vilka fler
talet varken kunde läsa eller skriva. Både för liturgin och 
bildkonsten har man när det gäller Olav den helige som



förlaga och förebild valt texter och bilder kring det Gam
la Testamentets bibliska kungar David och Salomo, vilka 
förebådar Kristus såsom Konungarnas Konung i Nya Tes
tamentet. I Olav den heliges roll som Nordens ”nye Da
vid” eller den ”nye Salomo”, framträder han som en forn
nordisk motsvarighet till de bibliska kungarna och profe
terna, en rättvisans, vishetens och trons härskare, som be
segrar orättfärdighet och dårskap i mörka, kalla och ogud- 
aktiga trakter i Norden. En särskilt viktig förebild för bå
de Olavsliturgin och Olavsikonografin är den bibliske 
profeten och vishetsläraren Jesus Syrak. Såsom den ende 
med gloria framträder han tillsammans med Salomo i 
nordportalen i katedralen i Chartres, den portal som 
åskådliggör den gudomliga rättvisans dygder. Under 
Olavskultens tidiga period togs inte bara båtmetaforiken 
och ”broderstemat” lustum deduxit som liturgisk förebild, 
ur vishetslitteraturen kring Salomo och hans arvtagare Je
sus Syrak, utan även vindsymboliken i Passio Olavi. Enligt 
denna tillämpning skall den helige Olav komma med 
sunnanvinden, som skall föra värmen till Nordens folk, 
göra deras hårda hjärtan mottagliga för den kristna tron 
och frälsa dem från synden.

Olavsaltaret är vanligen beläget på södra sidan av koret 
eller vid triumfbågens södra sida, platsen för skyddshelgo
nets altare. Olavsskulpturens heliga martyrkonung tro
nande eller stående på Olavsaltaret framträdde sålunda i 
flera roller inför församlingen, såsom kyrkans skyddshel
gon, ägare och väktare men framför allt i sin roll som före- 
bedjare. Han skulle enligt Olavspredikningarna fungera 
som en moralisk och vis förebild och en andlig stöttepela
re för församlingen, rex sapiens stabilimentum populi est. 
Bilderna av Olav den helige, hans liv och mirakler, funge
rade såsom mänskliggjorda bekräftelser på gudstron och 
kyrkans lära, som uppbyggliga exempla. Den gyllene och 
färgrika bilden åskådliggjorde tydligt hans roll som makt
havare och himmelsk regent, och han beklädde även him
melska ämbeten som meddomare, profet och predikare. 
Helgonkungen och underliggaren betecknar sålunda den 
andliga maktens seger över den materiella makten, ord
ningens seger över oordningen, fredens seger över striden 
och och rättvisans seger över orätten.

De representativa Olavsbildernas placering i kyrko
rummet och deras s k ”sällskap” i kyrkans övriga bilder ger 
information om Olavsbildernas tendens. Korets, långhu
sets och portalernas representativa Olavsbilder företräder 
kyrkan och prästerskapet, liksom Olavsbilderna på de li

turgiska kärlen. Olavsbilder i bönböcker, lagböcker, si
gill, pilgrimsmärken eller smycken kan däremot företrä
da individuella intressen av olika slag, främst kyrkliga 
makthavare men även företrädare inom det världsliga 
frälset. Representationsbilden av den helige Olav sågs 
dock främst som en företrädare för en himmelsk makt, 
som stod ovanför den jordiska hierarkin. Den försam
lingsmedlem som vände sig till skulpturens kungagestalt 
på Olavsaltaret med sin vädjan om helgonkungens snara 
och direkta bistånd vid sin själs frälsning kunde genom 
bildens estetiska uttryck få sin tro bekräftad, att helgon
kungen fanns evigt närvarande i himlen, redo att ge bi
stånd i sin förbön inför Gud. Skulpturen uttryckte också 
för den troende möjligheten, att helgonkungen kunde 
återkomma och uppenbara sig på jorden. I väntan på S 
Olavs ankomst firas varje årlig Olavsfest som en ”repeti
tion”, så att församlingen skall vara beredd den dag mar
tyren återvänder.

Martyren den helige Olav är en av kyrkan skapad ide
alkonung i syfte att fungera som en optimal profetisk 
kraft i en reglerad helgonkult, och följaktligen har Olavs- 
ikonografins konstverk främst tillkommit på kyrkligt ini
tiativ. Makthavare i Nidaros ärkestift och övriga stift, så
som ärkebiskop och biskopar eller medlemmar av dom
kapitlet vid domkyrkan, har haft ett mycket stort infly
tande, när det gäller förvaltning och utveckling av Olavs- 
kulten, både beträffande liturgi och konst. De bevarade 
donatorsporträtten ger dock exempel på att många olika 
samhällsgrupper hade ett stort intresse för Olavskulten 
och dess bilder. Identifierbara ”porträtt” är framställda 
såsom helgonkungens adoranter eller hjälpare. Pelarmål- 
ningen i Betlehem donerades sannolikt omkring 1160— 
1170 av den norska kungadottern Kristin Sigurdsdotter, 
som också finns avbildad i målningens stiftarporträtt. De 
flesta Olavsbilderna förekommer i sockenkyrkor på 
landsorten och i städerna, medan de är färre i stiftsstäder
nas gravkyrkor och i kungliga kapell. Världsliga maktha
vare såsom kungar och drottningar, handelsmän och 
godsägare har beställt Olavsbilder, men framför allt trä
der kyrkan med biskopen, domkapitlet och sockenpräs
ten samt församlingen som helhet fram som de viktigas
te beställarna. Man kan dra slutsatsen att de flesta Olavs
bilder, såväl målningar som skulpturer, tillkommit i ett 
samarbete mellan olika intressegrupper kring kyrkan, ett 
s k sockenpatronat, i vilket prästen och inte minst konst
nären med sin verkstad intog självklara huvudroller.





Summary

In Norway at the end of the 11th century, the foundations 
were laid in Trondheim for the Nidaros Cathedral, one of 
the largest in Scandinavia, erected on the site of the grave 
of St. Olav. The church, in the English Norman style, was 
dedicated to the glory of Christ and it was finally com
pleted as a Gothic cathedral in the 14th century. King 
Olav II Haraldsson, king of Norway from 1015—1030 
had been canonised in the year following his martyrdom 
at the Battle of Stiklestad in 1030, and the tomb shrine 
containing his remains in the Nidaros Cathedral was to 
be the principal object of pilgrimage in Scandinavia dur
ing the Middle Ages. The cult of St. Olav was widespread 
and influential throughout not only Scandinavia but in 
many other countries in northern Europe as well, mainly 
in the British Isles, the Netherlands, Germany, Poland 
and the Baltic countries. Although the tomb shrine con
taining his remains has unfortunately not been pre
served, the history of Olav, the saintly king, is proclaimed 
by many medieval sources, by traces of his cult, by objects 
such as chronicles, sagas and legends in Latin or the ver
nacular languages, and by works of art in many different 
forms, of which a large number have been preserved 
thanks to the work of antiquaries. Ever since the Middle 
Ages, St. Olav has served as a unifying symbol for Nor
way’s independence, and in the rest of Scandinavia his 
cult has survived the Reformation in the form of popular 
tradition. In many countries, St. Olav has been the object 
of extensive scholarly study in a number of disciplines, 
including history, comparative literature, linguistics, 
theology, liturgical and ecclesiastical history, musicology 
and ethnology, in addition to the history of art, the field 
with which this study is concerned. For this reason, only 
a limited number of the scholarly works can be referred to 
in my thesis Olav den helige i medeltida bildkonst. Legend
motiv och attribut. (St. Olav in Medieval Pictorial Art. 
Narrative Motifi and Attributes.)

In this thesis on St. Olav in medieval pictorial art, my 
approach is that of an art historian and the main focus is 
on iconographie features, which means that issues relat
ing to the style and form of a work of art and to the work
shops and the individual artists are subordinate to studies

of the motifs. The threefold aim of the thesis is achieved 
in full. To begin with, it provides an overall description of 
every work of art in sculptural or pictorial form that in
cludes motifs from the narrative of the legend and of a 
large number of representational images, mainly sculp
tures, with attributes linked to these motifs. Secondly, it 
presents a comparative analysis of ten principal motifs in 
pictures narrating the legend and relates them to corres
ponding themes in a large number of medieval texts deal
ing with Olav, mainly liturgical texts, legends or sermons, 
but also sagas and chronicles. The symbolic significance 
of the attributes is also analysed in connection with these 
texts. And thirdly, it discusses the function of images of 
St. Olav and a number of tendencies, mainly connected 
with the liturgical role of the altars dedicated to the saint, 
the placing of the images in the interiors of the churches, 
and their relationship to other series of images within a 
church and to the various patrons, agents and artists.

After the Archbishopric of Nidaros had been estab
lished in Norway in the middle of the 12th century, Arch
bishop Eystein Erlandsson dedicated an altar to St. Olav 
in a chapel in the southern transept of the Cathedral, a 
position that was to be imitated for many altars dedicated 
to the saint in other churches. At the same time, an image 
of St. Olav was painted on one of the pillars in the 
Church of the Nativity in Bethlehem, the earliest icono
graphie representation of St. Olav. In order to celebrate 
the Feast of St. Olav from July 28th to August 5th—a 
commemoration of the martyrdom of the saintly king at 
the Battle of Stiklestad on July 29th 1030 and his en
shrinement on August 3rd of the following year—a St. 
Olav liturgy was devised at the end of 12th century using 
songs and legends, which was to serve as a pattern else
where. Pictorial representations were not to become an 
important aspect of the cult until the period in which the 
cathedral chapter underwent cultural expansion and the 
Gothic style was introduced into Scandinavian art. The 
archetypal image of the martyred king that found its final 
form in the ecclesiastical cult pictures produced during 
the 13th century was to survive, with a few exceptions, 
not only into the late Middle Ages but also during the



post-Reformation period up until the present. Within 
works of most categories, considerably more medieval 
images of St. Olav have been preserved than of any other 
Scandinavian saint. Although I have had to make a selec
tion of representative images of the saint, the works illus
trating the legend and its attributes dealt with in this the
sis can serve as typical examples of other images of St. 
Olav, as is also the case with the texts selected.

The iconographie description and interpretation of 
motifs from the legend and attributes in medieval images 
of St. Olav, with examples taken both from narrative pic
tures and representational pictures within art and types 
of image of varying kinds from the 12th century to the 
Reformation, show that in the countries studied there 
was a coherent medieval iconography for the saint. It has 
been possible to explain the individual works of art, the 
ten main motifs from the legend, and the relationship of 
the attributes to the whole and to each other by means of 
an overarching analysis, not only in terms of icono
graphy, symbolism and their function within the cult, 
but also, to some extent, style as well. The results of this 
study can therefore be applied to the entire iconography 
of St. Olav and his cult. In this way, this thesis provides an 
overview of the main iconographie features linked with 
St. Olav. Central to this study are the St. Olav shrines, al- 
tarpieces from altars dedicated to the Saint, that have sur
vived in various churches, of which there are about 30, 
often sited by the chancel arch. These are supplemented 
by the series of pictures with motifs from the legend that 
decorate the walls and vaults close to St. Olav’s altar. On 
the basis of the iconographie coherence of the sculptures 
in the central panels of these shrines, the corpus, and the 
paintings or reliefs on their wings, supplemented by asso
ciated wall-paintings and other forms of images of the 
saint intended for the choirs or the naves, it is possible to 
form an impression of the extent of the medieval icono
graphy of St. Olav, its significance and its function. Older 
preserved fragments of wings with scenes in relief allow 
the conclusion that the free-standing sculptures with hol
lowed backs of the enthroned or standing king found to
day once formed part of the central panel of similar types 
of altarpieces.

It is therefore reasonable to assume that during the 
Middle Ages there existed considerably more complete 
altarpieces with wings than today, indeed there may have 
been hundreds of such works, probably containing im
ages narrating the legend on their interiors and/or depic
tions of the martyred king on the outside. It is also likely 
that there were a larger number of representations of 
Olav in other forms of medieval pictorial art than today. 
The works that have survived are often faded, fragmenta
ry or heavily restored, but those assembled for this thesis 
and the overall analysis can yield insight into the icono

graphie, liturgical and aesthetic principles that imbued 
the ones that have been lost as well. One can conclude 
that representations of Olav in the Scandinavian coun
tries form one of the most widespread and significant 
saintly images in medieval ecclesiastical art. My own ana
lysis of stylistic features and those of other scholars have 
revealed that these images of Olav have certain Scandi
navian characteristics, but that, on the whole, they follow 
the general medieval evolution of art from the Romanes
que period to the late Gothic and early Renaissance. One 
distinguishing feature of Scandinavian art is the use of ar- 
chaistic stylistic features, which at times can be difficult 
to explain, in various forms of artistic representation of 
both figures and objects, such as garments and ships.

When it came to choosing what methodology to 
adopt, it was clear that those applied in previous studies, 
based mainly on stylistic issues, historical texts and post- 
Reformation literature, had in many cases been unpro
ductive. Creating links with pagan Norse concepts, me
dieval oral and secular traditions or with more recent folk 
customs has given rise to misleading interpretations. In 
my study, therefore, I have used additional material that 
is of greater relevance for the interpretation of ecclesiasti
cal images of Olav—a comprehensive and representative 
selection of medieval Latin textual sources, mainly from 
Nidaros Cathedral’s Olav liturgy. My comparative analy
sis of pictorial representations on the basis of these tex
tual sources has yielded overwhelmingly positive results. 
Iconographie interpretation of the representations in 
several stages has been applied parallel to the interpreta
tions of the medieval texts based primarily on two levels 
of meaning, sensus litteralis and sensus spiritualis, both 
where the sagas and the liturgy are concerned. Thanks to 
a new methodological synthesis involving interpreting 
both images and texts on the basis of various liturgical 
events during the Feast of St. Olav, from vespers for the 
vigil on July 28th to its octave on August 5th, it has been 
possible to explain several unresolved issues. This meth
odological synthesis has not only explained the liturgical 
function of the images within the churches and their in
teraction with other forms of art, but has also helped to 
clarify the chronological development of the icono
graphy of St. Olav and its topographical dissemination. 
Of the iconographie material that has been preserved, 
profane images, such as illustrations in law-books and 
Olav Sagas, constitute a larger group in the west of 
Scandinavia than in the east, where the predominant 
number of representations of St. Olav are ecclesiastical 
and liturgical. To some extent this reflects the develop
ment of the legend in literary form, with the western 
areas characterised by courtly saga traditions, while in the 
east the Latin tradition prevailed. It must, however, be as
sumed that a large proportion of Norway’s liturgical im



ages of St. Olav failed to survive the Reformation and en
suing periods.

One outcome of the overall interpretation and its new 
methodological synthesis is that some previously pro
posed interpretations must be reconsidered. The images 
of St. Olav are not merely decorative embellishments or 
expressions of royal might. Nor do they merely represent 
indirect stylistic features influenced by Romanesque or 
Gothic pattern-books or originals. The images narrating 
the legend should not be characterised as historical il
lustrations intended to depict actual historical events or 
anecdotes about some hero from a historic kingly saga. In 
other words, it is pointless to seek a portrait of the his
torical 11th century King Olav II Haraldsson among the 
Gothic sculptures of St. Olav. The belief that St. Olav 
should be a “Christian disguise” for a mystical successor 
to Thor, one of the gods in the pagan Norse pantheon, 
can be unambiguously rejected, as there is no scholarly 
basis for this romantic ‘Gothick’ fabrication. This means 
that there is no connection between Thor’s hammer and 
the axe carried by St. Olav in Christian art. Earlier inter
pretations that focus on the ballads about St. Olav’s nau
tical feats and incorrectly ascribed provenance to late me
dieval legends with texts including this theme have led to 
the belief that the pictures of sailing ships in the icono
graphy of St. Olav were a form of light entertainment 
linked mainly with dance tunes and the amusing yarns of 
members of the Seamen’s Guild.

Inadequate analysis of the reliability of the historical 
fabrications of Vedel, who claimed to have recorded an 
existing ballad in the 1590s, has meant that the brother 
named in the text, “Harald”, has been linked erroneous
ly with an ahistorical, “pagan” caricature of King Olav’s 
half-brother Harald (Hardrada) Sigurdsson. In fact, Ha
rald was a Christian, according to historical sources, and 
as a 15-year-old he fought alongside his brother in his 
fateful battle at Stiklestad in 1030. In his Heimskringla, 
Snorre Sturlasson describes how King Harald continued 
his brother’s ecclesiastical policies and developed the cult 
of St. Olav, but he also emphasises the severity of the 
rule of this belligerent Viking. Adam of Bremen, on the 
other hand, describes Harald as a “godless” ruler who 
showed the Pope little respect. The historical King Ha
rald (Hardrada) Sigurdsson lacks any link, in either a 
positive or a negative meaning, with the iconography of 
sculptural or painted images of St. Olav. For instance, it 
is impossible to identify the prone figure in the sculp
tures, the small figure of a warrior that St. Olav is tram
pling on, with a “pagan” caricature of Harald Sigurdsson 
or any of King Olav’s assassins at the Battle of Stiklestad. 
Nor is the “sailing competition” described in late medie
val legends a historical anecdote about 11th century 
kings, but a symbolic and moral use of the theme of “the

righteous and the unrighteous brother” that derives from 
the Instum deduxit Bible text used in the liturgy of the 
Mass for St. Olav (see below). A methodological ap
proach that focuses on historical saga traditions is in
adequate for research into the iconography of St. Olav in 
ecclesiastical art, and Heimskringla only rarely provides 
an appropriate basis for interpretation. Direct links with 
the Olav Saga, including his encounter with the sea-ogre 
and his martyrdom, for instance, can be seen in only a 
small group of works of art, found mainly in the areas in 
which the saga was most widespread in the 14th centu
ry—Norway and Iceland together with Denmark. The 
Legendary Saga has proved to be a text that provides 
more relevant material for comparison than Snorre’s 
Olav Sagas.

The texts that are closest to the ecclesiastical images of 
St. Olav are in Latin—biblical texts, hymns and the texts 
and legends from the St. Olav liturgy. Many liturgical 
themes in the oldest of the St. Olav liturgies in the Leofric 
Collectar from England around 1050 were retained in the 
Nidaros liturgy, Ordo Nidrosiensis, which provided a 
model for the cult in other dioceses. Just as the ten main 
narrative motifs in the iconography of St. Olav follow an 
international selection of standard hagiographie motifs 
in an illustrated saintly legend, a pictorial Vita, so the 
liturgy for the feast of St. Olav is based on an established 
form for the liturgy of a feast in the Catholic church, both 
where the officium proprium and the missa propria are 
concerned. The songs and readings from the legend at 
the canonical hours form a frame for the high Mass on St. 
Olav’s Day on July 29th, the high point of the feast, when 
all the altarpieces, including the one behind the altar 
dedicated to St. Olav, are opened wide to reveal their en
tire wealth of colours, shapes and gleaming gold. In the 
biblical texts and hymns for the office and the mass, Da
vid, Solomon and Christ figure as examples for St. Olav 
and for the congregation. The high point of the Mass for 
St. Olav consists of the sequence Lux illuxit, which 
epitomises the life of the saint, his martyrdom and mi
racles in a poetic synthesis similar to that found in picto
rial representations. The Biblical texts Iustum deduxit and 
Certamen forte from the Wisdom of Solomon (Apocr. 
Chapt. 10) in the mass and the texts for the lessons deal 
with the theme of voyage and “the righteous and unrigh
teous brother”, and are imbued with metaphors for wis
dom. The reading from the legend Passio Olavi for the 
Office of St. Olav lacks this voyage theme, but emphasis
es the symbolism of the wind. Several of the themes in the 
St. Olav liturgy can be found in Commune sanctorum and 
are used for other feasts, for the Crown of Thorns, for in
stance. The Nidaros diocese almost certainly exerted a 
powerful influence on St. Olav liturgies in other dioceses, 
not only on the reading from the legend that normally



formed part of the office but also on the themes for les
sons such as the voyage themes, the coronation and the 
parallel of the martyrdom with Christ’s passion. The texts 
of the late medieval legends from Ribe, Leuven and Lü
beck were probably of Norwegian origin.

This study confirms my hypothesis that the icono
graphy of St. Olav first and foremost served a sacral func
tion, and is closely linked with the other series of pictures 
in the interiors of churches and practical liturgical con
cerns together with the Bible and the doctrine of the 
Church. A detailed analytical comparison of the images 
with all of the texts involved in the eight days of the Feast 
of St. Olav from July 28th until August 5th shows that all 
the individual motifs in each work of art have direct 
counterparts in some element of the St. Olav liturgy, 
both the canonical hours and the masses celebrated dur
ing the eight days of the feast and also during other feasts 
during the ecclesiastical year. Unlike the liturgical texts 
that were heard only on specific occasions, the pictorial 
representations were visible for longer periods of time, in 
particular the wall-paintings which were always on view 
to anyone visiting the church. The function of the images 
of St. Olav in the interiors of churches were linked not 
only to his cult and feast, but can also be considered in re
lation to the other sequences of pictures and liturgies, the 
Bible and doctrinal issues. The placing of the images of 
St. Olav at the altar dedicated to him to complement the 
images of the Blessed Virgin Mary, often close to the high 
altar or the figure of Christ on the chancel arch, allowed 
liturgical interaction between the holy figures during the 
Feast of St. Olav.

In their formal construction, the colours, shapes and 
figures, both carved and painted, of the St. Olav shrines 
were extremely well adapted to their liturgical function in 
the canonical hours and the mass and for private medita
tion at other times. The division of the wings into picto
rial scenes of various episodes accords in many details 
with the composition and reading of the lessons from the 
Office for St. Olav which involved descriptions of events 
from the Latin version of the legend. The illustrations al
so follow the themes of the texts sung during the canoni
cal hours of the first day of the Feast, both the psalms, an
tiphons, responsories, hymns and sequences. The read
ings from the life and martyrdom of the king that formed 
part of the vigil foretoken the Mass for St. Olav’s day, and 
in the following vespers the triumph of the saint and the 
miracle of the blood is praised. The variation in the tens
es used during the office is matched in the different types 
of image on the St. Olav shrine. The representational pic
tures on the exterior emphasise the saint’s constant 
presence within the church as it patron saint, its “owner”. 
The colourful and populous scenes from the saint’s 
legend on the wings recreate events in the past, an Anci

ent Scandinavia seen through the perspective of the Old 
Testament. The scenes on the wings are chosen from the 
ten principal motifs in the iconography of St. Olav. The 
early motifs are his conversion, baptism, voyage, arrival 
and landing. After the sermon, the coronation, the 
lawmaking, follow the ride to Stiklestad and his dream 
vision of being summoned by God. The consummation 
is provided by the combat, his death, elevation into 
heaven and crowning as a martyr. Finally there are depic
tions of his enshrinement and the miracles after his 
death.

The pictorial scenes of the legend can be read from 
several different time perspectives and with several levels 
of meaning simultaneously. An archaistic mixture of de
tail with regard to garments and objects can imply that 
the events are occurring in the past, while the depiction 
of other objects in contemporary form suggests that they 
are taking place in the period in which the artist is creat
ing them, as in details of armour. Ecclesiastical objects re
presented in contemporary form, such as altars, prayer- 
stools, rosaries, or pulpits, are thus enabled to play their 
part in the spiritual instruction of the parishioners. The 
golden sculpture in the middle of the central panel is a 
manifestation of the future, the destined goal of the 
saint’s life. The gold emphasises the mysterious eternity 
of the heaven, aevum, in which the saint dwells. The read
ings from the canonical hours before and after the mass 
can to some extent be compared to the way in which the 
wings frame the central image of the altarpiece or also to 
an altar frontal or a book. Similarly, the stichomythic and 
forward-looking function of the antiphons and responses 
included in the office provide a possibility for varying 
and reciprocal readings of all the depictions on the al
tarpiece or altar frontal. While they can be read as a se
quence, they can at the same time be read inwards to
wards the central representation or backwards and for
wards from one scene to another on the wings.

The narrative sequences of pictures in the murals with 
their representation of the motif of the voyage, the coro
nation, the dream and the martyrdom were painted on 
the southern wall of the nave, in the vaulting or on the 
chancel arch. They are sometimes grouped around a win
dow. A reciprocal reading can also be applied to these se
quences of pictures, even though there is often no central 
image. The paintings in the nave are principally linked to 
the corresponding theme in the central message of the 
Mass for St. Olav. The theme of voyage was to have its 
greatest impact in late medieval ecclesiastical art in the 
areas round Lake Mälare in central Sweden, above all in 
the paintings by Albertus Pictor of a moral and symbolic 
“sailing race”. When a righteous man is persecuted in his 
journey through life by an unrighteous brother, Iustum 
deduxit tells us that the Blessed St. Olav will come to as-



sist him in his navigation as the Pilot of Wisdom or 
God’s Oarsman. The widespread distribution of this pic
torial voyage motif in the area around Lake Mälare and in 
Finland is linked with the use of the same themes in the 
texts of many sermons, and they also circulated widely 
from mouth to mouth in the vernacular language of the 
region.

This motif of the Christian hero can be found in more 
works of art than any of the other St. Olav motifs, proba
bly because the artistic representation of the figures and 
objects in images of every kind could satisfy the most de
manding requirements of the expressiveness, action, ex
citement and conflict needed if the message was to 
arouse interest. By virtue of their size, clarity and the sty
listic simplicity of the figures, colours and draughtsman
ship, the pictures cogently convey the message of the 
Mass for St. Olav to the congregation. The objects and 
figures are portrayed realistically, to create the illusion 
that the events are taking place in the here and now, with
in the interior of the church itself. The words are manifest 
in the pictures. The liturgical interaction of text and im
age can strengthen the desire of those who contemplate 
them to involve themselves in the pictorial narrative and 
identify with the protagonist in the drama. This pictorial 
sermon substantiates the possibility of invoking the 
earthly presence of the saint through prayer, and the re
presentations of the miraculous voyage are a convincing 
illustration of the message of the Church and the import 
of the Mass for St. Olav. Despite the seamanship of his 
crew and excellence of his vessel’s fittings, without the as
sistance of St. Olav no seafarer can contend with mali
cious attacks and dangers. In order to chart a safe course 
through life both society and each individual needs prac
tical, spiritual guidance, which, it is implied, the Church 
will provide.

Some of St. Olav’s particular attributes, such as the 
axe, sword, spear and bow and arrows or shield, found in 
narrative pictures, can in many cases be linked to the de
scriptions found in the sagas. However, where St. Olav’s 
missionary combats and his martyrdom at the Battle of 
Stiklestad in 1030 are concerned, according to the Latin 
texts of the Office for St. Olav all of his weapons are de
scribed as “spiritual weapons”. St. Olav’s attributes in the 
representational pictures are mainly symbolic in charac
ter and can be explained in terms of the king’s role as a 
Christian hero and heavenly ruler, and above all as the 
congregation’s intercessor before God. The halo indicates 
that the king is a saint. His crown, sceptre, axe and orb 
bespeak his elevated spiritual rank. The book, the cross 
and chalice or rosary and pilgrim’s bonnet signify his de
vout piety. The book and the chalice denote primarily the 
role that St. Olav played as the first ecclesiastical legisla
tor in Scandinavia and the law he had promulgated at the

Ting at Moster in 1024, St. Olav’s Law. His weapons, ar
mour and his helmet reveal his spiritual heroism in the 
struggle for the Christian faith at the Battle of Stiklestad 
in 1030. The prone figure being trampled beneath the 
feet of the king, a warrior, jester, king or dragon, is a sym
bolic attribute. It belongs to the same dimension of time 
as the sculptures in the central panels of some of the St. 
Olav altarpieces or the images of St. Olav in the others, 
which is the eternity of the blessed, aevum, and to the^/h- 
ture, the optimistic faith in the future of the prayerful. In 
this way a vision is communicated of what it is to come, 
which the faithful can avail themselves of as either a 
threatening or a supportive force.

The prone figure at the feet of the king also belongs to 
the prophesied day of reckoning, according to the de
scriptions of Biblical prophets of future punishment and 
terrors. It represents the Antichrist in different guises, the 
very antithesis of the figure of the saint. The Antichrist of 
the Apocalypse can appear in human form as a warrior or 
a false prophet, a mocking godless fool and jester, and al
so as a hostile king in armour, an apostate. At the begin
ning of the 15th century, in altarpieces in Germany and 
Southern Scandinavia the prone figure at the feet of St. 
Olav becomes a hellish monster, a half zoomorphic mix
ture of a reptile with the head of a man, a serpent or a dra
gon with the head of a king. This type of figure is comb
ined with representations of St. Olav in a new guise, an 
apocalyptic knight in armour with a halberd. The dragon 
theme can be traced back to the oldest of the St. Olav 
liturgies, from 11th century England, in which St. Olav’s 
martyrdom is described as a triumphant victory over Le
viathan, the ancient serpent or Satan, a theme taken from 
the Book of Psalms and Revelations. The dragon motive re
curs in Isaiah, as a prophetic statement on the fall of 
Babel. A defeated Antichrist at the feet of the king was a 
confirmation of the Christian doctrine, the power of the 
Church and ultimate victory by means, for instance, of 
legal statute.

The choice of patterns for the iconography of St. Olav 
has been governed by a spiritual dimension of meaning, 
sensus spirituals, in order to exemplify the didactic and li
turgical function of the images and to influence those 
who saw them, of whom many were unable to read or 
write. In both the liturgy and pictorial representations re
lating to St. Olav, patterns and examples have been taken 
from texts and images linked to the kings in the Old Tes
tament, David and Solomon, the harbingers of Christ, 
the King of Kings in the New Testament. St. Olav’s role 
as a “new David” or “new Solomon” of the North pre
sents him as an Old Norse counterpart to the Bible’s 
kings and prophets, a righteous, wise and Christian ruler 
who defeats injustice and folly in the dark, cold, ungodly 
tracts of Scandinavia. A particularly important model for



both the St. Olav liturgy and the iconography of the saint 
can be found in the Biblical prophet and wise teacher, Je
sus ben Sirach. His is the only figure surmounted by a 
halo in the northern porch of the Cathedral at Chartres, 
where he stands with Solomon in the porch that illus
trates the virtues of divine justice. In its earlier form, the 
cult of St. Olav incorporated not only Iustum deduxit’s 
metaphors of the boat journey and the theme of “the 
righteous and unrighteous brother” from the texts con
nected with the Wisdom of Solomon and his heir Jesus 
ben Sirach as its liturgical model, but also symbolism 
concerning the wind in Passio Olavi. This represented St. 
Olav as coming with the southerly wind that brings 
warmth to the people of Scandinavia, renders their hearts 
susceptible to the Christian faith and redeems them from 
sin.

The altar dedicated to St. Olav was normally placed on 
the southern side of the chancel or at the southern foot of 
the chancel arch, where the altar dedicated to the patron 
saint normally stands. The sculpture of the blessed king 
and martyr, enthroned or standing on the shrine there
fore played a number of roles for the congregation: as the 
church’s patron saint, owner and guardian and, above all, 
as an intercessor. According to the St. Olav sermons, he 
was to act as an example of morality and wisdom and pro
vide spiritual support for the congregation, rex sapiens 
stabilimentum populi est. The images of St. Olav, and of 
his life and miracles, functioned as corporeal confirma
tion of the faith and the doctrine of the Church, as 
improving exempla. The colourful, gilt images were an 
unambiguous representation of his power and his role as 
a heavenly ruler, and he was also endowed with heavenly 
powers as a co-judge, prophet and preacher. The saintly 
king and the prone figure at his feet therefore betoken the 
victory of spiritual over secular power, of order over dis
order, peace over conflict and the triumph of justice over 
injustice.

The positioning of the representative images of St. 
Olav in church interiors and their association with the 
other images in the church provides information about 
the import of the images of the saint. The representative 
images of St. Olav in the chancel, nave and the porches 
epitomise the Church and the priesthood, as do the im
ages on the liturgical vessels. The images of St. Olav in 
prayer books, law books, seals, pilgrim’s badges, or jewel
lery may, on the other hand, express individual interests

of different kinds, mainly those of ecclesiastical poten
tates but also of the secular nobility. Representative im
ages of St. Olav were however seen mainly to embody a 
heavenly power that transcended earthly rank. The aes
thetic expression of the sculpture on St. Olav’s altar 
meant that any member of the congregation who ad
dressed it with supplications for the blessed king’s imme
diate and direct aid would find confirmation of his faith 
that the saint was eternally present in heaven, ready to aid 
by interceding with God. The sculpture also expressed to 
the faithful the possibility that the saintly king could re
turn to reveal himself on earth. During the period of 
waiting for this event, each annual Feast was celebrated as 
a “rehearsal” so that the congregation would be ready on 
the day of the martyr’s reappearance.

St. Olav the martyr is an ideal king, created by the 
Church in order to function with optimal prophetic 
force within a well-managed cult, and therefore the ico
nography of St. Olav has evolved mainly on the Church’s 
initiative. Powerful figures within the Archbishopric of 
Nidaros and other dioceses, archbishops and bishops or 
members of the cathedral chapter have had a great say in 
the direction and the development of both liturgy and 
the art linked to the cult of St. Olav. Portraits of patrons 
that have been preserved show, however, that many dif
ferent social groups were extremely interested in the cult 
and its images. Identifiable “portraits” depict patrons as 
the worshippers or assistants of the saintly king. The 
painting on the pillar in Bethlehem was most proba
bly donated around 1160-70 by Kristin Sigurdsdotter, 
daughter of the King of Norway, and she is also portrayed 
in the depiction of the donatrix of the painting. Most im
ages of St. Olav are to be found in parish churches in the 
countryside and in the towns, with fewer preserved in the 
chantries and royal chapels of the cathedral cities. Secular 
potentates such as kings and queens, merchants and 
landowners have placed commissions for images of St. 
Olav, but they came primarily from the Church, from bi
shops, cathedral chapter, parish priests and entire congre
gations. It is possible to conclude that most images of St. 
Olav, both paintings and sculptures were the result of 
collaboration between various groups with interest in 
their church—parish commissions, as it were, in which 
the leading roles were unquestionably played by the 
priest and, not least, the artist and the workshop.



Tabeller

Tabell 1. Konstverk med narrativa Olavsmotiv, topografiskt/kronologiskt register
Konstverk/Legendmotiv Stift/Text

1200-1350
England
1. CARROWPSALTAREN, E. Anglia (P1 2) 
bokm, perg, Beatusinitial 
ca 1250
Baltimore, Ms W 34, f 42
1. Dröm, ängel, språkband
2. Ryttarstrid, Olav, yxhugg i knä (2 yxor)
3. Seglats gm klippor, 1 skepp, präst 
4-5. Eng. prästen lemlästas o botas 
6. Tronande Olav, ced, yxa 
(Sällsk, David, Heliga Tre konungar)
(+ donatorsbild, munk, f 298; Fig 118)

Norwich (?)

ON, BN, Passio, Procul pulso 
Eng. kungasigill 
Leo, Vish 10:10, Leg 
ON, BN, Hkr 
ON, BN, Lux

Jfr bokm, rep, tron Olav Uppsalapsalteriet C 465 1275, perg (UUB C 465 f 47), samt officiefragment 
1200-tal, Fragm Stockholm MPO 1811 f 2 (RAS), initial R (Régnante).

Kall och litt: Baltimore 1949, nr 48; Büttner 1983, 191 f, 205; Dickins 1940, 62; Fett 1917, 3—5; 
Haseloff, 1938, 24, 61-63, 93, 118-119; Index of Christian Art, Princeton; Jönsdöttir 1980, 325; 
KLNM Bd 12, sp 574 felaktig uppgift om en stege i drömbilden; Krag 1995, 128; Liden 1991, 14, 
22; 1992, 88; 1992:11, 3-27; 1997, 29, 142; Lindblom 1916, 28; Morgan II 1988, 33, 88; Nordström 
1987, 172; Randall, 1984, pl 13; Thompson 1914, 13.

Norge
2. KAUPANGER, So (Fig 58, 74a-c)
antem, träm, BM inv MA14 (avritn 1897—1905)
1250-1275
Bergenskola (Eng. infl. Mattheus av Paris)
1. Stiklestadsslaget, tron Olav, yxhugg i knä (2 yxor) 
2-3. Eng. prästen lemlästas och botas 
(Sällsk, Marie kröning, Mikael, Nicolaus)

Nidaros/Bergen

Luk 9:23, ON, Passio, Lux, Leg 
ON, BN, Leg, Hkr, SOH

Käll och litt: Achen 1996, 32—35, 111; Bendixen 1897, 16, 1905, 8; Eriksson 1975, 21 fel. uppgift om 
svärdet Hneitir som S Olavs vapen; 1980, 10-11; Fett 1909, 100; 1910, 10; 1917, 38; Liden 1992:11,
18 f; 1997, 26-49; Lindblom 1916, 48, 224; Morgan 1995, 9-23; Wallern 1906, 35-56.

3. ÅRDAL (I), So (Pl 20) Nidaros/Bergen
antem, träm, BM inv MA128 
ca 1325
Bergenskola (Eng. infl.)
1. Stiklestadsslaget, tron, 2 sår, yxhugg i knä ON, BN, Passio, Lux, Leg
(Sällsk, Botolf, Bebådelsen, Lars, Katarina)

Jfr rep, stå Olav, antem frTjugum och Ådland/Samnanger 1300—1325 (BM inv MAI 1—12).

Käll och litt: Achen 1996, 76-87, 111; Bendixen 1893, 9-11; 1897, 10-16; Blindheim 1968, 20-21; 
1981, 56; Danbolt 1988, 149; 1997, 20; Eriksson 1975, 24; 1980, 9-17; Fett 1909, 100; 1917, 159; 
Krag 1995, 120ff; Lindblom 1916, 225; Morgan 1995, 9-23; Wallern 1906, 49; Wichström 1981, 262.



Konstverk/Legendmotiv Stift/Text

4. BERGEN, Hl, Olavskloster (Fig 53 a) Nidaros/Bergen
sigill (BHM 151)
1280-1302, patr 
Bergenskola
1. Martyrkröning, tron Olav, yxa, änglar Leo, Ps 21:4, ON, BN, GNH

Jfr gardiansigill 1280/1300 m donatorsbild (franciskanermunk?) (Fig 53 b).

Käll och litt: Eriksson-Schei 1993, 138, 168; KLNM Bdl4, sp 286; Lidén 1981, 88; Lidén 1997,
26-49; NK 1980:111, 10, 43; Trætteberg 1968, 81, 105.

5. TRONDHEIM, Sö-Tr (P1 15; Fig 1, 56a-c) 
antem, träm, okänd kyrka, sidoaltare 
ca 1300
Trondheimsskola (?) (infl Bergen/England)
Nidarosdomen (Nr A 324)
1. Själagåvan, Olav till häst, penningpung, språkband
2. Dröm, stege, språkband, väpnare
3. Stiklestadsslaget, 3 sår, yxhugg i knä, språkband
4. Skrinläggningen, Olav i kista, biskopar, manuale
5. Mittscen: Stå Olav i portal, yxa 
6—9. Evangelistsymboler. (Anm språkband tomma.)

Jfr med antem från Nedstryn samt Kvæfjord (stå Olavr Aug. + Petrus) (Fig 106).

Anm. Ursprungskyrka okänd, troligen i Trondheim eller Sör-Tröndelag. Antemensalet fört till Dan
mark efter reformationen, Kgl Kunstkammer 1691. Senare överfört till Danmarks Nationalmuseum.
Återlämnat till Nidarosdomen vid Olavsjubileet 1930 i en återinvigningsceremoni den 10 maj, då det 
uppsattes vid ett nybyggt altare i oktogonens östra sidokapell. Ersatt av en kopia sedan 1984, då origi
nalet blev sänt till Riksantikvaren i Oslo för konservering. Originalet har därefter placerats i utställ
ningen av Nidarosdomens medeltida konst. (Den i lokal tradition spridda felaktiga uppgiften om fynd
ort i Haltdalen kyrka saknar belägg.)

Käll och litt: Andersen 1995:11, 33; Bendixen 1893, 11; Blindheim 1969, 15ff; 1981, 57; Danbolt 
1988, 138-158; 1997, 17-22; Fett 1909, 100; 1910, 10; 1917, 99, 137-152, 181, 229; Fischer 1965,
15; Heck 1997, 198; Eriksson 1975, 16; 1980, 10; Krag 1995, 146, 153; Lidén 1984, 53-57; 1992,
89; 1992:11, 15 f; 1997, 19, 26-49; Lindblom 1916, 46, 53, 154, 158, 224; Lindgren 1981, 147;
Middelalderkunst 1972, 73; Morgan 1995, 9-23; Norvegia Sacra X, 58-59; Wallern Arkiv II A; Wich- 
ström 1981, 260 ff, 283, 306; Wichström-Plather 1994, 5; Wiik-Plather 1989:111, 18-19, 26.

Nidaros

ON, BN, Leg, Munk, Hkr 
ON, BN, GNH, Hkr, SOH 
ON, BN, Hkr, SOH 
Leo, ON, BN, MaN, Leg 
Ps 21:4-6, ON, BN, Lux

6. OSLO (?) Ak (Fig 54-55 a-b , 71 a-f, 119)
resealtare, benrel 
1300-1310
Trondheim/Osloskola (Eng. och franskt infl.)
DNM inv 10357/BB b 16 
Krön, ordn:
1. Änkans sons halsböld
2. Sabbatsbrottet, ljus, väpnare
3. Synen på fjället, häst, yxa, jordglob
4. Torgeirs åker, skördeunder
5. Stiklestadsslaget, 3 sår, yxhugg i knä
6. Martyrkröning, änglar, yxa, handske
7. Strid m Kirjalax väringar, häst, yxa
8. Vendernas fånge befrias, fånge, båt
9. Engelske prästen botas, stol
(Sällsk, Mariamirakler, Kristus, evangelister, profeter,
Johannes Döparen, Maria Magdalena, Katarina, Sunniva)

Anm. Ordningsföljd ändrad 1926: 2, 6, 8, 4, 1, 7, 9, 3, 5 (Fig 119).

Käll och litt: Andersen 1997:11, 39; Banning 1981, 161-168; Blindheim 1981, 58; 1981:11, 119; Bugge 
1930, 73, 89; Danmarks middelalder 1972, 33; DNM Kons. rapport nr 810623/108, Petersen-Sjögren; 
Eriksson 1975, 16; 1980, 9; Fett 1908, 106-107 m foto av äldre ordn.; 1917, 155; 1938, 78; Grieg 1933, 
14-17; Henriksen 1986, 153, 298; Krag 1995, 126; KLNM bd 12 sp 574; Lidén 1992:11, 15; 1997, 
26-49, 147; Liebgott 1972, 34; 1985, 50; Mackeprang 1926, 77 ff 84; Middelalderkunst 1972, 31-33; 
Nordhagen 1981, 372; Skans 1991, 104; Wallem/Irgens-Larsen 1905, 54; 1947, 5, 223, 254.

Nidaros/Oslo

Hkr, SOH
ON, BN, Hkr, SOH
Hkr, SOH
Hkr, SOH
ON, BN, Hkr, SOH
ON, BN, Lux illuxit
ON, BN, Geisli, Hkr, SOH, Leg
Geisli, Hkr, SOH, Leg
ON, BN, Passio, Hkr, SOH
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Fig 118. Präsr som knäböjande adorant inför Madonnan. Figurinitial 
till Suscipe Regina i Carrowpsaltaren, inhemskt scriptorium, East An
glia ca 1250, f 298 (PI 2).

Kneeling priest worshipping the Madonna. Historiated initial to Sus
cipe Regina in The Carrow Psalter, Domestic scriptorium, East Anglia 
c 1250, f298 (PI 2).

Fig 119. S Olavs martyrium och mirakler. Ramreliefer, h sida: Maria 
Magdalena, Katarina, Sunniva, ovan: Kristus med evangelistsymbo- 
ler, nedan: Johannes Döparen med profeter (v sida förl motiv). Snide- 
ri i valrossben. Diptyk, resealtare från Norge (Oslo?). Inhemskt arbe
te ca 1310. (Ej orig.ordn.)

Martyrdom and miracles of St. Olav. Border reliefs, right side: Mary 
Magdalene, Catherine, Sunniva, above: Christ with symbols of Evan
gelists, below: John the Baptist with prophets (left side missing). 
Carving in walrus-ivory. Diptych, portable altar, Norway (Oslo?). 
Domestic work c 1310. (Not orig. order.)



Fig 120. Romansk Olavsskulptur (ca 1225) och unggotisk krigarun- 
derliggare (ca 1275) placerade i nytt Olavsskåp i Dädesjö kyrka (Sm). 
(Fig 6.) Figurativa relifer förlorade. Inhemsk verkstad 1250-1300.

Romanesque sculpture of St. Olav (c 1225) and Early Gothic warrior 
figure on socle (c 1275) placed i new St. Olav Shrine in Dädesjö 
Church (Sm). (Fig 6.) Figurative reliefs missing. Domestic workshop 
1250-1300.

Fig 124 a-d. S Olavs martyrium och miraklen a) Olavs sabbatsbrott, 
b) Olav i hjälm och rustning får tre sår i slaget vid Stiklestad, yxhugg i 
v knä, c) Sittande Olav lyfter knät, d) Engelsk präst lemlästas av två 
bröder. Fragmentariska träreliefer från raserat Olavsskåp, Sjösås (Sm). 
Inhemsk verkstad ca 1275-1300.

Martyrdom and miracle of St. Olav: a) Olav’s breach of the Sabbath, 
b) Olav in helmet and armour receiving three fatal wounds in the 
Battle of Stiklestad, blow in left leg from an axe c) Seated Olav lifting 
his knee, d) English priest mutilated by two brothers. Fragments of 
wood-carving from fragmentary St. Olav Shrine, Sjösås (Sm). Do
mestic workshop c1275-1300.



Fig 122. Östra Vram (Danmark, Sk). Fig 123. Drev (Sm).

Fig 121-123. Fragment från raserade Olavsskåp i Småland och nord
östra Skåne. 121-122. Dörrar med legendmotiv. 123. Korpusskulp
tur. Inhemska verkstäder ca 1275-1315.

Fig 121. Berg (Sm).

Segments from fragmented St. Olav Shrines in Småland and north
east Scania. 121-122. Doors with legendary motifs. 123. Corpus 
sculpture. Domestic workshops c 1275—1315.

Fig 124 a-d.



Fig 125 a-b. Fragmentariska 
Olavsbilder i Bro (Go), in
hemska arbeten ca 1300: a) 
Tronande Olav. Raserat Olavs- 
skåp. Dörrar saknas, b) Kalk
målning på triumfbågsväggen. 
Stående Olav med yxa, flanke
rad av knäböjande donator och 
Johannes inför Kristus Doma
ren.

Fragmentary pictures of St. 
Olav in Bro (Go), domestic 
workshops c 1300: a) En
throned Olav. Fragmentary St. 
Olav Shrine. Doors missing, b) 
Mural on the chancel arch. 
Olav standing with axe, 
flanked by kneeling donor and 
St. John the Evangelist before 
Christ in Judgement.

Fig 126. a) Tronande S Olav från Vånå/Vanaja (Tv) i sekundärt skåp. 
b) Tronande S Olav med dorsale, Nykyrko/Kalanti I (Ef). Träskulp
turer. Inhemska verkstäder 1300—1325.

a) Enthroned St. Olav from Vånå/Vanaja (Tv) i secondary shrine.
b) Enthroned St. Olav with dorsal, Nykyrko/Kalanti I (Ef). Wooden 
sculptures. Domestic workshops 1300—1325.

s

126 a



Fig 127 a—b. Tronande Olav med yxa samt yxförsedd kri
gare. Kalkmålningar, fönstersmyg, Torup (Danmark, Fb). 
Inhemsk verkstad, 1200-tal. Hårt restaurerad.

Enthroned St. Olav with axe and warrior with axe. Murals, 
window splay, Torup (Denmark, Fb). Domestic work
shop, 13th century. Heavily restored.

Fig 128. S Olavs ryttarfölje på färd mot Stiklestad; talet, 
martyriet, graven och själafärden. Kalkmålning, Åhus 
stadsk:a (Danmark, Sk). Inhemsk verkstad ca 1275-1325. 
Avritning avTheodor Wåhlin 1905 före ny överkalkning.

The cavalry of St. Olav riding to Stiklestad; Speech, 
Martyrdom, Sepulchre and Ascension. Mural, Åhus city 
church (Denmark, Sk). Domestic workshop c 1275- 
1325. Drawing by Theodor Wåhlin 1905 before new 
limecovering.



Sverige
7. KAGA, Ög (Fig 5) Linköping
kalkm, triumfbv s s
1200-talets första hälft, patr 
”Kagamästaren”
1. Upphöjelse, stå Olav, ced, yxa, änglar ON, BL, M Line, Qui in celis
(Sällsk, biskop med donatrixbild) Corde et ore, Arvsdrapa, Geisli

Källoch litt: Cnattingius 1931, 80; 1965, 10; Borelius 1956, 75; Hellström 1996, 263; Nisbeth 1986,
36, 48 ff; Lidén 1997, 26-49; Lindgren 1995, 30, 316, 335; Lundberg 1961, 89; Söderberg 1951, 72;
Tuulse 1968, 128; Yrlid 1969, 275.

8. BRO, Go (Fig 125 a) 
träsk, OS (förl baldakin, dörrar)
1290-1320, ev patr 
GF B 909 
Inhemsk verkstad 
Korpussk, tron Olav, ced (W139)
Jfr tron Olav från Träkumla, Silte, Linde

Källoch litt: af Ugglas 1915, 296-297, 363; Roosval 1925, 67; Wallem 1947, 20, 43, 140.

(+ triumfb, kalkm, 1300, stå Olav. Sällsk stiftare, Johannes, Kristus Domaren. Fig 125 b.) Jfr m ON,
BN, BL, MLu, Lux. Litt: Lagerlöf 1966, 93; Nisbeth 1986, 77 ff; Söderberg 1971, 140, 219.

9. DÄDESJÖ, Sm (Fig 6, 120) Växjö (Lund)
träsk, OS (skad dörrar), L s sidoaltare
1250-1300
Inhemsk verkstad, sydskandin. stil 
(12 bildfält m förl trärel)
Korpussk, tron Olav (1225), krigarunderl (W140) Ps 110:1, ON, BL, MLu, Lux
(Sällsk, Mariaskåp)

Jfr med Berg-gruppen, Sjösås, Östra Vram (tab 1:18; Fig 8).

Källoch litt: Anderson 1929, 3-14; Liepe 1992, 9; 1995, 97, 269: Lindgren 1995, 28; Norberg 1941,
14; NS 1930, 502; Stang 1997, 62; Tångeberg 1986, 7, 34, 39; 1996, 303; Wallem 1947, 140f, 213; 
af Ugglas 1915, 173, 182-184, 190, 364.

10. BERG, Sm (Fig 121 a-b). 
träsk, OS (förl korpussk, 4 skad dörrar)
1275-1300
SHM inv 5574 (12 bildfält, 10 förl rel)
Inhemsk verkstad, sydskandin. stil
1. Seglats, 1 skepp, rorsman
2. Sabbatsbrottet (?), tron Olav

Jfr an tem från Berg samt Mariaskåp i Hedal, Fröskog, Norra Ny, Kumlinge, Vänga.

Käll och litt: Anderson 1929, 3-14; Liepe 1995:2, 384; MWS IV, 13, felaktig uppgift om troll vid 
skeppets stäv; Meinander 1908, 18, 62—74; Norberg 1932, 16; 1941, 5, 14; Eriksson 1980, 9; Skans 
1991, 28-29, 53, 102, 167; Tångeberg 1986, 34, 39; Wallem/Irgens-Larsen 1947, 213.

11. DREV, Sm (Fig 69, 123) Växjö (Lund)
träsk, OS (skad dörrar)
1275-1300
Inhemsk verkstad, sydskandin. stil
1. Skrinläggning, gravläggning Leo, ON, BN, BL, Leg
Korpussk, tron Olav, krigarunderl (W73) In regali fastigio, Lux

Käll och litt: Anderson 1929, 3—14; Norberg 1941, 14 f; MWS II, 76; Ullén 1968, 93, 103—106; Wal
lem 1947, 72-73.

12. SJÖSÅS, Sm (Fig 124 a-d) Växjö (Lund)
träsk, OS (fragm relief, W195)
1290-1310

Växjö (Lund)

Leo, Vish 10:10, ON, BL, Leg 
ON, BN, Leg (?)

Linköping

Ps 110:1, ON, BL, MLu, Lux



”Sjösåsmästaren” (Westfal. infl)
1. Sabbatsbrott, tron Olav, väpnare
2. Stiklestadsslaget, Olav rustn, 3 sår, yxhugg i lår
3. Olav lyfter knät (oidentifierad scen)
4. Engelske prästen lemlästas
(förl korpussk, dörrar, bev källuppg 1770)

ON, BN, Passio, GNH, FL 
ON, BN, Leg, Hkr, SOH 
ON, BN, Leg
ON, BN, BLu, Passio, Geisli, GNLI

Käll och litt: Anderbjörk 1959, 9-11; Anderson 1929, 3-14 (äldre rek. förslag); Andersson 1966, 
73—80; Irgens-Larsen 1947, 213; Norberg 1941, 14—18 (nytt rek. förslag av hela skåpet med mirakel
motivet som sista motiv); NS 1930, 502; Ullen 1967, 34; 1968, 106; 1976, 31; 1978, 8-10; Wal- 
lem/Irgens-Larsen 1947, 213-216.

13. TORSHÄLLA, Sö (Lig 31a) Uppsala/Strängnäs
sigill, Riksarkivet Stockholm
Omskr: ”+ S: CIVITATIS: THORSERGHE”
(1317—) 1379 v brev, patr
1. Drakskepp, stå Olav, yxa (symb. rep. bild) Leo, Vish 10:10, ON, Magn. dom
(+ rep, tron Olav, sigill, Torshälla Olavsgille 1275 
SHM nr 2785)

Jfi' rep, tron Olav, sigill, Köpings Olavsgille 1300-tal (Björnänger 1989, 24-26).
Jfr Röddinge sigill, Erik Plogpennings gille, Danmark (Fig 31 b).

Käll och litt: Abukhanfusa 1997, 26; EWE 91; Kaspersen 1979, 115, 119, fig 6; Lidén 1997, 26-49; 
Montelius 1900, 293; Paulsen 1939, 221; Thordeman 1954, 225; Wallin 1975, 128 f; Varenius 1992, 
124ff.

Finland
14. VÅNÅ/VANAJA, Tv (Fig 126 a) Åbo
OS (förl dörrar)
1300-1325
FNM inv 5039:1 (nuv dörrar ej urspr)
Inhemsk verkstad (Gotländskt infl)
Korpussk, tron Olav (W30) ON, BN, Lux

Käll och litt: ars 1987, 71; Knuutila 1997, 94-100; Meinander, 1908, 68-70; Nordman, 1964,
135-137; Nygren 1945, 176; Riska 1975, 42; 1981, 170; Wallem 32-33, 78, 135.

15. NYKYRKO/KALANTI (I), Ef (Fig 126 b)
OS (förl dörrar?)
1300-1325, patr 
FNM inv 4971
Inhemsk verkstad (Gotländskt infl)
Korpussk, tron Olav (W29)
(+ kalkm, seglats, 1470, se tab 1:71; Fig 46, 142)

Käll och litt: ars 1987, 117; Karling 1946, 24-26; Knuutila 1997, 94-100; Meinander 1908, 68-70;
Nordman, 1964, 135-137; Riska 1975, 42; 1981, 170; Wallem 32-33, 78. 135.

Danmark med Skåne
16. TORUP, Fb (Fig 127 a-b)
kalkm, L s v, fö Lund/Roskilde
1225-1250 (?)
Nordsjäll. skola (hårt restaur. rep. bild)
1. Olav tron, yxa, 2. Krigare, yxa ON, BN, Lux

Käll och litt: DK II, 1647; CWP; Kaspersen 1979, 164; Lidén 1997, 33; Mackeprang 1931, 57; Sax- 
torph, 1986, 86.

17. ÅHUS, stadsk:a, Sk (Fig 128) Lund/Roskilde
kalkm, triumfbv s s (teckn. Theodor Wåhlin )
1275-1325
”Åhusmästaren”, ev Lundaskola
1. Ritten mot Stiklestad Leg, Hkr, SOH, EK, sigill
2. Bön, predikan för hären Leg, Hkr, SOH

Åbo

ON, BN, Lux



3. Stiklestadsslaget, 1 sår, yxhugg i knä ON, BLu, Leg, EK, sigill
4-5. [Gravläggn?], Uppståndelse/Himlafärd Geisli, Arvsdr, Leg
6. Tronande Olav (krigarunderl ?) Lux, Ps 110:1, ON, BN

Källoch litt: CWP I, 114; Eriksson 1989, 136 f, 212; Gustafsson 1973, ll;Nisbeth 1986, 71-72; Ryd- 
beck 1949, 67-68; Söderberg 1951, 120 pl 61.

18. ÖSTRA VRAM, Sk (Pl 16; Fig 8, 122) 
träsk, OS (skad dörrar), L I s v 
1310-1315, patr
Inhemsk verkstad (Åhus?), Brösarpstil
1. Seglats, 1 skepp, krigare
2. Stiklestadsslaget, tron, yxhugg i knä 
Korpussk, tron Olav, krigarunderl (W142)
(Sällsk, Mariaskåp)

Jfr med Dädesjö och Berggruppen (tab 1: 9-12).

Käll och litt: Eriksson 1980, 6ff; Haastrup 1981, 151; Karlsson 1996, 212; Liepe 1992, 9; 1995:1, 29,
53, 86, 96ff, 102, 112; 1995:2, 384, 396; Norberg 1941, 23; Skans 1991, 28-29, 53, 102, 167;
Tängeberg 1986, 34, 39, 305; Wallem/Irgens-Larsen 1947, 142-146; af Ugglas 1915, 171, 183, 364.

Lund/Roskilde

Vish 10:10, ON, BN, Passio, Leg 
ON, BN; Passio, Leg 
Ps 110:1, BN, ON, Lux

1350-1450
Island
19. JÖNSBÖK (Fig 87 b) Nidaros/Skalholt
bokm, perg, Tingfararbalken
Ca 1350
GKS 3268 4o, f 4v 
Isländsk skola (danskt infl?)
1. Stående Olav, ced, yxa, drakstrid Leo, Jönsbök

Jfr med Jonsbok initialbild i GKS 3270 f 26 r (Fig 87 a), Skalhôltsbôk, AM 351 f 2r (Fig 2), samt initi
al till Hirdskråt i AM 126 4to (Fig 108).
Jfr Fragm från Reykjavik (NMR 3411 v) (Fig 21), Fragm Stockholm MPO 1811 (RA), initial R (Rég
nante) (Fig 20). Jfr Digbystaven.

Käll och litt: Blom 1981:11, 74; Folz 1984, 158-164; Jönsbök/Halldörsson 1970, k 1, XLI; Hermans
son 1940, 13 ff; Icelandic man; Kristjånsson 1992, 363, 380; Lidén 1997, 28, 31, 37-40, 88, 165,
166, 190; Middelalderkunst 1972, nr 20; ONP, 294.

20. FLATEYJARBÖK (Pl 17; Fig 24, 34)
bokm, perg, initial + marginal, Olavssaga 
1387-1394
Ami Reykjavik, GKS 1005 fol. I—II, 2o, sp 310-311
Magnus Thörhallsson, isländskt scriptorium
1. Strid mot vildgalten, svärd Bæsing
2. Strid mot sjöodjuret, svärd Bæsing
3. Stiklestadsslaget, tron, 3 sår, yxhugg i knä

Jfr dok förl sk, Asta Regina Mater beati Olavi, Avaldsnes, Norge, ca 1400 (Fig 109).
Jfr titelsida, Olavssagan, AM 68 (Fig 25), samt med Isl. Teiknibök, AM 673 a II 4to.

Käll och litt: Eriksson 1975, 15; Fett 1910, 24-25; 1911, 12, 21, Pl 2, 25, 27, 39; Flateyjarbök 1861,
10; Halldörsson, 1987, 54-72; Henriksen 1986, 13, 48; Johnsen 1941, 1026-1050; Krag 1995, 125; 
Kristjånsson 1981, 50; Lidén 1997, 26-49, 190; ONP 470; Arnam. inst. Reykjavik, Syningarblad 
2/1973; Tordarsson 1926, 16.

Nidaros/Hölar

Flat, Leg, Tilägg/SOH 
Flat, Leg, Tillägg/SOH 
Flat, Leg, Hkr, SOH

Danmark med Skåne
21. ROSKILDE, domk:a, Kb (Fig 88) 
kalkm, L pelare s sidsk (restaur. 1857) 
ca 1360
Nordvestsjäll. skola
1. Stående Olav, ced, yxa,
underl sjöodjur m djurhuvud (rep. bild)

Roskilde (Nidaros)

Leo, Leg, Flat, SOH



(Sällsk, påven Lucius m sjöodjur, Nådastol, (Luciuslegenden)
donator, ev biskop Henrik Geertsen d 1368; Fig 35, 89)

Jfr kalkm, stå Olav, Höjerup, L n v fö, ca 1325-1350.

Käll och litt: DK VI, 363; CWP; Haastrup 1981, 151, 155; 1989, 65; Lorenzen 1948, 164; Olrik 
1934, 35 ff; Saxtorph 1986, 76-78.

22. SKAMSTRUP, Hb (P1 7; Fig 32) 
kalkm, LI, ö vlkp+ n vlkp (restaur 1909, 1958)
1375-1380
Nordvestsjäll. skola (tyskt infl?)
1. Sjöstrid, 2 skepp, krigare, bågskytt
2. Tron Olav, ced, yxa, dubbelörn, livsträd 
(Sällsk, Mikael vid själavägningen)

Käll och litt: CWP; DK IV:2, 815-816; Etting 1986, 38, 164f; Haastrup 1981, 152-153; 1985 kap 6; 
Kaspersen 1979, 146—47; 1996, 228; Krag 1995, 131; Landströml976, 69—76; Lassen 1972, 187; 
Mackeprang 1931, 58-60; Moll 1929, 44 PI G4; Saxtorph 1986, 105; Union 1996, 123.

23. HÖJBY, Hb (Fig 33) 
kalkm, LI s vlkp 
1386-1390
Nordvestsjäll. skola (tyskt infl?)
1. Kappsegling, 2 skepp, bågskytt 
(+ kalkm, K n v, epitafium, donatorsbild,
Nikolas Rusare, ärkebiskop i Nidaros)

Jfr kalkm, stå Olav, Kirke-Såby, 1400-1425 (Fig 186).

Käll och litt: Christiansen 1973, 20; CWP; DK IV:4, 2140-2144; Etting 1986, 87-96, 164f; Haastrup 
1981, 154-156; 1985 kap 6; Haug 1996, 175 ff; Imsen 1992, 327; Jorgensen 1909, 5; Kaspersen 
1979, 146; 1996, 228; Lassen 1972, 186; Mackeprang 1931, 59-60; Saxtorph 1986, 96.

24. S:T OLOF, Sk (Fig 67) 
kalkm, triumfbv s s 
1420-1450, patr 
Fjälkingeverkstadens stil 
1. Martyrkröning med ängel och krona 
samt donatorsbild manlig (?) (övr attr otydl)
(+ altsk, S Olav, ced, kräkla, sjöodjur, 1440; Fig 91)
(+ sk OS?, tron Olav 1500-1520, sek. silveryxa; Fig 81)

Jfr träm, stå Olav, drakunderl, Grönaueraltaret, samt rep sk Misterhult (tab 1:40; Fig 90).

Källang: Linné 1749-1751; Gillberg 1767 och Hilfeling 1777.

Käll och litt: Banning 1984, 68; Boström 1978, 15-19; Bringéus 1997, 24 ff; CWP I, 114; Daae 1879,
106; Dahlby 1977, 176; Falk 1902, 73ff; Follin 1816, 16—18; Liden 1997, 32 (feldaterad skulpt 1250 
ska vara 1510-20); Liepe 1992, 8; 1995:1 175, 259-263; 332; 1995:11, 335; Lindgren 1996, 377; 
Odenius 1949, 32; Rydbeck 1951, 97ff, 122 ff; Skans 1991, 39; Tångeberg 1986, 185-188; Wallem 
1947, 88-89, 211; af Ugglas 1915, 169.

Anm. Kalkm. S Olavs handattribut är otydliga (Rydbeck 1951, 97-98). Att det på fotografierna från 
ett skede av restaureringen 1950 förekommer en tydlig yxa i vänster hand, kan förklaras av att en yxa 
då blev ditmålad. Den blev senare avlägsnad.

Roskilde/Lund

BN, ON, Passio, Pange lingua 

Leo, Leg, SOH, Luciusleg

Roskilde (Nidaros)

ON, BN, Vish 10:10, Ps 21:13, Leg

Roskilde (Nidaros)

ON, MLu, Vish 10:10, Ps 21:13, 
Leo, ON, BN, BLu, Lux

Tyskland
25. STRALSUND, Mb (PI 3 a-b, 18, 22; Fig 9, 52, 129a-e) Hamburg/Bremen
träm, OS, insidor (skad dörr)
S:t Nicolai k:a, K n pel (KHMS inv 1937: 148)
1410-1420
Nordtysk verkstad (Konrad von Soest-elev)
1. Mässan, präst, predikstol, krona i hand ON, BN, Passio, Leg
2. Dopet, biskop, drottning ON, BN, Munk, Passio, GNH





Fig 129a-e. Raserat Olavsskåp, Nicolaikyrkan, Stralsund (Tysk
land, Mb). Nordtysk verkstad ca 1410-1420. a) Före 1924. Skåpet 
med flygeldörrar, vänster halva saknas, vid Olavsaltarets pelarnisch 
på korets norra sida, b) Flyglar avtagna 1924. Skåpet raserat 
1942-1945, men korpusskulpturen bevarad, c) Flygeldörrarnas ut
sidor, Olav, Birgitta och Sunniva, d) Wallems felaktiga teckning av 
scenen med gravskrinet publicerad 1927, e) Rekonstruktionsskiss 
av förf. efter Wallem. (Se P1 3 a-c, 18, 22; Fig 9, 52.)

Fragmented St. Olav Shrine, St. Nicolai Church, Stralsund (Germa
ny, Mb). North German workshop c 1410-1420. a) Before 1924. 
Shrine with doors, left half missing, on the St. Olav Altar column 
niche on the north side of the chancel, b) Wings removed 1924. Shri
ne dismantled 1942-1945, but corpus sculpture preserved, c) Outsi
de of wings, Olav, Birgitta and Sunniva, d) Wallem's inaccurate dra
wing of the tomb shrine scene published 1927, e) Scetch of recon
struction by author. (See PI 3 a-c, 18, 22; Fig 9, 52.)

129e

Konstverk/Legendmotiv Stift/Text

3. Seglatsen 1 skepp, m spyende man, lastbal
4. Landstigning, kungaval?
5. Stiklestadsslaget, svärd Bæsing, yxhugg i knä
6. Skrinläggning?, el visning?, knäböj pilgrimer 
(möjl. donatorspar, ev Bergenfararnas gille)
7-8. (Mirakler? förlor dörr)
Korpussk, tron Olav, ced, drake (W147) 
träm utsida rep, m Olavsinskrift 
(Sällsk, Birgitta, Sunniva) (förl dörr Nicolaus el Erik?)
(+ 2 korstolar: a) tron Olav m Norges vapen; Fig 206, b) stå 
Olav, rustn, drakund, kr h)

Jfr flygelm, rep Olav m drakunderl, Barbieraltaret, Stralsund (Fig 205).
Grönaueraltaret, drakfragm på Nicolausflygeln, samt Olavsbilder i Lübeck.
Jfr sk stå Olav m drakunderl i Boeslunde, Danmark (Fig 93).
Jfr sk tron Olav, Östra Stenby, Malung, Alstadhaug (Fig 92).

Källanm: Wallem Arkiv II Al, 7: 1905, 1909, 1926; 1927, 1-4. Först tecknade Wallem av målningar
na 1909, då skåpet satt på plats vid Olavsaltaret i Nicolaikyrkans kor (Fig 129 a). De två pilgrimerna 
framför S Olavs skrin (P1 22) återges som en man respektive en kvinna med dok. 1924 flyttades Olavs- 
skåpet till museet (KHMS), där Wallem 1926 åter tecknade av bilderna. Vid hemkomsten gjordes en 
ny teckning, där kvinnan felaktigt ändrats till en skäggig man, en ”gestalt”, ”skikkelse” eller ”figur” (Fig 
129 d). Denna version publicerades 1927 istället för originalteckningen (Wallem 1927, 3; Blom 1994, 
27).

Käll och litt: Baier 1981, 190-194; Bendixen 1917, 15; Fett 1938, 96, 113, 128; Friedland 1981, 
20 ff; Haastrup 1981, 158; Hasse 1981, 181 ff; 1983, 119-148, 172-173; Jorgensen 1909, 33-34; 
Lange 1967, 574; Lidén 1991, 19-29; 1992, 83-98; 1997, 26-49, 156-157; Nisbeth 1996, 225; 
Wittstock 1981, 90, 100-102; Seierstad 1955, 575; Stams 1974; Tångeberg 1986, 185-188; Wallem 
1927, 1-4; 1928; 1947, 150-153; Wentzel 1936, 17-26.

ON, Vish 10:10, Ps 107, Leg. sagan 
ON, Magn dom, Ps 95, Leg, Hkr 
Jes 59:17-18, Vish 5:17-20, Leg, Hkr 
Leo, Gläkv, Leg, Hkr, BN, MN,
ON, BN, MaN, missa de reliquiis

Leo, Ps 110:1, Liber Floridus,
In regali fastigio, Lux illuxit

Sverige
26. SÖDERKÖPING (I), Ög (P1 14) 
träm, flygeldörr, insida, S:t Lars k:a 
ca 1425
SHM inv 23067/(1403) 
ev Danzigverkstad
1. Tron Olav, yxa, spira, drakunderl 
Kröningsbaldakin?
2. Utsida, stå manligt helgon (Olav?) 
(Sällsk Bebådelsen, Mikael, Antonius ?) 
(+ flsk, altarskåp)

Linköping

Leo, Ps 110:1, ON, BN 
ON, BN, krön.mässa 
FL (Eriksleg)



Jfr stå Olav m drakunderl Frösunda (tab 7:3; P1 24). Flygelm, träm, rep stå Olav, i Tjällmo, Bjällbo, 
Skällvik (Fig 170, 174).

Källoch litt: MWS III, 61, 147 f; Norberg 1950, 43; SHM kat kort af Ugglas 1943; Tångeberg 1989,
185, 201-202, 283, 302.

27. RISINGE (I-II), Ög (Fig 75, 130) 
kalkm, K n vlkp + LI s vlkp [skad]
1410-1420, ev patr 
”Risingemästaren”
Mandelgrens avritning 1862 
1:1. Stiklestadsslaget, tron, Olav, yxa i knä 
11:1. Brödet blir sten i bakugnen 
11:2-3. Eng. prästen lemlästas o botas 1-2 
11:4. Den hängde bonden befrias 
(+ träm, rep, 1470, ced, drakunderl)
(+ altsk, högaltarskåp, rustn, drakunderl, 1500)
(Sällsk, Mikael)

Jfr kalkm, rep, stå Olav i Ekebyborna, Brunneby 1460 (Fig 162, 168).

Anm. Språkbandens latin i Mandelgrens avritning 1892 har granskats av G. Bäärnhielm i samband 
med översättning av språkbanden i Risinge k:a. Motiv 11:2-3: ”quidam sacerdos trinitatis (?)” är felak
tigt, enligt foto 1872 har det stått truncatis. Den avritade texten ”sacerdos: vocatur: meritis: s: olavi” är 
felaktig, enligt foto 1872 har det stått curatur.

Källoch litt: Cnattingius 1931, 83; Lindgren 1996, 362-364; Mandelgren 1862, P1 23; Nisbeth 1986, 
133-137; 1986:11, 30; 1995, 54, 61, 79, 168; Söderberg 1942, 136, 342; 1951, 172; Tångeberg 1986,
276, 280-283, 301.

28. VÄSKINDE, Go (Fig 73 a-c) 
kalkm, LI s v 
1420-1450, patr 
”Passionsmästaren”
1-2. Sabbatsbrott, brinn spånor
3. Mässan, präst, väpnare (Gardarike)
4-12. (förlor motiv ev ca 9 scener)
Stiklestadsslaget? Gravläggn? Mirakler?)
(+ kalkm, s v, rep, 1300; Fig 100 b)

Jfr Väskinde kalkm, L n v med Kristi passion, samt ”Risingemästaren” (tab 1:27).

Källoch litt: ATA Kons. rapp. 2/12 1953; Lindgren 1996, 372-374; Lundmark 1931, 185 ff; Nisbeth 
1986, 86, 147; Söderberg 1942, 136, 329-330; 1971, 105, 147, 249; Svahnström 1966, 249.

29. TRÄKUMLA, Go (Fig 30, 72 a-c) Linköping
kalkm, triumfbv s s (skad v predst)
1420-1450
”Passionsmästaren”
1-2. Sabbatsbrott, brinn spånor FL
3. Mässan, präst, väpnare (Gardarike) Ps 5:8, Hkr, SOH
(+ sk, tron Olav, 1250-1300, OS?) (W12) ON, BN, Lux
(+ glasm, stå Olav, 1290)

Jfr Stenkyrka Olavsaltare, samt ”Risingemästaren” (tab 1:27).

Källoch litt: Lagerlöf 1966, 236; 1979, 25, 28; Lindgren 1996, 372-374; Nisbeth 1986, 147; Roosval 
1950, 138, 210; 1972, 35-39; Söderberg 1942, 44, 63, 329; af Ugglas 1915, 296; Wallem 1947, 19,
43, 116.

Linköping

ON, BN, FL
ON, BN, Ps 5:8, Hkr, SOH 
(Luk 9:23?)

ON, BN, Lux

Linköping

Lux, ON, BN, FL, Ribe 
Hkr, FL 
BLi, FL 
BLi, FL
Leo, Ps 110:1, Liber Floridus

Finland
30. ULFSBY/ULVILA, Sat (Fig 133)
OS, K s sidoalt (förl dörrar) 
ca 1430, patr
”Ulfsbymästaren” (Liibeck/Rostockinfl)
1. Seglatsscen och stridsscen (bev. beskrivn) 
Korpussk, tron Olav (W31)

Åbo

SOH, HSO, BN 
Leo, Ps 110:1, Lux



Käll och litt: Tolpo 1738, 30; ars 1987, 211 ff; Knuutila 1997, 94 fF; Nordman 1938, 237-250; 1946, 
542-543; 1964, 349; 1967, 577 ff; Riska 1975, 48; 1981, 169; Meinander 1908, 62-74, 143.

31. SALO, Öb (Fig 10, 134) 
träm, OS insidor (måln fragm)
1430-1450, patr (?)
Liibeckskola/inhemsk verkstad
1. Seglats m klippor, 1 skepp, bågskytt
2. Mässan, tron Olav m yxa
3. Tronande Olav m yxa i knä (2 yxor)
4. Strid, Olav, yxhugg i hals (2 yxor)
Korpussk, stå Olav, drakunderl (W154)
(Sällsk, träm utsida, rep Erik + inskrift)

Källatim: Salois Kyrkinv. 1896, 339; Skadeinv. MV inv 1973,

Åbo

ON, Vish 10:10, Ps 21:13, Leg 
On, BN, Ps 5:8, Passio, Ribe 
ON, BN, Lux, Leg 
BLi, BUps Reg. Ups. (EH)
Leo, Ps 110:1, Lux, Lib. Floridus 
Registr. Upsalense

Meinander teckning (Fig 134).

Käll och litt: Knuutila 1997, 94 ff, 111 ff; Lidén 1984, 38 ff; Meinander 1908, 62-74, 147—149, 154; 
Nygren 1945, 178-180 (fel uppg om skåpets förstörelse); Nordman 1964, 275; 1967, 577 ff; Riska 
1975, 45; 1981, 169; Thordeman 1954, 210; Petterson 1987, 353 PI XII; Wallem 1947, 159-160.

Anm. Det bevarade skåpet är föremål för restaurering vid FNM, Helsingfors.

32. FINSTRÖM, Ål (Fig 45) Åbo
kalkm, LII n v
ca 1440-1450 
”Primitiv-kretsen”
Seglats, 1 skepp, ankare Vish 10:10, Kal. teck
(+ sk konung Olav el Erik?)

Käll och litt: ars 1987, 135-138; Edgren 1989, 11; KF 1978, 20 ff; Knuutila 1997, 97; Meinander 
1912, 20; Nordman 1964, 625; Nygren 1945, 181; Nyman 1980, 82-87; Riska 1981, 170; Stigell 
1974, 36, 77, 100.

33. S:T MARIE/MAARIA, Ef (Fig 135 a-b) Åbo
kalkm, s v
ca 1440-1450 
”Primitiv-kretsen”
1. Seglats, 1 skepp, ankare Vish 10:10, Kal. teck

Käll och litt: ars 1987, 137; Edgren 1989, 11; KF 1978, 20; Knuutila 1997, 94; Nyman 1980, 82-87;
Nygren 1945, 181; Stigell 1974, 97.

34. KORPO/KORPPOO, Ef (Fig 135 d) Åbo
kalkm, n v
ca 1440-1450 
”Primitiv-kretsen”
1. Seglats, 1 skepp, ankare Vish 10:10, Kal. teck

Käll och litt: ars 1987, 137; Edgren 1989, 11; KF 1978, 20; FK7, 30 ff; Nyman 1980, 82-87; Nygren 
1945, 181; Stigell 1974, 99.

35. POJO/POHJA, Ef (Fig 135 c) Åbo
kalkm, sakr
ca 1440-1450 
”Primitiv-kretsen”
1. Seglats, 1 skepp, ankare, bågskytt Vish 10:10, Kal. teck

Käll och litt: ars 1987, 137; Edgren 1989, 11; KF 1978, 20; Knuutila 1997, 97; Nyman 1980, 82-87;
Nygren 1945, 181; Stigell 1974, 36, 77, 100.

1450-1540
Danmark med Skåne
36. VALLENSBÄK, Kb (Fig 36 a) Roskilde
kalkm, LI, ö vlkp
Akvarell, ] Kornerup 1867, DNM (framt 1972)



130

Fig 130. S Olavs mirakler. Kalkmålning, Risinge (Ög). ”Risingemäs- 
taren” ca 1410-1420.

Miracles of St. Olav. Mural, Risinge (Ög). Domestic workshop, “Ri
singe Master” c 1410-1420.

Fig 131. Tronande S Olav med drakunderliggare. Raserat Olavsskåp, 
Norra Strö (Danmark, Sk). Inhemsk verkstad ca 1450-1460. Dörrar 
saknas.

Enthroned St. Olav trampling on dragon. Fragmented St. Olav 
Shrine, Norra Strö (Denmark, Sk). Doors missing. Domestic work
shop c 1450-1460.

Fig 132. Tronande S Olav med krigarunderliggare. Raserat Olavsskåp, 
Misterhult (Sm). Målningsfragment bevarat på h dörr, v dörr förlo
rad. Inhemsk verkstad 1450-1470.

Enthroned St. Olav trampling on warrior. Fragmentary St. Olav 
Shrine, Misterhult (Sm). Fragments of panel painting remaining on 
right door, left door missing. Domestic workshop 1450-1470.

Fig 133. Tronande S Olav med yxa och ciborium. Träskulptur från 
korpus i raserat Olavsskåp, Ulfsby/Ulvila (Sat). ”Ulfsbymästaren” ca 
1430.

Enthroned St. Olav with axe and ciborium. Wooden corpus sculpture 
from fragmented St. Olav Shrine, Ulfsby/Ulvila (Sat). “Ulfsby Mas
ter” c 1430.
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Fig 134. Flygelmålningar med legendmotiv: a) Olavs seglats, b) Olav 
i mässan, c) Tronande Olav får yxhugg i knät, d) Olav i får yxhugg i 
halsen på slagfältet i Stiklestad. Olavsskåp, Salo (Öb). Lübeckskola/ 
Inhemsk verkstad ca 1430. Teckning, Meinander 1909.

Panel paintings with legendary motifs: a) Olav’s voyage, b) Olav at 
Mass, c) Enthroned Olav receiving blow of an axe in his knee, d) Olav 
receiving blow of an axe in his throat on the battlefield at Stiklestad. 
St. Olav Shrine, Salo (Ob). Lübeck school/Domestic workshop c 
1430. Drawing, Meinander 1909.

Fig 135 a-d. S Olav i skepp med ankare: a-b) S:t Marie/Maaria, c) 
Pojo/Pohja, d) Korpo/Korppoo (Ef). Kalkmålningar, inhemsk verk
stad ca 1450.

St. Olav in ship with anchor: a-b) St. Marie/Maaria, c) Pojo/Pohja, d) 
Korpo/Korppoo (Ef). Murals, domestic workshop c 1450.

135a

135c 135 d



1460-1480
Isefjordsverkstaden
1. Seglats m sjöjungfru, djävul, spy. man Vish 10:10, Leo, Passio

Kall och litt: Bo 1955, 65; CWP; Daae 1879, 128-129; DK III, 504f; Haastrup 1981, 157; 1991,
60-61; Jorgensen 1909, 5; Lassen 1972, 237-247; Mackeprang 1931, 57; Saxtorph 1986, 86.

37. KIRKEHYLLINGE, Kb (Fig 36 b) Roskilde
kalkm, K v vlkp
1460-1480
Isefj ordsverkstaden
1. Seglats, 1 skepp, lodhyvare, Vish 10:10, Leg, Syr 43:25,
spyende man, djävul (Luciuslegenden)

KM och litt: CWP; DK III, 504 f; Haastrup 1981, 157; 1991, 60-61; Lassen 1972, 237-247; Liestol 
1915, 38 ff, 234; Mackeprang 1931, 56 f; Saxtorph 1986, 65-66; Thiele 1818, 32.

38. SIGERSLEV-VESTER, Kb (Fig 36 c) Roskilde
kalkm, LI vlv
1460-1480
Isefjordsverkstaden
1. Seglats, 1 skepp, bågskytt 3 pilar Vish 10:10, Ps 21:13, Leg, Ribe

Kall och litt: CWP; DK III, 504 f; Mackeprang 1931, 57; Haastrup 1981, 157; 1991, 60-61.

39. NORRA STRÖ, Sk, patr (?) Roskilde/Lund
OS (förlor dörrar), s v (nu i sakr)
1450-1470 
Inhemsk verkstad
Korpussk, tron Olav (W148; Lpl69) ON, BN, Lux
(+ kalkm, rep, K s vlkp) ON, BN, Lux

Jfr OS Granhult (utan dörrar) (Fig 117).

Källoch litt: Bringéus 1997, 27; CWP, 114; Liepe 1992, 7; 1995:1, 148, 189, 230f ; 1995:2, 315-316;
Lindgren 1996, 379-381; Nisbeth 1986, 159 ff; Sjöstrand 1988; Wallem 1947, 154; Wallin 1975,
216; 1990, 20 f; Utställning, Skåne, 1914, 39.

Sverige
40. MISTERHULT, Sm (Fig 132)
OS (fragm måln, dörr förl)
1450-1470
Inhemsk skola (äldre skulpt 1300-tal)
1. Gregoriusmässa (Olav i mässa?, donator?)
2. Seglats, 1 skepp, klippor?
Korpussk, tron Olav, krigarunderl (W145)
(+ Flygelsk, tron Olav, ced, drakunderl, djurhuv)

Linköping

Rödulftåten? (Leuvenleg)
Vish 10:10, Leg, C331 
ON, BN, Lux
Leo, Ps 110:1, Flat, (Luciusleg)

KM och litt: Karlsson 1991:11, 11; MWS III, 57; Tångeberg 1986,149, 302; Wallem 1947, 149.

41. LID, Sö (P1 8 a-d) 
kalkm, LI, fyra vlkp 
( 1460—) 1470, ev patr 
Albert Målare med verkstad (I)
Sign självporträtt ”Alberti pictoris” (Fig 116 b)
1-2. Kappsegling, 2 skepp, oxe, troll
3. Kröning
4. Stiklestadsslaget, döden i drömmen 
+ donatorsbilder m inskr, kyrkoherde Lars (Fig 116 a),
Olof Johansson (Nyköping)

Käll och litt: Banning 1981, 167; Bergman 1987, 10; Helenius-Öberg 1992, 19-31; Lindgren 1981, 
135 f, 145; 1996, 313, 400; Lundberg 1961, 178-186; Nilsén 1986, 12-13, 39, 112-113, 495-497; 
Svanberg 1992, 14; Warmenius 1991, 23; Weidhagen-Hallerdt 1990, 31.

Strängnäs

ON, Vish 10:10, C331, Ribe 
ON, HSO, (KK)
ON, Leg, Ribe



Allmänt om Albert Målare och hans verkstad samt Albert Målares skola (se nedan tab 1:41-53). Sig
natur Albertuspictor, ”Albrekt Målare”. Jfr övriga kalkm, rep bilder av Albert Målare i Ed (patr) m in
skrift ”per me Albertum”.

Kall och litt: Cornell-Wallin 1964, 7-28; 1972, 9, 45, 56; Lindgren 1981, 135 ff; 1996, 313, 396-408;
Lundberg 1961, 11, 31, 35, 166, 178, 209-260; Nilsén 1986, 12-14, 19, 20, 62, 66, 76, 88-89, 94,
109, 112-113, 118, 131, 180, 236, 276, 307, 375, 439-443, 495; Nisbeth 1986, 187-196; 1996,
14-19; Redelius 1988, 10-18; Svanberg 1992, 30-49; Wadström 1975, 711.

42. ÖSMO, Sö (Fig 37 a-b) 
kalkm, LI, s vlkp (restaur. 1872)
(1460—) 1470
Albert Målare med verkstad (I)
1. Kappsegling, 2 skepp, oxe, bågskytt, 
troll, kvinna m lindebarn 

+ donatorsbild, Birgitta Olofsdotter (Tott)

Käll och litt: Bennet 1973, 160-166; Lindgren 1981, 135 ff; 1996, 400; Meinander 1908, 154; Nilsén 
1986, 21, 179-180; Svanberg 1992, 32-34; Thordeman 1954, 207.

43. SALA, Vsm (Fig 136 a-b) Västerås
kalkm, LII, s v (skadade bilder)
ca 1470, signatur ”Albertus”
Albert Målare med verkstad (I)
1. Kappsegling, 2 skepp ON, Vish 10:10, Leg, C331, Ribe

Käll och litt: Cornell 1933, 87-91; Hyltén-Cavallius 1985, 4; Lindgren 1981, 135 ff; 1996, 400; Lund
berg 1961, 31, 223; Nilsén 1986, 131; Redelius 1988, 18; Svanberg 1992, 32.

44. SOLNA, Up (Fig 137) 
kalkm, LUI, s v (skadade bilder) 
ca 1470
Albert Målare med verkstad (I)
1. Kappsegling, 2 skepp

Käll och litt: Lindgren 1981, 135 ff; 1996, 400; Nilsén 1986, 135; Svanberg 1992, 22.

45. ÖVERGRAN (I), Up (Fig 38) 
kalkm, LI, s vlkp 
1470-1475 (1487?), patr (?)
Albert Målare med verkstad (II)
1. Kappsegling, 2 skepp, oxe, sjöjungfru, 
krigare, troll
(+ OS, sk, stå Olav, drakund, 1500, tab 1:63; Fig 15)
(+ altsk, rep Olav)

Käll och litt: Kilström 1973, 3; Lindgren 1981, 135 ff; 1996, 403; Nilsén 1986, 185, 236, 375; Svan
berg 1992, 30, 55.

46. DINGTUNA, Vsm (Fig 39) 
kalkm, K s vlkp 
1470-1475, patr 
Albert Målare med verkstad (II)
1. Seglats, 1 skepp, oxe, spyende man, troll, 
trollkvinna m lindebarn 
(Sällsk, Marie död)

Käll och litt: Kilström 1981, 8-9; Lindgren 1981, 136 Ff; 1996, 403; Lundberg 1961, 209-210; Nil
sén 1986, 65; Svanberg 1992, 46.

47. KUMLA, Vsm (Fig 62) Västerås
kalkm, LI s vlkp
1482, dok inskrift ”de pictore Alberto”
Albert Målare med verkstad (II)
1. Seglats, 1 skepp, oxe, krigare, troll, ON, Vish 10:10, Leg, C331, HSO
trollkvinna m lindebarn

Västerås

ON, Vish 10:10, Ps 107, C331, Ribe

Uppsala

ON, Vish 10:10, Leg, C331, HSO 

Leo, Lux, Lib. Floridus

Uppsala

ON, Vish 10:10, Leg, C331, Ribe

Strängnäs

ON, Vish 10:10, Ps 21:13, C331



St. Olav’s sea-race: a) Ship following, b) Ship in lead. Fragmentary 
mural, Sala (Vsm). Albertus Pictor with workshop c 1470.

Fig 136 a-b. S Olavs kappsegling: a) Efterföljande skepp, b) Ledande 
skepp. Fragmentarisk kalkmålning, Sala (Vsm). Albert Målare med 
verkstad ca 1470.

Fig 137. Efterföljande skepp, S Olavs kappsegling. Fragmentarisk Following ship, St. Olav’s sea-race. Fragmentary mural, Solna (Up).
kalkmålning, Solna (Up). Albert Målare med verkstad ca 1470. Albertus Pictor with workshop c 1470.

Fig 138 a-b. S Olavs kamp och belöning: a) Olavs seglats och troll
strid, b) Olavs kröning. Fragmentarisk kalkmålning, Almunge (Up). 
Albert Målare med verkstad ca 1485-1490.

St. Olav’s struggle and reward: a) Olav’s voyage and encounter with 
trolls, b) Coronation of Olav. Fragmentary mural, Almunge (Up). Al
bertus Pictor with workshop c 1485-1490.



2. Stiklestadsslaget, yxhugg i knä (2 yxor) ON, BN, Leg, Ribe
(Sällsk, Marie död och begravning)
3. Rep bild, tron O + E, upphöjelse ON rog, BN, Lux, HSO

Källoch litt: Ba 1955, 65; Cornell-Wallin 1972, 45; Daae 1879, 128-129; Lannergård, 8-11; Lind
gren 1981, 136 ff; 1996, 403; Lundberg 1961, 23-27, 209-214; Nilsén 1986, 107, 276, 307, 496.

48. FLODA, Sö (Fig 41) Strängnäs
kalkm, LUI s vlkp
ca 1480
Albert Målare med verkstad (II)
1. Seglats, 1 skepp, oxe, krigare, troll, ON, Vish 10:10, Leg, C331, HSO,
trollkvinna m lindebarn (språkbfragm)
(Sällsk, Kain och Abel, offret, brodermordet, ”visvalv”)

Källoch litt: Bennett, 1990, 16-22; Ba 1955, 65; Daae 1879, 128-129; Kilström 1980, 8-10; Jons
son 1967, 26-27; Lindgren 1981, 136 ff; 1996, 403-407; Lundberg 1961, 35-37; Nilsén 1986, 19,
76, 29, 445; Svanberg 1992, 42.

49. HUSBY-SJUTOLFT, Up (Fig 40) 
kalkm, v tornh s v 
ca 1480, sign ”Alb[er]tus pictor”
Albert Målare med verkstad (II)
1. Seglats, 1 skepp, oxe, bågskytt, 
spyende man, troll, åsna, sjöodjur

Käll och litt: Kilström 1980, 10; Lindgren 1981, 135 ff; 1996, 403; Nilsén 1986, 88; Svanberg 
1992, 8.

Uppsala

Vish 10:10, Ps 107, Flat, Leg, HSO

50. ALMUNGE, Up (Fig 138 a-b) 
kalkm, LII v v (skadade bilder)
1485-1490
Albert Målare med verkstad (III)
1. Seglats, 1 skepp, spyende man, troll
2. Kröning
3. Stiklestadsslaget (?), fragm 

Anm. Ej restaurerad 1910.

Källoch litt: Lindgren 1981, 135ff; 1996, 403; Nilsén 1986, 13- 
1972, 8-12; Svanberg 1992, 53.

51. DANMARK, Up (Fig 44 a-d) 
kalkm, LI s v + s vlkp
(skadade bilder, h restaur 1889, 1958) 
ca 1490, patr
Albert Målare med verkstad (III)
1. Seglats, bågskytt, troll
2. Kröning, biskopar, hertig
3. Landstigning, sjöjungfru, krigare
4. Stiklestadsslaget, dolk? Mosterhamn?
5. Dröm/död stege, väpnare, språkband, änglar 
6—7. Oidentifierade scener (Olavslegenden?)
(+ Fisk, altarsk, Sällsk, Erik, ca 1450)

Käll och litt: Anderman 1992, 14-16, 24; Lindgren 1981, 135 ff; 
60-62, 228; Svanberg 1992, 53.

52. ODENSALA, Up (Fig 43 a-b) 
kalkm, Ll, s v (restaur 1896)
1495-1500, ev patr
Albert Målare med verkstad (III)
1. Seglats, 1 skepp, bågskytt, troll (språkbfragm)
2. Kröning
(+ Fisk, altarsk, drakunderl, 1520, SHM)

Uppsala

ON, Vish 10:10, Leg, C331, HSO 
HSO, Leuven, FL (Erik)

14, 18, 52, 228; Wilcke-Lindqvist

Uppsala

ON, Vish 10:10, C331, Ribe, HSO 
HSO, Krön.mässa, Leuven 
ON, Vish 10:10-12, C331, Ribe 
Ribe (?)
BUps, Leuven, HSO,

FL

i, 403; Nilsén 1986, 13,

Uppsala

ON, Vish 10:10-12, C331, Ribe 
Leuvenleg, FL (Erik)
Leo, Ps 110:1, Liber Floridus



Käll och litt: Lindgren 1981, 135 ff, 148; 1996, 403; Lundberg 1961, 254; Nilsén 1986, 13, 120;
Näsström 1973, 8—12; Svanberg 1992, 38.

53. STAVBY, Up (Fig 42) Uppsala
kalkm, L2 s vlkp 
1495-1500, patr
Albert Målares verkstad/skola? (III)
1. Seglats, 1 skepp, oxe, bågskytt, spy. man, ON, Vish 10:10-12, C331, Ribe
troll, trollkvinna m lindebarn 
(Sällsk, David)

Käll och litt: Lindgren 1981, 136 ff; 1996, 403; Nilsén 1986, 137, 232, 442; Wilcke-Lindqvist 1972,
8-10.

54. LÄNNA, Up (Fig 14, 50, 139) 
träm, OS + ES 
ca 1470, patr
Inhemsk verkstad (äldre träsk 1300-1400-tal) 
SHM inv 6304:2
1. Seglats, 1 skepp, oxe, bågskytt, troll
2. Dröm, stege, väpnare, krigare 
Korpussk, stå Olav, ced, krigarunderl (W188) 
(Sällsk, Erik + träm, skepp, martyrium; Fig 139)

Uppsala

Passio, C331, FL (Erik), HSO
BUps, Ribe
ON, BN, Ps 110:1
Reg. Upsalense, FL (Erik)

Jfr sk stå Olav, Uppsalaskolor i Björklinge, Haraker, Jumkil (OS), Knutby, Yttergran (OK).

Käll och litt: Lidén 1984, 37-39; Lindgren 1981, 136 ff; MWS III, 160-162; IV, 173-175: NS 1930, 
501; Tångeberg 1986, 276, 282, 307.

Anm. Teckning, ATA (Fig 139 c-d). Korrigerade detaljer av förf: c) trollet på stranden d) kungens kors
lagda ben, väpnarens dräkt, krigarens spjut.

Fig 139 a-d. Legendmotiv med S Erik och S Olav: a) Eriks och biskop 
Henriks korståg till Finland, b) Eriks martyrium vid Östra Aros 1160, 
c) Olavs seglats och trollstrid, d) Olavs dröm om himmelsstegen på 
slagfältet i Stiklestad. Flygelmålningar i dubbelt helgonskåp, Länna 
(Up). Inhemsk verkstad ca 1470.

Legendary motifs with St. Erik and St. Olav: a) Erik’s crusade to Fin
land with Bishop Henrik, b) Eriks martyrdom at Östra Aros 1160, c) 
Olav’s voyage and encounter with trolls d) Olav’s dream of the Ladder 
to Heaven on the battlefield at Stiklestad. Panel paintings in 
double shrine-altarpiece, Länna (Up). Domestic workshop c 1470.



55. HANEBO, Hs (Fig 57) 
kalkm, LU s v
ca 1470 
Tierpsskolan
1. Dröm, stege, rustn, yxa

Käll och litt: Lindgren 1996, 397; Nilsén 1975, 4.

56. ROSLAGSBRO, Up (Fig 59, 140 a-d) 
kalkm, LI a v
1471, patr
Tierpsskolan/Knutbygrupp (?)
1. Kappsegling, 2 skepp, spyende man
2. Kröning
3. Stiklestadsslaget, 1 sår, yxa i knä 
(Sällsk, Sebastian)
(+ sk, stå, Olav?, krigarunderl, handattr saknas) (W120) 
(+ sk, stå, helig konung, Erik?)
(Sällsk, Abraham offrar Isak)

Uppsala

BN, BUps, Ribe

Uppsala

Vish 10:10, Leg, C331, Ribe, FL (Erik) 
Ps 20:4, Leuven, FL (Erik)
Leg, Hkr, 2 Tim 2:4, C331, FL (Erik)

ON, BN, Ps 110:1, Lux

Jfr Övriga kalkmålningar med rep. bild av S Olav utförda av mästare såsom Johannes Rosenrod i Ten- 
sta 1437, Johannes Ivan omkring 1450 och dennes efterföljare samt mästare inom Tierpskolan och Mä- 
lardalsskolan, ”Roslagsmästaren” mfl skolor (1400-1540): Arboga, Ekeby, Film, Färentuna, Gamla 
Uppsala, Litslena, Nederluleå, Nora, Tolfta, Täby, Vendel, Vidbo, Västerlövsta, Västeråker, Ärentuna, 
och Överselö (Fig 164a-167).

Käll och litt: Cornell-Wallin 1964, 7—28; Kilström 1968, 21; 1983, 6, 15; Lindgren 1981, 147—150; 
1996, 386-400; Lundquist 1997, 8, 28 ff; Nilsén 1986, 10-11, 18-21, 69, 74, 81, 83, 113, 117, 
127-129, 144, 146, 148, 154, 161, 164, 171, 176, 186, 381, 512; Nisbeth 1986, 171-186; Thorde- 
man 1954, 208, 224; Wilcke-Lindqvist 1940, 150-151; 1969, 10-12; 1989, 7-10; Vingedal 1971, 
7-9.

57. KNUTBY, Up (Fig 60-61, 141 a-d) 
kalkm, LI s v (skadad 1745 fö uppt) 
ca 1490
Knutbygruppen
1. Seglats, 1 skepp, sjöodjur
2. Kröning
3. Stiklestad ryttarstrid, 1 sår, yxa i knä
4. Dröm, stege språkband, Finn
(+ Fisk, altsk, Sällsk, Erik, 1425-1450)

Uppsala

Vish 10:10, Leg 
ON, BN, Leuven 
ON, BN, BUps, C331, FL 
ON, BN, BUps 
FL

Käll och litt: Lindgren 1981, 135 ff; Nilsén 1986, 14, 105-106, 477; Wilcke-Lindqvist 1953, 295;
1979, 7-16.

58. ÖSTUNA, Up (P1 12; Fig 64, 144) 
träm, OS (förl korpus) 
ca 1490 (restaur 1995)
Inhemsk verkstad
1. Kungavalet, borgtorn, småkungar
2. Tron/död, spira, yxhugg i axel och knä 
(+ förl dörr)
(Sällsk, Mariaskåp. Olavsdörr nu placerat i detta skåp)

Käll och litt: Billow 1921, 60; Lindgren 1981, 136 ff; Nisbeth 1970, 8, 21; Nygren 1945, 180; NS 
1930, 502; Sundström 1995, Rapport SHM/RIK, Tm 94:176B.

59. ÖVERSELÖ, Sö (Fig 145) Strängnäs
träm, OS+ES (förlor dörr), L s v
1470-1490 (ev äldre sk ?)
Strängnäsverkstad
Korpussk, tron Olav, krigarund + Erik, tron (W184) ON, BN, Ps 110:1, C377, FL
(+ kalkm, LI s vlkp, rep stå Olav) ON, BN, Lux
(Sällsk, Erik, Henrik, Botvid, Sigfrid)

Uppsala

ON, BN, Ps 2:6, Hkr, HSO, Ribe 
ON, BN, Lux

Jfr Olavsskåp i Överenhörna, Vansö (m ev helgonbild i valv, Nilsén 1986, 161, 233). 
Jfr även altsk träm Torpa, alt sk tron Olav i Lena, Lars Germundsson 1491.



Fig 140 a-d. S Olavs liv och martyrium: a-b) Olavs kappsegling, c) 
Olavs kröning, d) Olav i strid vid Stiklestad. Kalkmålning, Roslags- 
bro (Up). Inhemsk verkstad (Tierpskolan/Knutbygrupp?). Instiftad
1471.

Life and martyrdom of St. Olav: a-b) Olav’s sea-race, c) Coronation 
of Olav, d) Olav fighting at Stiklestad. Mural, Roslagsbro (Up). Do
mesticworkshop (Tierp school/Knutby group?). Dedicated 1471.

Fig 140 e-f. e) S Olavs kröning, f) S Olavs skepp med ankare. Förlo
rad kalkmålning, Tegelsmora (Up). Enl. inskrift av Erik Östensson 
1504. Avritning av Mandelgren.

e) Coronation of St. Olav, f) St. Olav’s ship with anchor. Missing mu
ral, Tegelsmora (Up). Acc. to inscription by Erik Östensson 1504. 
Drawing by Mandelgren.



Fig 141 a-d. S Olavs liv och martyrium: a) Olavs seglats och strid mot 
sjöodjur, b) Olavs kröning, c) Olavs dröm om himmelsstegen på slag
fältet i Stiklestad, d) Olav i ryttarstrid får yxhugg i knät. Fragmentarisk 
kalkmålning, Knutby (Up). Inhemsk verkstad, Knutbygruppen, ca 
1490.

Life and martyrdom of St. Olav: a) Olav’s voyage and encounter with 
sea-ogre, b) Coronation of Olav, c) Olav’s dream of the Ladder to 
Heaven on the battlefield at Stiklestad, d) Olav in mounted battle 
receiving blow in his knee of an axe. Fragmentary mural, Knutby (Up). 
Domestic workshop/Knutby group, c 1490.

Fig 142. S Olavs seglats och möte med trollen. Kalkmålning, 
Nykyrko/Kalanti II (Ef). Signatur Peter Henriksson, Nykyr- 
koskolan, ca 1470. Avritning vid restaurering på 1880-talet, 
Museiverket Helsingfors.

St. Olav’s voyage and encounter with trolls. Mural, Nykyr
ko/Kalanti II (Ef). Signature Peter Henriksson, Nykyrko 
school, c 1470. Drawing from restoration, during 1880s, Mu
seiverket Helsingfors.



Fig 143 a-d. Legendmotiv med helgonkung, möjligen S Olav: a) Krö
ning, b) Kröningsmässa, c) Seglats genom klippor, d) Strid utanför 
stad med katedral. Flygeldörr, raserat helgonskåp, S:t Lars k:a, Söder
köping II (Ög). Nordtysk verkstad ca 1480.

Legendary motif with sainted king, possibly St. Olav: a) Coronation, 
b) Coronation Mass, c) Voyage through cliffs, d) Battle outside city 
with cathedral. Wing from fragmented altarpiece, St. Lars Church, 
Söderköping II (Og). North German workshop c 1480.

Fig 144. S Olavs kungaval (PI 12). Tronande S Olav får två dödande 
yxhugg vid Stiklestad (Fig 64). Flygelmålning, dörr från raserat Olavs- 
skåp, Östuna (Up). Inhemsk verkstad ca 1490.

Proclamation of St. Olav as king ( PI 12). Enthroned St. Olav receiving 
two fatal wounds by axe at Stiklestad (Fig 64). Panel painting, wing 
from fragmented St. Olav Shrine, Östuna (Up). Domestic workshop 
c 1490.



Fig 145. Tronande helgonkungar med skägg: S Erik utan underligga- 
re intill S Olav med yxa och krigarunderliggare. Korpusskulpturer 
(äldre stil), dubbelt helgonskåp, Överselö (Sö). Dörrar förlorade. Lo
kal verkstad ca 1470-1490.

Enthroned sainted kings with beard: St. Erik without figure under
foot beside St. Olav with axe trampling on warrior. Wooden corpus 
sculptures (older style), double shrine-altarpiece, Överselö (Sö). 
Wings missing. Local workshop c 1470-1490.

Fig 146. S Olav stående i Kyrkans Skepp. Altartavla i Artushof, Dan
zig (Polen). Inhemsk verkstad ca 1490. Efter Drost 1963.

St. Olav standing in the Ship of the Church. Retable of Artushof, 
Danzig (Poland). Domestic workshop c 1490. From Drost 1963.

Fig 147. Tronande S Olav trampar ned en man i Leviathans gap, där 
han dras ned av djävul och bock. Korpusskulptur (i äldre stil) i raserat 
Olavsskåp, Torp (Me). Dörrar förlorade. Norrländsk verkstad ca 
1500.

Enthroned St. Olav trampling a man down into the jaws of Leviathan, 
where he is dragged under by a devil and a goat. Wooden corpus sculp
ture (in older style) from fragmented St. Olav Shrine, Torp (Me). 
Doors missing. Domestic northern workshop c 1500.



Källoch litt: Cornell 1914, 72f; Kempff 1994, 72; Kilström 1987, 8-13; MWS III, 152-153; NS 
1930, 502; Nisbeth 1986, 177; Tångeberg 1986, 151; Wallem 1947, 187; af Ugglas 1911, 24; 1912, 
27; 1913, 72.

60. Ö VERENHÖRNA, Sö (Fig 11, 29, 49a-b, 65)
träm, OS
1470-1490
Strängnäsverkstad
SHM inv 6478
1. Mässan, svärdbärare
2. Seglats, 1 skepp, oxe, ankare, troll
3. Landstign, 1 skepp, troll, biskop, krigare
4. Tron/död, 1 sår, yxa i knä 
Korpussk, tron Olav, drakunderl (W146)

Strängnäs

ON, BN, Ps 5:8, FL, Ribe
Leg, C331, Ribe
ON, Ps 95, Hkr, C377, Ribe
ON, BN, Lux, Leg
Leo, Ps 110:1, Liber Floridus

Käll och litt: Lidén 1984, 31 ff; Lindgren 1981, 136 ff; Meinander 1908, 62-74, 53-155; MWS III, 
152; IV, 211; NS 1930, 501; Thordeman 1954, 210.

61. SÖDERKÖPING (II), Ög (PI 11, 13; Fig 143) 
träm (OS?), S:t Lars k:a 
ca 1480
Nordtysk verkstad 
SHM inv 23067
1. Kröning, biskopar, klerker
2. Seglats gm klippor, 1 skepp
3. Mässa, präst, väpnare
4. Stiklestadsslaget, fallen man i rustn 
(+ träm, rep, tron Olav, drakund 1425)

Linköping

ON, BN, BLi, FL (Erik?)
Leo, Vish 10:10, Leg, Utrecht, C331 
Ps 5:8, Hkr, Krön. mässa, FL 
Leg, FL
Kröningsmässa, FL (Erik?)

Jfr Flygeldörrar, träm, Rumskulla, Kråksmåla (Fig 94, 173).
(SHM) Segersta, Sånga, Stockholms Storkyrka/Österåker (P1 10, 23).

Källoch litt: Andersson 1976, 53; MWS IV, 223-224, 231, 233; Röster 1990, 94; Thordeman 1952,
305; 1954, 209-210; Tångeberg 1986, 283;£ak 1984, 253.

62. HAGBY, Sm, Linköping
OS (Förl legbild) 
ca 1500
1. Graven, skrinläggning Glækv, Leg, Hkr

Käll och litt: Anderson 1929, 8.

63. ÖVERGRAN (II), Up (Fig 15) Uppsala
OS (förl dörrar)
ca 1500
Uppsalaverkstad 
SHM inv 10705
Korpussk, stå Olav, drakunderl, krigarhuv (W153) Leo, Ps 110:1, Lux, C331, C377
Inskr: ’’DOMINE * O LAUE * P * NOBIS * QVESUM[VS]”
(+ sk, högaltarsk, stå Olav m drakunderl)
Jfr Olavsskåp från Jumkil, Åseda, Ljustorp (Fig 16, 152-153).
Altsk (SHM) från Kvibille, Odensala, Vårdsberg, Hammarby (Fig 101).

Källoch litt: Lidén 1984, 33; 1984:11, 153; Lindgren 1981, 148f; MWS III, 250; IV, 212-213; Nord
man 1964, 514-515; NS 1930, 501; Tångeberg 1986, 274, 277-279; Wallem 1947, 159.

64. TORP, Me (Fig 147) Uppsala
OS (förl dörrar, träm?)
ca 1500
Norrländsk verkstad (omgjord äldre sk)
Korpussk, tron Olav, Leviathan underl (W164) Leo, ON, Ps 110:1, Lux, C377
(Sällsk, Mariaskåp)

Jfr träm i Bollnäs, Handöl och Sättna. Sk tron Olav, Borgsjö, Haaken Gulleson, 1510 (P1 25).

Källoch litt: Blindheim 1981, 58; Cornell 1912, 64-67; 1939, 366 ff; Lidén 1997, 287; NS 1930, 502;
Wallem 1947, 146-149.



65. HÄSSJÖ, Me Uppsala
(OS? ES?) träsk, dors (förl dörrar?)
1500-1510
Norrländsk verkstad/Haaken Gulleson
Korpussk stå konung, gycklarunderl Lux, Ps 53:1, (Eriksoff).

Käll och litt: Cornell 1914, 63; 1918, 159; 1939, 170; ICO; Svanberg 1975, 56; Swarding 1956, 52;
1968, P1 20-21.

66. TEGELSMORA, Up (Fig 140 e-f) Uppsala
kalkm (förl main)
1504, patr
Erik Östensson (inskrift dok)
Mandelgrens teckning
1. Seglats, 1 skepp, oxe, ankare, krigare Leg, C331, FL (Erik)
troll med bågskytt
2. Kröning, biskop, spjutyxa Leuvenleg, HSO, FL (Erik)

Käll och litt: Bo 1955, 65; Daae 1879, 128-129; Lindgren 1981, 136 ff; Nilsén 1986, 11, 141; Olrik 
1934, 49; Thordeman 1954, 224.

67. VÄRMDÖ, Up (P1 4-5, 19a-b; Fig 12, 115) 
träm, OS insida, triumfb v, s sidoaltare 
1514, patr
Lars Snickare, sign + datering
Inskr. m donatorer Göran Hansson (Stiernsköld) till Norrnäs, 
prästen Mathias Petri och gillesförest. Johannes
1. Mässan, präst, radband, bönstol, väpnare m yxa
2. Seglats, 1 skepp, oxe, bågskytt, lodhyvare, 
kluvna klippor, troll, stenförvandling
3. Stiklestadsslaget, yxhugg midja, kung, donatorsbild
4. Dröm/död, yxa i knät, änglar m själ 
Korpussk, stå Olav, rustn, krigarunderl (W151)
Träm utsida, stå Olav rustn, drake 
(Sällsk, Erik, Barbara, Katarina)

Jfr övr verk Lars Snickare, kalkm Rimito (Ef), bl a skepp (+ OS ca 1500; Fig 151 b).
Jfr altsk, Olav (OK) i Yttergran (7:4, Fig 17), rep. bild antem textil, Nijmegen 1494 (7:4).

Anm. I Olavsskåpet har kungens högra hand fallit bort och i underliggarens vänstra hand har vapnet 
försvunnit (Lidén 1984, 22-28; 1984:11, 147). Tidigare har Olavsyxan felaktigt placerats i underligga
rens tomma hand, vilket åtgärdats vid restaurering och konservering 1984-1987 (SHM/RAA). Det 
medeltida omdömet ”ganss kostelig”, mycket värdefull, om Lars Snickare har ibland missuppfattats så
som ett nutida nedsättande ”ganska kostlig”.

Käll och litt: Alm 1935, 22 ff; Andersson 1966, 289; Blom 1997, 146; Bonsdorff 1993, 27-30, 48-50,
64;1996, 444-449; Karling 1946, 174-180; Karlsson 1996, 265 ff; Krag 1995, 123; Lidén 1984,
7-78; Lindgren 1981, 136 ff; Meinander 1908, 62-74, 333-336; MWS III, 250-251; Nilsén 1984,
22-41; 1986, 16; Norberg 1946, 249; 1950, 166; Nordman 1964, 22 f, 485-486; Nygren 1945, 179;
Schmid 1945, 17-18, 54; Thordeman 1954, 211; Tångeberg 1986, 292, 301 ff; af Ugglas 1913, 145.

68. DANNEMORA, Up (P1 9) Uppsala
kalkm, LII, v vlkp
1515-1520
”Edebomästaren”
1. Seglats, 1 skepp, klippor, krigare, troll, Leo, Vish 10:10, Passio, C331, Ribe
trollkvinnor m lindebarn 
(Sällsk, Ursulas seglats)

Käll och litt: Lidén 1997, 35, 43 ff; Lindgren 1981, 136 Ff; Nilsén 1986, 11, 64, 479; Norberg, 1988, 8.

69. KÖPING, Vsm (P1 6a-b; Fig 18) Västerås
träm, OK, högaltarskåp
ca 1520, patr 
Tysk verkstad
(skåpet restaur 1975, dock ej utsidans måln)
1. Dopet, präst, dopvittnen, kronhållare ON, Ps 2:8, 5:8, Hkr, SOH

Uppsala

Vall, BUps, Hkr, Ribe
ON, Vish 10:10, Ps 21:13, C331,
Ribe, Lübeck
Vall, BUps, BLi, FL
ON, BUps, Leg, Ribe
Ps 110:1, Lux, Passio
Leo, Lib. Floridus



Fig 148. Tronande Olav med 
drakunderliggare. Korpusskulp
tur (ca 1450-1475), helgonskåp 
med nya dörrar (ca 1500), Urdia- 
la/Urjala (Tv). Lübeckskola/In- 
hemsk verkstad.

Enthroned S Olav trampling 
on a dragon. Corpus sculpture 
(c 1450-1475), shrine-altarpiece 
with new doors (c 1500), Urdia- 
la/Urjala (Tv). Lübeck school/ 
Domestic workshop.

Konstverk/Legendmotiv Stift/Text

2. Seglats yxa, ängel, klippor, stjärna Vish 10:10, Passio, C331, Lübeck
Korpussk, stå Olav, rustn, drake (W163) Leo, Ps 110:1, Lib. Floridus
(Sällsk, Maria, Ursula m legendmotiv)

Kall och litt: Björnänger 1960, 77, 89-93, 228; 1989, 39; Lidén 1992, 91; 1997, 14, 26-49; Pegelow 
1978, 6-15; 1995, 262ff; Tångeberg 1986, 136, 153, 140, 288.

Anm. Övr inhemska måln i Vsm/Dal: Gagnef, Malung, Venjan, Tortuna (Fig 80).

Finland
70. URDIALA/URJALA, Tv (Fig 148) Åbo
OS (förlor dörrar) (sk äldre?)
1450-1475 (nytt skåp 1500)
Korpussk, tron Olav, drake (W149) Leo, Ps 110:1, Lib. Floridus
(+ flygelmåln, träm, m helgon,
Sällsk Maria, Henrik, Birgitta, Hemming, 1500-1510)

Käll och litt: ars 1987, 184 ff; KF 1978, 42; Knuutila 1997, 97; Meinander 1908, 62-74, 230-233;
Nordman 1964, 486-490; Riska 1975, 41-49.

71. NYKYRKO/KALANTI (II), Ef (Fig 46, 142). 
kalkm, L II n v (restaur 1884, 1968) 
ca 1470, patr
Nykyrkoskolan/Peter Henriksson (sign)
1. Seglats, 1 skepp, troll
(+ sk, tron Olav, 1300-1325, se tab 1:15; Fig 126b)

Jfr kalkm, rep, Hattula, Pargas, Tövsala (Fig 181-183).

Källanm. Teckning vid första restaurering (Meinander 1912).

Käll och litt: ars 1987, 117 IF; KF 1978, 36; Kilström 1992, 134; Knuutila 1997, 94 ff; Lindgren 1996,
312, 396-397; Meinander 1912, 19-20; Nilsén 1986, 11, 210-211, 213-214, 222, 225-226,
238-240, 413, 472; Nisbeth 1986, 181; Nygren 1945, 181; Riska 1975, 41-49; Stigell 1974,
101-102; Thordeman 1954, 208.

Åbo

Leg, C331, HSO, FL (Erik) 
ON, BN, Lux



Fig 149. S Olav i rustning stående på drakunderliggare. Korpusskulp
tur, raserat Olavsskåp, Hattula (Tv). Dörrar förlorade. Lübeckverk- 
stad ca 1500-1520.

St. Olav in armour standing on a dragon. Corpus sculpture, frag
mented St. Olav Shrine, Hattula (Tv). Doors missing. Lübeck work
shop c 1500-1520.

Fig 150. S Olav i rustning stående grensle över drake. Korpusskulptur, 
raserat Olavsskåp, Hasle (Danmark, Bh). Dörr förlorad. Lübeckverk- 
stad ca 1520.

St. Olav in armour standing astride dragon. Wooden corpus sculp
ture, fragmented St. Olav Shrine, Hasle (Denmark, Bh). Door miss
ing. Lübeck workshop 1520.

Fig 151a. Tronande Olav. Olavsskåp med dorsale, Tenala/Tenhola, 
(Ny). Inhemsk verkstad (god. infl.), ”Karismästaren” ca 1325-1350.

Enthroned St. Olav. St. Olav Shrine with dorsal, Tenala/Tenhola 
(Ny). Domestic workshop (Gotl. infl.), “Karis Master” c 1325-1350.

Fig 151b. Tronande Olav. Raserat Olavsskåp, Rimito/Rymättylä 
(Ef). Dörrar förlorade. Inhemsk verkstad/’Hallikomästaren” ca 
1500.

Enthroned St. Olav. Fragmented St. Olav Shrine, Rimito/Rymättylä 
(Ef). Doors missing. Domestic workshop/“Halliko Master” c 1500.



72. RIMITO/RYMÄTTYLÄ, Ef (Fig 151b) Åbo
OS (förlor dörrar), LII s v
ca 1500
Inhemsk verkstad (”Hallikomästaren”?)
Korpussk, tron Olav ON, BN, Lux
(+ kalkm, Lars Snickare jfr tab 1:67)

Jfr OS i Tenala (Fig 151a), sk, tron Olav (ÅM), stå kung i Kisko (Nordman 1964, 627; FK 4, 130).

Käll och litt: ars 1987, 176; FK 6, 181; Knuudla 1997, 94 ff; Meinander 1908, 62-74; Nilsén 1986, 
16, 214; 1992, 22-41; Nordman 1964, 531-533; Riska 1975, 41-49.

73. HATTULA, Tv (Fig 149)
OS (förlor dörrar)
1500-1520 
Liibeckverkstad 
Korpussk, stå Olav, drake 
(+ kalkm, rep, LI sv. Fig 181)

Jfr flygeldörr, träm Vörå, stå Olav (+ Barbara) 1480-tal (Fig 112).

Käll och litt: ars 1987, 216-217; KF 1978, 20 ff; Knuutila 1997, 94 ff; Meinander 1908, 62-74, 
241-246, 347; Nilsén 1986, 194; Nordman 1964, 464-468; Riska 1975, 41-49.

Åbo

Leo, Ps 110:1, Lib. Floridus 
ON, BN, Ps 21:13, Lux

Tyskland/Polen
74. DANZIG (Fig 146) Danzig
träm, altsk, Artushof
ca 1490
1. Stå Olav, yxa, i Kyrkans skepp Vish 6:26, 10:10, C331, C377

(Jfr förl kalkm, Kyrkans skepp, Mariakyrkans Olavskapell 1425.) 
sk, stå Olav, Katarinakyrkan 1520, W166.)

Käll och litt: Drost 1963, 45, 87, 104, pl 48; Mroczko 1981, 223-229; Wallem 1947, 169.

75. LÜBECKPASSIONALET (Fig 51) Lübeck
träsnitt
1492-1507
1. Seglats gm klippor, 1 skepp, ängel, hand Vish 10:10, Liibeckpassionalet

Källang. Passionael efte Dat Leuent der Hyllighen. Legendarium tryckt av Steffan Arndes i Lübeck i fle
ra utgåvor 1492, 1499, 1505 och 1507. Utgåvan från 1505 är publicerad i Scriptores Remm Danica- 
rum Medii Aevi II (se Langebek 1773, 535-539). Statsbibliothek Lübeck Kat. 4227-4249. Theol. hist, 
fol. nr 4249 (1507).

Käll och litt: Ahnlund 1919, 328-337; 1924, 31-57; 1933, 46; AS XXVII; Bendixen 1917, 110-112;
Blindheim 1981, 115; Blom 1987, 38 ff; 1994, 20; 1996, 149; Bo 1955, 63; Daae 1879, 62, 119; Ek 
1931, 63; Eriksson 1975, 24-29; Fett 1931, 94; 1938, 108; Gad 1971, 217-219; Haastrup 1985, k 
6; Hallencreutz 1996, 69; Holtsmark 1967, 587; Jonsson 1996, 40, 54 If; Kaspersen 1979, 146; Lidén 
1984, 46; 1997, 43-49; Lindberg 1923, ini 10; Lindgren 1981, 137 ff; Maliniemi 1920, 5; Reuter
swärd 1980, 21-25: Schramm 1928 fig 803; Seierstad 1955, 583; Storm 1880, inl 36-39; 1885, 14—
15; Wallem/Irgens-Larsen 1947, 31, 261.

Norge/Danmark
76. ANDENES, NI (Pl 21 a-d; Fig 66a-b) 
högaltsk, träm, utsida (restaur 1960) TM 
ca 1500
Lübeckverkstad (nederländskt inflyt)
S Olavs passion på Stiklestad/Golgata, 1-4:
1. Gisslande, bindel, bödlar
2. Törnekröning, sten, käppar
3. Begabbelse, m spira, tron
4. Korsfästelse, träkors, rep, präster

Nidaros/Trondenes

Luk 9:23, 14:26—33, Lübeck 
Luk 9:23, 14:26-33, Lübeck 
Luk 9:23, 14:26-33, Lübeck 
Luk 9:23, 14:26-33, Lübeck



Korpussk, stå Olav, drake (W169) Leo, Ps 110:1, Lib. Floridus
(Sällsk, main Kristus, kyrkofäder, Kristi passion 1-4, 
korpussk Nådafadern, S Magnus, Thomas Becket)

Jfr kalkm Väskinde (tab 1:28).
Jfr flygelm, rep, Olavskapell, Lübeck Mariak:a, stå Olav m drake, Hans Kemmer 1524 (Fig 207). Stå 
Olav i Veien (Fig 102, 200 a). Sk Borgsjö (P1 25).

Käll och litt: Blindheim 1981, 555-62; 1981, 15, 120-126; Bugge 1933, 32; Emmendörfer 1997,
42-76, 90; Engelstad 1936, 88, 163, 286f; Fett 1909, 131; Hasse 1981, 181 ff; 1983, 119-148,
172-173; Haastrup 1975, 79; Nordhagen 1981, 406f; Reuterswärd 1980, 21-25.

Anm. Nordhagen 1981 redovisar Fetts äldre tolkning med dubbla Kristuspassioner. Reuterswärd lade 
fram sin nya Olavstolkning vid det nord. ikonogr. symp. Kongens makt og are på Store Milde 1980 samt 
i ICO 1980:4. Blindheim presenterar sedan denna Olavstolkning, dock utan hänvisning (Blindheim 
1981, 125).

77. HASLE, Bornh (Fig 150)
OS (förlor dörr)
ca 1520, inskr ”Sanc[tus Olaus]”
Lübeckverkstad 
DNM inv 18498
Korpussk, stå Olav, drakstrid (W155)
(sällsk apostel, Paulus?)

Jfr flygelm, stå Olav, drakunderl, Århus (Fig 188), sk Sakskobing, 1510-1520.
Jfi- kalkm, stå Olav, Tuse, Hald, Skive, Skivholme ca 1510-1520 (Fig 79, 85, 187, 189).

Käll och litt: DK 1954, 78; 1963, 2832; Haastrup 1981, 157-160; Lassen 1972, 264; Liepe 1995:1,
246; Saxtorph 1986, 220, Wallem 1947, 160-161.

Roskilde

Leo, Ps 110:1, Lib. Floridus

England
78. BARTON TURF, East Anglia (Fig 70 a) Bury St Edmunds/Norwich
träm, korskrank 
Inskrift ”Stus Holofius”
1470-1500
1. Brödmiraklet, stå Olav, tre stenar Geisli, Passio, Acta, Hkr
(Sällsk Edward Bekännaren, S Edmund, Henrik VI)

Jfr glasm, Holy Trinity Goodramgate, York, L s sk, inskr, ca 1470.

Käll och litt: Bull 1912, 452, 459; Dickins 1940, 58 ff, 65; Wallem/Irgens-Larsen 1947, 257.

Nästa sida, S Olav i korpus (Fig 152-154). 
Next page, St. Olav in corpus (Fig 152-154).

Fig 152. S Olav i rustning med ciborium stående på drakunderliggare. 
Korpussskulptur, dubbelt helgonskåp för Olav och Andreas, Åseda 
(Sm). Lübeckskola/Inhemsk verkstad? ca 1470-1500.

St. Olav in armour with ciborium standing on dragon. Wooden corpus 
sculpture, double shrine-altarpiece for Olav and Andrew, Åseda (Sm). 
Lübeck school/Domestic workshop? c 1470-1500.

Fig 153. S Olav i ceremonidräkt med ciborium stående på drake, flan
kerad av helig biskop, Barbara, Dorotea och Antonius. Korpusskulp
tur, altarskåp, Ljustorp II (Me). Dörrar förlorade. Nordtysk verkstad, 
Hermen Rodes efterföljare 1470-1500.

St. Olav in royal attire with ciborium standing on dragon, flanked by 
Holy Bishop, Barbara, Dorotea och Anthony. Wooden sculpture in 
corpus centre, Ljustorp II (Me). Doors missing. North German work
shop, follower of Hermen Rode 1470-1500.

Fig 154. S Olav i rustning med ciborium stående grensle över drake. 
Träskulptur i korpus mitt, altarskåp, Kvaefjord II (Norge, Tr). Lübeck
verkstad ca 1510.

St. Olav in armour with ciborium standing astride dragon. Wooden 
sculpture in corpus centre, altarpiece, Kvaefjord II (Norway, Tr). Lü
beck workshop c 1510.





Tabell 2. Legendmotiv och attribut i konstverk, källor och litteratur

1. OMVÄNDELSEN I MÄSSAN (kap 3:1)
Konstverk: Misterhult (?) (tab 1:40), Salo (tab 1:31), Stralsund (tab 
1:25), Söderköping (tab 1:61), Träkumla (tab 1:29), Värmdö (tab 
1:67), Väskinde (tab 1:28), Överenhörna (tab 1:60).

Kall: Gjerlow 1968, 372 r 12-15; Hkr II kap 12-16, 58, 112, 
118-120, 187-188, 214, 287; Leg kap 12-13, 35, 47-49; Lind
berg 1923, 322; Passio, 11; Ps 2, 3:8, 5:8, 107:31; Ribe 5:2; Salve- 
sen 1971, 141; Schmid 1945, 17-18, 54; Seierstad 1930, 55-59; 
SFSS 7:2, 860; SMB 1986, 91; Storm 1880, 229-233; Syr 43: 
23-31; UUB 0331:149 v; Warren 1883, 274.

Litt: Andersen 1995, 35; Brogger 1959, 375; Buvarp 1964, 54, 
106; Gjerlow 1968, 124-128; Johnsen 1941, 747; LCI 1, 106; 3, 
250 ff; 5, 406 f; Lidén 1984, 8, 19, 45 f; 1992, 89 f; Lindgren 1981, 
136 ; Nygren 1945, 179; Röster 1990, 84; Stolt 1990, 62; Éak 
1984, 253.

Stil och förlagor, jämförda mässmotiv: David (Carrowps. f 180 v Ps 
101; Elaseloff 1938, lOOff; Steger 1961, 121 ff; Büttner 1983, 
192 ff). Karl den store (Grimme 1994, 159-161, 167ff, 289). S 
Erik, verk i Uppsala (Peringskiöld).

2. DOPET (kap 3:2)
Konstverk: Stralsund (tab 1:25), Köping (tab 1:69).

Jfr dopfuntar m rep bild Olav, Ejby, Forslev, Kirke-Helsinge, 
Königsberg, Skanör; dopfuntar med inskrift: Lödöse, Hangelösa.

Käll: Hkr I kap 1, 44, 60; II kap 20, 27; Gjerlow 1968, 372 r 
17-20; MaN, 148 ff; Munk, 60; Leg kap 6, 8; Lindberg 1923, 322; 
appendix Leuven 1:1-5; Passio, 16; Ps 2:6-9, 5:8, 8:5-6; Salvesen 
1971, 141; Seierstad 1930, 55-59; SFSS 7:2, 860; Storm 1880, inl 
35, 233-234.

Litt: Bagge 1989, 118; 1992, 22; Beskow 1995, 63, 160; Braun 
1937, 205; Brogger 1959, 376; Danbolt 1997, 22; Gunnes 1996, 
216; Henriksen 1986, 89; Hoffman 1968, 12, 50, 62—64, 93, 99; 
Irgens-Larsen 1947, 230; KLNM Bd 3, sp 413; Krag 1995, 116, 
195; Christensen, Kyrkohist. 1, 292; Lassen 1972, 77; LCI 4, 
244 f; Lidén 1984, 8, 19, 45 f; 1992, 91 f; Lindgren 1981, 136; 
Reuterswärd 1975, 39; Seierstad 1955, 589; Stolt 1990, 62; Svan
berg 1995, 124, 131; Tömasson 1994, 59; Tångeberg 1986, 288; 
Union 1996, 234-37.

Stil och förlagor, jämförda dopmotiv: Biskop Henrik och S Erik 
(FNM; Röster 1990, 22). Harald Blåtand (DNM). Konstantin 
och S Rombaut (Lillie 1991, 13-17; Mitchell 1980, 15 ff; Joubert 
1987, 40).

3. SEGLATSEN (kap 3:3)
Konstverk: Almunge (tab 1:50), Berg (tab 1:10), Carrowpsaltaren 
(tab 1:1), Danmark (tab 1:51), Dannemora (tab 1:68), Danzig (tab 
1:74), Dingtuna (tab 1:46), Finström (tab 1:32), Flateyjarbök (tab 
1:20), Floda (tab 1:48), Husby-Sjutolft (tab 1:49), Höjby (tab 
1:23), Kirke-Hyllinge (tab 1:37), Knutby (tab 1:57), Korpo (tab 
1:34), Kumla (tab 1:47), Köping (tab 1:69), Lid (tab 1:41), Lü- 
beckpassionalet (tab 1:75), Länna (tab 1:54), Misterhult (tab 1:40), 
Nykyrko (tab 1:71), Odensala (tab 1:52), Pojo (tab 1:35), Reseal- 
tare (Oslo?) (tab 1:6), Roskilde (tab 1:21), Roslagsbro (tab 1:56), S 
Marie (tab 1:33), S:t Olof (tab 1:24), Sala (tab 1:43), Salo (tab 
1:31), Sigerslev-Vester (tab 1:38), Skamstrup (tab 1:22), Solna (tab 
1:44), Stavby (tab 1:53), Stralsund (tab 1:25), Söderköping (tab 
1:61), Tegelsmora (tab 1:66), Torshälla (tab 1:13), Ulfsby (tab 
1:30), Vallensbäk (tab 1:36), Värmdö (tab 1:67), Ösmo (tab 1:42), 
Östra Vram (tab 1:18), Överenhörna (tab 1:60), Övergran (tab 
1:45).

Käll: Liturgi: AH 11, 207 nr 381; AS, 89; Daae 1879, 114; De
wick 1914, 211; Eggen 1968, 222ff; Gjerlow 1968, 372 r 38; 
GNH, 141; Hab 3:9-15; Jak 1:2, 1:12, 3:4; Lindberg 1923, 322; 
Leuven 4-5; MLu, 35; Ordsp 3:18; Passio, 15; Psalt. Ps 7:2, 11:2,

18:15, 21:9, 21: 13, 45:6, 89:10, 26, 95: 1-7, 107:6, 107:23-32; 
Reiss 1912, 57-58; Ribe 5:5-6, 10:1-2; Salvesen 1969, 36, 62-65; 
1971, 141; 2 Sam 22:15; SFSS 7:2, 860, 865; Storm 1880, inl 
31-41, 52-53, 21, 25-42, 109 f, 251, 262, 278-279; Sverres saga 
kap 32, 37, 54-55; Syrak 1541, 16:18-19, 43:17; Syr 14:22-27, 
24:13, 43:23-26, 45:12; Tob 3:8; UUB: C9:l42 v, C295; 217 r, 
C308; 255 r, C318: 47 v, C331T51 r-v, C352; 142 v, C377: 
174 v; Vish 10:4, 10:10, 10:11-19, 11:3-18, 12:3-8, 14:1-8, 
16:15, 17:9-19, 18:5, 18:13, 18:21-25, 19:7-18.

Historia och sagor: Adam, 101—104, 143, 19, 230—232, 254, 270, 
362; Chronicles 1987, 35; Flat sp 318-19, kap 23; Heinrichs 1982, 
58, 61, 116; Henriksen 1986, 48; Hkr I kap 41, 47, 80, 88, 
103-109; II, kap 4, 5, 7, 9, 18, 28-29, 41, 47, 50, 58, 91, 144; III 
kap 19, 27, 40; HN, 36; HSO v 348-365, 912-923, 946-963, 
965-1036; Johnsen 1941, 751-753, 784; Leg kap 3, 8, 15-16, 19, 
25, 50, 63-64; Mattheus Paris 1993, 44; Munk, 62-65; Storm 
1880, inl 12; Tolpo 1738, 30. Ballader: (se exkurs 3).

Litt: Bennett 1973, 166; Blom 1997, 146, 211 f; Büttner 1983, 
191, 205; Bo 1955, 48, 52, 62; Carlquist 1989, 14, 17, 24ff, 28, 
36-42; Daae 1879, 105; Dickins 1940, 62; Ek 1931, 40; Eriksson 
1980, 9 f; Ersgård 1988, 48, 117, 198; Fett 1931, 94; FK 2, 
227 f; Fossenius 1943, 89; Haastrup 1981, 152-153; 1985, 6; 
Haug 1996, 175; Heinrichs 1982, 58, 66-67; Henriksen 1986, 48; 
Holtsmark 1967, sp 671; Jonsson 1967, 26-27; 84-89, 109-113; 
1996, 19 ff; Jorgensen 1909, 5; Kaspersen 1979, 115, 119, 146-47 
fig 6; 1996, 228; Lidén 1984, 36, 46; 1992, 10; 1997, 35, 40, 
43-48; Liestol 1915, 15, 38, 41-42, 62-66, 71, 81, 87, 234; Lind
gren 1981, 137 ff; 1996, 321, 386, 396 ff, 407 ff; Meinander 1908, 
148, 154; 1912, 20; Metcalfe 1881, 45; Moll 1929, 44; Nilsén
1986, 63, 76, 106, 129, 141, 210, 433; Nordman 1938, 239; Ny
berg 1997, 59-60; Olrik 1934, 15, 21, 35 ff, 46-49; Salvesen 1971, 
12, 16; Schramm 1928 fig 803; Skans 1991, 28-29, 53, 102, 167; 
Stigell 1974, 36-39, 77, 95-102; Thompson 1914, 13; Thorde- 
man 1954, 208-227; Wilcke Lindqvist 1953, 29.

Liturgi, historia och sagor: Abou 1994, 69; Albrectsen 1986, 30; 
Bagge 1986, 45; Borgehammar 1992, 97-98; Bose 1996, 193; 
Christiansen 1973, 18, 22; Edsman 1994, 60; Etting 1986, 38; Le 
Goff 1996, 541; Krag 1995, 122-142; Künstle, 390; Lönnroth
1987, 115 ff; 1993, 97 ff; Trætteberg 1969, sp 279; Union 1996, 
123, 117; Wächter 1987, 103 ff.

Stil och förebilder, jämförda seglatsmotiv: S Erik och biskop Hen
rik, Uppsala, Nousis och Österunda (Peringskiöld; Åmark 1948). 
Erik Plogpenning (Union 1996, 326). Heliga Tre konungar (Zen- 
der 1959, 207). Lucius, Nicolaus (LCI 8, 45 ff; Nisbeth 1986, 87; 
Den danske Vitruvius II, pl 78, Olrik 1934, 35 ff). S Stefanus och 
S Vincentius (Joubert 1987, 43, 53; Duchet Suchaux 1990, 148). 
Thomas Becket, Henrik I samt Henrik III (Hutchinsson 1994, 10; 
BL, MS Roy 14 c VII f 116 v, Chronicles 1987, 35; Träume, 53, 
200). S Ludvig (Paris B N n 5716).

Seglatsmotiv, skeppssigill och skepp alhn: Odysséen, Jona, Kristus, 
Paulus och Johannes (Apg 27:23; Upp 1:9-11; Klein 1983, 69). 
Petrus, Rom och Florens (Luk 5:1-11). Övr. AoC 87, 221, 492; 
Cambridgepsaltaren (Jes. Coll MS QA 11); Durhampsaltaren 
(Cath. Libr MS A II, 10); EWE 51, 91, 127, 190, 194; Haasum 
1989, 62-78; Hensius 1986, 45-47 214-224, Pl 12 fig 25; LCI 1, 
38, 119, 554; 3, 320; 4, 62fi 218;8, 172; Hernfjäll 1993, 89; Land
ström 1976, 69-76, 92, 108, 118; Lidén 1984, 57, 65; Speculum, 
Berlin cod germ fol 245, Moll, 28, 55, Pl G4, 6, 11, nr g8; Mor
gan II, 98, 113-114, 133-134, fig 165, 172; Nilsson 1574/1981; 
NKH, 37; Paris 1993, 44; Varenius 1992, 124f.

4. KRÖNINGEN OCH KUNGAVALET (kap 3:4)
Konstverk: Avaldsnes (tab 1:20), Bergen (tab 1:4), Knutby (tab 
1:57), Lid (tab 1:41), Resealtare (Oslo) (tab 1:6), Roslagsbro (tab
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1:56), Stralsund (tab 1:25), Söderköping (tab 1:61), Tegelsmora 
(tab 1:66), Östuna (tab 1:58), Överenhörna (tab 1:60).

Käll: Liturgi: Dewick 1914, 209; EH ini XIV; Gjerlow 1968, 
372 r 14, 15, 19, 23, 25, 26, 38; Höga V 4:4; Jes 59:17-18; 1 Kon 
7:7; Langebek 1786, 375 (AM 419) Tab III; Leo, 201; Leuven 
1:3-7, 4:1, 7,8:1-2, 10:1, 11:1, 121:1-4; Lindberg 1923, 322; 2 
Sam 23:14; Ords 17:12; Passio, 16, 17; Ps 2:6-9, 8, 9:10, 20-21, 
53:1, 59:17-18, 88:20, 89: 5, 10-14, 20-21, 26-2, 95:1-7; Ribe 
1:1, 4:2, 5:1, 6:3, 15:5; SFSS 7:2, 860 ff; 7:3, 343; Storm 1880, ini. 
52, 109, 229-233; Sverre kap 60, 84, 112, 123, 128; Syr 45:6-12, 
50:11-21; UUB: C33L149 v, C302:124 v.

Historia och sagor: Hirdskråt kap 5; Hkr I kap 47, 55: II kap 28, 
29, 36-38, 39-40, 53, 55, 60-61, 64, 73, 90, 115, 133, 134, 
159-162, 201, 204, 215; III kap 21-22; Håkon Håkonssons saga 
(HHS) kap 12-24, 39, 190, 198-199, 223, 247-255; HSO v 
7-12, 348-363, 394-425, 425-445, 474-476, 590-594; Johnsen 
1941, 530, 556; Leg kap 19, 23-24, 27-28; Munk, 63: NGL 
1848, 395, 407, 42; Paris 1993, 44; NH 3, 403-413; RN III, 339; 
RN V, 125; SK v 157-158, 657-662; Sverres saga kap 4-6, 89; 
1920, 4; 1941, 8.

Litt: Liturgi: Abou 1994, 36, 42; Achen 1996, 85; Andersson 
1976, 53; Banning 1981, 167; Blindheim 1981, 15, 58; Buvarp 
1964, 103, 108; Büttner 1983, 190; Cornell 1933, 87; Edsman 
1985, 21; Irgens-Larsen 1947, 258; Joys 1955, 431; Liden 1984, 
67; Lindgren 1981, 145; Meinander 1908, 65, 153; Nygren 1945, 
179; Storm 1880, inl 45; af Ugglas 1915, 295; Wallem 1947, 136; 
Wilcke-Lindqvist 1979, 7-16; Zak 1984, 248-253.

Historia och sagor: Ahnlund 1954, 138 ff; Bagge 1985, 30; 
Beskow 1964, 497 ff; 1995, 114; Blom 1967, 90-98, 136; 1985, 
71-75; 1985:11, 133; 1987, 38 ff; 1988, 7-12; 1992, 118 ff; 
1992:1, 37ff, 120; 1997, 44f, 102; Brühl 1985, 9; Carlquist 1989, 
32-40; Carlsson-Rosén 1962, 119, 124-154; 1978, 197, 236; 
Christensen 1980, 19, 131 ff, 147 ff, 301 ff; Daae 1879, 42 ff; Dan- 
bolt 1997, 74 ff, 207; DN 3:2, 588, 5:2, 549; Eriksson-Schei 1993, 
138; Ernvik 1955, 47; Fett 1908, 22 fel. uppg. om ”Olavs krone”; 
Grimme 1994, 160; Günnes 1992, 388 ff; Hamre 1955, 453; Haug 
1995, 19-41; Heinrichs 1982, 66-67; Holtsmark 1967, sp 671; 
Kaspersen 1996, 232; KLNM 9, 299fif; Krag 1995, 148ff, 182; 
Kusche 1991, 16; Larsson 1997, 17 ff; Linton 1987, 51; Lundberg 
1961, 178; Lundén 1945, 31, 394, 455; Lönnroth 1934, 241, 277; 
Meyer 1914, 127; Nielsen 1964, sp 2, 10; Nilsén 1986, 39, 113, 
477, 495-497; Nisbeth 1970, 8; Nordström 1987, 172; Nyberg 
1981, 71; SBL 20, 622; Skaare 1985, 58; Thordeman 1952, 
305-310; 1954, 11, 48-49, 209-20; Trætteberg 1968, 81-82, 105; 
Törnblom 1993, 333, 342, 390; Union 1996, 23, 28, 33, 47, 87, 
230; Vandvik 1959, 16, 59-61, 158ff, 1962, 20ff; Warmenius 
1991, 23; Åberg 1993, 12-16.

Stil och förebilder, jämförda kröningsmotiv: S Erik, Uppsala (Pe- 
ringskiöld). David, Maria (Mâle 1910, 190; Morgan II 1988, fig 
76; Nilsén 1986, 380, 497). Klodvig (Claussen 1975 fig 134). Eng
elska kungar, Edward Bekännarens kröning i (Le Estoire de Seint 
Aedward le Rei f 3-4; VitaÆdwardi Regis; Morgan II 1988, 94, cat 
123; AC 87, 201, 316, 341-48). Kröning allm: Borenius 1927, 
lOff; Clm 4456 fil llr; Douce 180 198 f 13, 15; Fett 1908, 22; 
1917, 157; Grieg 1933, 14-17; Grimme 1994, 161; Hamberg 
1962; Irgens-Larsen 1963, 55; Kaspersen 1979, 124; Kusche 1991, 
6; LCI 2, 542-544, 662-676; 3, 456-465, 522-533; 4, 304, 
364-394; 6, 107-111; 7, 426-442; 8, 102; Le Goff 1996, pl 9-10; 
Nordhagen 1981, 372; Svanberg 1985, 79-92; Trætteberg 1964, 
32 ff; Wolf 1995, 50

5. RITTEN (kap 3:5)
Konstverk (se tab 6: 27, 55): Carrowpsaltaren (tab 1:1), Hemsedal 
(tab 2:11), Resealtare (Oslo) (tab 1:6), Trondheim (tab 1:5), Åhus 
(tab 1:17).

Käll: Abou 1994, 46; Apg 7:60; Dewick 1914, 209; Fæhn 1955,

619; Gjerlow 1968, 372; HHS kap 39; Hkr II kap 34, 121, 179, 
202- 207, 218; KLNM 12, 526; Langebek 1773, 531, 542 (AM 
670); Leg kap 73—77; Leuven 8:2; Lindberg 1923, 322; Mt 
20:18-19; Munk 1969, 67-70; Passio, 16; Psalt 11:1, 15:1, 16-17, 
63:11; Ribe 11:4; Storm 1880, 235 r 9, 273 r 18; Sverre kap 163.

Litt: Achen 1996, 68; Blindheim 1969, 22; 1981, 57; Bugge 
1930, 89; Bo 1955, 82; Daae 1879, 42; Danbolt 1988, 139, 145, 
150; 1997, 17 f; Eriksson 1989, 136, 212; Fett 1917, 149, 152, 
207-209, 229; 1938, 78; Gustafsson 1973, 11; Krag 1995, 153; 
Lindblom 1916, 46, 224; Morgan 1995, 18; Mowinckel 1928, 50; 
Nisbeth 1986, 72; Rydbeck 1949, 67-68; Söderberg 1951, 120 pl 
61; Thordarson 1926, 15; Wallem 1947, 5, 222-225, 254.

Historia, stil och förebilder, jämförda ryttarmotiv: Kristus, Heliga 
Tre konungar (Carrowpsaltaren, Ms W34 f 24 v), Heliga korsets 
legend, Nedstryn (Achen 1996, 68). Apokalypser och eng. motiv 
(AoC 1987, 397, 453; Douce 180 198 f 13, 15; Morgan II 1988, 
cat 123, 173 a-b) Konstantin, Chartres, samt Karl den store 
(Grimme 1994, 161; LCI 7, 276 f; Träume, 44). S Ludvig till häst 
(Le Goff 1996, 357, pl 9, 10; LCI 7, 426f). Karl Knutsson och Sten 
Sture, Uppsala (Lidén 1984:111). Ryttarmotiv allm: Blom 1997, 
138; Jansson 1986, 9, 56, 79, 117, 164; Kaspersen 1979, 113, 138, 
144; Borenius 1927, 21; Krag 1995, 129; LCI 3, 411-415, 
534-538; 6, 385; 8, 395 ff; Lindgren 1986, 78-80; Nivéus 1997, 
35 ff; Nyman 1980, 70; Rickert 1965, 120ff; Sandnes 1992, 256; 
Skaare 1992, 22; Svanberg 1987, 107, 116, 129, 144, 151-157; 
Söderberg 1951, 83 ff, 126 ff.

6. DRÖMMEN (kap 3:6)
Konstverk: Carrowpsaltaren (tab 1:1), Danmarks k:a (tab 1:51), Ha
nebo (tab 1:55), Knutby (tab 1:57), Länna (tab 1:54), Resealtaret 
(Oslo) (tab 1:6), Trondheim (tab 1:5).

Käll: Adam, 123; AH 11, 207 nr 381; AH 42, 302 strof 7; De
wick 1914, 209; Fogelklou 1917, 171; Geisli v 15—16; Gjerlow 
1967, sp 562 ff; 1968, 372; 1979, 126; Hkr kap II, 18, 188, 
202-228; III, 209; Heinrichs 1982, 176-177; HSO v 1686-1705; 
Johnsen 1941, 672, 1019, 1049; Leg kap 16, 73-78, 82-86, 96; 
Lindberg 1923, 322; Mageroy 1948, 16, 37; Munk 1969, 67; Pas
sio, 19, 22; Psalt 3:4-7, 4:4-9, 8:4, 10:1, 12:2, 14:1, 15:2-3; Ribe 
8:4, 10:1, 12:2, 14:1, 15:2-3; Leuven 8:2, 10:1-2, 11:1; Salvesen 
1971 (GNH), 143; SFSS 7:2, 863; Storm 1880, 132, 236 r 9, 33, 
259 r 29-260 r 3; Sverres saga kap 2; UUB: C33L149 v.

Litt: Abou 1994, 43, 49; Banning 1981, 161-168; Blindheim 
1981, 58; Büttner 1983, 205; Danbolt 1988, 138-158; 1997, 18; 
Dickins 1940, 62; Fett 1917, 3-5, 181; Gunnes 1996, 251; Met
calfe 1881, 5; Nilsén 1986, 475-477, 496; Nordal 1914, 62, 85, 
93, 128, 134; Ringbom 1980, 39 ff; Schramm 1958, 51-63; Skans 
1991, 104; Thompson 1914, 13; Tömasson 1994, 60, 68; Träume 
1989, 46, 149, 200-238; Wallem/Irgens-Larsen 1947, 5, 223, 254.

Stil och förebilder, jämförda drömmotiv: Jacob, Saul, David och 
Johannes (Bible Moralisée 1250 f 6v, 41v; 1 Mos 28:11-22; Codex 
Vindobonensis 2554 f 6v, 4lv, Cod. Sel. XL Fcsm 1973, Guest 
1995, 60, 117; Büttner 1983, 35, 190 ff; Danbolt 1988, 151; 
Douceapokalypsen; Morgan II 1988, 88, 134, 141; Klein 1983, 
39-41). Heliga Tre konungar, Carrowps, Rostock (Fett 1917, 97; 
MsW 34, f 24, 155). Birgitta (Wilcke-Lindquist 1979, 26). Kon
stantin, Rom, Chartres, Henrik I och Karl den store (Mâle 1910, 
403-406; Mitchell 1980, 24; Der Stricker Karl, St. Gallen Kan. 
bibl Ms Vad. 302 f 25 r; John Worcester, Träume, 10—55, 149— 
238). Övr: Borenius 1927, 21; Le Gofif 1996, pl 9; Grimme 1994, 
159; Heck 1997, 198; LCI 2, 283, 370-383; 4, 72-75, 
461 f; Morgan II 1988, 106; Rickert 1965, 120; Tångeberg 1986, 
282, 307.

7. MARTYRIET VID STIKLESTAD (kap 3:7)
Konstverk: Andenes (tab 1:76), Carrowpsaltaren (tab 1:1), Dan
marks k:a (tab 1:51), Flateyjarbök (tab 1:20), Kaupanger (tab 1:2),
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Knutby (tab 1:57), Kumla (tab 1:47), Lid (tab 1:41), Risinge (tab 
1:27), Roslagsbro (tab 1:56), Salo (tab 1:31), Sjösås (tab 1:12), 
Stralsund (tab 1:25), Söderköping (tab 1:61), Torup (tab 1:16), 
Trondheim (tab 1:5), Ulfsby (tab 1:30), Värmdö (tab 1:67), 
Väskinde (?) (tab 1:28), Åhus (tab 1:17), Årdal (tab 1:3), Östra 
Vram (tab 1:18), Östuna (tab 1:58), Överenhörna (tab 1:60).

Kall: Liturgi: AH 42, 302 v 8; AS, 118; BLi; Consepultus chris- 
to; Daae 1879, 23; Dewick 1914, 209-211; Domine quid; Ef 
6:13-18; Fogelklou 1917, 171; Gjerlow 1968, 249-251, 333, 372; 
1979 pl 41; Heinrichs 1982, 41, 196-197; Jak 1:12, 5:17-18; Jes 
59:17-18; Joh 12:24, 12:26, 19:34; Langebek 1773, 548; Leo, 
209-211; Leuven 1:5, 3:1, 8:2, 10:1-2, 11:1, 12:1-4, 13:1; Lind
berg 1923, 322; Luk 9:23, 14:26-33; Lux v 2-3, 4a-b, 5 a, 6 b, 
7b; Lübeckpassionalet (Stadt, bibi). Matt 10:38, 16:24, 26:57—67, 
26:67-27:46; Passio, 20-21: Peters 1950, 728; Ps 2-5, 11, 15, 
17:13; 21:9, 22:8, 35:16, 55:13, 63, 84; Ribe 9:1-3, 12:2, 15:1-5; 
Salvesen 1971, 143; SFSS 7:2, 863; Storm 1880, inl 35-39, 39, 
131-132, 231, 234-236, 240-242, 244, 248-249, 251, 257, 259, 
262, 266, 268, 274, 278; 1885, 10, 13 ff; Sverre kap 5, 15, 49, 55, 
135, 163; Syr 48: 11-14; 2 Tim 2:3-10, 2:4-10, 2:8-9, 3:10-12; 
Thomas a Kempis; UUB: C9:142 v, C295:217 r, C308:255 r, 
C318:47 v, C326:239 r, C331:148r-149 v, C386:350 r; Vish 10: 
12, 5:17-22.

Historia och sagor: Adam, 104, 112, 123; Anglo Saxon Chroni
cles; Arvsdrapa; Eriksson 1980, 10-11; Flat I, 15 str 49-52: Flat II 
kap 287, 302, 372; Geisli v 14-21; Heinrichs 1982, 196; Henrik- 
sen 1986, 180; Hkr II kap 49, 117, 120, 123, 161-162, 165, 193, 
206, 213-228, 235, 309; III, 299 kap 20; HSO v 1703-1731; 
Johnsen 1941, 574, 815; KK v 7979-75; Leg kap 76-83; Mageroy 
1948, 37; Munk 1969, 69-70; Olavsrima, Gilson, Hagland 1991; 
Peters 1950, 728-729; Sandnes 1992, 256; 1997, 21-23; SFSS 25, 
385, 389, 390, 406; SOH kap 226; Sverre kap 88; Wallem Arkiv I, 
II A.

Litt: Achen 1996, 16, 33, 81; Andersson 1950, 233; Baier 1981, 
194; Banning 1981, 166 f; Brögger 1946, 26; Bo 1981, 95; Dahl- 
by 1977, 118; Danbolt 1988, 148, 151 ff; 1997, 19 ff; Eriksson 
1975, 16, 21-25; 1980, 9-17; Fett 1910, 25, 38, 75, 152, 159; Fett 
1938, 70, 92-101, 117-134; Fidjestol 1986, n 14; K G Johansson 
1992, n 232; Krag 1995, 124, 130, 145 ff; Lidén 1984, 17, 76, 19, 
44, 55, 76; 1997, 33-48; Liebgott 1972, 34; Lindblom 1916, 
224-225; Mackeprang 1908, 148; 1926, 84; Nilsén 1986, 512; 
Norberg 1941, 14-18, 23; Nordal 1914, 118; Nygren 1945, 180; 
Schramm 1956, 779 f; Thordeman 1954, 210; Ullén 1967, 34; 
1978, 8; Wallem 1906, 12, 16, 35-56, 82-86, 90, 157; Wallem/ 
Irgens-Larsen 1947, 213-216; Wentzel 1936, 22; Wichström 
1981, 262; Öberg 1995, 50, 118.

Stil och förebilder, jämförda strids- och dödsmotiv: Saul (Bible 
Moralisée Cod. Vindob. 2554, fcsm Graz 1973 f 42). Longinus 
(Huthpsalt. Morgan II 1988, 167). Stefan (Joubert 1987, 29, 41, 
168-175). Strider, Nedstryn (Nicolle 1988, 401; Achen 1996, 68; 
Biblia Pauperum). S Erik, Uppsala (Peringskiöld). De nio hjältarna 
(Kusche 1991, 6). Stamford samt eng. motiv (Le Estoire de Seint 
Aedward le Rei, Cambr. Univ. libr. Ee 3. 59 f 4, 59; Morgan II 
1988 cat 122, 33, 73, 9-94, 106, 141). Allm: Abou 1994, 46^7; 
AoC 1987, 132, 397; Binski 1996, 35, 40, 48, 63, 139; Borenius 
1927, 13; Fett 1917, 14-15; 1938, 109; Guest 1995, 60; Jansson 
1986, 38, 56-57, 164-179; Klein 1983, 39-41; LCI 2, 235, 476; 
3, 267, 271; 4, 136; Lidén 1984, 61; Nilsén 1986, 276, 307, 496; 
Nisbeth 1995, 225; Paulsen 1939, 225; Rickert 1965, 109, 120; 
Schiller 1991 fig 856-857 c; St. Gallen Kant. bibi. Ms Vad. 302 f 
25 r; Svanberg 1987, 107, 116, 130, 157 f; Träume 1989, 238; 
Törnquist 1993, 32, 71, 77; Weidhagen-Hallerdt 1990, 31.

Kristusparallelliteten: Blindheim 1981, 53-68; 1981:11, 111, 
114, 120; Daae 1879, 90; Danbolt 1997, 20, 95; Fidjestol 1987, 
125; Haastrup 1975, 79; Langebek 1773, 535-539; Leuven 3:1, 
8:2, 10:1, 11, 12:1^; Matt 26:39, 57, 67, 27:27-46; Nordhagen

1981, 406-407; Reuterswärd 1980, 21 ff; Wallem 1947, 31. (Se 
även exkurs 3:1, Aron Anderssons tolkning av S Olav som Kristi in
karnation på silverskålen från Dune, Gotland, i Mediaeval Drinking 
Bowls of Silver found in Sweden, Stockholm 1983, 40-41, 63, 110.)

8. MARTYRKRÖNINGEN (kap 3:8)
Konstverk: Bergen (tab 1:4), Carrowpsaltaren (tab 1:1), Kaga (tab 
1:7), Kumla (tab 1: 47, resealtare (Oslo?) (tab 1:6), S:t Olofs k:a 
(tab 1:24), Uppsalapsalteriet UUB C465 (tab 1:1), Vansö (tab 
1:59).

Kail: Adam, 123; Dewick 1914, 209; Geisli v 4—5, 15-16; Gjer- 
low 1968, 126, 249, 265, 372; Heinrichs 1982, 196; Helander 
1957, 152 fF, 181, 379; Hkr II kap 212, 246; HSO v 9-12; John
sen 1941, 841; Langebek 1786, 375; Leg kap 82-83; Leo, 
210-213; Leuven 10:1-11:1; Olavsrima, Gilsson (Hagland 1991) 
v 63; Passio, 21-22; Ps 20:7, 21:4-5, 53, 110:1-6; Reiss 1912, 58 
V 5, 66- 67; Ribe 15:2-4; Storm 1880, 229-233, 236, 240-245, 
250-251, 257, 260, 265; 1885, 10-11; Syr 14:20-15:6; 2 Tim 
2:8-9; UUB: C259:91 r, C318:51 v, C33L149 v, C465:47 v.

Litt: Abou 1994, 36; Banning 1981, 167; Blindheim 1981, 58; 
1981:11, 119; Fett 1938, 111 ; Lannergård 1988, 10; Lidén 1992:11, 
14; Lindberg 1923, 322; Mageroy 1948, 16, 37; Nilsén 1986, 276, 
439, 496 f; Nisbeth 1986, 50-52; Nordström 1987, 172; Schück 
1959, 45-57; Trætteberg 1968, 81-82; Tuulse 1968, 128.

Stil och förebilder, jämförda kröningsmotiv: Se kröningen tab 2:4.

9. SKRINLÄGGNINGEN (kap 3:9)
Konstverk: Drev (tab 1:11), Stralsund (tab 1:25), Trondheim (tab 
1:5), Åhus (tab 1:17).

Kall: Liturgi: Dewick 1914, 209, 213; Geisli v 22, 25, 61; Gjer- 
low 1968, 249-251, 371-375, 333-335, 413; 1979, 183, 273; 
Glaekv v 5; Leo, 212-213; Lindberg 1923, 322; MaN, 31, 135; 
Nidaros domk. inv. 1540; Passio, 43, 48; Peder Clausson Friis, 
Norriges Bescriffuelser; Röster 1990, 162; Seierstad 1955, 593; 
Storm 1880 inl 34, 232, 236, 243-245; Syr 48:13-14, 49: 1; Wal
lem Arkiv IIA7 1909; IIA1 1927; VitaÆdwardi Regis.

Historia och sagor: Adam, 104, 231; Gilsson, Olafsrima (Flat I, 
1860; Hagland 1991, v 58-60); Heinrichs 1982, 206-207; HSO v 
1732-1870, 1846-1873; Hkr II kap 207-210, 218, 230-245; III 
kap 10, kap 25, 30, 38, kap 80; Leg kap 87-88; Munk, 72.

Litt: Andersen 1995, 44, 50; Anderson 1929, 8; Bendixen 1917, 
105; Beskow 1995, 76, 116, 164, 167-169; Blindheim 1968, 15; 
1981, 58; Blom 1994, 6ff, 12-30; 1996, 53-55; 1997, 49-53, 
97ff, 143-154; Bygden 1954, 324ff, 342-347; Daae 1879, 72; 
Danbolt 1988, 149, 156; 1997, 23-25, 36-42, 166-169, 
190-197, 223; Fischer 1965, 15 ff; Folz 1984, 65; Gunnes 1996, 
207; Henriksen 1986, 99, 107, 259; Holtsmark 1956, 15; 1967 sp 
548; Kielland 1922, 2-13; Krag 1995, 158 ff; Krötzl 1994, 48-54, 
61-64, 138; 1997, 151 f; Langsiet 1995, 195 ff; Lidén 1981, 95; 
Lidén A. 1992, 94; 1997, 19, 45^9, 156; Lysaker 1973, 11-20; 
Norberg 1941, 19; Seierstad 1955, 572ff; Storm 1880, 139-143, 
243-244; Ullén 1968, 106; Wallem 1905; 1927; 1927:11, 2.

Stil och förebilder, jämförda grav- och skrinmotiv: Edward Bekän- 
naren, eng. motiv (Le Estoire de Seint Aedward le Rei, Cambr. 
Univ. Libr. Ee 3 59, f 30, 36; Morgan II 1988 cat 123; AoC 87, 205 
fig 125, 214, 217, 365-368). Karl den store (Grimme 1994, 86, 
137, 167, 221). Övr: Abou 1994, 48-49; Binski 1996, 30, 58, 63, 
79, 153 ff; Borenius 1927, 14-21; Bygdén 1954, 229, 361, 377; 
Dickins 1940, 55; Klaniczay 1986, 62ff; Krötzl 1994, 61 ff, 138; 
1997, 151 ff; LCI 2, 182-196; 3, 538-546, 554-556; Morgan II 
1988, 95; Rhein und Maas II, 81 ff; Rud 1992, 56; St Annen Mu
seum kat nr 79, 126; Vellev 1986, 123 ff.

10:1-8. OLAVSMIRAKLER (kap 3:10)
Litt: Mirakler, allmänt: Blom 1996, 50-57; Folz 1984, 120 ff; Gun
nes 1996, 178ff, 208; Holtsmark 1956, 15ff; Krötzl 1994, 63.



Verk med legendmotiv (1-10) och attribut (11-16) samt källor, litteratur, stil och förebilder

Stil och förebilder, jämförda motiv: Den lame mannen och Laza
rus uppväckelse (Matt 9:2-7; Mark 2:3-12; Joh 11:1-44). Maria- 
mirakler (Banning 1981, 162; Edgren 1993, 160).

10:1. ÄNKESONENS HALSBÖLD 
Konstverk: Resealtare (Oslo?) (tab 1:6).

Käll: Heinrichs 1982, 174; Hkr II kap 189 (I); Leg kap 72 (I). 
Litt: Binski 1996, 30; Luk. 7:12—17; Tömasson 1994, 66; Wal

lin 1975, 131; Sagas 1997, 453-460.

10:2. SANKT OLAVS SABBATSBROTT
Konstverk: Berg (tab 1:10), Resealtare (Oslo?) (tab 1:6), Sjösås (tab 
1:12), Träkumla (tab 1:29), Väskinde (tab 1:28).

Käll: Acta (IX); BN (XI); Dan 3:20-27; Hkr II kap 190 (II); 
GNH kap 9 (IX); HSO v 1512- 1521; BN, Langebek 1773, 548 
(VI); Leg kap 97 (VIII); Leuven, 9:1 (VIII); Passio, 33 (V); Ribe, 
7:1 (II); Salvesen 1971, 149; Seierstad 1955, 584; SFSS 7:2, 870; 
Storm 1880, 139-140, 243, 279; Vish 10:4, 13:10-19, 19:20.

Litt: Anderson 1929, 12-14; Holmbäck 1943, 293; Nisbeth 
1986, 147; Norberg 1941, 16; Pernler 1979, 8; Sagas 543-460.

10:3. SKÖRDEUNDRET PÅTHORGEIRS ÅKER 
Konstverk: Resealtare (Oslo?) (tab 1:6).

Käll: Heinrichs 1982, 178-181; Hkr II kap 203; HSO v 1622 ff 
(IX); Gjerlow 1968, 249-251; Johnsen 1941, 533, 819; KK v 
8013-8020; Leg kap 74-75: Ps 71:6, 16; Matt 2:14.

Litt: Carlquist 1989, 16; Dahlby 1963, 74; Lidén 1984:111, 104. 
Stil och förebilder, jämförda motiv: Skördeundret (Ullén 1976, 18; 

Nisbeth 1986, 96). Se övriga ryttarmotiv tab 2:5.

10:4. BRÖDEN BLIR STEN I BAKUGNEN 
Konstverk: Risinge (tab 1:27), Barton Turf (tab 1:78).

Käll: Acta (IV); BL; BS (II); Geisli v 32 (VIII); GNH (II); Hkr 
III kap 56, 113; Johnsen 1941, 834; Leg kap 93 (IV); Langebek 
1773, 538 (II); Leuven 15:1-4 (VI); Mandelgren 1862, P1 23; Pas
sio, 28 (II); Peters 1950, 726; Salvesen 1971, 146; SFSS 7:2, 867 
(IV); Storm 1880, 136-137, 266.

Litt: Bull 1913-14, 146; Carlquist 1996, 61, 75; Dickins 1940, 
57-64; LCI 6, 481; Metcalfe 1881,45; Nyberg 1997, 56-65; Seier
stad 1955, 574.

10:5. VENDERNAS FÅNGE BEFRIAS 
Konstverk: Resealtare (Oslo?) (tab 1:6).

Käll: Geisli v 37 (X); GNH (XII); Hkr III, 215 kap 31; Joh 
11:1-44; Johnsen 1941, 642; Leg kap 98-99 (XI); Mark 2: 3-12; 
Matt 9:2-7; Passio, 37 (VIII); Ps 107:10-15; Salvesen 1971, 151.

Litt: Banning 1981, 164; Edgren 1993, 160; Mackeprang 1926, 
86; Wächter 1987, 103 ff.

10:6. VÄRINGARNA I KEJSARENS HÄR 
Konstverk: Resealtare (Oslo?) (tab 1:6).

Käll: Acta (III); BN (VI); BL (VI); FL (III); Geisli v 40-48, 
51-54 (XII—XIII); GNH (III); Hkr III, 299-302 kap 20-21; Joh 
Upp 19:11-16; Johnsen 1941, 605, 633, 834; Kinnamos 1180- 
1182; Langebek 1773, 539; Leg kap 75 (III); Leuven 17:2 (VIII); 
Lübeck (III); Niketas Choniates 1206-1214; Passio (1:2); Salvesen 
1971, 145, 184; SFSS 7:2, 866 (III); Storm 1880, 237, 251, 271, 
282.

Litt: Banning 1981, 164; Hagland 1990, 5—7, 13, 15, 196 Ff, 
202-205; Kühnei 1988, 4, 116-125, 145; Larsson 1991, 89-96, 
107-109; Mackeprang 1926, 87; Morgan II 1988, 21 ff; Sagas 
1997, 453-460, 655-661; UUB: C33L149 v.

Stil och förebilder, jämförda motiv: Apokalypser (Morgan II 1988, 
201 ff). Konstantin och Karl den store (Träume, 45).

10:7. DEN ENGELSKE PRÄSTEN
Konstverk: Carrowpsaltaren (tab 1:1), Kaupanger (tab 1:2), Risinge 
(tab 1:27), Resealtare (Oslo?) (tab 1:6), Sjösås (tab 1:12).

Käll: Acta (VIII); AS 29 juli; AH 11, 208 nr 383, v 11 ; BL (IV); 
BN (IV-V); Geisli v 56- 57 (XIV); GNH (VIII); Helander 1957, 
379; Hkr III, 269—271 kap 25; Johnsen 1941, 650; Leg kap 96 
(VII); Luk. 10:30—37; Passio, 31—32 (IV); Peters 1950, 730; Salve
sen 1971, 123; SFSS 7:2, 869 (VIII); SOH kap 278; Storm 1880, 
237, 242-243, 254, 271.

Litt: Achen 1996, 33; Anderson 1929, 11-14; Banning 1981, 
166; Bendixen 1897, 16; 1905, 8; Dickins 1940, 62; Fett 1917, 5, 
38; Gunnes 1992, 372; Holtsmark 1956, 17; Morgan II 1988, 88; 
Nisbeth 1986 133-137; 1986:11, 30; 1995, 61, 168; Norberg 
1941, 18; Thompson 1914, 13; Wallem 1905, 35-38, 50-54.

Anm. Det uppges även att bröderna bodde i ”austr i Viken”, 
dvs Östfold, vilket enligt Storm beror på en felöversättning av duo 
virifratres (Leg; GNH; Storm 1880, 138). Enligt Gunnes var de två 
bröderna morbröder till Sigurd Munn, som kyrkan ogillade (Salve
sen 1971, 184).

10:8. DEN HÄNGDE BONDEN RÄDDAS 
Konstverk: Risinge (tab 1:27).

Käll: Acta (X); AS 29 juli; BN (XVIII); GNH (X); Flateyjarbök 
sp 513; Salvesen 1971, 125; Langebek 1773, 551; Leg kap 97; 
Passio, 34-35 (VI); SFSS 7:2, 871 (X); SFSS 38, 430; UUB, 
C377T31 va.

Litt: Abou 1994, 43-45; Cnattingius 1931, 83; Johnsen 1941, 
846; Nisbeth 1986; II, 30; 1995, 61, 80, 168; Nordal 1914, 138. 

Stil och förebilder, jämförda motiv: S Jacob (LCI 7, 34).

11. LIVSTRÄDET, STAMTRÄDET OCH 
FÖDELSEN (kap 3 inl)

Konstverk (se tab 6): Carrowpsaltaren (tab 1:1), Biskopsstav (Dig- 
by), Flateyjarbök (GKS 1005 fol. I—II, 2o, sp 310-311), Hemsedal, 
Jönsbök (GKS 3270 f 26 r), Reykjavikfragmentet (NMR 3411 v), 
Skamstrup (tab 1:22), Fragm Stockholm (RAS, MPO 1811), Vad
stena, Vamlingbo (Fig 155).

Käll: Dan. 4:7-24; Hkr I kap 4, 6-7, 15, 43-44, 60; HN, 31; 
Leg kap 3-6, 8; Leo, 211; Luk 1:68-80; Ps 1:3; 92:13-14, 119; Syr 
14:20, 24:12-17; UUB: C302:58 r; Vish 10:10.

Litt: Abou 1994, 37; Albrektson 1991, 37, 148; Andersen 1995, 
4, 50; Blindheim 1981, 126; Büttner 1983, 191, 205; Dahlby 
1977, 134 ff; Eriksson 1975, 15; Fett 1910, 24-25; Fischer 1965, 
127; Flateyjarbök 1861, 10; 1973; Folz 1984, 204; Gunnes 1969, 
154; 1992, 10; 1996, 121; Gjerlow 1968, 372; 1979, 182; Hall- 
dörsson, 1987, 54-72; Haseloff 1938, 15, 61; Heinrichs 1994, 
44ff; Henriksen 1986, 13, 48; Hohler 1993, 140, 1993:11, 123; 
Hultgård 1997, 26-28; Johnsen 1941, 1026-1050; Karlsson 1976, 
74, 87, 119, 161-180; KLNM 14, 154; Krag 1995, 72, 91 ff, 128; 
Kristjänsson 1981, 50; Lagerlöf 1979, 30; Lidén 1981, 102 ff; Li
dén, A. 1997, 26-49, 190; Lindblom 1963, 34, 49 ff; Middelalder- 
kunst 1972, nr 20; NH 1992, 29; Nilsén 1986, 408; NK 1981, 60, 
70; NoK 2, 69 ff; Nordal 1914, 87, 113; ONP, 348, 470; Salvesen 
1969 (HN), 31; Storm 1880, 109; Tordarsson 1926, 16; Wal- 
lem/Irgens-Larsen 1947, 222f, 227; af Ugglas 1915, 296.

Stil och förebilder, jämförda motiv: Jesse rot, David (Haseloff 1938, 
15, 61; Morgan II 1988, cat 105, 151; Steger 1961, 131). Livsträd, 
liljestenar (Fischer 1965, 549-564; Svanberg 1995, 131). S Ludvig 
(Le Goff 1996, 31, 579). Övr. Jesu födelse (LCI 2, 97, 597).

12. BOKEN (kap 1:4:2 och 4 inl)
Konstverk (se tab 6): Antiphonarium Nidrosiense (Köp KB Ms, Add 
47 fol), Iszlensk teiknibök (AM 673 a II 4to), Jönsbök (AM 351, 
AM 345 fol) Lunner (Fig 156), Reykjavikfragmentet (RNM Ms 
3411), Skålhöltsbök, Skedsmo, Vamlingbo (?), Fragm Uppsala 
(UUB Del. Gard. 4-7 f 2 v).



Fig 136. Tronande S Olav med bokrulle. Träskulptur, Lunner (Norge, 
Op). Inhemsk verkstad ca 1230.

Enthroned St. Olav with scroll. Wooden sculpture, Lunner (Norway, 
Op). Domestic workshop c 1250.

TO■frr.-

Fig 155- Tronande S Olav över krigarunderliggare med svärd. Sten- 
stod (H 2,6 m), prydd med livsträdsmotiv, Agnus Dei/Gotlands va
pen och Kristi födelse samt vegetativ drake. Inhemsk stenmästare ca 
1250-1300. Funnen på Gervalds gård i Vamlingbo på Södra Got
land, säte för domare vid Ffoburgstinget under medeltiden. Senare 
använd som grindstolpe (hål sekundära). Stenen flyttad till Uppsala 
1860, utställd i Engelska Parken, därefter överförd till Statens Histo- 
riska Museum 1910 (SHM Inv 14266).

Enthroned St. Olav trampling on warrior with sword. Stele (H 2.6 
m), decorated with Tree of Life-motifs, Agnus Dei/Arms of Gotland 
and the Birth of Christ along with vegetative dragon. Domestic ma
son c 1250—1300. Found on Gervald’s farm at Vamlingbo in South of 
Gotland, the residence for judges at the Hoburg Parliament in the 
Middle Ages. After reformation used as gate post (holes secondary). 
The stele was moved to Uppsala 1860, erected in the English Park, fi
nally transferred to the National Historical Museum 1910 (SHM Inv 
14266).
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KäLl: Dewick 1914, 211; Gjerlow 1979, 231, pl 41; Lindberg 
1923, 322; Storm 1880, 229-233; UUB C389:224 v.

Litt: Blom 1981:11, 74; Folz 1984, 158-164; Hellström 1996, 
153, 200; Tordarsson 1926, 16; Eggen 1968, 41, 108; Gjerlow 
1979, 231; NK 1969:1-11, 131, 173; Stang 1997, 43, 65, 78; Sö
derberg 1971, 121.

13. FÅGELN (kap 1:4:2 och kap 3 inl)
Konstverk (se tab 6): Eidsberg, Hirdskråt (AM 126 4to), Vadstena- 
beslag.

Käll: AH 55 nr 272, Postquam calix babylonis (se exkurs 1:5); 
Daae 1879, 114; HHS kap 254; Reiss 1912, 57-58; Eggen 1968, 
222; Kristjånsson 1970, 50-52; Peringskiölds avklappning 1703, 
Handl. 1670-1719, ATA F2:l; Sverres saga kap 2.

Litt: KLNM Bd 14, sp 286; Lidén 1981, 88; 1997, 26-49; Lind
blom 1963, 34, 49 ff; NK 1959:1, 30, 120; II, 43; NK 1980:111, 10, 
43; Trætteberg 1968, 81, 105.

14. CIBORIET OCH MONSTRANSEN 
(kap 1:4:3 och kap 4 inl)

Konstverk (se tab 6 och 7:1-2).
Käll: Dewick 1914, 209; Gjerlow 1968, 372; Lindberg 1923, 

322; Leg kap 75; Storm 1880, 229-233.
Litt: Braun 1943, 570; Bring 1993, 3; Daae 1879, 124; Dahlby 

1977, 175; Duchet-Suchaux 1994, 263; Edgren 1998, 282; Engel- 
stad 1933, 55; 1936, 34-35, 255, 269; Fett 1909, 111; 135 ff; Folz 
1984, 52-61, 204; Irgens-Larsen 1947, 257; Jacobsson 1995, 54, 
64; Lange 1967, 568, 573; LCI 1, 198; 2, 34; 8, 82; Lidén 1997, 
45, 100; Lindgren 1987, 104; 1996, 455; NK 1980, 61; Nordman 
1938, 239; 1980, 55, 82-90; Riska 1975, 44; af Ugglas 1915, 373; 
Wallem 1930/1947, 34, 47-48, 81-92, 104 f, 123 f.

15:1-2. YXAN (kap 4:1)
Konstverk och bruksföremål (se övr tab 6): Antiphonarium Nidrosi- 
ense (KKB Add 47); Arnabælisbôk (AM 135 4to), Bergen (tab 1:4), 
Carrowpsaltaren (tab 1:1), Dingtuna (tab 1:46), Grund, Hange- 
lösa, Hedebymynt, Herringfleet (?), Isl. Teiknibök (AM 643 a III 
4to), Jönsbök (tab 1: 19), Kaga (tab 1:7), Kaupanger (tab 1:2), Lü- 
beckpassionalet (tab 1:75), Lödöse, Olavssagan (AM 68) (tab 1:20), 
Resealtare (Oslo?) (tab 1:6), Risinge (tab 1:27), Roskilde (tab 1: 
21), Rumskulla (tab 1:61), Skälholtsbök (1:19), Skog, Skällvik 
(1:27), S:t Olofs kyrka (tab 1:24), Stralsund (tab 1:25), Torshälla 
(tab 1:13), Torup (tab 1:16), Träkumla (tab 1:29), Uppsalapsalteri- 
et C465 (se tab 1:1), Vaernes, Årdal (tab 1:3). Uteslutna verk: Bet- 
lehem m korsspira. (Ej yxa, felakt. uppg. i Kjaer 1932, 353; Lidén 
1992:11, 14). Dopfuntar, Löderup, Anst och Vamdrup i Danmark 
med Skåne (Lidén 1998, 67 ff.)

Käll och litt: AoC 87, 397; Brinchmann 1924, pl 8; Dewick 
1914, 209; Giliberg 1767; Gjerlow 1968, 372; Leg. sagan, Hein
richs 1982, 41, 196-197; Henriksen 1986, 185-195; Herringfleet, 
Catalogue 1986, 40 pl 22; HHS kap 198-199; Hkr I , 38, 78 kap 
3, 193, 222, 263 kap 69; Hkr II kap 213, 226-228; Hkr III, s 34 
kap 14, s 46 kap 27-28, s 300 kap 20; Hilfeling 1777; KLNM 9, 
298; Linné 1749; Lunden 1992, 183, 204; Indutus igitur, ON, BN 
(se exkurs 1:3-4); Mittelalterliche Handschriften 1992 (UUB); 
Munk, 75; Nordström 1987, 172; ONP 1990, 461; Passio, 20-21; 
Salvesen 1971, 75; Seierstad 1955, 580-581, 589; Storm 1880, 
229-233; Sverre kap 15, 135; Tingfararbalken, Jönsbök; Trætteberg 
1953, 42 ff; 1961, sp 367; 1968, 81, 105; 1969, sp 276, 285-286; 
Uppsalapsalteriet C465 (UUB C 465); Wallem Arkiv 4:88 1905; 
Wallem 1930/1947.

Stil och förebilder, jämförda yxor och yxmotiv: Borenius 1927, 
13-15; Chronica Maiora, Mattheus Paris (Lewis 1987, 141, 134; 
Stang 1997, 144). Chronicles 1987, 171; Le Estoire de Seint Aed-

ward le Rei (Rud 1992, 27; Morgan II 1988, 94ff). Fett 1917, 14; 
Lidén 1992:11, 17; Malmer 1966, 51 pl 15; Paulsen 1939, 225; 
Rickert 1965, 120; Weidhagen-Hallerdt 1990, 32; Wilson 1995, 
124, 134, 139 ff, 176 ff. Övr. yxbärare och helgon med yxa: Olav 
Tryggvason, Adrianus, Adalbert av Prag, Botvid, Johannes Döpa- 
ren, Judas Taddeus, Henrik med Lalli, Magnus av Orkney, Mattias, 
Stefan av Ungern (Eriksson 1975, 14).

15:1. YXANS SYMBOLIK (kap 4:1-3)
Käll: Biblisk symbolik: Matt 3:10-11. Antik maktsymbolik och lag
symbolik: Yxa på latin securis av verbet seco, hugga eller klyva (Lidén 
1992:11, 14-27). Seco betydde i vidare mening ”bana väg”, men 
också ”skilja”, ”slita” eller ”avgöra en tvist” (Oxford Latin Dictio
nary, 1717, 1722; Bars i fasces av liktorer framför konsuler och re
presenterade provinsmakt (Cavallin 1944, 414-415). Sinnebild för 
romersk makt och rätt men också kungamakt (Georges sp 2565; 
Lewis & Short, 1655; Menge—Güthling, 684). Securim danicam, 
”den danska yxan” ett maktbegrepp (Du Cange, 392). Canones Ni- 
drosiense (Johnsen 1955, 38-124).

Litt: Abukhanfusa 1997, 14, 22, 26; Baier 1981, 195; Beskow 
1964, sp 501; Birch 1887, 582; Blindheim 1985, 66; Blom 1985, 
71-74; Braun 1943, 526, 568, 803 ff; Bringéus 1997, 27 ff, 37-43; 
Dahlby 1977, 176; Dickins 1940, 64; DK II, 1647; Ekre 1986, 30; 
Eriksson 1975, 14; Fett 1911, 12, 21, pl 2, 25, 27, 39; 1938, 19; 
Franzén-Nockert 1992, 55 ff; Gudjönsson 1989, 190 ff; Gunnes 
1996, 136 ff; Hallbäck 1971, 92; Hellström 1996, 200; Henriksen 
1986, 255; Irgens-Larsen 1947, 248; Jacobsson 1995, 15, 66, 131; 
Jorgensen 1909, 3; Karlsson 1995, 275; Kaspersen 1979, 126; 
Kjaer 1932, 353; Kühnei 1988, 116; Langslet 1995, pl 80 ff; Lidén 
1984, 26; 1992, 97; 1992:11, 14-27; 1997, 30 ff; Liepe 1995, 96; 
1995:11, 385; Linton 1987, 78; Lundquist 1997, 7—10; Lysaker 
1973, 11; Maria i Sverige, 413; Nevéus 1997, 30-39; Nordal 1914, 
118; Pentz 1988, 1-9; Réau 1955-59, 1515; Roosval 1950, 138, 
210; Rud 1992, 27; Sandnes 1992, 255-263; 1997, 20; Saxtorph 
1986, 86; Schramm 1956, 785; Seierstad 1930, 78; 1955, 581; 
Skaare 1985, 58; Skans 1991, 14, 33; Stang 1997, 73-77, 92-101; 
Stigell 1974, 37; Svanberg 1995, 131 ff; 1996, 166; Tångeberg 
1986, 131, 278, 305 ff; Wallem 1947, 2-92 och Wallem/Irgens- 
Larsen 1947, 219, 230, 250.

15:2. OLAVSYXAN OCH TOR (kap 4:1:4)
Käll: Olav Tryggvasons saga, då Torsbilden slås sönder med en yxa 
(Hkr I kap 8, 32, 69). Karl G Johansson övers. Heimskringla bd 1 
1993, 263: ”liten guldprydd yxa”; Holtsmark övers. Heimskringla 
1975, 178: ”gullslått piggstav med oks”; Ill. Halvdan Egidius. Olav 
den heliges saga, då Kolbein slår sönder Dala-Gudbrands avguda
bild av Tor med en klubba (Hkr II kap 112-113).

Litt: Anhängare eller okritiska: Braun 1943, 567; Cnattingius 
1931, 81, 87-88; Daae 1879, 106; Ek 1931, 43, 59, 61, 69; Fett 
1909, 2-3; 1931, 75; 1938, 9, 78, 65; Fossenius 1943, 106; DgF 
II, inl, 8; Janse 1903; KLNM Bd 12, sp 580; Jorgensen 1909, 2-6; 
Kühnei 1988, 118; Metcalfe 1881, 36, 42; Montelius 1900, 291 ff; 
Mowinckel 1928, 41; Paulsen 1939, 187ff; Skans 1991, 38; (Wal
lem) Irgens-Larsen 1947, 248 ff; Wallin 1975, 9.

Kritiska eller tveksamma: Ahnlund 1933, 102; Andersson 1985, 
197ff; Bagge 1992, 22 ff; Bo 1955, 44-59; 1967, 580; 1981, 
46^9; 1981:11, 91; Folz 1984, 52 ff; Gunnes 1981, 26; Hellström 
1996, 213 ff, 222, 233; Henriksen 1986, 30 ff, 219; Hoffman 
1975, 77; Langslet 1995, 177; Lidén 1997, 30-42; Liestol 1915, 
44-47; Ljungberg 1938, 298; Lundén 1945, 31; Nygren 1945, 
173; Odenius 1949, 22 ff; 1952, 77; Seierstad 1930, 96; 1955, 586; 
Stang 1997, 81, 92—101; Wallem II Arkiv.

16. UNDERLIGGAREN (kap 4:2-3)
Konstverk: (se seperat översikt tab 7:1-5).
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16:1. UNDERLIGGARENS TYPUTVECKLING 
(kap 4:2:1-6)

a) Fotplatta och halvklotformat fotstöd.
Konstverk: Antiphonarium Nidrosiense, Hedesunda, Hölö, Njut
ånger, Valö.

Avhuggen trädstam: Östra Sönnarslöv.
Käll och litt: Andersson 1950, 44, 52, 139, 146, 169, 233, 

274-279; Cornell 1914, 60 ff, 1918, 152 ff; Fett 1909, 1021F, 129; 
1910, 9-10; Gjerlow 1979, 231 pi 41—42; Irgens-Larsen 1947, 
254; Karlsson 1995, 234, 275; KLNM Bd 9, sp 474; KB Kbhm 
MS Add 47 4v; Rhein 1973, 445; Rothlind 1979, 16; Wallern 
1930/1947, 25-27, 59-62.

b) Mansformade underliggare
Konstverk: (se separat översikt tab 7, Krigare). Särskild undergrupp 
för kung och gycklare:

Kung: Brecklum, Forsa, Gamla Uppsala, Glanshammar, Jumkil, 
Vaksala.

Gycklare: Björksta, Bollnäs, Enånger, Glanshammar, Hässjö, Kil, 
Lichtenhagen (?), Lübeck Mariak:a, Olavssaga AM 68, Runtuna, 
Skivholme, Sääksmäki II, Tegelsmora, Toledo, Törnsfall, Uppsala 
domk:a, Uppsalapsalteriet C 465, Vansö.

Käll och litt: Andersson 1950, 278: ATA, Ohlson; Braun 1943, 
569; Burén 1978, 14; CCC Isl. P1 43; Cornell 1914, 19, 58, 63; 
1918, 126, 159; 1939, 170; Ehn 1977, 15; Fett 1910, 10; 1938, 
120, 132, 152; Flodin 1980, 10; Hasse 1983, 124-128; Irgens-Lar
sen 1947, 221; Jacobsson 1995, 53 ff, 73 ff, 115; Johnsen 1941, 
890-898; Karlsson 1995, 275 ff; 1996, 217-225; Kempff 1994, 
72; Knuutila 1997, 91—114; Kunstdenkmäler 1939, 67; Lidén 
1984, 24 ff, 33; 1984:2, 148; Lindahl 1992, 45; Lundén 1945, 46; 
Lundquist 1997, 5; MWS III, 198, 251; IV, 174; Nordman 1964, 
91-92, 111-145, 625 ff; Norberg 1970; Nyman 1980, 27-28, 37; 
Svanberg 1975, 53; 1993, 363; 1996, 168; Thordeman 1954, 175; 
Tångeberg 1986, 225, 228, 240, 306; af Ugglas 1913, 72; Ullén 
1996, 47; Wallem 1930/1947, 40, 59-62, 86, 116-119, 125-137, 
155-158, 183, 197; Wallem Arkiv A, Skissbok 1903, not26;West- 
man 1954, 1.

c) Blandformad underliggare
Konstverk: Ilsbo, Kemi, Linde, Skålholtsbök (AM 351 f. 2r), Torp 
(tab 1:64).

Litt: Cornell 1912, 64-67; Lagerlöf 1966, 180; MWS III, 223; 
Nordman 1964, 603-604; Wallem 1947, 146-149.

d) Djurformad tmderliggare
Konstverk: (se separat översikt tab 7: Drake med krönt människohu- 
vud). Särskilda undergrupper för lejon och zoomorf drake:

Lejon: Herringfleet, Hälsingtuna.
Zoomorf drake: Flateyjarbök (tab 1:20), Jönsbök (KB Kbhm, 

GKS 3270 4to f 26r; GKS 3268 4to f 4) (se tab 1:19), Lübeck Ma
rkka (?) (Staatsarchiv zu Lübeck Smlng Dreyer, 76), Misterhult 
(tab 1:40), Roskilde (tab 1:21) S:t Olofs k:a (tab 1:24), Skälholts- 
bök (AM 351 f 2r) (se tab 1:19), Skarabreviarium, Fragm. Stock
holm (RA, MPO 1811 f2), Uppsalapsalteriet (UUB C 465) (se tab 
1:1), Åkerby (underliggare sannolikt omgjord, senare tillägg) 

Drakunderliggare med Olavslikhet: Norge: Bergen, Bygland, Fos- 
nes, Glöshaug, Hasvik, Kistrand, Kvæfjord, Luröy, Skervöy, Söm
na, Trondenes, Vik. Danmark: Tuse. Sverige och Finland: Frösun
da, Hammarby, Kråksmåla, Köping, Pälkäne, Risinge, Segersta, St. 
Sigfrid, Vårdsberg, Västra Ed, Yttergran, Åseda, Össebygarn. Tysk
land och Polen: Lübeck 1524 och Danzig.

Käll: Adam 1984, 86, 101, 104, 137, (IV), 146, 143, 230, 270, 
295; Flat. sp 318-319; Gjerlow 1968, 372, 1979, 263; Gyllenius 
inv. 1651; Hkr II kap 228; III, 34 kap 14; Johnsen 1941, 751-754; 
J T Bureus vis. prot. 1601; lustus vero ut leo, Nidarosofficiet, BN, 
ON, exkurs 1:3; Peder Claussen Friis.

Litt: Braun 1943, 569; Bull 1912, 458; Dickins 1940, 59-62; 
DK V, 64; Emmendörfer 1997, 42-76, 90; Engelstad 1933, 55 ff, 
71 ff; 1936, 35, 93, 188-189, 207, 228-325; Fett 1917, 135; 
1938, 140; Fischer 1965, 396 ff; Halldörsson 1904; Hamre 1955, 
518; Hasse 1981, 181-184, 187 not 36; 1983, 134; Irgens-Larsen 
1947, 263; Jacobsson 1995, 223; KLNM Bd 12, 573 (felakt uppg 
att drakhuvud ej förekommer; Bd 14 sp 281-285); Kristjänsson 
1993, 33, 83; Mackeprang 1931, 61; MWS III, 65; IV, 207; Nil- 
sén 1986, 296; Olrik 1934, 35; Schwartz 1988, 41; Storm 1880, 
232; Svanberg 1975, 52; Swarding 1984, 12; Wallem 1930/1947, 
37-38, 8-92, 93-213; Wentzel 1938, 42-46, 171-72, 209; Irgens- 
Larsen 1947, 266.

16:2. STIL OCH FÖREBILDER, JÄMFÖRDA 
VERK OCH MOTIV (kap 4:2:1-6, 4:3:2)

Konstverk: (se ovan separat översikt tab 7).
Käll: Apg 7:49; Cod. Guelf. 1 Gud. lat. f 46, 49, 50, 51, Wol- 

fenbütteler 1989, 109 ff; Conrad Grünenbergs vapenbok 1483; Jes 
66:1; 1 Krön 24:7-31; 2 Krön 9:17-19; Luk 16:23; Montfoucon 
1729 vol 1, pi V; 2 Mos 7:10; Ordsp 28:1; Passio, 17, 84; Ps 2: 
2-10, 91:13, 149:8, 110:5; Speculum morale; Upp 4:4.

Litt, allm: Ahnlund 1919, 330; Andersson 1950, 219, 229; 
1976, 109, 245: AoC 1987, 181, 306, 319, 342-349, 360, 397, 
419, 422; Bauch 1976, 40; Buvarp 1964, 196; Büchsei 1995, 
50-59, 79; Claussen 1975, 15, 18, 107, 130-140, 151; Cornell 
1914, 65; Dahlby 1977, 93; Erlande-Brandenburg 1986, 37, 68; 
Fassler 1993, 514; Fett 1917, 189, 194, 213; Grieg 1955, 98; Ir
gens-Larsen 1947, 260-268; Karlsson 1976, 108, 119, 166, PI 128, 
132-33, 144, 201; 1996, 225, 352; Kaspersen 1979, 126; KLNM 
10 sp 184; Lidén 1997, 46; Mâle 1910, 190, 424; 1925, 183; Mei
nander 1909, 247ff; Morgan II 1988, 122, 126, 128, 137, 214ff; 
Mowinckel 1928, 44-46; MWS II, 86 ff; Neubecker 1982, 105; 
Nilsén 1986, 446; Nordhagen 1981, 382ff; Paulsson 1985, 
229-254, pl 104; Randall 1974, 184; Rickert 1965, 110-120, 
147 ff, 207; Sauerländer 1970, 41, 50, 78, 118, fig 92; Schiller 
1990-91, fig 269-278, fig 367 a, 413, 687, 835-860, 1020; Seier- 
stad 1930, 23; Silke 1996, 139 ff; Stang 1997, 82; Svanberg 1975, 
51, 60; 1995, 185; Thordeman 1952, 235 ff; 1954, 205, 213; Træt- 
teberg 1969, sp 276 ff; Wallem 1930, 39.

a) Jämförda motiv, fotplatta (även blandform): Kristus, Leviathan, 
Etimasia och Terra, samt Maria, Sedes Sapientiae (AoC87, 306; 
Karlsson 1976, 178; Rhein und Maas 1973, 179, 407 ff, 445 ff; 
Wallem 1947, 146—149). Kungar, Wells (Andersson 1950, 15 ff).

b-c) Jämförda motiv, människoformadfigur, gycklare 
samt blandformad figur
Allm. Apostlar, martyrdödare. Dygder och laster i bl a Speculum 
morale (AoC 87, 181, 342, 360; Bern, Burgerbibl cod. 264: Fides; 
LCI 4, 364-390; Nevéus 1997, 18; Paulsson 1985, 229-237; 
Schwarz 1988, 32 ff). Jesus Syraks tempelbygge och Jobs åklagare 
(djävul) i Chartres (Büchsei 1995, 59-80). David och Salomo, bl a 
dårar, narrar, avfällingar, Saul och Jerobeam, samt domsmotiv 
och andra kungaunderliggare i Sainte Germain-des-Prés ca 1160, 
Chartres, Amiens, Reims, Strassbourg, Freiburg m fl katedraler och 
kyrkor (AoC 87, 343; Bose 1996, 194; Büchsei 1995, 50 ff, 79; 
Claussen 1975, 15, 18, 107, 130-140, 151; Erlande-Brandenburg 
1986, 110, 132; Fett 1917, 213; Haseloff 1938, 24, 63, 93, 
107-123, Psalt Ps 52, taf 8, 13, 14; Hohenzollern 1965, 21, 76; 
1988, 21 ff; LCI 1, 478-490; 2, 406ff; 4, 15-23; 3, 315; Silke 
1996, 139FF; Uhlig 1996, 127ff). Övr. Kung Lothar 1150 i bla 
Saint-Denis och Saint-Remi (Sauerländer 1970, 66, 78).

Nordiska helgon: S Erik, krigare, kung i Arboga, Forsa, Länna och 
Glanshammar (?); gycklare iTövsala och Bollnäs (Burén 1978, 14; 
Thordeman 1954,'173-232; MWS IV, 174; Svanberg 1975,
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55-60; Tångeberg 1986, 225, 306). Biskop Henrik och Lalli (MW; 
Nordman 1964, 482; Thordeman 1952, 235 ff).

Tronande Antikrist i mänsklig gestalt och den falske profeten (se 
även tab 2:16:3 d). Apokalypser: Lambeth 434, Morgan, Lambeth 
209, Gulbenkian, Worcester (AoC87, 349; Morgan II 1988, Cat 
97, 122, 126, 128, 137; Klein 1983 fig 75).

Narr: Narr vid Kristi Passion samt hovnarr och gycklare 
(Schwarz 1988, 27-41, fig 1).

d) Jämförda motiv, zoomorf och semizoomorffigur, lejon och drake: 
(se även tab 2:16:3 d)
Heraldiskt lejon och drake: Kungasigill (Aoc 87, 397; Fett 1917, 
194; KLNM Bd 14, 281-285). Sigismunds drakorden (Irgens-Lar- 
sen 1947, 264; Neubecker 1982, 105).

Bokmåleri, psaltare och apokalypser: Paris BN Ms lat. 8865 fol 38 
v; Klein 1983, 70-89, 168 ff, fig 69; le Goff 1988, pl 11.

Övrig kyrkokonst: Salomos lejontron, David med lejon (Nilsén 
1986, 296). ”Le Beau Dieu” i Chartres och Amiens, Maria i Notre 
Dame (Erlande-Brandenburg, Paulsson 1985, pl 104, 253). Enoch 
och Elia i Chartres, Mikael och draken, Göran och draken (AoC 
87, 307; Fassler 1993, 514). Änglar i Lincoln samt Reims (Irgens- 
Larsen 1963, 74-77). Lucius och sjöodjur, Roskilde.

Antikrist i djurisk gestalt i blandform av kung och reptil (se även 
nedan tab 2:16:3 d).

16:3. OLAVSUNDERLIGGARENS SYMBOLIK 
(kap 4:3:3^)

a) Underliggarmotiv i Olavsliturgins texter
Käll: Adam 1984, 101-104, 137, 230-32, 270; AH 302, 6 a; Daae 
1879, 93, 114; Dan 7: 3-7; Dewick 1914, 209; HaselofF 1938, 24, 
63, 93, 107-123; Jes 27:1; Job 40:10-19, 20-28, 41:1-25; Leo- 
friccollectariet, 210, se exkurs 1:2; Leuven 1:5-6, 12:2, 13:1; Pas- 
sio, 17, 83 ff; Peters 1950, 728; Reiss 1912, 13; Ribe 8:4, 11:3-4; 
Seierstad 1930, 9, 63; Storm 1880, 235; Upp 12:3, 7-10; Sverre 
kap 99.

Litt: Braun 1943, 815 (felaktig uppgift om att det helt saknas 
skriftliga belägg för underliggarmotivet i medeltida Olavstexter);
Bugge 1930, 87; Dahlby 1963, 89-90; Fett 1931, 89; Folz 1984, 
204; Irgens-Larsen 1947, 26; KLNM 14, 153-156; Lidén 1992, 
14; 1997, 42-44; Mowinckel 1928, 44-46; Nordström 1987, 172; 
Sahlgren 1940-41, 26-29; Seierstad 1930, 9, 23; Stang 1997, 80.

b) Underliggarmotiv i Olavsliturgins psalmer (se exkurs 1:2—3): Ps 
1:5, 2:9-11, 3:8, 5:7, 10-11, 8:7, 9:7, 16-18, 11:5, 44:6, 47:4, 
64:4, 9, 66:3, 72:9, 89:23-24, 92:12, 110:1, 5.

c) Underliggarmotiv i övriga psalmer
Trampmotiv, seger och vedergällning: Ps 2:9-11, 3:8, 6:11, 8:7, 
10:15, 18:39-45, 20:9, 21: 4-13, 36:13, 37:20-38, 44:6, 47:4, 
52:7, 55:24, 59:12-13, 60:10-14, 63:10-12, 66:3, 7, 68:22, 
74:13-14 108:14, 109: 13, 110:1, 143:12, 149:7-8. Munnar, tung
or och tänder, svek, hån: Ps 5:7, 12:4-5, 17:10, 22:8, 31:14-19, 
34:14, 35:21, 36:4-5, 41:8, 42:11, 52:3-7, 56:6-7, 57:4, 69:20, 
101:5-7, 102:9, 109:2. Munnar, lögn: Ps 5:10, 10:7, 22:14, 
31:19-21, 35:16, 37:12, 50:19, 55:10, 69:13, 74:4, 94:4, 119:51, 
69, 120:2. Tungor och svärd: Ps 7:13, 37:14-15, 55:22, 57:5, 59:8, 
64:4, 9. Lejon, ormar och drakar: Ps 5:7, 7:3, 10:9—10, 17:12, 
22:14, 22, 35:17, 57:5, 58:7, 91:13, 140:4. Dårar: Ps 14:1, 22:8, 
49:14, 53:1. Kungar: Ps 110:5-6, 125:3, 149:8. Högfärd, halskedja: 
Ps 73:6.

d) Stil och förebilder, jämförda motiv, psalterier och apokalypser 
Aubert 1929, pl 38 a, 38 b; AoC 1987, 348; Bose 1996, 194; 
Haseloff 1938 24, 63, 93, 107-123; Kaspersen 1979, 126; Douce

1981 fcsm; Klein 1983 fig 69, 72-75, 77-79, 168 ff; Liber Flori- 
dus Lamberti; Liber Floridus fcsm 1968, 122ff (Cod. Guelf. 1 
Gud. lat f 46, 49, 50, 51: Wolfenbütteier 1989, 109 ff); Liber Flo
ridus 1260, Paris BN Ms lat. 8865 f 22r, f 38 v; LCI 1, 38, 
119-150, 403, 467, 516-524; 2, 37, 659; 3, 15-27, 93-95, 
112-119; 4, 298, 76; Morgan II 1988, 201 ff, 214 ff, nr 97, 122, 
126, 128, 137; Nisbeth 1995, 225-231, 253; Sauerländer 1970, 
118; Schiller 1990-1991 Bd 5: I-II pl 267, 269, 367 a, 413, 687, 
835-860, 1020.

16:4. TIDIGARE TOLKNINGAR AV
OLAVSUNDERLIGGAREN (kap 4:3:1)

Käll: Adam 1984, 86, 101-104, 137, 143, 230, 270, 295; Bureus 
J T vis. 1601; DgF 50 A; Eenberg, J. 1704; Hkr II kap 49; Gylle- 
nius inv. 1651; Leg kap 3; SFSS 7:2, 863; Peder Claussen Friis; Ps 
110:1.

a) Ett hedniskt och syndfullt jagl
Litt: Blindheim 1981, 66, 1981:11, 132; Braun 1943, 570, 815; 
Blindheim 1981, 66, 1981:11, 132; Buvarp 1964, 196; Bo 1955, 
59; Cornell 1914, 66-67; 1918, 159; Engelstad 1936, 35; Fett 
1931, 82; 1938, 57, 91, 126, 135 ff, 139; Fidjestol 1987, 124; Fi
scher 1965, 398; Günnes 1981, 25; Heinrichs 1994, 47; Lange 
1967 sp 568; Lidén 1984, 24; 1984:11, 145-156; Mowinckel 1928, 
44-46; Nygren 1945, 171; Odenius 1949, 26; Sagas 1997, 
573-584; Seierstad 1930, 23; Wallern 1947, 39, 137.

b) Halvbrodern Harald?
Litt: Ahnlund 1919, 328 ff; 1924, 40; Andersson 1976, 53, 1980, 
221; Blindheim 1981: 66; 1981:11, 132; Bo 1955, 59, 72-73; 
1981, 94; Ehn 1977, 15; Ek 1931, 58 ff; Haastrup 1981, 154; 
1985 kap 6; Krag 1995, 130; Lange 1967 sp 569; Lidén 1984, 24; 
1984:11, 145-156; Lindgren 1981, 144; Norberg 1970, 17; Ny
gren 1945, 173; Sahlgren 1940-41, 26 ff; Thordeman 1954, 175, 
212-213; Wallem/Irgens-Larsen 1947, 137, 260 ff.

c) Banemannen?
Litt: Andersson 1976, 24, 39, 64; Blindheim 1981:2, 114; Bose 
1996, 194; Dahlby 1977, 93; Eriksson 1975, 16; Hkr II kap 228; 
III, 34 kap 14; Iversen 1998; Lange 1967 sp 569; Lidén 1984, 26; 
1984:11, 145-156; Lindgren 1996, 354; Nilsén 1986, 446; Nor
berg 1970, 17; Peters 1950, 728; Sagas 1997, 47-56; (Frostatings
lagen) Sandnes 1992, 256; Sauerländer 1970, 118; Svanberg 1993, 
363; Wallem/Irgens-Larsen 1947, 68, 137, 260.

d) Trollet Skallei
Litt: Ahnlund 1919, 336-338; 1933, 102; Andersson 1950, 221; 
Boëthius-Romdahl 1935, 52; Bo 1955, 59; 1981, 47-49; Cornell
1914, 63-67; 1918, 159; Daae 1879, 108, 124; Dahlby 1977, 176; 
Fossenius 1943, 38, 107, 121-122, 124; Jacobsson 1995, 115; 
Karlsson 1995, 275; 1996, 221 ff, 265; KF, 50; Krag 1995, 123; Li
dén 1984, 24; 1984:11, 145-156; Lindgren 1996, 354; Norberg 
1970, 17; Nyman 1980, 27-28, 37-39; Roosval 1925, 57, 75, 83; 
Sahlgren 1940-41, 21-29; Seierstad 1930, 23; Svanberg 1975, 51; 
Törnblom 1993, 342; v. Sydow 1907, 204 ff; 1908, 25; af Ugglas
1915, 295, 377; Wallem/Irgens-Larsen 1930/1947, 38-40, 95, 
119.

e) En god drake?
Litt: Blindheim 1981, 66; 1981:11, 133; Claussen 1975, 140; Fos
senius 1945, 33; LCI 1, 520; Irgens-Larsen 1947, 228, 261-263; 
Karlsson 1976, 168 ff; Lidén 1984, 24; 1984:11, 145-156; Leuven 
13:1; Lübeckpassionalet; Mackeprang 1931, 61; 2 Mos. 7:10; Reu- 
tersvärd 1970, 19ff; Sahlgren 1940, 21; Storm 1880, 281; Svan
berg 1975, 52; Trætteberg 1961 sp 367; 1969, sp 279, 283.



Verk med legendmotiv (1-10) och attribut (11-16) samt källor, litteratur, stil och förebilder

17. OLAVSALTARE OCH OKTOGONEN 
I NIDAROSDOMEN (kap 5:1)

Bland forskningslitteraturen kring Nidarosdomen kan nämnas G. 
Fischers grundläggande arbete Domkirken i Tro?idheim. Kirkebygget 
i middelalderen, T. Lysakers Domkirken i Trondheim. Fra katedral till 
sognekirke 1537—1869 och H. A. Andersens artikel Olav Kyrres bis- 
pekirke i Trondheim i det 11. århundrede. En sammanfattning ges i 
Norges kunsthistorie Bd 2 och en litteraturöversikt 1983 i E. Hoh- 
lers Norsk middelalderkunst. Litteratur 1970—1983. I jubileumsbo- 
ken Nidarosdomen 1997 tar G. Danbolt arkitekturens liturgiska 
funktion. I katalogen Museet i Erkebispegården 1997 redogör 0y- 
stein Ekroll för byggnadshistorik och skulptursamlingen. Vad gäller 
oktogonens symbolik kan även nämnas Martin Blindheims uppsats 
St Olav — ein skandinavischer Oberheiliger 1981. Vad gäller oktogo- 
nen samt Olavskyrkor, kyrkorum och Olavsaltare hänvisas till övrig 
forskning: Achen 1996, lOf, lll;Andersen 1995,44; 1997, 100 ff; 
Banning 1984, 68; Beskow 1995, 73-78; Bonnier 1987, 38, 78, 
89, 110, 242; Ekroll 1997, 10-57; Engelstad 1936, 195-209; 
Eriksson-Schei 1993, 9-193; Fett 1908, 21 ff; 1909, 16, 54-57; 
Fæhn 1955, 604 ff; Irgens-Larsen 1963, 7-29; Jacobsson 1995, 
223; Johnsen 1955, 15, 113 ff, 254 ff; Karlsson 1995, 275, 1996, 
252-280; LCI 1, 516-529; 4, 258; Lindgren 1995, 30, 83 ff, 303;
1996, 24-27, 310-411; Nilsén 1986, 244; 1991, 17, 95 ff; NKH 
1984, 269 ff; 1996, 25 ff, 303; Meyer 1930, 179-188; Nyberg
1997, 53 ff; Tuulse 1968, 36, 40, 111; Ugglas 1915, 560; Wallem 
1930:11-111; Wichström 1981, 253 ff; 1984, 269.

18. O LAVSSYMBOLIKEN OCH DEN 
NORDISKA UNIONEN (kap 5:2)

Olav-Knut-Erik som par eller triumvirat: Franzén-Nockert 1992, 
58; Helander 1989, 113, 214, 249ff; Kofod-Hansen 1986, 61 ff; 
Lindgren/Symp. Helgon i Norden 1998. Mackeprang 1930, 60; 
Nisbeth 1986, 35; Nyberg 1981, 69-84; 1988, 43 ff; 1997, 53-80; 
Thordeman 1954, 173 ff; 1960; Wallin 1975, 52, 115, 130, 204 ff.

Käll och litt. Elistoria, Allm. Ahnlund 1954, 127-129, 137-142; 
Blom 1981, 76-77; 1987, 25, 37ff; 1988, 12fif; 1991, 226; 1992, 
42, 118 ff, 166, 226 ff; Bygden 1954, 321, 332-33; Christensen 
1980, 19 ff, 32, 50 ff, 60, 85, 107 ff, 131 ff, 147 ff, 301 ff; Daae 
1879, 104; DKS nr 46-57; DN 1855, 588; 1861, 549; Eriksson- 
Schei 1993, 168; Ersgård 1988, 48, 117, 198; Etting 1986, 12ff, 
50; Fett 1938, 96-109; Fæhn 1955, 622; Gallén 1993, 23 ff; Harn
te 1955, 453; Haug 1995, 19-43; 1996, 42, 76, 87, 145, 175-180, 
199-205, 206-229, 290-297, 328-332, 377-391; Isl Ann. 
1370-1371, 228-229; Joys 1955, 431; Kaspersen 1985, 52-54; 
1996, 228, 232; Kofod-Hansen 1986, 62 ff; Kumlien 1973, 625; 
Larsson 1997, 17ff, 30-37, 44, 59ff, 72ff, 83-90, 102-111, 149, 
232-243, 270-316, 329ff, 390ff; Lindberg 1923, 319; Linton 
1987, 51; 1997, 9, 12 ff, 57 ff, 67 ff, 78-86; Lundegårdh 1997, 
127 ff; Lönnroth 1934, 36-59, 148 ff, 167, 261 ff, 272 ff, 322, 334; 
NH 4, 19-49, 248 ff, 273 ff, 284 ff, 325 ff; NH 5, 9-35, 45-70, 
140, 183, 190-208, 200-220, 273, 292 ff, 324 ff; Nordman 1964, 
317; Schmid 1954, 168; Seierstad 1955, 589; Union 1996, 23, 28, 
33, 47, 87, 123, 230, 284; Wächter 1987, 103 ff.



Dat Liturgi/Legend Saga Krönika/Lag Dikt och Ballad

_ Bibeln: GT7NT, Apokryfer
1030 Anglo Saxon Chr. Glælognskvida
1040 Wilh. Jumièges Arvedrapa
1050 Leofriccollectariet
1060 Red Book of Darley (Derby)
1070 Adam av Bremen
1170 Bysant. krönikor
1152 Geisli
1170 [Translatio S.O.?] Historia Norvegiae
1180 Passio Olavi Theodricus Munk
1190 Vallentunakalendariet Ågrip
1200 Acta Sancti Olavi Sverres saga
1200 Gno. Homiliebok
1210 Ordo Nidrosiensis
1220 Legendariska sagan Snorre, Stora Olavssagan
1240 Snorre, Heimskringla
1250 Antiph. Nidrosiense
1260 Rödulftåten Kongsspegelen
1270 Håkon Håkonssons saga
1274 Hirdskråt
1280 Jönsbok
1290
1325 Olavssaga, AM 68 [H. Olav og troldene]
1360 Pred C352, C377 Gutasagan
1367 Olåfsrima
1370 Utrechtlegenden (förl)
1394 Hateyjarbök ( tillägg)
1400 Ordo Lincopensis
1420 Bergsbök
1430 Pred C331
1440 Isl. Legendarium
1440 Fnsv Legendarium
1450 Historia Sancti Olai
1460 Ribelegenden
1480 [H. Olavs VaeddefartJ
1485 Leuvenlegenden
1493 Brev. Lincopense
1495 Brev. Strengnense
1496 Brev. Upsalense
1498 Brev. Scarense
1492 Liibeckpassionalet (-1507)
1503 Miss. Lincopense
1514 Miss. Lundense
1517 Brev. Roschildense, Lundense, Arosiense
1519 Brev. och Miss. Nidrosiense
1591 Vedels visbok, ballader



Ort/Kyrka Seglats Kappsegl
klyvn

Troll
Lindeb

Bågskytt 
övr besätt

Skepp
1 m—3 m

Olavsattr 
vapen, krona

Carrowpsaltaren Seglats Klyvn 1 m Yxa, kr,

Berg Seglats 1 m
orantgest
?

Ö Vram Seglats 1 m Svärd, rustn

Torshälla Seglats 1 m, drake Yxa, kr, glob

Skamstrup Sjöstrid Bågsk 2 st 1 m Olav? rustn

Höjby Kappsegl? 2 st 1 m Båge, kr

Flateyjarbök Sjöodjur Svärd, rustn

Stralsund Seglats Spy, last 1 m Yxa, kr, gl 
välsign.gest

Salo Seglats Klippor Bågsk 1 m Yxa, kr, gl

Ulfsby [förl, bev dok] Seglats Vildar Svärd

Vallensbäk Seglats Sjötroll
Sjöjungfr

Spy 1 m Yxa, kr, gl

Kirke-Hyllinge Seglats Sjötroll Lodhyvare 1 m Kr, gl, ror

Sigerslev-Vester Kappsegl Bågsk
3 pilar

1 m Yxa, kr 
befalln.gest

Lid Kappsegl Troll Märs, krig 1 m, oxe Yxa, kr, gl 
befalln.gest

Solna Kappsegl Skeppsg rå 2 m, 1 m ?
oxe

Ösmo Kappsegl Troll
Lindeb

Bågsk
Märs, krig

2 st 1 m
oxe

Yxa, kr, gl

Sala Kappsegl 2 st 1 m? ?

Övergran Kappsegl Troll
Sjöjungfr

Skeppsg 
Märs, krig 
Spy

2 st, 1 m Yxa, kr?

Dingtuna Seglats Troll
Lindeb

Märs, krig 
Spy

2 m Yxa, hatt 
befalln.gest

Floda Seglats Troll
Lindeb

Märs
Spy

1 m, oxe Yxa, kr, gl 
befalln.gest

Husby-Sjutolft Seglats Troll
Bock
Sjöodjur
Sjöjungfr

Bågsk 1 m Yxa, kr, gl 
befalln.gest

Kumla Seglats Troll
Lindeb

Krig 1 m, oxe Yxa, kr, gl 
befalln.gest

Almunge Seglats Troll Krig, spy 1 m Yxa, kr, gl

Danmark Seglats Troll Bågsk 1 m Yxa, kr, gl 
befalln.gest



Ort/Kyrka Seglats Kappsegl Troll Bågskytt Skepp Olavsattr
klyvn lindeb övr besätt 1 m—3 m vapen, krona

Stavby Seglats Troll
Lindeb

Krig, yxa 2 m, oxe Båge, kr

Odensala Seglats Troll Krig, yxa 2 m Spira, kr 
befalln.gest

Roslagsbro Kappsegl Krig, böss 2 st 1 m Rustn

Nykyrko/Kaland Seglats Troll Krig
Ankare

1 m, oxe Spira, rustn, gl, glob

Finström Seglats Ankare 1 m Yxa, kr, gl
Po jo Seglats Ankare 1 m Båge, kr, gl
Korpo Seglats Ankare 1 m Kr, gl
S Marie Seglats Ankare 1 m Yxa

Knutby Seglats Sjöodjur 2 m Båge?

Länna Seglats + Erik Troll Bågsk 1 m, oxe Kr, mant 
befalln.gest

Misterhult Seglats 1 m Rustn

Overenhörna Seglats Landstign Troll Ankare 1 m, oxe Spira, kr, glob
Yxa Skeppsg

Präst
rustn

Söderköping Seglats Klyvn 1 m Kr, mant

Danzig Kyrkans 3 m Yxa, Kr, gl
skepp rustn

Nijmegen Kyrkans + Maria Märs 1 m Yxa, kr
skepp Vik rustn, mant

Lübeckpassionalet 2:a Kappsegl Ängel 3m Yxa, kr, rustn
Klyvn Ouds hand

Tegelsmora Seglats Troll Ankare 2m, oxe Kr, mant
Skeppsg rå 
Märs, böss

befalln.gest

Dannemora Seglats Klippor Troll Väpn, yxa 3 m Kr, gl
2 Lindeb oxe befalln.gest

Värmdö Seglats Klyvn Troll Bågsk 3 m, oxe Båge, kr
Lodhyv pil i vanten 

befalln.gest

Köping 2:a Kappsegl Präst 2 m Kr, mant
Klyvn Ängel välsign.gest



Konstverk Sår 1 Sår 2 Sår 3 Olavs vapen

Carrowpsaltaren Yxa/h knä Yxa

Sjösås (1) Yxa/v knä Svärd,v lår Yxa, v höft Sköld, hjälm

Åhus Yxa/h knä -

Kaupangerantem. Yxa/h knä Yxa, brynja

Resealtaret (Oslo) Yxa/h knä Lans, magen Yxa, h axel -, brynja

Östra Vram Yxa/v knä -

Årdalantemensalet Yxa/h knä Spjut, bröst -, korsglob

Trondheimantem. Yxa/h knä Spjut, bröst Svärd, v hals Svärd, sköld, brynja

Flateyjarbok Yxa/v knä Spjut, h sida Yxa, h axel Svärd

Risinge Yxa/h knä -

Stralsund Yxa/h knä Svärd, hjälm, rustn

Salo (1)
Salo (2)

Yxa/hals
Yxa/h knä

? ? Hjälm, rustn
Yxskaft

Ulfsby ? ? ? Svärd, rustn

Lid Yxa/h knä -

Roslagsbro Yxa/h knä Yxa, hjälm, rustn

Overenhörna Yxa/v knä -

Söderköping ? Rustn

Kumla Yxa/h knä Yxa, hjälm, rustn

Ostuna Yxa /v knä Yxa, h axel -

Knutby Yxa/h knä Lans, hjälm, rustn

Danmarks kyrka ? ? ? Dolk?, hjälm, rustn

Värmdö (1)
Värmdö (2)

Yxa/rygg
Yxa/v knä

Rustn
Yxa



Texter Sår och dödssätt, baneman Olavs vapen

Leofriccollectariet Lidande, smärta Trons sköld och svärd, 
frälsningens mur

Adam av Bremen Mord, lönnmord -
Sigvat Svärd, sår Svärd
Glælognskvida Hård kamp -
Geisli Svärd, sår Svärd, Hneter, sköld?
Theodricus Munk Ett sår -
Agrip Ett sår/knä Svärd

Passio Olavi Spjut, hugg Trons brynja
Andens svärd

Gammelnorsk hom. Pilskott/knä Hugg/kinden Trons brynja
Guds ord som svärd

Olavsofficiet Lidande, strid, blodsutgjutelse Trons gördel
Andens svärd 
Frälsningens hjälm

Lux illuxit Hotelser, hård kamp mot asatron mod och kraft
Rex Olavus gloriosus Svärdshugg

Legendariska sagan Banesår/benet 
Kalv Arnesson

Fler sår Svärdet Bäsing

Snorre (Hkr II) Yxhugg/h knä Spjut/sidan Hugg/halsen Svärd, spjut sköld,
Torsten
Knarrsmed

Tore Hund Kalv? hjälm, brynja

Håkon Håkonssons saga (reliker: spjut, yxa)

Flateyjarbök Yxhugg/h knä Spjut/sidan Hugg/halsen Svärdet Bæsing
Torsten
Knarrsmed

Tore Hund Kalv? hjälm, brynja

Gilsson Olafsrima Tynnoks/knä Buken Hugg Svärd, Hneite
Torsten Tore Kalv

Historia S. Olai Yxa/knä Spjut/buk Hugg/hals Huggvapen
Torsten
Knarrsmed

Tore Hund Kalv

Fornsv. legenden Ovän, en här 
Kung Knut

En här

Brev. Lincopense Stick i bröstet Yxhugg knä Hugg i hals
Tore Hund Torsten Kalv

Knarrsmed Arnesson

Ribe (9:1) strid 1 Lansar, yxor, bågar, kastvapen Spjut, baner

Ribe (15:1) strid 2 Osårad före drömsyn Trons rustning
Pilar, spjut, yxor Andens svärd
Banesår av yxa och spjut efter drömsyn
”Broder”

Utrechtlegenden Korsfäst -
Leuvenlegenden Korsfäst, bunden -
Lübeckpassionalet Korsfäst, bunden



1. ADORANT, STIFTARE (se kap 5:2:2) Gravsten: Værnes 
Kalkmålning: Födelsekyrkan Betlehem, Kaga, Gärds Köpinge, S:t 
Olof, Roskilde, Lid
Sigill: Bergen, Nidaros, Oslo, Skänninge, Skara, Hilleshög 
Trämålning: Stralsund, Värmdö

2. BALDAKIN (se kap 3:4:5)
Bokmålning: Jönsbök AM 160 4to, Arnabælisbôk AM 135 4to 
Trämålning: Söderköping

3. BANER (se kap 3:7:4, 6)
Trämålning: Stralsund, Värmdö

4. BARFOTA (se kap 4:2:2)
Bokmålning: Antiphonarium Nidrosiense, Olavssaga AM 68

5. BISKOPSKRÄKLA (se kap 1:4:2)
Skulptur: S:t Olof
Ev. efterref. attribut i samband med S Olavs biskopsmitra på efter- 
ref. kollektskopa i samma kyrka.

6. BJÄLLROR (se kap 1:4:2)
Kalkmålning: Arboga, Gualöv, Östra Sönnarslöv

7. BLOTTAT KNÄ (se kap 1:4:2)
Skulptur: Fresvik, Hangelösa, Njutånger 
(Claussen 1977, 14, 20; Schwarz 1988, 26)

8. BOK ELLER BOKRULLE
Bokmålning: Antiphonarium Nidrosiense, Skalhöltsbök AM 351, 
Olafs saga fragmentet UUB Delag. 4-7, Islenszk Teiknibök AM 
673 a III, Jönsbök AM 345 fol, Reykjavikfragmentet NMR 3411 
Kollekttavla: S:t Olof 
Skulptur: Skedsmo, Lunner

9. BRÖD SOM STENAR (se kap 3:10:4)
Glasmålning: York
Relik: Bro, Köpenhamn 
Trämålning: Barton Turf

10. BÄLTE (se kap 1:4:1)
Bältet är på de tidiga skulpturerna utformat som ett midjeskärp 
med spänne knäppt mitt fram, ofta med en skärpända hängande 
framtill. Se Kullerstad. På 1400-talet kan bältet sitta löst på höften 
över en tunika, brokadrock eller en rustning. Det breda riddarbäl- 
tet är ofta rikt utsirat och dekorerat. Höftbältet kan markera ålder
domlighet (Tegnér 1997, 477). I Olavsliturgin betecknas bältet så
som ”rättfärdighetens gördel” och inräknas i hans ”andliga” vapen 
(se kap 3:7:1). I Legendariska sagan uppges bältet vara hämtat ifrån 
gravhögen över den döde kung Olav Geirstadalv (se kap 3 inl).

11. CIBORIUM (se kap 1:4:3,)
(även relikvarium)
Benrelief: Digbystaven 
Glasmålning: Gerum, Hörsne, Lye 
Kalkmålning: Sigtuna, Neder-Luleå 
Pilgrimsmärke: Alstadhaug, Moster, Trondenes 
Sigill: Köping 
Silverkalk: Ulstein
Skulptur: Nävelsjö, Väte, Hov, Glanshammar, Hammarby, Vårds
berg, Granhult, Överenhörna, Bollnäs, S:t Olof, Gällared, Fulltof- 
ta, Dalby, Östra Tomarp, Ilsbo, Över-Torneå, Ljustorp, Össeby- 
Garn, Skede, Hallaröd, Hedesunda, Funbo, Knutby, Källa, Skee, 
Fryksände, Åker, Runtuna, Kräklingbo, Bälinge, Skellefteå, Kö

ping, S. Sigfrid, Häglinge, Åseda, Vaksala, Odensala, Linde, Salo, 
Rimito, Ulfsby, Hasle, Alstadhaug, Fana, Nesna, Bergen, Hjörund- 
fjord, Luröy, Skervöy, Helgöy, Kistrand, Kvæfjord I, II, Vik (Fos- 
nes), Otteröy, Måsöy I, II, Syvde, Andenes, Veien, Grip, Leka, Röst, 
Ringsaker, Sakskobing, Gjestelev, Holmstrup, Lübeck, Reval 
Textil: Lavik, Nijmegen
Trämålning: Södra Råda, Ganthem, Korsnäs, Kräklingbo, Risinge, 
Tjällmo, Rumskulla, Segersta, Vörå, Glöshaug, Sömna, Austvoll, 
Berg, Bygland, Röldal, Holmedal, Horg, Fjell, Fosnes, Grip, Leka, 
Röst, Sömna, Trondenes I, II, Veien, Vevring 
Valvbricka: Skanör
(Lindgren 1987, 104; 1996, 455; Liden 1997, 45, 100; 1998, 78)

12. DOLK (se kap 3:7:5)
Kalkmålning: Danmarks kyrka, Doberan

13. DOPHÄTTA (se kap 3:2:1 och tab 2:2)
Trämålning: Stralsund

14. DORSALE 
Kalkmålning: Stenkyrka
Skulptur: Austvoll, Röldal, Ljustorp, Bro, Hall, Malung, Nykyrko, 
Tenala

15. FANA (se kap 3:7:1, 5)
Benrelief: Resealtare (Oslo?)
Skulptur: Östra Tommarp

16. FÅGEL (se kap 1:4:2 och kap 3 inl)
Bokmålning: Jönsbök, Hirdskråt AM 126 4to
Mynt: Leofa/Olav Haraldsson, typ Ethelred II: Helige andes duva 
(Skaare 1989, 381 ff; Viking og Hvidekrist 1992, 371)
Silverbeslag: Vadstena 
Stenskulptur: Eidsberg

GLOB, se riksäpple, världsklot

17. GLORIA (se kap 1:4:1)
I de flesta fall är Sankt Olav försedd med en gloria, i målningar of
ta med en enkel gyllene skiva. I altarskåp är glorian målad på skå
pets dorsale bakom huvudet. Ibland är den utsirad med mönster 
och försedd med inskription i eleganta bokstäver, t ex ”Sanctus 
Olaus rex”, Sankt Olav konung, eller ”Ora pro nobis sancte Ola”, 
Bed för oss Sankt Olav.

18. HALSKEDJA 
Skulptur: Bollnäs 
Trämålning: Lübeck

HANAP (se ciborium, kap 1:4:3)
(Irgens-Larsen 1947, 256 ff; Dahlby 1977, 175; Skans 1991, 39).

19. HANDGREPP I MANTEL (se kap 1:4:2)
a) Grepp i mantelband (v hand)
Bokmålning: Carrowpsaltaren, Uppsalapsalteriet C 465 
Sigill: Nyland, Satakunda 
Silverbeslag: Vadstena 
Silverkalk: Skövde, Askersund
Skulptur: Fresvik, Tanum, Röldal, Dale, Grong, Eidsberg, Kyrkje- 
bo, Hillestad, Träkumla, Grötlingbo, Linde, Kristberg, Stråvalla, 
Sällstorp, Öra, Varnum, Ukna, Södra Vi, Ramkvilla, Törnsfall, 
Stråvalla, Kristberg, Östra Vram, Forsa, Hemsjö, Torp 
Trämålning: Kvæfjord



b) Grepp i mantelfåll 
(v hand)
Skulptur: Stora Malm
Trämålning: Grönaueraltar Lübeck, Barbieraltar Stralsund

20. HANDGREPP I BÄLTE (se kap 3 inl)
(v hand)
Skulptur: Kirkwall 
Trämålning: Skällvik

21. HANDGREPP OM SKAFT (se kap 4:1)
(yxan förlorad, spira?)
Skulptur m höger handgrepp bev: Lunner, Skedsmo, Tanum, Dale, 
Austevoll, Östrååt, Bö, Skervöy, Kvæfjord, Vik, Bergen, Hasvik, 
Andenes, Onsöy, Dädesjö, Revsund, Valö, Njutånger, Hedesunda, 
Hölö, Ljustorp, Bro, Träkumla, Hablingbo, Linde, Väte, Bunge, 
Sällstorp, Södra Vi, Nottebäck, Källa, Kullerstad, Frötuna, Vansö, 
Visnum, Malung, Norra Ny, Bärbo, Kumla, Tillinge, By, Skönber- 
ga, Alsike, Granhult, Överenhörna, Jumkil, Övergran, Over-Selö, 
Hammarby, Vårdsberg, Bälinge, Forsa, Borgsjö, Mattmar, Rö, Skel
lefteå, Skuttunge, Arnäs, Bollnäs, Köping, Össeby-Garn, Vaksala, 
Rusko, Nykyrko, Vånå, Ulfsby, Hollola, Hasle, Fell, Reval, Breck- 
lum, Stralsund, Wismar.
Skidptur med vänster handgrepp bev.: Vestfold, Vaalse, Boeslunde, 
Östra Ryd, Odensala.

22. HAND, VILANDE (se kap 1:4:2)
Skulptur: Valö, korbänk: Stralsund

23. HANDSKAR, CEREMONIELLA 
Bokmålning: Arnabælisbôk AM 135 4to 
Sigill: Bergen
Skulptur: Kyrkjebö, Resealtaret (N)
Trämålning: Kvæfjord, Söderköping

24. HATT
Kalkmålning: Alnö, Dingtuna, Ekeby, Tensta, Västeråker 
Silverkalk: Buksnes
Trämålning: Austvoll, Aarhus, Glöshaug (Haram)

25. HJÄLM (se kap 1:4:3)
Bokmålning: Flateyjarbök 
Kalkmålning: Knutby, Roslagsbro 
Skidptur: Sjösås

I Olavsliturgin betecknas hjälmen som ”frälsningens hjälm”, ga
lea salutis (se kap 3:7:1).

26. HUND (se kap 3:4:6)
Kalkmålning: Lid

27. HÄST (se kap 3:5, 3:7:2)
Benrelief: Resealtare 
Bokmålning: Carrowpsaltaren 
Kalkmålning: Knutby, Åhus 
Trämålning: Trondheimantemensalet

28. KALK (se kap 1:4:3)
Kalkmålning: Tuse

29. KEJSARKRONA 
Benrelief: Jakthorn Reykjavik 
Bokmålning: AM 345 fol Reykjavik 
Silverkalk: Ulstein

30. KORS (se kap 1:4:1)
Kalkmålning: Betlehem (korsspira?)

Skulptur: Knutby, Ryssby (? Kalmar Museum)

KORSGLOB (se riksäpple)

31. KRONA OCH KUNGLIG SKRUD 
(se kap 1:4:2)
Utformningen av Sankt Olavs krona följer den allmänna utveck
lingen av kronor, från en äldre romansk typ med hög rak kronring 
till den sengotiska utsvängda kronringen med rikt utskurna bladfli- 
kar.

Full kröningsskrud består av alba, heraldisk eller brokadmönst- 
rad tunika med pälsbräm, ibland gyllene eller med slitsar. Däröver 
en pälsfodrad kröningsmantel, en kåpa likt en liturgisk biskops- 
skrud, av sammet eller brokad, försedd med mantelband eller spän
ne mitt fram eller på ena axeln. Förutom regalierna krona, spira, 
riksäpple, ring och svärd tillkommer även bröstspänne, halskedja, 
ring, sporrar och handskar. (Se vidare Wallem 1947, 127-136, 251 
ff; Schramm 1956, 779 ff; Stang 1997, 65 fif; Tegnér 1996, 464- 
485; Thordeman 1954, 215: ”civil dräkt”.)

Sankt Olav bär dock ej alltid full kröningsdräkt och som ”kung
lig skrud” kan då räknas ceremonidräkt (ced) med mantel och tu
nika. Under senmedeltiden bär S Olav ofta en kort brokadrock, 
som kan vara dekorerad med bjällror och pälsbräm (Lindgren 1996, 
377).

32. KRONA MED HATT (TURBAN)
Kalkmålning: Dannemora
Skulptur: Austevoll, Leka, Grip, Röst, Östra Tommarp 
Trämålning: Barbieraltar i Stralsund, Berg, Horg, Kvæfjord

33. KUNGSSTAV MED HAND 
Sigill: Bergen

34. LEJONTRON 
Skulptur: Hubbo

35. LIVSTRÄD (se kap 3 inl och tab 2:11)
Benrelief: Digbystaven
Kalkmålning: Skamstrup, S Marie 
Silverbeslag: Vadstena (Sak 4:9)
Skulptur: Vamlingbo 
Trämålning: Kräklingbo 
Trärelief: Hemsedal

36. LUR
Kalkmålning: Dalhem [ej med. urspr.]. Historieromantisk Olavs- 
bild skapad av Axel Herman Hägg omkring 1900, kopia av hans 
träskulptur i Floda högaltarskåp 1888 (Lidén 1997, 18).

37. MONSTRANS 
Kalkmålning: Tortuna 
Korstol: Hollola

38. MUSIKANTER 
Benrelief: Jakthorn Reykjavik 
Kalkmålning: Tuse 
Trämålning: Värmdö

39. MUSICERANDE ÄNGLAR (se kap 3:8)
Trämålning: Vansö
Skulptur: S:t Olof

40 NARR (se även tab 7)
Kalkmålning: Skivholme 
Skulptur: Korbänk Lübeck



Alfabetiskt register över Olavsattribut

41. NORGES VAPENSKÖLD (se kap 4:1)
Sigill: Drottning Margareta 1388 
Skulptur: Korbänk Stralsund

42. ORANTGEST
Dopfunt: Kirkehelsinge, Förslev, Skanör 
Kalkmålning: Tegelsmora 
Pilgrimsmärke: Morkarla

43. PALM 
Skulptur: Ström
(ev. efterreform. tillägg)

44. PENNINGPUNG (se kap 3:5:3 och tab 2:5)
Trämålning: Trondheim

45. PILBÅGE (se kap 3:3:5—7 och tab 4)
Textil: Skogbonaden 
(Franzén-Nockert 1992, 58).
De tre kungabilderna har tidigare även tolkats såsom Heliga Tre 
Konungar eller Oden, Tor och Frej

46. RADBAND (se kap 3:1:2 och tab 2:1)
Trämålning: Värmdö

47. REP (se kap 3:7:9 och tab 2:7)
Trämålning: Andenes

48. RIKSÄPPLE/GLOB (se kap 1:4:2)
a) Med kungahållning:
Skulptur: Hangelösa, Vallstena, Hammar, Eldsberga, Lidhult, Källa, 
Kulllerstad, Frötuna, Kil, Visnum, Tortuna, Näshult, Eskilstuna, 
Skerike, Alsike, Kumla, Vidbo, Helsingborg, Hidinge, Vansö, 
Över-Selö, Kvibille, Jumkil, Övergran, Värmdö, Nykyrko, Vånå, 
Korpo, Ulfsby, Brändö, Hollola, Hammarland, Hauho, Lampis, 
Kemi, Luvia, Bertils, Wismar, Danzig 
Trämålning: Frösunda, Stralsund m.fl. (se Katalog I—III)

b) Korsglob:
Bokmålning: Olavs saga AM 68 
Sigill: Herringfleet, Nidaros domkapitel 
Skulptur: Näshult, Korpo

c) Riksäpple, med kejsarhållning:
Kalkmålning: Torup (?), Kumla 
Pigrimsmärke: Sånga
Skulptur: Tyldal, Austvoll, Stöde, Ljustorp, Nävelsjö, Hubbo, Åre, 
Lena (?), Borgsjö, Brecklum

d) Världsklot:
Benrelief: Resealtare (Oslo?)

49. RING
Relikskrin: Hedal

50. ROS 
Sigill: Nidaros 
Trämålning: Trondheim

51. SKÄGGLÖS (se kap 1:4:1)
Bokmålning: Carrowpsaltaren, Antiphonarium Nidrosiense, Jöns- 
bök 3268 4to fol, Olav saga fragment UUB Delag 4—7 2v, Islensk 
Teiknibök AM 673 a 4o, Flateyjarbök 
Glasmålning: Gerum 
Gravsten: Vaernes
Kalkmålning: Torup, Åhus, Finström, Pojo, Tegelsmora, Tortuna,

Pilgrimsmärke på klocka: Moster
Sigill: Oslo, Bergen, Drottning Margaretas sigill 1388, Torshälla, 
Åland, Satakunda, Nyland 
Silverbeslag: Vadstena
Skulptur: Lunner, Sjösås, Gamla Uppsala, Roslagsbro, Glansham
mar, Kil, Runtuna,
Trämålning: Kaupanger, Danzig, Sorö

52. SKÖLD (se kap 3:7:1 och tab 2:7)
Kalkmålning: Födelsekyrkan Betlehem 
Skulptur: Rusko (Fig 157), Sjösås, Resealtaret 
Trämålning: Trondheimantemensalet

b) Sköld med Norges vapen, se 41 
Korstol: Stralsund
Sigill: Margareta I 1388

c) Sköld, underliggare:
Skulptur: Arnäs, Bollnäs, Länna (Sö), Misterhult, Väte

53. SPIRA (se kap 1:4:2)
Bokmålning: AM 132 4to
Kalkmålning: Ekeby, Ö. Sönnarslöv, Gärds-Köpinge, Nora 
Pilgrimsmärke: Buskerud
Sigill: Nidaros domkapitel, Olavsklostret Oslo, Linköping (rådman 
Hemming)
Silverbeslag: Vadstena
Skulptur: Tensta, Övergran, Asker, Hög, Hållnäs, Mariakyrkan Lü
beck
Textil: Toledo
Trämålning: Söderköping, Segersta, Linde, Grund Eyrafjördur

54. SPJUT (se kap 3:7:1 och tab 2:7)
Bokmålning: Arnabælisbôk AM 135 4to 
Skulptur: Skee, Misterhult (Knut?)
(Lange 1967, 572)

55. SPORRAR (se kap 1:4:3)
Kalkmålning: Roslagsbro, Knutby 
Skulptur: Kyrkjebö (N)
(Tegnér 1996, 464-485)

56. SPRÅKBAND (se kap 3:6:1-4 och tab 2:6)
a) Språkband i handen:
Kalkmålning: Ekebyborna 
Textil: Toledo 
Trämålning: Trondheim

b) Språkband med text:
Bokmålning: Carrowpsaltaren
Kalkmålning: Danmark, Floda, Knutby, Odensala, Risinge

57. STEGE (se kap 3:6:3—4 och tab 2:6)
Kalkmålning: Danmark, Hanebo, Knutby 
Trämålning: Trondheimantemensalet, Länna

58. STRIDSHANDSKAR (se kap 3:7:1)
Skulptur: Alsike, Yttergran, Össeby-Garn, Vårdsberg, Skellefteå,
Andenes
Trämålning: Fjell

59. SVÄRD VID HÖFTEN (se även tab 5)
Trämålning: Rumskulla, Lübeck
Skulptur: Köping, Bygland, Vörå, Aarhus, Skanör, Lübeck, Sömna 
(Vik)
Textil: Vatnsfjordur
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b) Svärd i handen (se även tab 5):
Skulptur: S. Sigfrid, Näshult, Risinge, Runtuna

60. TORN (se kap 3:4:2 och tab 2:4)
Bokmålning: Olavssaga, AM 68 
Trämålning: Ostuna

61. TRON
Benrelief: Resealtare (Oslo?)
Bokmålning. Antiphonarium Nidrosiense, Arnabælisbôk, Carrow
psaltaren, Jönsbök, Olavssagan AM 68, Olavsmässa (NMR 3411), 
Skälhöltsbök, Uppsalapsalteriet C 465
Kalkmålning: Almunge, Danmark, Grötlingbo, Farstorp, Kirke- 
Såby, Knutby, Kumla, Lid, Odensala, Roslagsbro, S:t Olof, Skam- 
strup, Tegelsmora, Torup, Träkumla, Väskinde 
Sigill: Bergen, Köping, Nidaros, Vadstenabeslaget 
Skulptur: Se tronande skulptur (Wallem 8-92)
Trämålning: Andenes, Salo, Sjösås, Söderköping I—II, Tingvoll, År
dal, Ostuna, Överenhörna

b) Sten/Tron (se kap 3:7:8 och tab 5):
Benrelief: Resealtaret (Oslo?)
Bokmålning: Flateyjarbök 
Kalkmålning: Risinge 
Skulptur: Östra Vram
Trämålning: Andenes, Kaupanger, Trondheim

62. TÖRNEKRONA (se kap 3:7:9 och tab 2:7)
Trämålning: Andenes

UNDERLIGGARE (se kap 4:2-3 och tab 7)
Halvklotformat fotstöd eller snedställd fotplatta (suppedaneum). 
Avhuggen trädstam.
Krigare, kung och gycklare.
Duva och lejon, krokodil, drake med djurhuvud.
Drake med krönt manshuvud.

63. VAPENROCK (se kap 3:7 och tab 2:7)
Benrelief: Resealtaret (Oslo?)
Bokmålning: Flateyjarbök
Skulptur, rel.: Östra Vram, Värmdö 
Trämålning: Kaupanger, Trondheim, Stralsund

64. VÄLSIGNELSEGEST 
Kalkmålning: Hall
Sigill: Skara 
Silver: Bolsölje (UO) 
b) Uppgivelsegest (?):
Trämålning: Årdal

65. VÄPNARE (se kap 3:7 och tab 2:7)
Kalkmålning: Alnö, Träkumla, Väskinde 
Skulptur: Sjösås

Helgonrelik, riksregalie: Trondheim [förl] (HHS kap 198-199; Hkr 
III, 46 kap 27-28; Lysaker 1973, 11; Munk, 75; Seierstad 1930, 
78; 1955, 580-581, 589)
Kalendertecken: (Stigell 1974, 37-46)
Pilgrimsmärke: (gjutform) Lödöse, Uppsala (Ekre 1986, 30) 
Pilgrimsmärke på klocka: Bogsta 
Skulptur med löstagbar yxa:
S:t Olof (tab 1:24). (Bringéus 1997, 27ff, 36-41; Dahlby 1977, 
176; Gillberg 1767; Hilfeling 1777; Lidén 1997, 32 har fel. dat. 
1250, ska vara 1520.) V. Husby (Jacobsson 1995, 15)

b) Bildkonst med ceremoniyxa, stridsyxa 
(Lidén 1997, 30-43; 1998,^67 ff):
Benrelief: Resealtare (Oslo?), Biskopskräkla, Digby (Trondheim?) 
Bokmålning: Carrowpsaltaren, Antiphonarium Nidrosiense Add 
47, Jönsbök GKS 3268 4to, AM 160 4to, Olavs saga AM 68, Nat 
Mus Reyk. 3411
Boktryck: Breviarium Nidrosiense 
Glasmålning: Träkumla, Lye 
Gravsten: Værnes 
Kalkmålning: Kaga, Torup, Bro 
Pilgrimsmärke: Sånga
Pilgrimsmärke på klocka: Moster, Ullerslev 
Relikskrin: Hedal
Sigill: Herringfleet, Grimsby, Bergen, Skara, Skänninge, Torshälla,
Kärnbo, Norrköping, Köping
Silver: Askersund, Folkärna, Sparrsätra, Dune
Stenskidptur: Hangelösa, Eidsberg, Lärbro, Uppsala domkyrka (sek)
Takmålning: Tingvoll
Textil: Skog, Mora, Njutånger, Vall, Åkerby 
Trämålning: Kvæfjord, Kaupanger, Årdal, Trondheim 
Trärelief: Hemsedal, Kirkjubo (Färö)
Träskulptur med ev originalets (yx)skaft bevarat i handen: Valö, Stö
de, Sällstorp, Hablingbo, Linde, Träkumla, Revsund, Åre, Drev, 
Östra Vram, Näshult.

För övrig träskulptur se tab 7. (En teknisk undersökning av trä
skulpturernas händer och skaft saknas ännu; se Tångeberg 1986, 
131, 278, 305 ff; Jacobsson 1995, 15, 66, 131; Lidén 1984, 24-28; 
Liepe 1995, 96; 1995:11, 385)

c) Yxa med bladet vänt inåt:
Bokmålning: Olavs saga AM 68, Arnabælisbôk AM 135 4to, Jöns
bök GKS 3268 4to, AM 126 4to, AM 162 4to Thott, Jönsbök AM 
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Kalkmålning: Djurröd
Trämålning: Tingvoll, Kvæfjord, Trondenes, Handöl

67. ÄNGEL (se kap 3:3:10, 3:6:1, 4 och tab 2:6)
Bokmålning: Carrowpsaltaren
Grafik: Liibeckpassionalet
Kalkmålning: Kaga, Åhus, Danmark, Knutby
Sigill: Bergen
Trämålning: Köping

VÄRLDSKLOT (se riksäpple) 68. ÖRN, herald (se kap 3:3:5 och tab 2:3)
Kalkmålning: Skamstrup

66. YXA (se kap 4:1 och tab 2:15) Stenskulptur: Kirke-Helsinge (Lidén 1998, 72)
a) Kultföremål:



Fig 157. Stående S Olav med sköld. Krigarunderliggare skadad. Trä
skulptur, Rusko (Ef). Handattribut (yxa?) förlorat. Gotländsk verk
stad ca 1300.

St. Olav standing with shield. Warrior plinth figure damaged. Wood
en sculpture, Rusko (Ef). Hand attribute (axe?) missing. Gotland 
workshop c 1300.

Fig 158. Tronande S Olav med ceremonidräkt och ärmlös surkot. Kri
garen under hans fötter hångrinar och drar svärdet ur skidan. Trä
skulptur med dorsale, Bunge (Go). Krona och handattribut förlorade. 
Gotländsk verkstad ca 1325.

Enthroned St. Olav in royal attire and surcoat. The warrior under his 
feet, drawing his sword from its scabbard with a scornful smile. 
Wooden sculpture with dorsal, Bunge (Go). Crown and hand at
tribute missing. Gotland workshop c 1325.



Fig 159. Tronande S Olav med ciborium. Krigarunderliggare med 
hjälm och sköld. Träskulptur, Väte (Go). Handattribut (yxa?) förlo
rat. Gotländsk verkstad ca 1275-1300.

Enthroned St. Olav with ciborium, trampling on warrior with helmet 
and shield. Wooden sculpture, Väte (Go). Hand attribute (axe?) miss
ing. Gotland workshop c 1275-1300.

Fig 160. S Olav i kunglig ceremonidräkt, stående på semiantropo- 
morf underliggare (delvis skadad): hånfull gycklare med neddragna 
byxor, bar rumpa och lång svans med tofs. Kungakrona och hand
attribut (yxa?) förlorade. Träskulptur, Haraker (Vsm). Inhemsk verk
stad ca 1300-1325.

St. Olav in royal attire, trampling on semiantropomorf figure (par
tially damaged): scornful jester with pants down showing rump and 
long tail with tassel. Royal crown and hand attribute (axe?) missing. 
Wooden sculpture, Haraker (Vsm). Domestic workshop c 1300- 
1325.

Fig 161. S Olav i profetmantel stående på lejon med grinande käftar. 
Handattribut förlorade. Träskulptur, Hälsingtuna (Hs). Norrländsk 
verkstad ca 1500-1510.

St. Olav in prophet attire, standing on lion with grinning jaws. Hand 
attributes missing. Wooden sculpture, Hälsingtuna (Hs). Domestic 
northern workshop c 1500-1510.

Fig 162. S Olav i ceremonidräkt med drakunderliggare. Detalj av 
fragmentarisk kalkmålning, Brunneby gårdskapell (Og). Inhemsk 
verkstad ca 1460.

St. Olav in royal attire standing on dragon. Detail from fragmentary 
mural, Brunneby manor chapel (Ög). Domestic workshop c 1460.



Tabell 7. Olavsunderliggare, kronologiskt register (kap 4:2-3)
Kronologiskt register över representationsbilder med underliggar- 
motiv i ca 340 utvalda konstverk. Av dessa hör ca 60 verk till må
leri, ca 13 till brukskonst av metall och textil, medan den resteran
de och största gruppen utgörs av skulpturer och reliefer av trä samt 
i vissa fall av sten. Följande kategorier ingår: 1. Helgonskåp med 
måleri och skulptur, varav 20 Olavsskåp (OS), 2. Friskulptur, even
tuellt med dorsale, samt lösa skulpturer ur altarskåp, 3. Skulptur i 
altarskåpens korpus (OK), 4. Övrigt måleri och brukskonst.

Registret omfattar samtliga underliggarmotiv från det medeltida 
Sverige enligt redovisade skulpturinventeringar (se inl, kap 1:1—2 
och katalog). Presentationen är uppställd i 50-årsperioder, men 
kompletteras med en specificerad datering baserad på åberopad stil
forskning. Hänvisning ges till bild eller sida i bl a Wallem 1947, 
Nordman 1964 samt Jacobsson och Liepe 1995. Osäker attribue
ring markeras med (?) och S Olavs ”sällskap” med (+).

Underliggartyper/period

1. 2. 3. 4. 5.
1250-1300 1300-1350 1350-1450 1450-1500 1500-1550 Totalt

Krigare 30 36 12 4 5 87
Gycklare 1 5 - 1 4 11
Drake - - 37 103 80 220
Övr. former 8 1 3 4 6 22

S:a 39 42 52 112 95 340

Spridning över perioder

Ort, land Datering Olavstyp Underliggartyp/Hänv

1. 1250-1300 
Balke/(Hillestad) (N) Op 1270-1280 Sk, stå Krigare, mage [skad] (W115/UO)
Berg (S) Sm 1275-1300 OS, tron Krigare [skad] (W, 213)
Drev (S) Sm 1275-1300 OS, tron Krigare, mage (W73)
Dädesjö (S) Sm (1225) 1275 OS, tron Krigare, rygg/sida, friligg (W140)
Eidsberg (N) Öf 1250-1300 Stsk, tron Fågel, duva [skad] (W34)
Eidsberga (D) Ha 1275-1300 Sk, tron Krigare, sida, hjälm (W61)
G:la Uppsala (S) Up 1290-1300 Sk, stå Kung (W128)
Grötlingbo (S) Go 1250 Sk, tron Krigare, mage (W4l)
Hablingbo (S) Go 1250 Sk, tron Krigare, rygg/sida, svärdsk (W40)
Hammar (S) Nä 1275-1300 Sk, tron Krigare, rygg/sida, svärd [skad] (W59)
Hardemo (S) Nä 1275-1300 Sk, stå Krigare, mage [skad] (W98)
Harestad (N) Bo 1275-1300 [förl] Sk, tron Krigare, rygg, hjälm (W63) [bev teckn]
Hedesunda (S) Gä1 1270 (1400-t) Sk, tron Halvklot, h fot (W33)
Herringfleet (EA) 1250- 1300 Sigill, tron Lejon?, v fot, yxa, korstavsglob
Hölö (S) Sö 1250 Sk, tron Krigare, v fot, front, svärd (W53)
Kristberg (S) Ög 1250-1300 Sk, tron Krigare, rygg, svärd (huva?) (W79)
Kyrkjebö (N) So 1250 Sk, tron Krigare, mage, hjälm (W36)
Lichtenhagen (T) 1250-1300 Sk, tron, O? Man, huva, rygg, gycklare?
Lidhult (S) Sm) 1275-1300 Sk, tron Krigare, sida, hjälm (W62)
Ljustorp I (S ) Me 1250-1300 Dors, sk, tron Krigare, mage, hjälm (W54)
Njutånger (S) Hs 1270-1300 Sk, tron Halvklot h fot (W22)
Nävelsjö (S) Sm 1275-1300 Sk, tron, cib Krigare, hand på 0:s fot [skad]
O k (N) 1250-1300 Sk, tron Krigare, mage (W39)
Ramkvilla (S) Sm 1275-1300 Sk, tron Krigare, mage (W60)
Södra Vi (S) Sm 1275-1300 Sk, tron Krigare, mage, hjälm (W67)
Sköllersta (S) Nä 1275-1300 Sk, tron Krigare, rygg, svärd, hjälm (W65)
Stråvalla (S) Ha 1275-1300 Sk, tron Krigare [skad] (W76)
Stöde (S) Me 1250 Sk, tron Krigare, mage, front (W55)
Sällstorp (D) Ha 1275-1300 Sk, tron Krigare, rygg, hjälm, svärd (W56)
Rokke (N) Öf 1300 Sk, tron Krigare, mage (W, 248)
Tanum (N) Vf/UO 1250 (-1280) Sk, tron Krigare, mage (W38)
Torp (S) Me 1250 (-1500) OS, tron [O omgjord] Man ä, Leviathans gap, djävul, bock (W143)
Uppsala domk:a (S) Up 1290-1300 Stsk, stå Gycklare, huva, grimas, gest (W129)

1 En datering av Hedesunda-skulpturen till 1200-talet ifrågasattes H-P Hedlunds undersökning av Hedesundastatyn på RIK/SHM
av Andersson, som hävdade att den var en 1400-talskopia av kunga- 1994 visade att de undre färglagren troligen tillkommit på 1200-talet,
bilden från Njutånger (Andersson 1950, 277; Cornell 1918, 154). men att skulpturen blivit omarbetad och ommålad under senare tid.
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Ort, land Datering Olavstyp Underliggartyp/Hänv

Valö (S) Up 1250 Sk, tron Halvklot, v fot (W24)
Vamlingbo (S) Go 1250-1300 Stsk, tron Krigare, sida, svärd (W202)
Varnum (S) Vg 1275-1300 Sk, tron Krigare, rygg, svärd [skad] (W64)
Visseltofta (D) Sk 1275-1300 Sk, tron Krigare, rygg, svärd, friligg (W58)
Väte (S) Go 1275-1300 Sk, tron, cib Krigare, mage, hjälm, sköld, svärd (W42)
Öra (S) Vg 1275-1300 Sk, tron Krigare, rygg, svärd [skad] (W57)

2. 1300-1350
Björksta (S) Vsm 1350 Sk, stå Gycklare?, mage, grimas (W121 a-c)
Boge (S) Go 1300-1325 Sk, tron Krigare, mage, huva (W45)
Bunge (S) Go 1325 Dors, sk, tron Krigare, mage, huva, svärd (W48)
Ed (S) Up 1300-1350 Sk, tron Krigare, mage, svärd [skad] (ICO)
Forsa (S) Hs 1300-1325 Sk, tron Krigare, mage, bälte (W80)
Frötuna (S) Up 1325-1350 Sk, stå Krigare, hjälm, grimas, front (W118 a-d)
Glanshammar (S) Nä 1300-1350 Sk, stå Gycklare?, huva, arm om lår (W130)
Glanshammar (S) Nä 1300-1350 Sk, stå (Erik?) Kung (W, 124)
Guldrupe (S) Go 1300-1325 Sk, tron Krigare, mage (W43)
Hall (S) Go 1325-1350 Dors, sk, tron Krigare, mage [skad] (W50)
Hallingeberg (S) Sm 1325-1350 [1400] Sk, tron [kopia ä sk?] Krigare, mage, hjälm (J156)
Hamrånge (S) Gä 1325-1350 Sk, stå Krigare, mage, front (W, 114; ICO)
Hangvar (S) Go 1325-1350 Sk, tron Krigare, mage, hjälm (W46)
Haraker (S) Vsm2 1300-1325 Sk, stå Gycklare, mage, rumpa, svans (ICO)
Hejnum (S) Go 1300-1325 Sk, tron Krigare, mage, hjälm [skad] (W, 55; J68)
Hov (S) Ög 1300-1325 Sk, tron, cib Krigare, sida, vapenrock (J4l)
Hubbo (S) Vsm 1300-1325 Sk, tron Krigare, mage, svärd [skad] (LK)
Kalvola (F) Tv 1325-1350 Dors, sk, tron Krigare, mage [skad] (W82)
Kullerstad (S) Ög 1300-1310 Sk, tron Krigare, hjälm, svärd, sida (W78)
Källa KM (S) Sm 1300-1325 Sk, tron Krigare, mage, hjälm, svärd upp (W72)
Köping (S) Öl 1300-1325 Sk, tron Krigare, mage, hjälm, vapenrock (W77)
Länna (S) Sö 1300-1325 Sk, stå Krigare, mage, hjälm, svärd, sköld (LK)
Munktorp (S) Vsm 1300-1325 Sk, tron Krigare, mage, hjälm, svärd (W69; J73)
Nottebäck (S) Sm 1325-1350 Sk, tron Krigare, mage, skalligt huvud (W70)
Olavssaga AM 68 1300-1350 Bokm, tron Gycklare, mage, huva, hus m torn
Othem (S) Go [förl] 1325-1350 Dors, sk, tron Krigare, mage, hjälm, svärd (W47)
Roslagsbro (S) Up 1300 Sk, stå Krigare, mage, hjälm (W120 a-b)
Rusko (F) Ef 1300 (1275) Sk, stå Krigare, sida [skad] (W123)
Ström (S) Jä [förl]3 1300? [bev teckn] Sk, tron Krigare, mage, huva (Ekdahl)
Sund (F) Åland 1325-1350 Sk, tron Krigare, rygg, hjälm (W82 b)
Sääksmäki I (F) Tv 1300-1325 Dors, sk, tron Krigare [skad] (W82 a; N, 638)
Tegelsmora (S) Up 1300 Sk, stå Krigare?, Gycklare? [skad] (W, 106)
Tidersrum (S) Ög 1325 (-1400) Sk, tron Krigare, mage, rustn [skad] (J133)
Tofta (S) Go 1300-1325 Sk, tron Krigare, mage, svärd [skad] (W44)
Toledo (Sp) 1300-1350 Textil, stå Gycklare?, mage, tunika, huva (RA)
Torpa (S) Ög 1300-1325 Sk, tron Krigare, sida, hjälm, svärd (W71 )
Törnsfall (S) Sm 1325-1350 Sk, tron Krigare?, huva, grimas, mage (J154)
Visseltofta (S) Sk 1300-1350 Sk, tron Krigare, rygg, huva, svärd (W58)
Vånga (S) Go 1314-1321 (d) Sk, tron Krigare, mage, svärd (W68)
Västra Ed (S) Sm 1325-1350 Sk, tron Krigare, mage [skad] (W74)
Ö. Vram (D) Sk 1305-1315 (d) OS, tron Krigare, rygg, hand p 0:s fot (W142)
Östra Ny (S) Ög 1313-1340 (d) Sk, tron Krigare, mage, huva, svärd upp (J62)

3. 1350-1450
Alstadhaug (N) NT 1405-1410 Sk, tron Drake, kr h, ung, 4 b, ving, grimas (W96)
Anga (S) Go 1350 Sk, tron Krigare, mage, hjälm (W49)
Arnäs (S) Ån 1350-1400 Sk, stå på underl. sköld Krigare, rygg, sköld (W127)

2 Underliggaren och helgonkungen i Haraker består av skilda träslag 
och skulpturen är oproportionerlig och illa hopfogad, vilket reser frå
gan om underliggaren har hört till en annan skulptur (Flodin 1980, 
10; Fig 160).
3 Den bevarade teckningen av Olavsskulpturen i Ström k:a av O.

Ohlsson i Ekdahls Norrländska samling II D visar en mansfigur som 
underliggare, iklädd skinndräkt med frans och samiska tecken inrita
de på armarna, vilken troligen skall föreställa en samisk nåjd. Sanno
likt har skulpturen liksom Olavsskulpturen i Åre ommålats under se
nare århundraden (Nyman 1980, 27-37; Telhammer 1980, 26).



Ort, land Datering Olavstyp Underliggartyp/Hänv

Austråt (N) SöTr 1420-1435 Sk, tron Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (W88)
Austvoll (N) Hl 1435 Dors, sk, tron Drake, kr h, hlsb, 4 b, ving (W84)
Bjälbo (S) Ög 1425 Flm, stå Spår av drake [skad] (ICO)
Boeslunde (D) 1420 Fisk, stå, bälte, rust?

(+ Maria apok)
Drake, kr h, hlsb, kort skägg, 2 b (W, 207)

Brecklum (D) Siv 1400-1410 Sk, tron Kung, mage (W 89 a)
Brändö (F) Ål 1430-1450 Fisk, stå, rust 

(+ Birgitta, Henrik)
Drake, kr h, 4 b, ung? (N, 625)

Bö (N) NI 1420-1435 Sk, tron Drake, 4 b, vingar [skad] (W90)
Fide I (S) Go 1350-1375 Sk, tron Krigare, sida [skad] (J287)
Fide II (S) Go 1390-1410 Fisk, stå, rust (O?)

(+ Göran)
[Skadat parti] (W193)

Fröjel (S) Go 1350-1375 Sk, tron [förl underligg] (J290)
Frösunda (S) Up 1425-1450 Flm, stå

(+ Mikael v själavägning)
Drake, kr h, hlsb, 4 b (ICO)

Fröya/Sletten I (N) VS 1420-1430 Fisk, stå Drake, hlsb, skägg, ben? (RA)
Hejdeby (S) Go 1370-1380 Sk, tron Krigare, mage, hjälm, huva (W52)
Hollola (F) Tv 1440-1450 Sk, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, mage (W182)
Ikalis (F) Sat 1400-1410 Sk, tron Drake, vingar [skad] (N, 634)
Jeppo (F) Ôb 1430-1450 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (N, 39)
Jonsbôk GKS 3268 (I) 1350 [F-initial] Bokm, stå, yxa i strid Drake, djurhuvud, vingar (ONP)

(Jfr AM 126, marginal m kr drake)
Kil (S) Nä 1350-1400 Sk, stå Gycklare, mage, huva (W124)
Kumla (S) Nä 1439 Fisk, stå

(+ Gertrud, Peter)
Drake, kr h, hlsb, ung, ving (W189)

Lemland (F) Å1 1440-1460 Fisk, stå, rust Drake, kr h, 4 b, skägg? (N, 626)
Lojsta (S) Go 1450 [kop av ä sk] Sk, tron Krigare, sida [skad] (SHM/ICO)
Lübeck (T) [förl bev teckn] (1350?) -1410 Stsk, tron Drake, djurh?, hlsb (W35)
Lübeck, Grönauer (T) 1430 Flm, stå 

(+ Dorotea)
Drake, kr h, hlsb, skägg, 4 b, rygg, 
h gripklo i 0:s tunika (SAM)

Lübeck, Pass, alt (T) 1405-1410 Flm, tron, O? (+ Nicolaus) Drakklo [förl Olavsunderl?] (SAM)
Länna (S) Up 1425-1440 OS + ES, stå Krigare, mage [skad] (W188)
Malung (S) Dr 1420 Dors, sk, tron Drake, kr h, hlsb, 4 b (W89)
Misterhult I (S) Sm 1350 (-1450) OS, tron Krigare, hjälm, sköld, mage (W145)
Misterhult II (S) Sm 1425 OK, tron Drake, reptilhuvud 4 b (MWS)
Reso (F) Ef 1420 Sk, rund, stå Drake, hlsb, 4 b [skad] (N, 629)
Romfo (N) Nm 1400 Sk, tron Drake med vingar, 2 b [skad] (W85)
Roskilde domk:a (D) Kb 1360-1390

pelare
Kalkm, stå (+ Nådastol, 
Smärtoman, Lucius, biskop)

Drake, reptilhuvud, simfötter

Ryssby ? (S) Sm, KM 1425-1450 OK, mitt, stå 
(+ Petrus, Paulus)

Drake, kr h, hlsb, fläckig, 4 b (W, 181)

Rättvik (S) Dr 1410-1420 Sk, tron Drake, hlsb, 4 b (W86)
Rô (S) Up 1425-1450 Sk, tron Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W87)
Nousiskenotaf (F) 1415-1420 Metall, stå, yxa, glob 

(+ Erik, Henrik)
Drake, kr h, hlsb, front

Satakunda (F) 1420 Sigill, tron Drake (MW/Hausen 290)
S:t Olof(D) Sk 1430-1450 Fisk, stå, glob, kräkla 

(+ Knut, Erik)
Drake/Krokodil, mage, 4 b (Lp200)

Salo (F) Ob 1430-1450 OS, stå Drake, kr h, hlsb, ving, 4 b (W154)
Skalhöltsbok AM 351 1375-1400

[F-initial]
Bokm, tron 
(+ Biskop Thorlak)

Odjursgap (ONP)

Stralsund (T) Mb 1410-1420 OS, tron Drake, kr h, hlsb, rygg, 4 b, 
håller 0:s fot m vinge (W147)

Stralsund, Barb, alt (T) 1410-1440 Flm, stå Drake, kr h, hlsb, 2 b, ung (KHMS)
Stralsund (T) Mb 1410-1420 Stolsrel, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 218)
Söderköping (S) Ög 1425 Flm, tron, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b (SHM)
Tallinn, Olaik. (Est) 1430 [slutsten] Stsk, tron, yxa, glob Drake, kr h, ormkropp u ben
Vallstena (S) Go 1350 Dors, sk, tron Krigare, mage, hjälm (W51)
Visnum (S) Vr 1350-1400 Sk, stå Krigare, mage, huva (W125)
Vänge (S) Go 1400 OK, stå, rust

(+ Golg, biskop, två kv helg)
Krigare?, Barh man, rygg (W, 138)

Vörå (F) Ôb 1440-1450 Sk, tron Drake med ving, 2 b? [skad] (N, 640)
Wismar (T) Mb 1435-1440 Fisk, stå

(+ Göran, Vincent)
Drake, mage, kr h, skägg, 4 b (W179)

Årsunda (S) Gä 1350 Sk, stå Krigare, mage, hjälm (W119)
Östra Stenby (S) Ög 1400-1410 Sk, tron Drake, hlsb, vingar [skad] (W83)



Ort, land Datering Olavstyp Underliggartyp/Hänv

4. 1450-1500
Adelöv (S) Sm 1500 Flm, stå Drake [skad] (ICO)

Algutsrum (S) Öl 1450-1500
(+ Birgitta, Lars, Erik)
OK, tron (+ Smärtoman, Drake, kr h, hlsb, 2 b (W, 208)

Alsike (S) Up 1470-1500
Birgitta, Erik, Knut, Göran) 
OK? stå (+ Erik, Maria) Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (MWS)

Andenes I (N) NI/TM 1490 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (RA)
Askeryd (S) Sm 1450-1500 OK, tron (+ apostlar) Drake, kr h, ben (ICO)
Bad Wilsnack (T) 1450-1475 Fisk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, skägg, 4 b (Baier)
Bardowick (T) 1486 Korst, rel stå, rust Drake, kr h, hlsb, skägg (W198)

Blidsberg (S) Vg 1470-1500
(+ Göran m drake)
Fisk, stå, rust Drake, ung (GHM; W, 183)

Brunneby (S) Ög 1460
(+ Birgitta, Johannes döp) 
Kalkm, stå Drake, mage, hlsb, 4 b (ICO)

Bälinge (S) Up 1471 OK stor, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b (W190)

Drothem (S) Ög 1450-1500
(+ Erik, Maria ap, Martin)
Fisk, stå Drake, kr h [kropp restaur] (W, 179)

Fana (N) Hl/BM 1470 Sk, stå, rust Krigare, rustn, saladhjälm, mage (W117)
Fell (I) RNM 1500 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, skägg, 4 b (W172)
Fjell (N) Hl 1490 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, skägg, mage (RA)
Fjell (N) Hl 1490 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W171)
Fosnes (N) VS 1480 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (VS)
Fröya/Sletten II (N) VS 1475-1500 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (W170)
Granhult (S) Sm 1450 OS, tron Drake, kr h, hlsb, 4 b, mage (W148)
Granvin (N) Hl 1480-1490 Flm, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (BM)
Gällared (D) Ha 1500 Sk, tron, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W92)
Hakarp (S) Sm 1450-1500 OK, stor, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, mage (W, 175)

Hammarby (S) Sö 1470-1480
(+ Maria, Johannes)
OK, stor stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W192)

Hammarby (S) Up 1470-1500
(+ Erik, Konung tillbedjan)
OK, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (W, 194)

Haraker (S) Vsm 1470-1500
(+ Erik, Marie kröning)
Sk, stå, rust (+ Erik) Drake, kr h, 4 b, mage (ICO)

Hasvik (N) Fm 1490 OK?, Sk, stå, rust Drake kr h, hlsb, skägg, 4 b (W168)
Helgöy (N) Tr 1480 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 167)

Helsingborg? (D) Sk 1450
(+ Nådafader)
Flm, stå (+ Katarina) Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (Lp309)

Hille (S) Gä 1470-1480 Fisk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 192)

Hjorted (S) Sm 1450-1500
(+ Henrik, Bartol, Jacob ä)
OK, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b [skad?] (ICO)

Hjörundfjord I (N) Mö 1480-1490
(+ Erik, Marie kröning)
Dors, sk, stå, rust Krigare, rygg, lyfter Ors fot (W137)

Hollola (F) Tv 1480-1490 Trärel, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b (W, 218)
Hollola (F) Tv 1480-1490 Trärel, tron Drake, 4 b, mage (MW)
Holmedal (N) Hl 1475 Flm, stå, rust [halvfig] Drake [förl?] (RA)
Horg (N) ST/VS 1470 Flm, stå Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (VST)
Huddinge (S) Sö 1470-1500 OK, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, mage (W, 211)

Högsby (S) Sm 1490
(+ Golg, Erik, Göran, Mikael) 
OK, stå, rust (+ Erik, Drake, kr h, hlsb, mage (W, 194)

Höylandet (N) NT 1470-1480
Heliga släkt, Sigfrid, Maur)
OK, stor, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, front (W, 165)

Janakkala (F) Tv 1475-1500
(+ Maria, diakon)
Sk, stå, rust Drake, kr h?, 4 b [skad] (N, 637)

Jumkil (S) Up 1490-1500 OS, stå, rust Kung, krona, rust, front (W152)
Jämsä (F) Tv 1470-1480 Sk, stå Drake, kr h? [skad] (W, 637)
Kistrand II (N) Fm 1480-1500 Fisk, stå, rust Drake, 4 b (huv förl) (W, 171)
Korpo (F) Ef 1460-1480 Sk, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W178)
Kråksmåla (S) Sm 1470 Flm, stå, rust (+ kv helg) Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (ICO)

Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg? (W, 211)Kullingskövde (S) Vg 1450-1500 Ok, stå, rust

Kvibille (D) Ha 1450-1500
(+ Nådastol, Erik, nord helg) 
OK, stor stå, rust Drake, kr h, 2 b, front, mage (W, 178)

Kårsta (S) Up 1470-1500
(+ Maria ap, Sunniva, Greg m) 
OK stor stå Drake, kr h, rygg (W, 196)

Källa (S) Öl 1460-1470
(+ Erik, Golg)
OK, stor, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b (W, 175)
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Lavik (N) BM 1450-1470 Textilm, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (BM)
Litslena (S) Up 1475-1500 OK, stå, rust (+ Erik, Maria) Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 193)
Ljustorp II (S) Me 1470-1500 OK, mitt, stå (+ biskop, 

Barbara, Dorotea, Antonius)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (ICO)

Luröy (N)N1 1480 OK, mitt, stå, rust 
(+ Thomas B, Edm, Magnus)

Drake, kr h, hlsb, 4 b, front (W156)

Lübeck (T) Bergenf. g 1472 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (Wl/6)
Lye (S) Go 1496 Flm, stå, rust (+ Lars) Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (ICO)
Måsöy (N) Fm 1480-1500 OK, stor, stå 

(+ tre kyrkofäder)
Drake, kr h, 2 b, mage (W, 164)

Nesna (N) Nl 1470 OK stor, stå, rust 
(+ Greg, mäss, Andreas)

Krigare, rustn, saladhjälm, mage (W136)

Nijmegen (NL) 1494 Textil, stå, rust 
(+ Maria, skepp)

Drake, kr h, hlsb, 4 b simfot?

Norra Strö (D) Sk 1450-1500 OS, tron Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (Lpl69)
O k (N) 1450-1500 Silv, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b (RA)
Ornunga (S) Vg 1470-1500 Fisk, stå (+ Brynolf) Drake, kr h, hlsb, skägg? (GHM)
Pojo (F) Ny 1490-1500 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (N, 633)
Pälkäne (F) Tv 1475-1500 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (N, 637)
Risinge I (S) Ög 1460-1475 Flm, stå (+ Katarina) Drake, kr h, hlsb, 4 b skägg, lik O
Risinge II (S) Ög 1470-1500 OK, stå, rust

(+ Erik, Marie hf o krön)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (ICO)

Roskilde domk:a (D) Kb 1465 Kalkm, stå, rust
(+ Knut, Antonius, Klemens)

Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (CWP)

Rumskulla (S) Sm 1475 Flm, stå, rust (+ Erik) Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (ICO)
Rystad (S) Sm 1450-1500 OK, stå (+ Erik) Drake, kr h (W, 210)
Rönö (S) Ög 1475 OK stå, rust Drake, kr h (W, 174)
S. Flestra (S) Sm 1450 Fisk, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (ICO)
Segersta (S) Hs 1480-1490 Flm, stå (+ Erik) Drake, kr h, hlsb, 4 b ving, skägg (ICO)
Sigtuna (S) Up 1450 Kalkm, stå

(+ Erik, Golg, Petrus Mart)
Drake, kr h [hårt restaur] (ICO)

Skee (N) Bo 1490-1500 OK, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (W, 194)
Skellefteå (S) Vb 1450 Sk, stå Krigare, front, vapen (W)
Skellefteå (S) Vb 1490-1500 OK stor, stå, rust 

(+ Nådastol, Martin)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 167)

Skuttunge (S) Up 1470-1500 OK, stå, rust (+ Erik,
Maria ap, Joh Döp, abbot)

Drake, hlsb, 4 b [huvud förl] (ICO)

Sorunda (S) Sö 1490-1500 Fisk, stå, rust 
(+ Erik, Lars, Martin)

Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 201)

Sthlm Stork:a (S) Up 1468 Flm, stå, rust (+ Maria) Drake [skad] (MWS/Österåker)
Sthlm Storkia (S) Up 1468 OK, stå, rust

(+ Anna sj. tre, Golgata)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 201)

Sääksmäki II (F) Tv 1450-1500 OK, stå (+ Lars) Man, Gycklare? mage (N, 638)
Söderköping (S) Ög 1450-1500 Silv, stå, rust Drake, kr h, 4 b, skägg (ICO)
Tallinn (Est) 1483 Fisk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (W175)
Tegelsmora (S) Up 1470-1500 Text, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b (ICO)
Tensta (S) Up 1470-1500 OK stå, rust (+ Golg,

Birgitta, Anna sj. tre, Erik)
Drake, kr h?, hlsb, 2 b, [skad] (W 193)

Tolg (S) Sm 1450-1500 OK, stå (+ Greg mäss,
Mikael, Erik, Sigfrid)

Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg? (SM)

Torslanda (N) Bo 1470-1500 OK, stå, rust (+ Nådastol) Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (ICO)
Torsås (S) Sm 1450-1470 Fisk, stå, rust (+ Birgitta) Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg? (ICO)
Trondenes I (N) Tr 1490 Flm, stå, rust (+ Sunniva) Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (TM)
Tuse (D) Kb [bev teckn] 1450-1475 Kalkm, stå, kalk Drake, kr h, hlsb, skägg, 2 b (CWP)
Täby (S) Up 1475-1500 OK stå, rust (+ Golgata,

David, biskop, Jesaja)
Drake kr h, hlsb ung 4 b (W, 175)

Ulstein (N) 1475-1500 Silv, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b (KA)
Urdiala (F)Tv 1450 (-1495) OS, tron Drake, kr h, hlsb, 4 b, mage (W149)
V. Ryd (S) Up 1479 Fisk, stå, rust (+ Erik) Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (W, 194)
Vansö (S) Sö 1470-1500 OS, stå Gycklare, mage, korsl.händer (W150)
Warder (T) 1470-1500 Fisk, stå Drake (W, 182)
Vidbo (S) Up 1470-1500 OK, stå Drake, kr h, hlsb, 4b, skägg (W191)
Vik (N) NT 1470-1480 OK stor, stå, rust 

(+ Maria, biskop)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, mage (W161)

Vårdsberg (S) Ög 1480 OK stor, stå, rust (+ Erik, 
Knut, Maria apok, Göran)

Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (W, 210)
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Vörå (F) Öb 1480-1500 Flm, stå, rust 
(+ Barbara)

Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (N, 640)

Yttergran (S) Up 4 1470-1480 OK mitt, stå, rust (+ Maria, 
Sunniva, biskop, diakon)

Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 175)

Åkerby (b) Up [ommålj 1470- 1500 Sk, stå, rust Drake m dj urhuvud [omgj?] (ICO)
Århus (D) Åh 1479-1482 Fisk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 208)
Åseda (S) Sm 1470-1500 OK stor, stå, rust 

(+ Andreas)
Drake, kr h, 4 b, skägg, mage (ICO)
[ommål 1732]

Ö. Sönnarslöv (D) Sk 1450-1475 Kalkm, stå Trädstam avhuggen (CWP)
Ö. Tollstad (S) Ög 1470-1500 OK, stå, rust (+ Erik,

Marie hf, Golgata, Birgitta)
Drake, kr h (W, 202; MWS)

Ückerö (N ) bo 1490-1500 Fisk, stå, rust, glob Drake, kr h, hlsb, ormkr (GHM)
Örskog (N) 1450-1500 Stav, sk, stå, rust 

(+ Petrus)
Drake, kr h, mage, 4 b (BM)

Össebygarn (S) Up 1470-1500 Fisk, stå, rust (+ Erik) Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W186)
Österåker (S) Sö 1490-1500 OK stor, stå, rust 

(+ Golgata, Eskil)
Drake, kr h, hlsb, skägg (ICO)

Över-Selö (S) Sö 1450-1470 OS + ES, tron [sk ä mod] Krigare, hjälm, mage (W184 a)
Över-Torneå (S) Nb 1490-1510 Fisk, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (W181)
Överenhörna (S) Sö 1470-1500 OS, tron Drake, kr h, hlsb, 4 b, mage (W146)
Övergran (S) Up 1475 Fisk, stå, rust (+ Erik) Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (W153)

5. 1500-1540
Alsike (S) Up 1500 Fisk, stå, rust (+ Erik) Drake, kr h, hlsb, ung, 4 b (W138)
Andenes II (N) NI 1500 OK stor, mitt, stå, rust Drake, kr h, hlsb, ving, 4 b (W169)

Austvoll (N) (BM) 1520
(+ Nådaf, Magnus och biskop) 
Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 2 b, ving, skägg

Berg (N) Tr 1500-1510 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b?, skägg (UO)
Bergen (N) Hl 1500 Fisk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W167)
Bergen (N) Hl 1500 Silv, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (RA)
Bjugn (N) ST 1520 OK stor, stå Drake, skadad (W, 172)

Bollnäs (S) Hs 1500-1510
(+ Anna själv tr, Antonius)
Sk, stå (+ Erik) Krigare, mage, vapensköld (W133)

Borgsjö (S) Me [ommål] 1500 Sk, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (ICO)
Brev. Nidrosiense (N) 1519 Boktr, tron, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (RA)
Buksnes (N) 1500-1520 Silv, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (RA)
Bygland (N) A Agd 1500-1520 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (UO)
Bäl (S) Go 1500 Sk, tron Drake, hlsb, 4 b (förl h) (ICO)
Bö (N) Tm 1500 Silv, tron Drake, kr h, skägg, 4 b (UO)
Dalby (D) Sk 1500-1520 Sk, tron, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (W95 a)
Danzig (P) 1520-1530 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W166)
Enånger (S) Hs 1500-1510 Sk, stå Gycklare, neddr byxor, grimas (W132)
Film (S) Up 1500-1525 kalkm Drake [överkalkad] (ICO)
Folkärna (S) Dr 1523 Silv, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (ICO)
Funbo (S) Up 1500-1510 Fisk, stor, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 193)
Färlöv (D) Sk [h rest] 1450-1475 Flm, stå, rust (+ Lars, Drake, kr h, hlsb, skägg, 4 b (Lp86)

Gjestelev (D) 1520
Paulus, Petrus, Andreas)
Fisk, stå, rust Drake [huvud förl] (OM; W, 210)

Glöshaug (N) NT 1510-1520
(+ Erik, Sunniva)
Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (RA)

Grip (N) Mö 1520 OK stor, stå, rust Drake, kr h, turb, 2 b, mage (W162)

Hagby (S) Up 1500
(+ Maria, kv helg Sunniva?) 
Textil, stå Drake, kr h, 4 b, skägg (ICO)

Hald (D) Ra 1510 Kalkm, stå (+ Petrus Mart) Drake, kr h, 2 b [skad] (CWP)
Hammerfest (N) Fm 1500-1510 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W160)
Hasle (D) Bornh 1500-1520 OS, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 2 b, rygg (W155)

Hassel (N) NI 1510 Sk, stå, rust
grepp om 0:s ben [huvud förl]
Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 171)

Hattula (F) Tv 1500-1525 OS, stå, rust Drake, kr h, hlsb, mage, 4 b (W, 177)
Hjortsberga (S) Bl 1500-1510 Fisk, stå, rust Krigare?, turb, skägg (W, 166)

4 Högaltarskåp med unik Sunnivabild från inhemsk verkstad, enligt res utsmyckning av väggarna (föredrag vid 16. nord. ikonogr. sympo- 
Svanberg på beställning av ärkebiskopen i samband med Albert måla- siet Helgon i Norden 1998, under publicering).
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Hjörundfjord II (N) Mö 1505-1506 OK, stä, rust Drake, kr h, hlsb, skägg (W, 165)
Holmstrup (D) 1520? Fisk, stå, rust 

(+ Barbara, Katarina)
Drake, kr h, hlsb, skägg (W, 120)

Hvidbjerg (D) 1500-1520 Korst, stå Drake (W, 217)
Häglinge (D) Sk 1500-1510 Fisk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W165)
Hälsingtuna (S) Hs 1500-1510 Sk, stå Lejon, mage, grinande gap (W183)
Hässjö (S) Me 1500-1510 Dors, stå (Erik?) Gycklare, neddr byx, grimas (W, 139)
Hög (S) Up [bev teckn] 1500 [förl] OK, stå, rust, spira 

(+ Erik, ytterl. 2 kungar?)
Drake, kr h, 4 b, [förl sk] (ICO)

Ilsbo (S) Hs 1500-1510 Fisk stor, stå Djurf gycklare?, 4 b, grimas (W, 183)
Ingå (F) Ny 1500-1510 Kalkm, Erik? Drake?, kr h [skad] (MW)
Jönsbök AM 152 4to (I) 1500 Bokm, tron Drake, kr h, ormkropp, mage (ONP)
Kemi (F) Öb 1500 Sk, stå Leviathans gap (N, 639)
Kistrand (N) Fm 1510 OK?, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 2 b?, skägg (W159)
Kolding (D) 1520 Korst, stå, rust Drake, kr h, mage, 4 b, skägg (W, 217)
Kräklingbo (S) Go 1500-1510 Fisk, stå, rust (+ Barbara) Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (W, 206)
Kvæfjord I (N) UO 1520 OK mitt, stor stå, rust 

(+ Antonius, Aegidius)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, rygg (W174)

Kvæfjord II (N) UO 1510 OK mitt, stor stå, rust 
(+ Petrus, Jacob d ä)

Drake, kr h, hlsb, mage, 4 b? (W174)

Köping (S) Vsm 1520 OK stor stå, rust 
(+ Maria, Ursula)

Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (W157)

Lampis (F) Tv 1500-1525 Sk, stå Krigare, mage [huv skad] N, 637)
Leka (N) NT 1520 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (RA)
Leka (N) NT 1520 OK stor, stå, rust Drake, kr h, turb, 2 b (W, 165)
Linde (S) Go 1521 Flm, stå, rust 

(+ Göran)
Mansf orm?, kr h, mörkt skägg, 2 arm,
O stöter av kronan (ICO)

Linde (S) Go 1521 OK stor, stå, rust 
(+ Nådafader, Aegidius)

Drake, kr h, hlsb 2 b (W, 174)

Lit (S) Jâ 1500 Sk, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (W180)
Lübeck (T) [bev teckn] 1518 [förl] Korst sk, stå, rust 

(+ gycklare)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W199)

Lübeck, Bergen!. k LkopJ 1524 [förl] Flm, stå, rust 
(+ Johannes, Matteus)

Drake, kr h, hlsb, 2 b, front (Hasse)

Mattmar (S) Jâ 1500 Sk, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (ICO)
Måsöy (N) [förl 1944] 1510 OK, stor stå, rust Drake, kr h (W, 164)
Norddal (N) MöRo 1510-1520 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (RA)
Odensala (S) Up 1514 Fisk, stå, rust 

(+ Erik, Maria apok)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (W185)

O k [Fulltofta?] (D) Sk 1500 Sk, tron, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (Lp303)
Onslunda (D) Sk 1500 Sk, tron, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W93)
Onsöy (N) Of 1520 Fisk, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W194)
Otteröy/Vik (N) NT 1520 Fisk, stå, rust Drake, kr h, hslb, 4 b, skägg (RA)
Pedersöre (F) Ob 1500-1510 Sk, stå Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung
Ringsaker (N) Hm 1520-1530 Fisk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (RA)
Runtuna I (S) Sô 1500-1510 Sk, stå (Erik?) Gycklare, neddr byxor, grimas (W131 )
Runtuna II (S) Sô 1500-1510 OK, stå, rust (svärd nytt)

(+ Erik, Marie kröning)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 201)

Rôldal (N) H1 1510-1520 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (UO)
Röst (N) NL 1520 OK, mitt stå, rust 

(+ två biskopar)
Drake, kr h, turb, 2 b, mage (W, 164)

Röst (N) NL [înfrar loto] 1520 [undermåln] Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, turb, 2 b, skägg (TO)
S. Sigfrid (S) Sm 1500-1510 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 2 b, skägg (W164)
S:t Olof (D) Sk 1510-1520 Sk, tron, rust, sek yxa Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W91)
Sakskobing (D) 1500 Fisk, stå, rust 

(+ Knut, Göran)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W, 209)

Skanör (D) Sk 1530 Antem, stå, rust 
(+ Göran, Gertrud)

Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (LUHM)

Skervöy (N) Tr 1510 Fisk, stå, rust 
(+ Nådafader)

Drake, kr h, hlsb, 2 b?, skägg (W158)

Skivholme (D) 1503-1511 Kalkm, stå, rust, yxa Olav pekar på musicerande narr (CWP)
Sorö (D) [bev teckn]5 1520 [förl] Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb m kedja, 4 b (DNM)

Olavsaltare (+ Knut) [förl main, bev teckn Abildgaard]
Stora Tuna (S) Dr Odat Väggrel, stå Krigare, mage (W201)
Ström (S) Jâ 1500-1510 OK stor, stå 

(+ Maria, påve)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, ung (ICO)
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Sysmä (F) Tv 1500-1510 Sk, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (N, 584)
Syvde (N) MöRo 1520-1530 Fisk, stå Drake, kr h?, hlsb, 2 b (W, 167)
Sånga (S) Ång 1510 Flm, stå, rust Drake [skad] (ICO)
Sömna (N) Nl 1515- 1520 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (RA)
Trondenes II (N) Tr 1500 Flm, stå Drake, mansh, turb, skägg, 4 b (TM)
Trondheim (N) 1500-1510 Väggrel, stensk (O?) Drake, mansh, kr (Fischer)
Vaksala (S) Up 1500-1510 Fisk, stå, rust Kung, kr, skägg, front, naken arm (W187)
Veien I (N) MöRo 1520 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, ormhud (UO)
Veien II (N) MöRo 1520 OK mitt, stor, stå 

(+ Golgata, Maria)
Drake, mansh, 4 b, mage (UO)

Vevring (N) SoFj 1510 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (RA)
Värmdö I (S) Up 1514 Flm, stå, rust (+ Erik,

Barbara, Katarina av Alex)
Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (W151)

Värmdö II (S) Up 1514 OS, stå, rust Krigare m barett, grin [svärd förl]
Västra Ed (S) Sm 1526 Flm, stå (+ Erik) Drake, kr h, 4 b?, skägg [skad] (ICO)
Århus, Mariak:an (D) 1510-1520 Flm, stå, rust Drake, kr h, hlsb, 4 b, skägg (DNM)
Overgran (S) Up 1500 OS, stå, rust Drake?, mansh, kindstreck (W153)

Fig 163. S Knut och S Olav i rustning. Unik framställning där S Olav 
håller drake bunden i halskedja. Förlorad flygelmålning, Sorö kloster 
(Danmark, So). Vapensköld abbot Henrik Tornekrans, beställd ca 
1520. Teckning, S. Abildgaard 1756.

St. Knut and St. Olav in armour. Unique representation of St. Olav 
holding dragon chained with collar. Missing panel painting, Sorö 
Convent (Denmark, So). Coat of arms Abbot Henrik Tornekrans, do
nation c 1520. Drawing, S. Abildgaard 1756.

5 Målningen i Sorö kloster beställdes 1520 av den siste katolske ab- 
boten Henrik Tornekrans (Mackeprang 1931, 61). Den gick dock 
förlorad i en brand 1813, men en teckning av den kungl. arkivteckna
ren Severinus Abildgaard finns bevarad från 1756 (Fig 163). Frågan är 
om underliggarens unika halskedja är ursprunglig eller ett tillägg av 
tecknaren. Möjligen avses denna målning bland ”tabula materiae 
ligneœs” (Langebek 1776, 532).



Katalog

Tidigare inventeringar
Kartläggningen och dokumentationen av det stora antalet 
Olavsbilder i avhandlingens utvalda material har främst ut
gått från den norske konsthistorikern Fredrik B. Wallems in
ventering, Wallemsarkivet, i Nordenfjeldske Kunstindustri- 
museum och Videnskapsselskapets bibliotek i Trondheim, 
som omfattar över 370 svenska kyrkor. Den publicerade Ico- 

nographia Sancti Olavi 1930/1947 upptar ca 220 svenska 
skulpturer. Odenius topografiska översikt av Olavsbilder i 
Katolsk Årskrift Credo 1949, som omfattar över 370 svenska 
kyrkor, bygger på Wallems uppgifter. Andra inventeringar 
har gjorts av Fett och Engelstad i Norge (Riksantikvaren och 
UO), af Ugglas, Norberg och Andersson i Sverige (SHM och 
ATA), Nordman, Riska och Knuutila (Museiverket) samt 
Mackeprang i Danmark (Nat.mus.). Goda översikter över 
Olavsbilder finns även i de nordiska ikonografiska registren, 
ICO. Thordemans kronologiska register med S Eriks motiv 
i bildkonsten i Erik den helige 1954 innehåller även note
ringar över ca 130 Olavsframställningar. Wallin har kom
pletterat sin kartläggning av Knutskulten i Knutsgillena i det 

medeltida Sverige 1975 med en översikt av Olavskulten, där 
han framhäver svårigheterna att få fram exakta siffror (Wal
lin 1975, 212).

Många orter i Sverige har rika belägg för Olavskulten och 
kan uppvisa åtskilliga föremål med Olavsmotiv. Antal me

deltida kyrkor i Sverige beräknas till ca 1 700 (Helander 
1993, 102). Uppgifterna i ovannämnda register har sam
manställts med övriga noteringar i litteratur och arkiv, och 
därefter har de kontrollerats i en enkät 1990 till kyrkor, mu
seer och arkiv. Min inventering har kompletterats genom 
Lennart Karlssons mångåriga fotoinventering av medeltida 
bildkonst i Sverige (SHM). Dateringar och beräkningar byg
ger främst på konstvetenskaplig litteratur. Osäkra fall ges en 
alternativ tolkning (Erik?) eller (Knut?). Över 500 Olavsbil
der finns bevarade i Sverige. Av dessa är ca 370 skulpturer 
och ca 150 målningar, uppdelade på ca 90 kalkmålningar 
och övriga inom andra konstarter.

Nedanstående alfabetiska förteckning redovisar inventera
de konstverk med Olavs bilder omfattande samtliga narrati- 
va legendmotiv i måleri och skulptur och samtliga Olavsskåp 
med måleri och skulptur. Därutöver samtliga representa
tionsbilder i måleriet i det medeltida Sverige samt ett urval 
representationsbilder inom måleriet i övriga länder. I det me
deltida Sverige ingår Finland och i det medeltida Danmark 
ingår Skåne och Halland. Förlorade verk anges i [parentes]. 
De förtecknade konstverken fördelar sig enligt följande: I. 
Sverige 124 [39] och Finland 20 [2]. II. Skåne 34 [4], Hal
land 1, Danmark 21 [8], Norge 36 [5] och Island 23. III. 
England 4 [1], Nederländerna 1, Tyskland 6 [3], Polen 1 [2], 
Palestina/Israel 1.

Kyrka/Ort Region Materialkategori/tab nr Dateri ng/Hänvisning

I. SVERIGE 
Adelöv Sm Träm 1500/ICO
Almunge Up Kalk, LEG/1:50 1485/AN, 1490/ML
Alnö Me Kalk 1520/ICO
Arboga Vsm Kalk/1:56 1440/No
Berg Sm Trärel, OS, LEG/L10 1275-1300/No
Bjälbo Og Träm/1:27 1425-1450/ICO
Bollnäs Hs Träm/1:64 1490/No, 1517-19/IB
Bro Go Kalk 1300/ICO
- Träsk, OS/1:8 [förl dörr] 1290-1310/Ug-Wa/ICO
Brunneby Og Kalk/1:27 1460/ÅN
Danmark Up Kalk, LEG/1:51 1490/AN, ML
Dannemora Up Kalk, LEG/1:68 1515/ICO, ML, 1520/AN
Dingtuna Vsm Kalk, LEG/1:46 1470-1475/ICO, ML, AN
Drev Sm Trärel, OS, LEG/1:11 1275-1300/No, ICO
Dädesjö Sm Träsk [förl rel], OS/1:9 1250-1300/PT
Ed Up Kalk/1:41 1487/No, ICO
Eke Go Träm 1400-1425/ICO
Ekeby Up Kalk 1515-1525/AN
Ekebyborna Og Kalk/1:27 1475-1500/ICO
Film Up Kalk/1:56 1500-1525/AN, ICO
Floda Sö Kalk, LEG/1:48 1485-90/AN, 1480/ML



Kyrka/Ort Region Materialkategori/tab nr Datering/Hänvisning

Fresta Up Glas [fork Erik?] Bev teckn Aschaneus
Frösunda Up Träm/1:61, 7:3 1425-1450/ICO, 1450/PT
— Up Kalk [LEG, Olav?] l400-t?/ICO
Färentuna Up Kalk/1:56 1440/No, ICO, AN
Gagnef Dr Träm/1:69 1500/No, 1490/ICO
Gamla Uppsala Up Kalk/1:56 1450-1469/No, ICO, 1450-60/AN
Ganthem Go Träm [Olav? tillägg] Ca 1350/ICO, 1300-1325/PT, hårt rest
Gerum Go Glas 1300-t/ICO, GK
Granhult Sm Träsk, OS [förl dörr]/l:39 1450/ICO
Grötlingbo Go Kalk/Jfr 7:1 1350-t/ICO
Hakarp Sm Träm 1520/No, 1450-1500/ICO
Hall Go Kalk 1300-t/ICO, GK
Hammarö Vr Träm 1500
Hanebo Hs Kalk, LEG/1:55 1470/AN
Handöl Jä Träm/1:64 1500/ICO
Harbo Up Kalk [hårt rest]
Hejnum Go Kalk 1400-t/ICO
Hemmesjö Sm Duk 1475-1500/ICO
Hjälmseryd Sm Kalk [förl, teckn Mandelgr] 1200-1225/ICO, ML, Nth
Husby-Sjutolft Up Kalk, LEG/1:49 1480/ML, AN
Hörsne Go Glas 1300-1350/GK, ICO
Jumkil Up Träsk, OS/1:63 1490-t/AL, 1500-1510/PT
Kaga ög Kalk, LEG/1:7 1200-1225/ML, 1225-1250/ICO, Nth
Knutby Up Kalk, LEG/L57 1490/ML, ICO, 1500/AN
Kråksmåla Sm Träm/1:61 1470/ICO, MK
Kräklingbo Go Träm [skad] 1300-1350/ICO
Kumla Vsm Kalk/1:47 1482 inskr/No, ML, AN, ICO

Kumlaby/Visingsö Sm
Kalk, LEG/1:47
Kalk [skad] 1475-1500/ICO

Köping Vsm Träm, OS, LEG/1:69 1520/PT, ICO, ML
Lau Go Träm [skad] 1400-1450/ICO, GK
Lid Sö Kalk, LEG/1:41 1460-70/ML, 1460/AN
Linde Go Träm/7:5 1521/PT, No
Litslena Up Kalk/1:56 1460/No, 1470/ICO, AN
Lye Go Träm/7:4 1496 inskr/PT, ICO
_ Glas 1325-1350/ICO
Länna Up Träm, OS, LEG/1:54 1425+1470/PT, ML
Malung Dr Duk/1:69 Odat
_ Träsk, Dors 17:3 1420/PT
Misterhult Sm Träm, OS, LEG/1:40 1350 och 1450/ICO
Mogata Ög Kalk [förl, bev teckn] 1493/No, 1450-1500/ICO
Nederluleå Nb Kalk/l :56 1492-1500/No
Njurunda Me Träm/1:64 1450-1500/ICO
Nora Up Kalk/1:56 1500/AN, ICO
Odensala Up Kalk, LEG/L52 1490/ML, 1495-1500/AN
Risinge Ög Kalk, LEG/1:27 1410-30/Nth
_ Kalk, LEG/1:27 1410-30/Nth
_ Träm/7:4 1460/PT
Roslagsbro Up Kalk, LEG/1:56 1471/ML, AN
Rumskulla Sm Träm/1:61 1470/PT, ICO, 1475 MK
Rö Up Kalk 1450-1500/ICO, 1475-1500/AN
Sala Vsm Kalk, LEG/1:43 1465-70/AN/jS
Segersta Hs Träm/1:61 1450-1500/ICO, 1480-90/ML/SHM
Sigtuna Up Kalk/7:3 1450/ICO
Sjösås Sm Trärel, OS, LEG/L12 1290-1300/No, 1250-1300/ICO
Skällvik Ög Träm/1:27 1400-1410/PT
Solna Up Kalk, LEG/1:44 1475/ML, 1460/AN
Stavby Up Kalk, LEG/L53 1490/AN, ML
Stenkyrka Go Kalk 1375-1400/EL
Stenåsa Ö1 Glas [bev teckn Rhezelius] 1240-1300/NMS, RB
Sthlm, RA Up Bokm, initial officiet/2:11 1200-1225/MPO Fr 1811
Sthlm Stork:a Up Träm/1:61 1468/No, MWS: Österåker/SHM
Stora Tuna Dr Kalk, rel 1460/GB
Sånga Ån Träm/1:61 1510/No/SHM
Säby Sm Kalk 1480-1500/No, ICO
Sättna Me Träm/1:64 1500-1525/ICO, No, ML
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Fig 164a-c. Representationsbilder av S Olav. Kalkmåleri (medeltida 
Sverige): a)TenstaI (Up). Johannes Rosenrod 1437. b)TenstaII (Up). 
Inhemsk verkstad ca 1500-1520. c) Ekeby (Up). Inhemsk verkstad ca 
1520.

Representational pictures of St. Olav. Murals (Medieval Sweden): a) 
Tensta I (Up). Johannes Rosenrod 1437, b) Tensta II (Up). Domestic 
workshop c 1500-1520, c) Ekeby (Up). Domestic workshop c 1520.

Fig 165-169. Representationsbilder av S Olav. Kalkmåleri (medelti
da Sverige): Fig 165 a) Rö (Up). Inhemsk verkstad ca 1470. b-c) Fä- 
rentuna och Arentuna (Up). Ärentunagruppen ca 1440-1450.

Representational pictures of St. Olav, murals (Medieval Sweden): Fig 
165 a) Rö (Up). Domestic workshop c 1470. b-c) Färentuna och 
Arentuna (Up). Arentuna group c 1440-1450.

J65a 165b 165c
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Fig 166. S Olav och biskop Henrik. Kalkmålning, Överselö (Sö). In
hemskverkstad, Mälardalsskolan ca 1450-1460.

St. Olav and Bishop Henrik. Mural, Överselö (Sö). Domestic work
shop, Mälardal school c 1450-1460.

Fig 167. S Olav vid fönstret ovanför högaltaret. Kalkmålning, Neder- 
luleå (Nb). Albert Målare med verkstad ca 1492-1500.

St. Olav at window splay above the high altar. Mural, Nederluleå 
(Nb). Albertus Pictor with workshop c 1492-1500.

Fig 168. S Olav och S Erik flankerande Marie kröning. Kalkmålning, 
Ekebyborna (Ög). Inhemsk verkstad/Amund ca 1475-1500.

St. Olav and St. Erik flanking Coronation of the Virgin. Mural, Eke- 
byborna (Ög). Domestic workshop/Amund c 1475-1500.

Fig 169. S Olav med väpnare intill Smärtomannen på östra korväg
gen. Kalkmålning, Aino (Me). Inhemsk verkstad/Tierpgruppen ca 
1520.

St. Olav with squire beside Man of Sorrows on the eastern chancel 
wall. Mural, Alnö (Me). Domestic workshop/Tierp group ca 1520.

168



Representational pictures of St. Olav. Panel 
paintings, altarpieces (Medieval Sweden): 
Fig 170. Olav in royal attire. Virgin Shrine, 
Skällvik (Og). Unique original ground 
sketch in ochre, uncovered 1955-1956. 
Eastern workshop/Danzig? c 1400-1410.

Fig 171. S Olav och S Erik. Flygelmålning, 
altarskåp, Sättna (Me). Haaken Gullesons 
verkstad ca 1500-1525.

St. Olav and St. Erik. Panel painting, altar- 
piece, Sättna (Me). Haaken Gullesons 
workshop c 1500-1525.

Fig 172. S Olav och S Erik. Fragmentaris
ka flygelmålningar, helgonskåp, V Ed 
(Sm). Nordtyskt arbete ca 1520-1530.

St. Olav and St. Erik. Fragmentary panel 
paintings, shrine-altarpiece, V Ed (Sm). 
North German work c 1520-1530.

Fig 173. S Olav med drakunderliggare. 
Fragmentarisk flygelmålning, Birgitta- 
skåp, Kråksmåla (Sm). Johannes Stenrat ca 
1470.

St. Olav trampling on dragon. Fragmenta
ry panel painting, St. Birgitta Shrine,
Kråksmåla (Sm). Johannes Stenrat c 1470. ~.Jv... .

Fig 170-176. Representationsbilder av S 
Olav. Flygelmålningar, altarskåp (medelti
da Sverige): Fig 170. Olav i ceremonidräkt. 
Mariaskåp, Skällvik (Ög). Undermålning 
med unik originalskiss, frilagd 1955— 
1956. Östlig verkstad/Danzig? ca 1400- 
1410.
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Fig 174. S Olav i ceremonidräkt med ciborium. Flygelmålning, altar- Fig 175. S Olav i rustning. Flygelmålning, altarskåp, Torpa (Sö). In- 
skåp, Tjällmo (Ög). Lübeck verkstad ca 1430-1440. hemsk verkstad ca 1475-1500.

St. Olav in royal attire med ciborium. Panel painting, altarpiece,Tjäll- St. Olav in armour. Panel painting, altarpiece, Torpa (Sö). Domestic 
mo (Ög). Lübeck workshop c 1430—1440. workshop c 1475—1500.

Fig 176. S Olav i ceremonidräkt. Fragmentarisk flygelmålning, altar
skåp, Flandöl (Jä). Inhemsk verkstad ca 1500.

St. Olav in royal attire. Fragmentary panel painting, Handöl (Jä). Do
mestic workshop c 1500.

Fig 177-179. S Olav i cere
monidräkt med yxa och cibo
rium: Fig 177. Lye, 1325— 
1350. Fig 178. Gerum, 
ca 1300. Fig 179. Hörsne, 
1300-1350. Glasmålningar 
(Go). Inhemska mästare.

St. Olav in royal attire with 
axe and ciborium: Fig 177. 
Lye, 1325-1350. Fig 178. 
Gerum, c 1300. Fig 179. 
Hörsne, 1300-1350. Stained 
glass (Go). Domestic work
shops.
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Söderköping Ög Träm, rep (LEG)/1:26 1425/No, Tho, SHM
- Träm, LEG/1:61 1480/MW
Södra Råda Vr Träm, vägg 1323, inskr.
Tegelsmora Up Kalk, LEG [bev teckn]/l:66 Mandelgr 1850, 1504/ML, AN, ICO
Tensta Up Kalk/1:56 1437/No, ICO, AN
- Kalk/1:56 1500-1510/AN
Tjällmo Og Träm/1:27 1430/PT, 1400-1450/ICO, SHM
Tolfta Up Kalk/1:56 1490/ICO, 1500-1520/AN
Torp Me Träsk, OS/1:64 1500 (1250-1300)/ICO
Torpa Sö Träm/1:59 1500-1510/No
Torsås Sm Träm [ommålad] 1475-1500 (1680, IÅ)
Tortuna Vsm Kalk/1:69 1490-1503/AN
Träkumla Go Kalk, LEG/1:29 1450/GK, 1450-1500/ICO
- Glas 1290/JR
Täby Up Kalk/1:41, 56 1480/No, 1500/AN
Uppsala, UUB Up Bokm, förs sida 1250/Delag S, UUB, ML
- Bokm, initial C 46511:1 1275-1300/UUB, CN
V. Ed Sm Träm 1520-1530/No, PT/SHM
Vamlingbo Go Stensk, LEG/2:11 1250-1300/SHM
Vansö Sö Träm, OS/L59 1400-1450/Wa, 1500/MK
Vendel Up Kalk/1:56 1451-1452/ICO, AN
- Kalk/1:56 1452/AN
Venjan Dr Träm/1:69 1500/AN, ICO, SvK, AN
Ventlinge Öl Kalk [LEG?] 1460/RB
Vidbo Up Kalk/1:56 1430/No, 1440-50/AN
Värmdö Up Träm, OS, rep + LEG/L67 1514, sign
Väskinde Go Kalk 1/1:28 1300/GK
- Kalk II, LEG/1:28 1450-tal/ICO, GK
Västerlövsta Up Kalk/1:56 1520/AN, ICO
Arentuna Up Kalk/1:56 1448/No, 1435/ICO, AN
Ösmo Sö Kalk, LEG/1:42 1460/ML, 1470/AN
Östuna Up Träm, [OS förl sk], LEG/L58 1490/SvK, ICO, 1500/ML
Överenhörna Sö Träm, OS, LEG/1:60 1450-1500/AL/SHM
Över-Selö Sö Kalk 1/1:56 1450/AN, 1460/No
- Sö OS + ES II [förl dörr]/l:59 1450-1470/Wa
Övergran Up Kalk I, LEG/1:63 1470/ML, 1487/AN, ICO
— Träsk II, OS [förl dörr]/l:63 1500-1510/MWS, PT/SHM

Förlorade verk
Askeryd Sm Måln Odat, Nord mus arkiv/No
Bälinge Up Måln 1475/MK, No
Berg Sm OS: relief dörrar 1275-1300/ICO, No
Bro Go OS: dörrar 1290-1300/Ug, Wa
Dalhem Og Kalk Odat, Cnatt
Drev Sm OS: träsk, relief dörrar 1275-1300/ICO, MU
Dädesjö Sm OS: relief på dörrar 1250-1300
Ekebyborna Og Träm Odat, Cnatt
Film Up Kalk, sö korfönster 1500-1525/bev ant Hadorph
Forsa Hs Kalk Odat, No
Fresta Up Glas (ev Erik) Odat, bev teckn Aschaneus
Föra 01 Kalk, seglatsmotiv (ev Erik)
Gamla Uppsala Up Träm, seglatsmotiv Odat
Granhult Sm OS: dörrar 1450/Wa
Gärdslösa 01 Kalk?
Hagby Sm Träm, LEG begravn/l:62 Odat/W Anderson
Hjälmseryd Sm Kalk 1250, bev teckn Mandelgren
Husaby Vg Kalk Odat, ICO/Ekhoff, Hernfjäll 1993
Hässjö Me Träm, förl dörrar/1:65 (E?) 1500-1510
Högsby Og Träm Odat
Linde Go Kalk?
Markaryd Sm Måln Odat, Rogberg/No
Misterhult Sm OS: träm dörr/l:40 1470/ICO
Risinge Ög Altsk 1428, dok/Nth
Rogsta Hs Träm Ekdahl
Skuttunge Up Träm, korstol Lars Nilsson, ICO



Kyrka/Ort Region Materialkategori/tab nr Datering/Hänvisning

Stenåsa Öl Kalkm, i korfönster 1240-1300, teckn Rhezelius 1634 
Odat, Boström 1966, 12; 1982, 62

Stöde Me Duk Odat
Tegelsmora Up Kalk LEG/1:66 1504, teckn Mandelgren 1850
Torp Me OS: dörrar (1275) 1500/HC, Wa
Tåby Ög Träsk, (OS?) träm? Ca 1470 (Broocman/MK 1994, 181)
Västeråker Up Okvsbild/l:56 Odat, ant Peringskiöld
V. Husby Ög Träm, LEG, seglats Odat, Cnatt
Växjö Sm Kalkm
Åseda Sm Måln
Östra Tollstad ög Altsk, träm Cnatt
Östuna Up OS: dörr och skulpt 1490-1500
Övergran Up OS: dörrar 1500
Over-Selö Sö OS + ES: dörrar LEG? 1450-1470

I. FINLAND
Finström Ål Kalk, LEG/1:32 1450/MW, St
Hattula Tv Träsk, OS/L73, 7:5 1500-1525/Wa, N
_ Kalk 1510-1522/MW
Helsingfors Ef Bokm, brev, fol 2v, 4v 1400-tal (Haapanen 3 nr 124)
Ingå Ny Kalk (ev Erik) 1500-1510/MW
Kisko Ef Träsk, OS? (ES?) [förl dörr] 1500-1510/No/FK5
Korpo Ef Kalk, LEG/1:34 1450/MW
Korsnäs Öb Träm 1490-1500/TR, 1510/ÖM
Nagu Ef Glas 1440-50/TR
Nykyrko Ef Träsk, OS [förl dörr?] /1:15 1325-1350/N
— Kalk, LEG/1:71 1470-71/MW, FK, AN
Pargas Ef Kalk 1486/MW, FK
Pojo Ef Kalk, LEG/L35 1450/MW, St
Rimito Ef Träsk, OS [förl dörr]/l:72 1480-1500/MW
Salo Öb Träm, OS + sk, LEG/L31 1430-1450/Wa, N,
S:t Marie Ef Kalk, LEG/1:1:33 1450/MW, St
Tenala Ny Träsk, OS 1325-1350/MWTR
Tövsala Ef Kalk 1460-70/MW
Ulfsby Sat Träsk, OS [förl dörr LEG]/1:30 1430/MW N (bev beskr Tolpo)
Urdiala Tv Träsk, OS [förl dörr]/l:70 1450/1495/MW, N
Vånå Tv Träsk, OS [förl dörr]/l:l4 1325-1350/MW, N
Vörå Öb Träm/7:4 1480-1500/MW



Fig 180-185. Representationsbilder av S Olav i Finland (medeltida Fig 184. S Olav med ciborium. Flygelmålning, Korsnäs/Korsniemi 
Sverige). Fig 180. Olav och Erik. Glasmålning, Nagu/Nauvo (Ef). In- (Öb). Inhemsk verkstad ca 1490-1 510. 
hemsk verkstad ca 1440-1450.

St. Olav with ciborium. Panel painting, Korsnäs/Korsniemi (Öb). 
Representational pictures of St. Olav in Finland (Medieval Sweden). Domestic workshop c 1490-1510.
Fig 180. Olav and Erik. Stained glass, Nagu/Nauvo (Ef). Domestic 
workshop c 1440-1450.

185b
Fig 181-183. S Olav i kunglig ceremonidräkt och yxa. Fig 181. Hat
tula (Tv), Hattulagruppen ca 1510-1522. Fig 182. Pargas/Parainen 
(Ef), Nykyrkoskolan, Peter Henriksson 1486. Fig 183. Tövsala/Tai- 
vassalo (Ef), 1460-70. Nykyrkoskolan ca 1470.

St. Olav in royal attire and axe. Fig 181. Hattula (Tv), Hattula group 
c 1510-1522. Fig 182. Pargas/Parainen (Ef), Nykyrko school, Peter 
Henriksson i486. Fig 183. Tövsala/Taivassalo (Ef), 1460—70. Ny
kyrko school c 1470.

185a

Fig 185 a-b. a) Tronande S Olav in
till monstrans. Trärelief, antemensa- 
le, Hollola (Tv). b) Stående S Olav 
med drakunderliggare. Träsnideri, 
gavelrelief, biskopsstol, Hollola (Tv). 
Inhemsk verkstad ca 1480-1490.

a) Enthroned St. Olav beside mon
strance. Woodcarving, altar frontal, 
Hollola (Tv), b) St. Olav trampling 
on dragon. Woodcarving, side of bi
shop’s throne, Hollola (Tv). Domes
tic workshop c 1480-1490.



Fig 186-189. Representationsbilder av S Olav i medeltida Danmark 
med Skåne: Fig 186. Tronande Olav i ceremonidräkt med inskrift 
”O” på yxan. Kalkmålning, Kirke-Såby (Kb). Signatur Martinus Ma
ler ca 1415.

Representational pictures of St. Olav in Medieval Denmark with Sca
nia: Fig 186. Enthroned Olav in royal attire, inscription “O” on the 
axe. Mural, Kirke-Såby (Kb). Signature Martinus Maler c 1415.

Fig 187. S Olav med korsprydd yxa, ciborium och drakunderliggare. 
Intill Petrus Martyren, dominikanbroder. Kalkmålning, Hald (Ra). 
"Haldmästaren” ca 1510.

St. Olav with cross-decorated axe and ciborium, standing on dragon. 
In company with Peter the Martyr, Dominican friar. Mural, Hald 
(Ra). Domestic workshop/“Hald Master” c 1510.

Fig 188. S Olav i rustning och plymprydd hatt med krona. Flygel
målning, Vår Frue kyrka. Århus (Åh). Claus Bergs verkstad ca 1510— 
1520.

St. Olav in armour and plumed hat with crown. Panel painting, 
Church of Our Lady, Århus (Åh). Claus Berg workshop c 1510— 
1520.

Fig 189 a. S Olav och S Knut. Kalkmål
ning, Skive (Vb). Hårt restaurerad. In
hemsk verkstad/”Skivemästaren” 1522.

St. Olav and St. Knut. Mural, Skive (Vb). 
Heavily restored. Domestic workshop/ 
“Skive Master” 1522.



Fig 189 b—g. Representationsbilder av S Olav i det 
medeltida Skåne (Danmark). Fig 189 b. Olav i kort 
tunika, stående på drakunderliggare. Fragmentarisk 
flygelmålning, Mariakyrkan, Helsingborg (Sk). 
Nordtysk verkstad ca 1450.

Representational pictures of St. Olav in Medieval 
Scania (Denmark). Fig 189 b. Olav in short royal tu
nic, standing on dragon. Fragmentary panel pain
ting, Church of Mary, Helsingborg (Sk). North Ger
man workshop c 1450.

Fig 189 c. S Olav med ciborium och drakunderlig
gare. Antemensale, Skanör (Sk). Nordtysk verkstad 
ca 1530.

St. Olav with ciborium trampling on dragon. Altar 
frontal, Skanör (Sk). North German workshop c 
1530.

189b

Fig 189 d-g. S Olav i ceremonidräkt med yxa. Kalkmålningar, Skåne, 
inhemska verkstäder: d) Gualöv, Fjälkingegruppen ca 1430-1460, e) 
Linderöd, signatur Andreas Johannis 1498, f) Östra Herrestad, lokal 
verkstad ca 1475-1500, g) Brunnby, Helsingborgverkstad ca 1500.

St. Olav in royal attire with axe. Murals, Scania, Domestic workshops: 
d) Gualöv, Fjälkinge group c 1430-1460, e) Linderöd, signature An
dreas Johannis 1498, f) Östra Herrestad, Local workshop c 1475— 
1500, g) Brunnby, Helsingborg workshop c 1500.

189e 189g
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II. SKÅNE OCH HALLAND
Brunnby Sk
Djurröd Sk
Emmislöv Sk
Farhult Sk
Farstorp Sk
Fjälkinge Sk

Fru Alstad Sk
Färlöv Sk
Gualöv Sk
Gärds-Köpinge Sk
Hammarlöv Sk
Helsingborg Sk
Hörup Sk
Knislinge Sk
Linderöd Sk
N. Strö Sk

N. Åkarp Sk
S:t Olof Sk

Skanör Sk
Skivarp Sk
Vallby Sk
Vä Sk
Väsby Sk
V. Nöbbelöv Sk
V. Sallerup Sk
Ysby Ha
Åhus stadsk:a Sk
Ö. Herrestad Sk
Ö. Sönnarslöv Sk
Ö. Vemmerlöv Sk
Ö. Vram Sk

Förlorade verk
S:t Olof Sk
Åhus Sk

II. DANMARK
Fanefjord Mb
Hald Ra
Hasle Bh
Hårlev Pr
Höjby Hb
Höjerup Pr
Kirke-Hyllinge Kb
Kirke-Såby Kb
Roskilde Kb

Sigerslev Vester, Kb
Skamstrup Hb

Skive Vb
Skivholme Åh
Sorö So
Torup Fb
Tuse Kb
Vallensbäk Kb
Århus Åh

Förlorade verk
Roskilde Kb

Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk (Olav?)
Kalk
Kalk
Träm/7:5
Kalk
Kalk
Kalk
Träm/7:4 
Kalk 
Kalk 
Kalk 
Kalk I
Träsk II, OS [förl dörr]/l:39 
Kalk
Kalk I, LEG/1:24
Träsk II, altsk/7:3
Träsk III, OS?/1:24
Träm/7:5
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk
Kalk, LEG [bev teckn]/l:17
Kalk
Kalk/7:4
Kalk
Trärel, OS, LEG [förl dörr]/1:18

Träm, altsk/l:24
Kalk, LEG [överkalk]/l:17

Kalk [Olav?]
Kalk/7:5
Träsk, OS [förl dörr]/1:77 
Kalk
Kalk, LEG/1:23 
Kalk
Kalk, LEG/1:37 
Kalk
Kalk I [förl, bev teckn]
Kalk II, LEG/1:21 
Kalk 111/7:4 
Kalk, LEG/1:38 
Kalk I, rep + LEG/1:22 
Kalk II, rep/1:22, 2:11 
Kalk
Kalk [förl, rest bev teckn]
Träm [förl, bev teckn]/7:5 
Kalk [förl, rest bev teckn] /1:16 
Kalk/7:4
Kalk, LEG [förl, bev teckn]/1:36 
Träm/7:4

Kalk, bev teckn (2 st)

1500/CWP
1450-1475/CWP
1450-1475/CWP
1300-1325/CWP
1500/CWP
1430-1460/CWP
1430-1460/CWP
1500/CWP
1450-1475/ICO
1430-1460/CWP
1450-1475/CWP
1200-1250/CWP
1450/CWP
1425-1450/CWP
1450-1475/CWP
1498/CWP
1450-1475/CWP
1450-1475/ICO
1425-1450/CWP
1425-1450/CWP
1425-1450/Lp
1500-1520/ICO, 1510/Lp
1530/ICO
1500/CWP
1430-1460/CWP
1400-tal/ICO, CWP
1500?/CWP
1300/ICO
1410-1412/ICO
1425-1450/Wa, Nth
1300-1325/CWP
1475-1500/CWP
1450-1475/CWP
1430-1460/CWP
1310-1315

1430-145 0/Rydbeck 1951 
Bev teckn, Theodor Wåhlin

1475-1525/Sx
1510-1520/UH, Sx
1500-1520/Wa
1500/CWP
1380-1386/CWP
1325/CWP, UH/o 1400/Sx
1460-1480/CWP
1415-1425/CWP, UH, Sx
1300/CWP
1360-1400/CWP
1464/CWP
1460-1480/CWP
1375-1380/CWP
1375-1380/CWP
1522/CWP
1503-1511/Mp
1520
1200-1225/CWP
1450/Sx
1460-1480/CWP
1510-1520/UH

1300/CWP



Kyrka/Ort Region Materialkategori/tab nr Datering/Hänvisning

Skive Vb Kalk, hårt rest, bev teckn 1522
Skivholme Äh Kalk, bev teckn 1503-1511
Sorö So Träm, bev teckn, Abildgaard 1520
Kirke/Stillinge So Träm Odat/Mp
Torup Fb Kaik, hårt rest, LLG, bev teckn 1200-1225/CWP
Tuse Kb Kalk, hårt rest, bev teckn 1450
Vallensbäk Hb Kalk, bev teckn före överkalkn

II. NORGE
Andenes NoL Träm 1/7:4 1490/RAO, TM (tid Tromsöysund)
— Träm II, LEG/1:76, 7:5 1500/Eng, PR
Austvoll Hord Träm/7:5 1520/HF, RAO, BM
Berg Tro Träm/7:5 1510/UO, Eng
Bergen Hord Sigill, LEG/1:4 1280/BM, Tb
Bygdal A-Agd Träm/7:4 1500-1510/UO, Eng
F jell Hord Träm + OS träsk?/7:4 1490/RAO, BM, Eng
Fosnes NoTr Träm/7:4 1480/VS, Eng
Glöshaug/Gartland NoTr Träm/7:5 1510-1520/Eng
Granvin Hord Träm/7:4 1480-tal/BM, Eng, HvA
Hemsedal Busk Trärel, LEG/2:11 1250-1275/UO,Wa, EHo
Holmedal Hord Träm/7:4 1475/RAO, Eng
Horg SöTr Träm/7:4 1470/VS, Eng
Kaupanger SoFj Träm, antem, LEG/1:2 1250-1275/BM, HvA, Wa, 1250/Mn
Kvæfjord Tro Träm, III, antem/1:5 1300-1325/Mn, MB 1320-1350/AW
_ Träm II (+ träsk)/7:5 1510/UO, Eng
— Träm I (+ altsk)/7:5 1520/UO, Eng (ev Trondenes k:a)
Lavik SoFj Linneduk, proc.fana/7:4 1470/BM, Eng
Leka NoTr Träm/7:5 1520-1530/Eng
Norddal MöRo Träm/7:5 1510-1520/Eng
Oslo?/Trondheim? 0?/Tr Benr, resealt, LEG/1:6 1310/NM Köpenhamn
Ringsaker Hed Kalk, huvud [Olav?] 1300?/RAO, Seter 1961
Röldal Hord Träm 1500-1510/UO, Eng
Röst NoL Träm, OS [bev röntgenb]/7:5 1520-1530/TO
Sömna NoL Träm/7:5 1515-1520/Eng
Tingvoll MöRo Träm, tak 1300/HA
Tjugum Hord Träm, antem/1:3 1300-1350/BM, 1325 HvA, MB,
Trondenes Tro Träm 1/7:4 1490/BM, Eng
- Träm 11/7:5 1500/Eng
Trondheim SöTr Träm, antem, LEG/L5 1310-1330/MB, 1300/Mn
— Bokm, init Ant. Nidros. 1250-1275/Gjerlow 1979
— Boktr, titels, Brev. Nidros. 1519
Veien MöRo Träm/7:5 1520-tal/UO, Eng, SW 

(+ korpussk stå Olav, 1490-1500)
Vevring SoFj Träm/7:5 1510/Eng
Ådland Hord Träm, antem/1:3 1315/BM, HvA, 1325 [skad, S Olav?]
Årdal I SoFj Träm, antem, LEG/1:3 1325/BM, Hva, MB, Mn

Förlorade verk
Björnör SöTr Träm (+ Maria, Nicolaus) 1450-1500?/Eng 1936, 208
Bö Tm Träm, överm 1430?-1520
Röst II NoL Träm, överm Ca 1520
Sövde Mö Träm, drake (+ Maria) 1450-1500?/Eng 1936, 207
Trondheim Tr Träm, förl (Schönings ant) 1230-1450/Fett, RAO, Lysaker

II. ISLAND
Arnabalisbok

(AM 135 4to, f 11 r)
Bokm 1350-1400/Ami/ONP

Flateyjarbok
(GKS 1005 fol I--II, 2to)

Bokm, initial LEG/1:20 1387-1394/Ami/ONP

Grund NMRnr 10923 Träm, antem (2 delar) 1439 inskrift: ”Erikir Loftson”, ägare.
Feiknibökin Bokm, pl 2 1400-1450-1500/ONP

- (AM 673 a III 4to) Bokm, pl 25 1400-1450-1500/ONP
— Bokm, pl 27 1400-1450-1500/ONP
- Bokm, pl 39 1400-1450-1500/ONP



Fig 190-200. Representationsbilder av S Olav i medeltida Norge: Fig 
190. Olav i kort ceremonidräkt med ciborium och drakunderliggare. 
Intill Sunniva. Flygelmålning, altarskåp, Horg (SöTr). Lübeck verk
stad ca 1470.

Representational pictures of St. Olav in Medieval Norway: Fig 190. 
Olav in short royal robe with ciborium trampling on dragon. In com
pany with Sunniva. Panel painting, altarpiece, FForg (SöTr). Lübeck 
workshop c 1470.

Fig 191. Tronande S Olav i ceremonidräkt med yxa. Fragmentarisk 
målning på trävalv, Tingvoll (Mö Ro). Inhemsk verkstad ca 1300.

Enthroned St. Olav in royal attire with axe. Fragmentary painting on 
wooden vault, Tingvoll (Mö Ro). Domestic workshop c 1300.

Fig 192-195. S Olav i rustning med drakunderliggare. Flygelmålning
ar, altarskåp från nordtyska verkstäder/Lübeck: Fig 192. Röldal (Ho) 
ca 1500-1510. Fig 193. Fosnes (NoTr) ca 1480. Fig 194. Vevring (So 
Fj) ca 1510. Fig 195. Andenes (NoL) ca 1490.

St. Olav in armour trampling on dragon. Panel paintings, altarpieces 
from North German workshops/Lübeck: Fig 192. Röldal (Ho) c 
1500-1510. Fig 193. Fosnes (NoTr) c 1480. Fig 194. Vevring (So Fj) 
c 1510. Fig 195. Andenes (NoL) c 1490.



200 a

Fig 196-200. S Olav i rustning med drakunderliggare. Flygelmål
ningar, altarskåp från nordtyska verkstäder: Fig 196. Berg (Tro) ca 
1510. Fig 197. Trondenes (Tro) ca 1500. Fig 198. Sömna (NoL) ca 
1515-1520. Fig 199. Gartland/Glöshaug (NoTr) ca 1510-1520. Fig 
200 a. Olav med ciborium stående grensle över draken. Intill Sunni- 
va. Målning på utsidan av dörrar, altarskåp, Veien (Mö Ro). Fig 102. 
Verk av Lucas Cranach-elev ca 1520.

St. Olav in armour trampling on dragon. Panel paintings, altarpieces 
from North German workshops: Fig 196. Berg (Tro) c 1510. Fig 197. 
Trondenes (Tro) c 1500. Fig 198. Sömna (NoL) c 1515-1520. Fig 
199. Gartland/Glöshaug (NoTr) c 1510-1520. Fig 200 a. Olav with 
ciborium standing astride dragon. Accompanied by Sunniva. Panel 
painting outside of wings, altarpiece, Veien (Mö Ro). Fig 102. Work 
by Lucas Cranach-follower c 1520.



Fig 200 b. S Olav med pilgrimshatt, ciborium och drakunderliggare. 
Övermålad Olavsbild, flygeldörr, Olavsskåp, Röst (NoL). Neder
ländskverkstad ca 1520. Röntgenbild Riksantikvaren Oslo.

St. Olav with palmers hat and ciborium, standing on dragon. Picture 
of St. Olav painted over, panel painting, St. Olav Shrine, Röst (NoL). 
Dutch workshop c 1520. Roentgenograph, Riksantikvaren Oslo.

Kyrka/Ort Region Materialkategori/tab nr Datering/Hänvisning

Jônsbôk
(GKS 3268 4to, f 4v)

Bokm, F-initial/1:19 1350/Ami, ONP

Jônsbôk
(GKS 3270 f 26 r)

Bokm, initial/1:19 1350/Ami, ONP

Jônsbôk
(AM 43 8o, f 2v)

Bokm, initial 1507/Ami, ONP, Wa

Jônsbôk
(AM 126 4to)

Bokm, initial 1400/Ami, ONP (Marg. kr drake)

Jônsbôk
(AM 131 4to)

Bokm, titels 1500-tal/Ami, Wa

Jônsbôk
(AM 132 4to, f lr)

Bokm, titels [bortskr] 1400-1425/Ami, ONP

Jônsbôk
(AM 140 4to, f 2r)

Bokm, titels 1500-1550/ONP

Jônsbôk
(AM 152 4to, f lv)

Bokm [huvud borta] 1500/ONP

Jônsbôk
(AM 157 a 4to, f lv)

Bokm, titels Ca 1550/Ami, 1500-1600/ONP

Jônsbôk
(AM 160 4to, f lv)

Bokm, titels 1450-1500 (1550)/ONP

Jônsbôk
(Thott 1280 fol, f 2 b)

Bokm, titels 1400/ONP, KB Köpenhamn

Olavssaga
(AM 68 fol, f lr)

Bokm, titels 1300-1350/ONP, KB/AMi, Köpenhamn

Reykjavik missale 
(NMR3411, v)

Bokm, initial (lat)/l:19 1450-1475/Eggen (Fragm)

Skâlholtsbôk
(AM 351 fol, f 2r)

Bokm, initial/1:19 1350-1400/Ami, ONP

AM 2416 fol III Bokm (Dat?)
Vatnsfjord Träsk, OS 1250-1300/1400 (NMR nr 3327)
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Fig 201-204. Representationsbilder av S Olav i ceremonidräkt på Is
land: Fig 201. Tronande Olav. Olavsskåp, Vatnsfjord. Inhemsk verk
stad? ca 1250-1300. Flygeldörrar 1400-tal. Fig 202. Tronande Olav 
med spjut. Titelsida, Arnabœlisbôk ca 1350-1400. Fig203. Olav med 
spira. Antemensale och superfrontale, Grund, Eyrafjord 1439. (De
talj.) Fig 204. Olav med bok. Skissförlaga i höggotisk stil, Teiknibokin 
pl 2. Isländskt scriptorium ca 1400-1450.

Representational pictures of St. Olav with royal robe on Iceland: Fig 
201. Enthroned Olav. St. Olav Shrine, Vatnsfjord. Domestic work
shop? c 1250-1300. Panel doors 15th century. Fig 202. Enthroned 
Olav with spear. Title page, Arnabaelisbök c 1350-1400. Fig 203. 
Olav with sceptre. Altar frontal och super frontal, Grund, Eyrafjord 
1439. (Detail.) Fig 204. Olav with book. Model sketch in High 
Gothic, Teiknibokin pl 2. Icelandic scriptorium c 1400-1450.
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III. ENGLAND 
Barton Turf, Nf 
Carrowpsaltaren
(MS W 34 f. 42)
York Minster
- Holy Trin. Goodr.
— S. Mary

III. NEDERLÄNDERNA 
Nijmegen

III. TYSKLAND 
Lübeck, Mariak:an

- (Trondheim)
— Aegidienk:an 
Stralsund

Wismar, Nicolaik.

III. POLEN 
Gdansk, Artushof

III. PALESTINA/ISRAEL 
Betlehem, Födelsek:an

Träm, korskr, LEG/1:18 
Bokm, Beatus, LEG/1:1

Glasm [Olav?]
Glasm
Glasm [förl] fragment bev

Textil, antepend/l:67

[Förl träm, 01avsalt]/l:25 
[Förl träm, Nicolaus alt]/1:25 
[Träm, altsk] 01avskap/l:25 
Träm [1524], bev kopia/l:76 
Träm, Grönauer altar/1:25 
Träm, OS, rep + LEG/1:25 
Träm, Barbieraltar/1:25 
Kalk

Träm, kyrk skepp/1:74

Pelarm, enkaustik 
Akvarellkopia

1470-1500/Dickins 
1240-1255/Morgan, Randall

1400-1450/Dickins 
1400-1450/Dickins 
1400-tal/Dickins

1494

1406
1405/10
1524/MH, SAM
1930/W. Schodde, Nidarosdomen
1430/SAM
1410-1420
1410-1420
1420-1450

1483-1490/Drost 1963

1150-1160/Kühnel
Ca 1930, Taddeus Rychter [förl?]

205 206
Fig 205-208. Representationsbilder av S Olav i Tyskland, nordtyska 
verkstäder: Fig 205-206. Olav i kronprydd hatt med drakunderligga- 
re. Flygelmålning, Barbier-altaret. Tronande Olav på korstol. Nicolai- 
kyrkan, Stralsund, ca 1410. Fig 207. Olav i rustning med drakunder- 
liggare. Förlorad flygelmålning, Olavskapellet, Mariakyrkan i Lü
beck. Hans Kemmer 1424. Kopia 1:1 av W. Schodde 1930, nu i Er- 
kebiskopsgården, Trondheim. Fig 208. Olav med yxa och glob. Kalk
målning, Nicolaikyrkan, Wismar, ca 1420-1450.

Representational pictures of St. Olav in Germany, North German 
workshops: Fig 205-206. Olav in hat with crown trampling on dra
gon. Panel painting, the Barbier Altar. Enthroned Olav on chancel 
pew. St. Nicolai church, Stralsund, c 1410. Fig 207. Olav in armour 
standing on dragon. Missing panel painting, the Chapel of St. Olav, 
Church of Mary in Lübeck. Hans Kemmer 1424. Copy in full scale 
W. Schodde 1930, Archbishop’s Palace, Trondheim. Fig 208. Olav 
with axe and orb. Mural, St. Nicolai Church, Wismar, c 1420-1450.
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Förkortningar

Adam Adam av Bremen ICO Ikonografiska registret
AH Analecta Hymnica inskr inskrift
AL A. Lidén IÄ I.-L. Ångström
altsk altarskåp JR J. Roosval
AM/Ami Arnamagnæanske institut JS J. Svanberg
antem antemensale kalk kalkmålning
AoC Age of Chivalry 1987 K kor
AN A. Nilsén KB Kungliga Biblioteket
AS Acta Sanctorum KHM Kulturhistoriskt Museum
ATA Antikvariskt Topografiska Arkivet KF Konsten i Finland
AW A. Wichström KM Kalmar Museum
BLi Breviarium Lincopense KK Karlskrönikan
BLu Breviarium Lundense KLNM Kulturhistoriskt lexikon för nordisk
BM Bergens Museum medeltid
BN Breviarium Nidrosiense kr krönt/krona
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SHM Statens Historiska Museum, Stockholm vlkp valvkappa
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sk skulptur Wa F. B. Wallem
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EXKURS 1

Olavsli turgin

1:1 Olavsliturgin och kyrkoårets fester 
Den kyrkliga festen i åminnelse av Olav den heliges 
martyrium onsdagen 29 juli 1030 firas som en glädje
fest, In natalitio Sancti Olavi, ty en martyrs dödsdag 
räknas enligt den medeltida kyrkan som helgonets 
himmelska födelsdag. Olavsfesten i Nidaros ärkestift i 
Trondheim firades från 28 juli, vigilian, till den åtton
de dagen 5 augusti, oktaven, enligt den högsta festgra
den, totum duplex, medan man i många andra stifts- 
områden valde en mer normal festgrad. Festgraden var 
totum duplex i Linköping och Åbo och duplex i Lund, 
Strängnäs och Västerås men endast semiduplex i Upp
sala. Dominikanerklostret i Åbo var invigt till S Olav 
och hade därför festgraden totum duplex. Man kunde 
även ha en enkel commemoratio. Såsom en rikstäckan
de kult var Olavskulten förankrad i en sekulär instans i 
kyrkoprovinsens ledning. Den mest omfattande Olavs
liturgin är det sena officiet i Nidaros från omkring år 
1200, vilket enligt hagiografisk praxis bildat utgångs
punkt för de övriga stiftens officier.

För tidebönen och mässan under kyrkans Olavsfest 
fanns en särskild fastställd liturgi, ett officium proprium 
respektive en missa propria. Olavsofficiet bestod av bi
beltexter och läsetexter ur Olavslegendan samt böner 
och sånger av olika slag, medan mässan dominerades av 
psalmer, bibeltexter, predikan och bön. Olavsdagens ti- 
degärd 29 juli omfattar nio lectier, novem lectionum, 
med berättelser om helgonkungens liv och martyrium, 
som sedan reduceras till tre läsningar, trium lectionum, 
de följande dagarna. Nio lectier lästes även på transla- 
tionsdagen 3 augusti samt på oktaven 5 augusti, vilka 
främst handlar om mirakierna. Tidegärden och mässan 
har gemensamma förebilder och bibeltexter men olika 
liturgiska funktioner, varför dessa texter har samlats i 
olika böcker, breviariet respektive missalet. Helgonoffi- 
ciet bildar en inramning till mässans bilbeltexter (He
lander 1937, 261): ”Mässan står i liturgins centrum. I 
varje liturgiskt dygn bildar tidegärden ramen kring 
mässan; från vesper till vesper orienteras alla bönetim- 
marna mot mässan. Mässans särställning poängteras 
genom dess karaktär av allmän gudstjänst.” Man säger

därför, att ”Bibeln inspirerar hagiografin, som i sin tur 
kommenterar Bibeln” (Helander 1989, 158).

Olavsliturgins uppbyggnad av läsestycken ur bibeln 
var avsedda för såväl tidegärdens kapitelläsningar som 
för Olavsmässans epistel- och evangelieläsningar (Lind
berg 1923, 322, 338-342; Schmid 1945, 16). Andra 
bibeltexter upptogs dessutom för mässans sånger, så
som introitus med psalm, graduale med versus samt of- 
fertorium och communio. Flera av Olavsliturgins bi
beltexter hör utifrån engelska och tyska förebilder till 
commune sanctorum. Samtliga svenska missalen har för 
commune martyrum episteltexterna Beatus vir qui in sa- 
pientia och Memor esto samt evangelietexterna Nisi gra- 
num och Si quis vidtpost me venire. I Lund och Linkö
ping förekommer även för alla martyrer episteltexten 
lustum deduxit, som hör till texterna i Nidaros Olavs- 
mässa. Flera av Olavsliturgins bibeltexter uppträder re
dan i den äldsta liturgin i Leofriccollectariet, och de bil
dar sedan grunden för de senmedeltida predikotexterna 
från Ribe, Utrecht, Leuven och Lübeck. De olika stif
ten uppvisar en del lokala variationer när det gäller ur
val, vilket framgår av nedanstående tabell.

Exempel på Olavsliturgins bibeltexter 
i olika stiftsområden:

Leo (Ant); Ni (Cap):

Li, Str, Å (Ep):

Leo, Sk (Cap): Ni (Ep):

Li (Cap): L, Vall (Ep):

Beatus vir qui stiffen (Jak 
1:12): ”Salig är den som 
håller ut då han prövas.” 
Beatus vir qui in sap (Syr 
14: 20-27): ”Lycklig den 
som fördjupar sig i vishe- 
ten.
Iustum deduxit (Vish 
10:10): ”Det var hon som 
ledde den rättfärdige och 
förde honom på rätta vägar 
när han flydde från sin bro
ders vrede.”
Memor esto (Tim 2:8—9, 
3:10—12): ”Minns att Jesus



u (Ep):

Leo (Ant); Li, U, Sk, 
Str, Å (Ev):

Ni, Sk (Ev):

L, Vall (Ev):

L, Li, Sk (Com):

Leo (Ant); Str (Com):

Kristus, ättling till David, 
har uppstått från de döda.” 
”Men du har troget följt 
mig i min lära.”
Omne gaudium existimate 
(Jak 1:2): ”Skatta er bara 
lyckliga, mina bröder, när 
ni utsätts för prövningar.” 
Nisi granum (Joh 12:24— 
26): ”Om inte vetekornet 
faller i jorden och dör, för
blir det ensamt kom. Men 
om det dör, ger det rik 
skörd.”
Si quis vult post me venire 
(Luk 9:23): ”Om någon 
vill gå i mina spår, måste 
han förneka sig själv och 
varje dag ta sitt kors och 
följa mig.”
Si quis venit (Luk 14:26— 
33): ”Om någon kommer 
till mig” — ”Den som inte 
bär sitt kors och följer efter 
mig kan inte vara min lär
junge.”
Qui vult venire (Matt 
16:24): ”Om någon vill gå i 
mina spår, måste han för
neka sig själv och ta sitt 
kors och följa mig.”
Qui mihi ministrat (Joh 
12:26): ”Om någon vill tjä
na mig skall han följa mig.”

Olav den helige blev under medeltiden ihågkommen 
med böner och sånger vid ett flertal andra tillfällen un
der kyrkoåret, fester som utformades olika inom de oli
ka nordiska stiftsområdena. Vid Alla Helgons dag 1 
november, Sanctorum omnium, uppmärksammades S 
Olav och vid alla andra tillfällen då hela litanian lästes. 
I de kyrkor som var invigda till S Olav eller var försed
da med Olavsaltare och Olavsrelik var kulten mer utar
betad än i övriga kyrkor. Datum för invigningsfesten, 
patronatsfesten och relikfesten i en kyrka, dedicatio ec- 
clesiae, festum patroni och festum reliquiarum, varierar 
från ort till ort och dessa fester får därmed spridning 
över året. I Nidaros firades invigningsfesten 29—30 
april och relikfesten 13 oktober. I Nidaros stift hörde 
Olavsliturgins texter till kröningsmässans centrala de
lar, vilka även anknöt till Törnekronans fest 4 maj, Co

rona spinee domini. Vid tiden efter påsk kring bönsön
dagen och Kristi himmelsfärd stod Olavskulten i cen
trum under rogationsdagarna i Nidarosdomen, ty då 
bars Olavsskrinet i processioner ut runt kyrkan (Gjer- 
low 1968, 249-251; Andersen 1997, 122). Man satte 
då sitt hopp till Guds och relikernas kraft att framkalla 
en gynnsam väderlek för vårens och sommarens åker
bruk. Det kan påpekas att dagen 5 januari för invig
ningen av relikerna i Olavskapellet samt relikfesten, 
överensstämmer med Edward Bekännarens festdagar 5 
januari och 13 oktober (Folz 1984, 93—99).

De tre nordiska helgonkungarna Olav, Knut och 
Erik firades någon gång tillsammans i kyrkan, såsom i 
Nidarosdomen, där ett särskilt altare inrättats, trium 
patronorum regum sanctorum. Eftersom S Olavs marty
rium inträffat på en onsdag lästes en onsdagsmässa vid 
detta altare till hans minne. Ett liknande altare fanns 
även i Lunds domkyrka, där Olavsrelikerna uppmärk
sammades på relikfesten 11 juli. Olavsliturgin var även 
aktuell vid kyrkornas olika typer av votivmässor och 
särskilda själamässor. I Bergen instiftades 1450 en dag
lig Olavsmässa som tack för en kunglig jorddonation. 
Målningarna på utsidan av Olavsskåpet i Värmdö före
ställande S Katarina och S Barbara hade anknytning till 
kyrkans två avlatsbrev, ty kyrkan hade på deras helgon
dagar två gånger invigts till S Olav. Som framgår av 
nedanstående översikt var Olavskultens texter och bil
der aktuella i liturgin under många tillfällen under he
la kyrkoåret.

Olavsliturgins uppbyggnad har paralleller i många av 
texterna under kyrkoåret men framför allt till sommar
perioden, då kung David och Salomo stod i centrum 
för tidegärdens bibelläsningar. Under juli månad lästes 
Konungaböckerna, därefter följde Vishetsböckerna un
der augusti och Jobs bok under september. Konstver
kens Olavsbilder levandegjorde på så sätt budskapet i 
dessa bibeltexter, ty Olavsgestaltens förebilder i den eu
ropeiska medeltidskonsten är främst David och Salomo
(Réau 1955, 30-35, 245-259; 1956, 229, 253-299). I
Olavstexterna liknas Olavs mod och uthållighet vid 
den lidande Job.

De varierande avsnitten med sång och text i Olavsli
turgin är enligt liturgisk tradition uppbyggda för att få 
en stegring i dramats förlopp och en djupare inlevelse. 
En jämförelse mellan de liturgiska texternas tempus- 
växling och konstverkens komposition av färger, for
mer och material, kan ge en glimt av hur kyrkobesö
karna en gång hade sett Olavsbilderna levandegjorda i 
gudstjänsten, i representationsbilder, attribut och nar- 
rativa legendmotiv (se kap 5:1:3). I den liturgiska tra
ditionen används tempusformerna ofta parallellt, så att 
de olika tidslagren bildar transparenta skikt. Dåtid, nu
tid och framtid upphävs i gudstjänsten så att nuet och



evigheten, nunc et in aevum, skapar en känsla av ett gu
domligt tidlöst tillstånd (Iversen 1998:11).

I början av kyrkoåret, efter jul och under fastan fö
respås helgonkungens ankomst, vilket i sången uttrycks 
i futurum: S Olav skall komma. Allt är styrt av Guds 
vilja. I slutet av april och under rogationsdagarna i bör
jan av maj ber man sedan, att S Olav från sin himmel
ska tron skall uppmana Gud om att sörja för god års
växt, i rent imperativ: ”Herre, grip in!” (Gjerlow 1968, 
249). I slutet av sommaren under Olavsfestens första 
vesper 28 juli, då skörden och fisket inleds, ber man se
dan om S Olavs beskydd och lovsjunger Guds stora 
skaparkraft. Inför minnet och ”repetitionen” av hans li
dande på jorden ber man till Gud, att himlen skall 
öppnas för martyren, så att han återigen kan upphöjas 
i evigheten. Hymnens jordiska martyrium skildras där
för i presens, liksom Kristus maning ur Jakobsbrevet 
(Jak 1:1, 12). Olavsdagens matutin innehåller nio läs
ningar och responsorier samt nio psalmer och antifo- 
ner. Tillsammans utgör de en återberättelse i imperfekt 
och perfekt om Olav den heliges liv, hans omvändelse 
och goda gärningar, hans strider och motståndet mot 
honom, en berättelse som som avslutas med hans mar
tyrium och martyrkröning.

Vid läsningen av de inskjutna bibeltexterna ur Lu- 
kasevangeliet, blir Kristus genom presensformen närva
rande med sin löftesrika men dock villkorliga maning, 
att följa hans exempel och bära sitt kors (Luk 9:23). 
Detta inträffar i sjunde och åttonde lectien, i drömsce
nen där Kristi kallelse upprepas tre gånger: ”Kom min 
käre Olav!” En förklaring till att konstverken har så få 
drömmotiv, kan vara att motivet med Kristi efterföljel- 
se får sin centrala betydelse senare i mässans bibeltexter. 
Martyrkröningen och himmelsfärden skildras i pre- 
sensform eller perfekt. Efter döden besjunges hans li
dande och blodsutgjutelse, hans mirakler och goda ryk
te, som återigen berättas i förfluten tid under de kom
mande dagarna. Psalmernas hoppfulla förtröstan om 
Guds kraft uttrycks i presens och futurum. De inskjut
na bibeltexterna om korsbärandets plikt ur Jakobsbre- 
vet och Lukasevangeliet upprepas vardera tre gånger i 
Olavsliturgin fram till oktaven 3 augusti. Under hösten 
inkluderas i Nidaros S Olav vid festum reliquiarum och 
Alla helgons dag i tacksägelsen för helgonens bistånd.

Exempel på Olavsliturgin under kyrkoåret:

Jan 5
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Stefans- och Olavsaltarets invign- 
dag (Ni)
(Heliga Tre Konungar)
(oktav): Olavsantifon Sayicte Olaue 
Olavsmässa varje onsdag i fastan; 
Olavssekvens Postquam calix baby-

Fig 209. S Olav med yxa. Figurinitial i Olavsofficium, breviarium, 
Helsingfors Finland (HUB Ms fragm membr Breviaria, Haapanen 
124, f 2—4). Skandinaviskt scriptorium 1400-tal.

St. Olav with axe. Historiated initial in the Office of St. Olav, Brevia-
ry, Helsingfors Finland (HUB Ms fragm membr Breviaria, Haapanen
124, f 2-4). Scandinavian scriptorium 15th century.

lonis, som även kunde sjungas på 
onsdagar, ”omnia quarta feria”, 
under resten av året

(Påsk) Ev Kröningsmässa, Olavssekvenser 
De sancte Olauo

Apr 26-27 Letania maior (Ni): 
Olavsresponsorium, Sancte olaue 
christi martyr, böner, Ora pro nobis 
beate olaue, Propiciare nobis quesu-
mus

29-30 Dedicatio ecclesiae: procession 
(Ni)

Maj 4 (.Spinee corona domini, Törnekro
nans fest)
Rogationsdagarna: Olavsproces- 
sion, böner:
Sancte olaue, Ora pro nobis, Meu
tern familie, Miserere quesumus do
mine intercedente beato olauo

Juni 1 (Läsning: David)
Juli 1 (Läsning: Konungaböckerna)

11 Festum reliquiarum (L)
23 (Heliga Tre kon, transi)
28 Olavsfestens första vesper, vigilia, 

fasta på bröd och vatten (MaN, 
27)

29 Olavsdag, In natalitio Olaui, 9 lec- 
tier, Olavsmässa, vesper

30 Olavsdag, 3 lectier, vesper
31 Olavsdag, 3 lectier

Aug 1 (Läsning: Vishetsböckerna)
1 Olavsvesper
2 Olavsdag, 3 lectier, vesper (enl sa

goträd ”Inventio Olaui”)



Fig 210. Tronande S Olav i hexagonal stjärna med omskrift: ”+ IHE- 
SUS: GVZ: SUN: WARI: MEP: VS” (Jesus Guds Son Vare Med Oss). 
Sex yttre rundlar med vinlöv: Ovan Kristus och Helige Andes duva, 
nedan S Bartholomeus, på ömse sidor evangelistsymboler. Skål av för
gyllt silver (Diam 19 cm, H 2, 8 cm) med förhöjd mittrundel, stjärnan 
ursprungligen emaljerad. Skattfynd, Dune på Gotland (SHM inv 
6849:1). Inhemsk verkstad (norskt infl) 1300-tal.

Enthroned St. Olav in hexagonal star with inscription: ”+ IHESUS: 
GVZ: SUN: WARI: MEP: VS” (Jesus Son of God be with us). Sur
rounding six lobes with vines: Above Christ and the dove of the Holy 
Ghost, below St. Bartholomew and on both sides symbols of the 
Evangelists. Bowl of gilded silver (Diam 19 cm, H 2, 8 cm). The 
Dune Treasure, Gotland. Domestic work (Norwegian infl), 14 th cen
tury.
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Sept 1
Okt 1

13

Nov 1

(Stefans transi 2-3 aug, Inventio et 
Translatio Stephani)
Olavs translationsdag, Translatio 
Olaui, 9 lectier, Olavsmässa, vesper 
Olavsdag, 3 lectier, vesper Festum 
reliquarium (Li)
Olavsdag, Octave Olaui, 9 lectier,
Olavsmässa
(Läsning: Jobs bok)
(Läsning sept-okt: Tobit, Ester, Ju
dith, Mackabéerna)
Festum reliquiarum (Ni): Relik
mässa för S Olav (MaN, 135), bö
ner: Propitiare quesumus domine, 
Suscipiat dementia tua domine, Di- 
uina libantes misteria 
(Alla Flelgons dag)
Inkl. i letania: Sancte olaui rex ora

Nedan följer en kronologisk presentation av Olavs- 
texterna under samtliga liturgiska dygn från 28 juli till

5 augusti. Det äldsta Olavsofficiet i Leofriccollectariet 
följer Dewicks utgåva, medan presentationen av Nida- 
rosofficiet följer Gjerlows utgåva 1968 med tillägg för 
varianter bl a enligt Storms utgåva 1880. Min presenta
tion av de stora tidegärderna inkluderar även Olavs- 
mässans repertoar samt är försedd med hänvisningar 
till bibelcitat och psalmer. För en jämförande under
sökning av Olavsliturgins olika kategorier samt stiftens 
olika varianter av texter hänvisas till nedanstående käl
lor och litteratur.

1:2 Leofricofficiet
In natale sancti Olavi martiris

[28 juli] 1 Vesper: Ant. Hic est qui (jfr Syr 44:10-12), 
Ant. Beatus vir qui suffert (Jak 1:12), Atit. Iste sanctus 
pro lege, Ant. Iste est vir misericordie, Ant. Beatus vir 
qui inuentus est (Syr 31:8—11). Cap. Beatus vir cuius 
capiti (jfr Jes 59:17—18), R. Sanctus olauus, Al. R. O 
sancte olaue, V. Te martyr inclyte, Hym. Martir dei, V. 
Posuisti domine (Ps 21:4), In ev. Ant. Iste est qui pro le
ge, Al. Ant. Exultemus omnes. Coli. Deus regum coro
na.

[29 juli] Nocturn: Hym. Martyr dei. Matutim Cap. 
Iustum deduxit (Vish 10:10), Hym. Deus tuorum mi- 
litum, V. Iustus ut palma (Ps 92:13), In ev. Ant. Nisi 
granum (Joh 12:24—26), Ant. Sit semper laus. Coli. 
Omnipotens sempiterne deus fortitudo. Prim: Ant. Flic 
uir despiciens mundum. Ters: Ant. Auctor iustitie legis 
duine. Cap. In bonitate benignitatis, R. Gloria et ho
nore (Ps 8:6—7), V. Et constituisti, V. Posuisti domine 
(Ps 21:4), Coli. Omnipotens sempiterne deus qui. Sext: 
Ant. Qui mihi ministrat (Joh 12:26). Cap. In diebus 
suis, R. Posuisti domine (Ps 21:4), V. Magna est (Ps 
21:6), Coli. Deus ineffabilis misericordie. Non: Ant. 
Uolo pater. Cap. In vita sua fecit, Coll. Deus qui hune 
diem.

2 Vesper. Ant. Iocundus homo, Ps. Beatus vir (Psl:l), 
Ant. Quid retribuam domino, Ps. Credidi, Ant. Domi
ne libera animam, Ps. Ad dominum, Ant. Miserere mi
hi domine, Ps. Ad te leuaui, Ant. Sustinuit anima mea, 
Ps. De profundis. Cap. Iustus directus est, R. Beatus uir 
olauus, V. Qui potuit transgredi, Hym. Martyr dei, V. 
Posuisti domine. In ev. Ant. Corde et ore laudemus, 
Coll. Presta quesumus omnipotens deus.

Red Book ofDarley (Derby): Missa. Or. Deus regum 
corona, Sec. Inscrutabilem secreti tui, Poste., Vitalis 
hostie verbi.

1:3 Nidarosofficiet med mässor
In natalicio bead Olaui regis et martyris 

[28 juli] 1 Vesper (1): Ant. Sancte martyr domini olaue



pro nobis quesumus, Ps. Laudate pueri (Ps 113), Ant. 
Sancte martyr olaue tua deo, Ps. Laudate dominum 
omnes gentes (Ps 117), Ant. Sancte martyr olaue te hu- 
militer, Ps. Lauda anima mea dominum (Ps 146), Ant. 
Sancte olaue martyr domini preciose, Ps. Laudate do
minum (Ps 147), Ant. O beate pater olaue, Ps. Lauda 
ierusalem (Ps 147:12). Cap. Beatus vir qui suffert (Jak 
1:12), R. Miles Christi/ el. O quantus fidei (Storm), V. 
Ut celestis/ alt. Multos habebat aduersarios (Storm), 
Hym. Deus tuorum militum/ alt. Rex Olauvus glorio- 
sus (Storm; AH 11, 383), V. Gloria et honore (Ps 
8:6—7), In ev. ant. Adest dies letitie, Ps. Magnificat, Or. 
Deus qui es regem omnium.

[29 juli] Matutin (1): Invit. Magnus dominus/ alt. 
Regis mirifici olaui (Storm), Ps. Venite (Ps 95), Hym. 
Deus tuorum militum/ alt. Tardi quidem (Storm; AH 
11, 383). 1. Nocturn: Ant. Régnante illustrissimo, Ps 
Beatus vir (Ps. 1:1), Ant. Rex autem ille, Ps. Quare fre- 
muerunt (Ps 2:1), Ant. Hic evangelice veritatis, Ps. Do
mine quid (Ps 3:2), V Gloria et honore (Ps 8:6—7). Lec
tio 1: Gloriousus rex olauus evangelice veritatis sinceri- 
tate in anglia comperta, R. In regali fastigio, V. Sorde- 
bat ei omnis. Lectio 2: Confluebant ad baptisma certa- 
tim populi, R. O quantus fidei, V. Multos habebat. 
Lectio 3: Non cessabat autem indefessus evangelij pre- 
dicator, R. Iustus vero ut leo, V. Offerebat se sponte pe- 
riculis.

2 Nocturn: Ant. Purificatus igitur, Ps. Cum invoca- 
rem (Ps 4:2), Ant. Consepultus Christi per baptismum 
in mortem, Ps. Verba mea (Ps 5:2), Ant. Cauebat vehe
menter quicquid fieri lex vetat diuina, Ps. Domine do
minus noster (Ps 8:2), V. Posuisti domine (Ps 21:4). 
Lectio 4\ In dictis namque legibus suum, R. Itaque de- 
uotissime perficiens officium evangeliste: indutus lori- 
ca fidei et galea salutis, V. Iesu bone. Lectio 5: Explica- 
ri minime, R. Confluebant ad baptisma, V. Confusi 
erant. Lectio 6. Denique decoctus igné persecutionis, R. 
Florebat fides, V. Exultabat rex.

3 Nocturn. Ant: Nec propria salute, Ps. In domino 
confido (Ps 11:1), Ant. Nouo rerum ordine, Ps. Domi
ne quis habitabit (Ps 15:1), Ant. Predicationis gratia, 
Ps. Domine in virtute (Ps 21:2), V. Magna est gloria (Ps 
21:6). Lectio 7: Ev. Si quis vult post me venire (Luk 
9:23), In odium igitur fidei et beati martyris quidam 
aduersarij eius, R. Deuenerat martyr christi, V. Hij er
go collecto. Lectio 8: Nocte vero precedente, R. Egregi- 
us martyr, V. In admiratione. Lectio 9: Euoluto itaque 
passionis, R. Rex inclytus olauus martyr, V. Felici com- 
mercio. Gloria patri usque amen, Te Deum. V. Corona 
aurea (Syr 45:12).

Laudes (1): Ant. Post mortem martyris, Ps. Dominus 
regnauit (Ps 93:1), Ant. Implorata ope martyris, Ant. 
Ad sepulchrum, Ant. Adolescens qui lingua, Ant. Qui

dam sacerdos truncatis, Hym. Martyr dei/ alt. Grecus 
caesar constitutus (Storm). Cap. Beatus vir qui suffert 
(Jak 1:12), V. Leatabitur iustus (Ps 64:11), Ant. Impe
rator grecus, Ps. Benedictus, Or. Deus qui es regum. 
Post laudes: Ant. Carnis resurrectionem, V. Gloria et 
honore (Ps 8:6—7), Posuisti domine (Ps 21:4), Corona 
aurea (Syr 45:12), V. Domine deus virtutem (Ps 
80:20), Domine exaudi (Ps 102:2).

Missa (1): Lntr. Gaudeamus omnes, Ps. Misericor- 
dias domini (Ps 89:2)/ alt. Domine in virtute (Ps 
21:2), Gloria in exelsis, Coll. Deus qui es regum coro
na. Ep. Justum deduxit (Vish 10:10), Gr. Posuisti do
mine (Ps 21:4), All. Sancte Olaue qui in celis/ alt. Al
leluia. v. Laetabitur iustus (Ps 64:11), Sekv. Lux illu- 
xit. Ev. Si quis vult post me venire (Luk 9:23)/ alt. 
(Matt 16:24; Reiss), Credo, Off. Posuisti domine (Ps 
21:4), Seer. Inscrutabilem secreti/ alt. Suscipe clemen- 
tissime (Reiss), Com. Magna est gloria (Ps 21:6), 
Poste. Vitalis hostie/ alt. Agni celestis ei Sancti marty
ris tui (Reiss).

2 Vesper (2): Ps. Dixit dominus (Ps 110), Confitebor 
tibi (Ps 111), Beatus vir qui timet (Ps 112), Laudate 
pueri dominum (Ps 113), Laudate dominum omnes 
(Ps 117). Cap. Beatus vir qui suffert (Jak 1:12), R. Rex 
inclitus, Hym. Deus tuorum militum/ alt. Rex olauus 
gloriosus (Storm), V. Gloria et honore (Ps 8:6-7), Ant. 
Hodie preciosus martyr, Ps. Magnificat, Or. Deus qui 
es regum. Post. Benedicamus domino, Ant. Isti sunt 
martyres. V. Letamini in domino (Ps 32:11). (Domini
ca: In principio, Joh 1:1-14, homilia dominicali. Offi
cium abdon et senni och beati petri ad vincula.)

[30 juli] Secunda die. Matutin (2): Inv. Magnus do
minus, Hym. Deus tuorum militum, V. Gloria et ho
nore (Ps 8:6—8). Lectio 1: Opéré precium est de multis 
miraculis, R. In regali fastigio. Lectio 2: Contigit autem, 
R. O quantus fidei. Lectio 3: Postquam vero animum 
barbari, R. Iustus vero ut leo.

Laudes (2): Ad laudes ut in die sancto. [se ovan 29 
juli]. Cap. Beatus vir qui suffert (Jak 1:12). Post Bene
dictus. Ant. Egregie Dei martyr rex Olaue. Or. Omni- 
potens sempiterne deus. Ant. O veneranda martyrum. 
V. Exultabunt sancti (Ps 149:5). Höre diurnales ut in 
die sancto sine precibus [se ovan 29 juli]. Sequentes an- 
tiphone diuidantur ad benedictus per octauas. Ant. Ui- 
sitauit nos dominus, Ant. Sit semper summa laus, Ant. 
Magni patris olaui. Ant. Inclita martyrij, Ant. Letabun- 
da dies anno, Ant. O martyr olaue preces.

Vesper (3): Ant. Post mortem martyris, Ps. Dixit do
minus (Ps 110). Cap. Beatus vir qui suffert (Jak 1:12), 
Ant. Exultet Spiritus omnium, Ps. Magnificat, Oratio ut 
supra. Fiat comme de Santo Germano. Ant. Gloriosis- 
sime rex et martyr olaue, Ant. Beatus vir olauus talen- 
torum, Ant. Corde et ore, Ant. Nos pariter cuncti, Ant.



Hodie gloriosus pater olauus, Ant. Exultemus omnes in 
deo.

[31 juli] Tertia die. Matutin (3): Inv. Magnus domi
nus, V. Posuisti domine (Ps 21:4). Lectio 1: Pueri cu- 
iusdam falso, R. Itaque deuotissime. Lectio 2: Alter qui
dam aslaius , R. Confluebant ad baptisma. Lectio 3: 
Mulier quedam adeo, R. Florebat fides, Ant. Uisitauit 
nos dominus, Ps. Benedictus.

[1 aug] In solennitate sancti pétri qui dicitur ad vin
cula. 1 Vesper (4): De sancto olauo, Ant. Gloriosissime 
rex et martyr olaue, Post. Benedicamus domino, Ant. 
Sit semper summa lauus, Post. Magnificat, De sancto 
olaue, Ant. Beams vir olauus talentorum, V. Gloria et 
honore (Ps 8:6—7), Or. Omnipotens sempiterne deus.

[2 aug] Quinta die. Matutin (5): Invitatorium et ce
tera omnia necnon et höre diurnales pleniter peragan- 
tur quemadmodum prima die post festum eius prenot- 
antur cum his lectionibus. Lectio P. Erant duo viri fra- 
tres, R. Deuenerat martyr. Lectio 2\ Quadam vero die 
sacerdotem, R. Egregius martyr olauus. Lectio 3: Porro 
ille tantam expertus, R. Rex inclytus olauus, Ant. Mag
ni patris olaui, Ps. Benedictus.

In translatione sancti olaui
1 Vesper (5): Omnia plene ut i priori festo eius pe- 
regantur. Post. Benedicamus domino fiat memoria de 
martyribus. [Antifon, vers och bön ur officiet om In- 
ventio Stephani. Langebek],

[3 aug] Sexta die. Matutin (6): Inv. Magnus domi
nus. Hym. Deus tuorum militum. 1 Nocturm Antipho
ne et psalmi ut in die sancto [se ovan 29 juli]. V. Glo
ria et honore (Ps 8:6-7). Lectio 1: Contigit sancto ad- 
huc vivente in carne, R. In regali fastigio. Lectio 2: An
no quo beati martyrius, R. O quantus fidei. Lectio 3: 
Erat namque inter eos quidam cecus, R. Iustus vero ut 
leo. 2. Nocturn: [Antifoner, verser samt läsestycken vid 
lectio 4—6 ur officiet om Inventio Stephani]. (Lange
bek.)

3 Nocturn: De sancto Olaue. Antiphone et psalm i ut 
III Nocturno in die sancto. [se ovan 29 juli.] V. Mag
na est gloria ejus. Lectio 7: Ev. Si quis vult post me ve
nire (Luk 9:23), Mulier quedam, R. Deuenerat martyr 
Christi. Lectio 8: In civitate quadam Rusciae, quae Hol- 
megarder appellatur, R. Egregius martyr Christi. Lec
tio 9: Sacerdos autem haud segnis. Laudes (6): Ad lau
des capitula, versiculi et antiphone cum oradone: ut 
in priori festo habeantur. Post. Benedicamus domino. 
[Antifon, vers och bön ur Stefansofficiet om inventio 
Stephani: Ant. Ex odoris mira fragantia, V. Exultabunt 
sancti.] (Langebek.) Oratio ut supra. Omnipotens sem
piterne.

Missa (2): [Enligt Missale Nidrosiense samma texter 
som 29 juli].

2 Vesper (6): Ad secundas vesperas antiphone de lau- 
dibus, ut in die cum ceteris. [Se ovan 29 juli.] Ps. Dix
it dominus (Ps 110). Cap. Beatus vir qui suffert (Jak 
1:12), R. Rex inclytus, Hym. Deus tuorum militum, V. 
Gloria et honore (Ps 8:6-7), Ant. Elodie gloriosus mar
tyr olauus, Ps. Magnificat, Or. Deus qui es regum. [An
tifon, vers och bön ur Stefansofficiet om translatio 
Stephani: Ant. Hodie Sanctus Joannes pontifex, V. Le- 
tamini, Or. Deus qui es sanctorum.] (Langebek.)

[4 aug] Septima die. Matutin (7): (Ad matutinas et 
horas diurnales omnia habeantur sicut in prima die 
post festum prenotantur exceptis his que sequntur). 
Lectio 1: Varingus quidam in Ruscia, R. Itaque deutis- 
sime. Lectio 2: Hic dum tamdiu, R. Confluebant in 
baptismo. Lectio 3: Nocturni igitur temporis hora, R. 
Florebat fides, Ant. Hodie gloriosus pater olauus, Ps. 
Benedictus.

Ultimo die octauarum
1 Vesper (7): Ad primas vesperas. Ant. Sancte martyr 
domine olaue. (Cum ceteris antiphonis ut in j vesperis. 
Et psalmi.) [Se ovan 28 juli.] Ps. Dixit dominus, Con- 
fitebor tibi, Beatus vir qui timet, Laudate pueri domi
num, Laudate dominum omnes gentes (Ps 110-113, 
117), R. O quantus fidei, Hym. Deus tuorum militum, 
V. Gloria et honore (Ps 8:6—7), Ant. Adest dies letitie, 
Or. Deus qui es regum. [Antifon, vers och bön ur 
Osvaldofficiet: Ant. Iste sanctus pro lege, V. Posuisti, 
Or. Omnipotens sempiterne deus] (Langebek).

[5 aug] Matutin (8): Matutine cum horis diurnali- 
bus peragatur ut in die sancto [se ovan 29 juli]. Lectio 
1: Contigit etiam in loco. Lectio 2: Apud regiam urbem 
Constantinopolim. Lectio 3: Restabat acies non gran
dis. Lectio 4: O preclarum et insigne miraculum. Lectio 
5: Imperator igitur Constantinopolim regressus. Lectio 
6: Contigit quidam tempore. Lectio 7: Rusticus qui
dam, vir simplex et innoscens. Lectio 8: Verum legis 
scrutator sanctus olauus. Lectio 9: Cumque ut eum su- 
stollerent. Post. Benedicamus Domine.

Missa (3): [Enligt Missale Nidrosiense samma texter 
som 29 juli].

1:4 Lux illuxit, Prosa de sancto Olave
Sekvens i översättning av G. Iversen 1998. (AH 42, 
302; Daae 1879, 112-114; Reiss 1912, 12-40; Seier- 
stad, 1930, 63-63; Eggen 1968, 213-221. Se även 
MHUU 5.)



la

lb

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

Lux illuxit letabunda, 
lux illustris, lux iucunda, 
lux digna preconio.

la Ljuset bådar glädjedagen 
ärans dag och jubeldagen, 
lovsång värd är denna dag.

In solenne gaudium 
prorumpat fidelium 
sincera devotio.

lb Stäm upp, alla troende, 
renhjärtat och innerligt, 
i högtidlig glädjesång.

Gloriosus hodie
Christi martyr, glorie 
sublimatus solio,

2a I stor ära just i dag
Kristi frejdade martyr 
fördes upp till ärans tron,

Pro eternis brevia 
commutavit gaudia 
felici commercio.

2b Jordelivets korta fröjd 
bytte han mot evighet, 
lycklig han som bytte så.

Insignis martyris, 
insignis gloria.
Dulcis est gaudia, 
dulcis materia.

3a Härlig är vår martyr, 
härlig hans ära.
Ljuvlig är grunden till 
vårt ljuva glädjerus.

Insiste canticis, 
mater ecclesia, 
celesti iubilo 
tange celestia.

3b Stäm upp en jubelsång, 
o moder Kyrka, 
låt nu en himmelsk sång 
nå upp till himmelen.

Inter curas absolutus 
rex Olavus constitutus 
in regni fastigio,

4a Upphöjd till enväldig konung, 
var kung Olav tyngd av omsorg 
i sin höga kungamakt,

Suspirabat in eterna 
prevolebat in superna 
mentis desiderio.

4b Men längtade till evigheten, 
var allredan i det höga 
i sin längtansfyllda själ.

Christi tractus in odore, 
Christi languens in amore, 
vires sumens ex languore 
corde, votis, factis, ore, 
quern amabat, coluit.

5a Fångad utav Kristi väldoft 
sjuk av kärleken till Kristus 
fick han kraft ur denna sjukdom: 
i hjärtats bön, i ord och gärning 
tillbad han sin älskade.

Hie nec minis nec terrore 
mortis fractus nec labore 
idolorum ab errore 
multo quidem cum sudore 
gentem suam eruit.

5b Inga hotelser och ingen 
dödsskräck, inget lidande 
kunde hindra honom från att 
under hård kamp leda folket 
från den blinda asatron.

Tulit ab impia 
gente ludibria, 
minas et odia, 
penas, exsilia, 
sed mente stabili.

6a Hån, hotelser och hat, 
straff och landsflykt från sitt land 
fick han utstå från sitt folk, 
trolöst och utan skam, 
men han behöll sitt lugn.



6b Mira constantia 6b
devicit omnia, 
felix felicia 
migrans ad gaudia 
cum palma nobili.

7a Ante diem passionis 7a
ad instantis vim agonis 
animatus visionis 
divine solacio,

7b Quod amabat, pregustavit, 7b
pregustatum plus optavit 
plus optatum vendicavit 
illustri martyrio.

8a Rex et martyr triumphalis, 8a
tutor noster specialis, 
tua proies spiritalis 
sit ab huius mundi malis 
te tuente libera.

8b Quos infestât vis carnalis, 8b
corruptela generalis, 
pestis potens et letalis, 
nos sub tuis tutos alis 
tua salvet dextera.
Amen.

Med underbar trofasthet 
allting han övervann 
och nådde lycklig fram 
till glädje i evighet 
och ärans segerpalm.

Innan dagen randades
för hans lidande och död
fick han mod och kraft till kampen
genom en gudomlig syn,

Vad han älskat får han smaka, 
vad han smakat ökar längtan, 
det han längtat efter når han 
genom sitt martyrium.

I triumf martyr och konung, 
vår särskilde beskyddare, 
låt nu dina barn i anden 
bli befriade från världens 
ondska genom ditt beskydd.

Oss, som köttets makt försvagar, 
bräckliga till vår natur, 
hotade av dödlig pest, 
håll oss under dina vingar, 
fräls oss med din högra hand. 
Amen.

1:5 Postquam calix Babylonis
Sekvens i översättning av G. Iversen 1998. (Ms K. Fac 101; Miss Nidr; Aid 55 no 
272; Reiss 1912, 57—58; Eggen 1968, 222-223: ”Predicasti dei care.” Se MHUU 5.)

(Predicasti dei care 
nobis tempus salutare 
tempus est quod est gracie)

la Postquam calix Babilonis 
illudentis fel draconis 
ebullivit penitus,

1 b Olla fervet aquilonis 
oleo devotionis 
per Olavum celitus.

2a Fert olive florem avis, 
requiescit Noe navis 
montibus Armenie.

la Sedan bägaren i Babel
av den lede drakens galla 
svämmat över alla bräddar,

lb Sjuder nu i norr en gryta
med olja från den sanna tron 
himmelskt genom Olavs verk.

2a Med en blommande olivkvist
kommer fågeln; Noaks ark 
når bergen i Armenien.



2b Cum Olave flat suavis 2b
spirans nardus celi clavis 
applicat Norvegie.

3a Rex Olave, qui regium 3a
nomen habes egregium 
unctionis,

3b Cuius nomen est oleum 3b
effusum per aculeum 
passionis,

4a Rex Olave, nos exaudi 4a
assistentes tue laudi 
omni quarta feria.

4b Quia tui nunc agonis 4b
et felicis passionis 
colitur memoria.

5a Christi martyr, hanc cohortem, 5a 
pro qua subiisti mortem, 
iunge celi civibus.

5b Delictorum nos a fece 5b
tua purga sancta prece 
cunctis et a sordibus.
Amen.

En mild fläkt med doft av balsam, 
himlens nyckel, leder Olav; 
han når fram till Norges strand.

O kung Olav, vars kungliga 
namn är den heliga 
smörj elsens,

Du vars eget namn är olja, 
utgjuten genom lidandet 
i offerdöden,

O kung Olav, hör oss nu, 
när vi vördar dig och sjunger 
varje onsdag till ditt lov.

Ty nu sjunger vi till minnet 
av din strid och lyckliga 
lidande och död.

Kristi martyr, låt den skara, 
som du gått i döden för, 
förenas med de himmelska.

Befria oss från syndens smuts, 
rena oss med helig förbön 
ifrån all orenlighet.
Amen.
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Fig 211 a-c. Olavspredikningar i 
handskrifter från Vadstena kloster 
(C-samling UUB): a) Anonym 
förf, Justnm deduxit (C352:142 v). 
1300-tal. b) Anonym förf, Rex sa
piens stabilimentum populi est 
(C377:173 v). Dominikanskt ur
sprung 1300-tal. c). Vadstenabro- 
dern Johannes Borquardi (1428- 
47), De saneto Olauo rege et marti- 
re: Certamen forte (C331:148 r).

St. Olav sermons in manuscripts 
from Vadstena Convent (C-col- 
lection UUB) : a) Anonymous aut
hor, Justum deduxit (C352:142 v). 
14th century, b) Anonymous aut
hor, Rex sapiens stabilimentum po
puli «r(C377:173 v). Dominican 
origin 14th century, c). Vadstena 
friar Johannes Borquardi 
(1428-47), Desancto Olauo rege et 
martire: Certamen forte (C331: 
148 r).

1:6 Olavspredikningar i Vadstena 
klosterbibliotek

Från Vadstena klosterbibliotek finns 30 bevarade 
Olavspredikningar registrerade i C-samlingens katalog 
(MHUU; Andersson 1994, 6ff). De äldsta predik
ningarna från 1300-talet är anonyma, såsom prediko- 
texten C352:142 v, vilken utgår från Olavsliturgins 
centrala seglatstema Instum deduxit ur Salomos vishet 
(Vish 10:10). Flertalet av klostrets texter från 1400-ta- 
let har dock kända skrivare och författare, såsom Jo
hannes Borquardi (1428—47) och Nicolaus Ragvaldi 
(1476—1514). Nedan presenteras avsnitt ur två Olavs
predikningar, C377:173 v—174 foch C33E148 r—152 
r, vilka båda utgår från Salomos vishet, i översättning av 
Stephan Borgehammar (Vish 6:26 resp 10:12). Den 
anonyma handskriften C377 från 1300-talet är sanno
likt av dominikanskt ursprung och innehåller ytterliga

re en Olavspredikan, utifrån bibelstället Ab aquilone 
aurum i Jobs bok (C377:131 r; Job 37:22). Predikotex- 
ten C377:173 v utgår från stycket Rex sapiens i Salomos 
vishet (Vish 6:26):

Rex sapiens stabilimentum populi est. Verba ista con- 
uenire possunt beato olauo. vbi commendatur a tribus, 
a uite rectitudine cum dicit Rex. quia rexit non solum 
alios sed seipsum ad omne bonum. a sapiencie plenitu- 
dine ibi sapiens. Ab excellenti et alios fuleienti fortitu- 
dine. cum subiungitur. stabilimentum populi est. fuit er
go rex quo ad seipsum. sapiens quo ad deum. quia vt di
cit augustinus. sapiencia proprie est de diuinis. stabili
mentum populi [174 r] quo ad proximum.

En vis konung är folkets stöttepelare. Dessa ord kan till
ämpas på den salige Olav. Flan berömmes här av tre 
skäl: p g a sitt rättskaffens leverne när det står konung, ty 
han regerade inte bara andra utan sig själv på bästa sätt; 
p g a vishetens fullhet med ordet vis; p g a sitt utmärkta



Fig 212. S Olav i ceremonidräkt med yxa, ciborium och underliggare 
(starkt förvanskad), stående i spetsbågearkad såsom pendang till S 
Erik på motsatta sidan av långhusets nordvästra fönster. Nedan, do- 
minikanbroder, ev Petrus Martyren, ihop med S Dominicus och S 
Franciscus av Assisi flankerande kalvariegrupp. Kalkmålning, Maria- 
kyrkan, Sigtuna (Up). Inhemsk verkstad/Strängnässkola? ca 1450. 
Hårt restaurerad 1905.

St. Olav in royal attire with axe, ciborium, trampling on dragon 
(extensively modified) in pointed arch, as counterpart to St. Erik on 
the opposite side of the north west window of the nave. Below, Do
minican friar, possibly Peter the Martyr, together with Dominic and 
Francis of Assisi flanking Calvary group. Mural, Church of Mary, Sig
tuna (Up). Domestic workshop/Strängnäs school? c 1450. Extensive
ly restored 1905.

Fig 213. Tronande S Olav med drakunderliggare. Nedan Salvator 
Mundi och helgon. Initialer ”EW” för ärkebiskopen i Nidaros, Erik 
Walkendorf, ”ASL” (Apostolicae Sedes Legate). Titelsida till Breviari- 
um Nidrosiense, tryckt i Paris 1519. Samma bild utökad med evange- 
listerna trycktes även som titelillustration till breviariets Olavsoffici- 
um från vespern 28 juli till oktaven 5 augusti. Boken spreds i många 
exemplar, och i förordet utlovas fyrtio dagars avlat för den som köpte 
och använde den. Samma år trycktes Missale Nidrosiense i Köpen
hamn. Redaktör för Nidaros tryckta liturgi var domkapitlets ordfö
rande Olav Engelbrektsson, som senare blev Norges siste katolske 
ärkebiskop (1523-1537).

Enthroned St. Olav trampling a dragon. Below Salvator Mundi and 
saints. Initials “EW” of the Archbishop of Nidaros, Erik Walkendorf, 
“ASL” (Apostolicae Sedes Legate). Frontispiece to Breviarium Nidro
siense, printed in Paris 1519. The same picture combined with the 
Evangelists was also printed as the title-plate to the Divine Office of 
Nidaros for the Feast of St. Olav from the Vesper July 28th to the Oc
tave August 5 th. Many copies of the book were distributed, and in the 
Preface indulgence of forty days is announced for those who bought 
and used it. The same year Missale Nidrosiense was printed in Copen
hagen. The editor of the printed Nidaros Liturgy was the President of 
the Chapter, Olav Engelbrektsson, who later became the last Catholic 
Archbishop ofNorway (1523-1537).



och androm stödjande mod när det tilläggs han är fol
kets stöttepelare. Han var alltså en konung i förhållande 
till sig själv, vis i förhållande till Gud - ty som Augusti
nus säger, vishet är en gudomlig egenskap - samt fol
kets stöttepelare i förhållande till sin nästa.

I predikans avslutning betonas helgonkungens stöd
jande roll såsom förebedjare: ”Tercio stabiluit et adhuc 
stabilit ad deum sancta intercessione, quia enim in pre
senti vita fluctuamus immo” [174 v]. På så sätt för
binds pelarmotivet med en seglatsmetaforik: ”i detta li
vet driver vi på vågor”.

Vadstenabrodern Johannes Borquardi skrev under 
sin tid i klostret (1428-47) en Olavspredikan De sanc- 
to Olauo rege et martire utifrån bibelstället Certamen 
forte ur Salomos vishet (C331:148 r; Vish 10:12). Pro- 
thema handlar om en hård kamp mot frestelser och 
Olavs uppdrag av Kristus att utkämpa en trefaldig 
strid. Till striden hörde bön, meditation, ödmjukhet 
och självtukt, men även att predika och föregå med 
gott exempel. Enligt Paulus var det kristna livet en täv- 
lingskamp (1 Kor 9). Kampen skulle föras mot köttet, 
världen och djävulen. Visheten åskådliggörs därefter 
genom en seglatsmetaforik, som återknyter till bibelka
pitlets tidigare stycken (151 r):

Sicut qui est in medio fluctuum maris fluctus superat, 
non per fortitudinem resistendo sed per sapienciam gu- 
bernando navim, ita fluctus temporalium tribulacio- 
num non per fortitudinem resistencie decertare debe- 
mus, sed per sapienciam superare. Hec autem sapiencia 
patiencia est. Nam qui paciens est in tribulacionibus et 
adversitatibus mundi, sapiens valde reputandus est. 
Vnde sapiens Prouer 14 [:29] : Qtiipaciens est multagn- 
bernatorsapiencia. Videtur enim paciens quasi cedere et 
tamen superat ferientem. Vnde poeta quidam: Nobile 
vincendi genus est paciencia. [151 v] Ecce, karissimi, 
quomodo per sapienciam et pacienciam hunc hostem, 
scilicet mundum, decertare debemus, sicut iste glorio- 
sus rex sanctus Olauus fecit!

Såsom den som är mitt bland vågorna övervinner ha
vets vågor, inte genom sitt starka motstånd utan genom 
att styra skeppet vist, så bör inte heller vi strida mot de 
timliga bekymrens vågor genom starkt motstånd, utan 
övervinna dem genom vishet. Denna vishet är tålamo
det. Ty den som är tålmodig i världens bekymmer och 
motgångar, han bör anses mycket vis. Därför säger 
Ords 14:29 om den vise: Den som är tålmodig visar 
gott förstånd. Ty den tålmodige tycks liksom ge efter 
och övervinner ändå den våldsamme. Därför säger en 
poet: Tålamodet är ett nobelt sätt att segra. Se, mina äl
skade, hur vi bör strida mot denna fiende, dvs. världen, 
genom vishet och tålamod, såsom den ärorike konung
en S:t Olav gjorde!

Handskriften C331 var en ”lånebok”, som var spridd 
utanför klostret, och Johannes Borquardis Olavspre

dikan har därefter blivit avskriven i flera handskrif
ter, C318:47 v av Laurentius de Törnevalla (1448— 
58), C308.-255 r av Clemens Petri (1462—1500) och 
C295:217 r av Johannes Swenonis (1485-1511). De 
många avskrifterna tyder på att Johannes utläggning 
av Olavsliturgins symboliska seglatstema var välkänd 
i stiftet under andra hälften av 1400, och sannolikt 
spridd även i andra delar av mellersta Sverige.

Övriga registrerade Olavspredikningar i C-samling- 
en är 7:58 r; 9:142 v, 277 v; 48:158 v; 85:69 v, 71 v; 
259:91 r; 274:64 v; 302:58 r; 303:124 v; 306:59 v, 242 
r; 311:166 v; 313:16 v; 318:51 v; 326:239 r; 344:87 v; 
349:162 v; 386:350 r; 389:81 v, 224 v; 392:231 v; 395: 
189 r. (För övriga Olavstexter i C-samlingen, såsom 
Rex Olavus Gloriosus och Lux illuxit, hänvisas till re
gister i MHUU Bd 1,5.)

Många av Olavsliturgins standardteman är hämtade 
ur Commune sanctorum och exempelvis lustum dedtixit 
ingår i Linköping i andra festordningar såsom Törne
kronans fest, en dominikanskt präglad fest som fick sin 
fasta plats i stiftet först på 1300-talet (Helander 1957, 
40, 367, 399—405). Olavsmässans kombination av krö- 
ningsmotiv, seglatsmotiv och martyriemotiv har också 
motsvarighet när det gäller andra helgon, vilket under
stryker Olavsbildernas för många helgon representativa 
roll. Olavskultens seglatstema uppträder sålunda samti
digt i kalkmåleri, liturgi och predikotexter, men i vad 
mån tillkomsten av Giottos ryktbara mosaik Navicella 
i Peterskyrkan i Rom omkring 1320 inverkat på moti
vets spridning är ännu ej klarlagt (LCI 3, 320). De 
ovan beskrivna Vadstenapredikningarna kan sålunda ha 
samband med nedanstående latinska legendtexter från 
Ribe och Leuven (se exkurs 2:1—3).
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FÖRKORTNINGAR
All Alleluia
Ant Antifon
Cap Capitula
Com Communio
Compl Completorium
Ep Epistel
Ev Evangelium
Gr Graduale
Hym Hymn
Intr Introitus
Invit Invitatorium
Leo Leofric-collectariet
Li Linköping
L Lund
Ni Nidaros
Off Offertorium
Poste Postcommunio
Pref Prefation
Ps Psalm
R Responsorium
Secr Secreta
Seq Sekvens
Sk Skara
Str Strängnäs
U Uppsala
V Vers
Vall Vallentuna
Vx Växjö
Vä Västerås
Ä Åbo



EXKURS 2

Olavslegender från Ribe och Leuven

2:1. Legenden om Sankt Olav
Legenda sancti Olaui (Ms KB Copenhagen Ny Kgl. 
Sami. 123, fol. 200-205). Latinsk legend om Olav den 
helige nedskriven av prästen Petrus Mathie i Ribe 
1460—1465 i svensk översättning av Gunilla Iversen. 
Den latinska texten som är utgiven i Gustav Storm, 
Om en Olavs-Legende fra Ribe (Chr. Vid. Selsk. Forh. 3, 
Kristiania 1885, s 1-19), kommer att publiceras i en 
reviderad version av översättaren i en separat studie (se 
kap 2 inl, 2:1:3).

Om de förhärdade nordborna
1:1 I Nidaros, den mest välbefästa staden i hela Nor
ges rike, regerade nu den ädle konung Flarald tillsam
mans med sin högvälborna maka som hette Asta. Ni
daros ligger i den nordligaste delen av landet och lik
som denna trakt ligger närmare nordanisen, så är män
niskorna där också mer iskalla till sin natur, grymmare 
än andra folk, liksom is är mycket fjärran från kärle
kens eld. Deras natur var hårdare än sten, mer benägen 
till allt ont och liksom deras natur var närmare förbun
den med isens natur var de mer hårdnackade i sin av
gudadyrkan och behärskades av irrlärans tanklöshet 
och trolöshet.1

1:2 Om just denna trakt var det som Jeremias för 
andra gången tillfrågades av Herren: ”Vad ser du, Jere-

1 (Storm 1885, 2-4): 1. In Nederos munitissimo Castro tocius Nor- 
vegie regni - erroris et infidelitate. 1:2 De hac quippe regione - omnes 
habitatores terre. Gloria. 1:3 Omne malum dicitur - eternaliter perm
anentem. 2:1 Hiis fascibus (!) diuini amoris nobilis rex regionis eius- 
dem nomine Harvard - si contingat concubitus etcetera. 2:2 At ille 
spondet se facturum — ne rex rediens domum regine coeat. 2:3 Set deo 
disponente, ne tam sanctus thorus macularetur, aliud fiet, quia ecce 
quid fit. Nocte natiuitatis Christi venit Haruard domum et applicuit 
sui regni et castri proprii portum, et regine exeunti in ecclesia venit 
nuncius regem aduenisse saluum - opus est factum. 2:4 Inde breui pe- 
racto - ad propria remisit. 3:1 Inde rege ad reginam - exercicio ha- 
bundans. 4:1 Post hec concipitur Haraldus odiosus - facit et equaliter. 
4:2 Pater igitur horum sepultus fuit. Olauus vero rex ab jncolis regni 
proclamatus fuit in regem - moribus fama pellente.

mias? Och han svarade: ”Jag ser en sjudande gryta; den 
synes åt norr till.” (Jer. 1, 13—14.) Och Herren sade till 
honom: ”Du har sett rätt, ty från norr skall olyckan 
bryta in över landets alla inbyggare.” Ära vare Gud.

1:3 Allt ont säges vara inspirerat av djävulen, men 
vår Herre Jesus Kristus som är ett med Fadern och den 
Helige Ande, är barmhärtig och god och vill inte att 
någon människa skall gå under, utan att alla skall bli 
frälsta och komma till att lära känna hans namn, enligt 
aposteln. För att göra dessa förhärdade folks hårda sin
nelag mjukt, och för att kalla deras motsträviga själar 
till sitt rike värmda av tron på Hans ord, lät Herren 
sända sina budbärare, det vill säga det himmelska livets 
förkunnare, till deras konung. De skulle predika den 
rätta vägens tro och utrota avgudadyrkans vantro hos 
dessa nordliga inbyggare, de skulle hota de otrogna 
med den stränga slutliga prövning som Guds Son skall 
verkställa i den yttersta domen och åt de rättrogna 
skulle de utlova ett saligt liv i evighet.

Haralds pilgrimsfärd. Änkans drömsyn 
och förebudet om Olavs ankomst
2:1 Detta lands ädle konung som hette Harald var mer 
än alla brinnande av den gudomliga kärlekens fackla. 
Han föresatte sig att som botgärning besöka de heligas 
platser ända ner till Spanien. Han gav sig av på sin pil
grimsfärd tillsammans med ett ståtligt följe och seglade 
först mot den helige Jacobs grav. När han nu hade 
kommit fram till en stad som heter Bordeaux, närmare 
bestämt belägen vid kungariket Anglias yttersta gräns, 
fick han husrum hos änkan efter stadens borgmästare. 
Hon kände genast att det var något märkligt med Ha
rald och intogs därför också av en så stark kärlek till 
honom, att hon önskade få ha honom till make. I en 
drömsyn såg hon nämligen några vitklädda gestalter 
med ansikten lysande som Guds änglar, och de bistod 
honom i hans följe och tjänade honom i allt på ett gott 
och riktigt och renhjärtat sätt. Av detta skall man för
stå att en helig människa skulle komma ur hans säd.



Änkan fylldes av hopp om en salig framtid för sig själv, 
om hon kunde bli moder till en så stor man, och hon 
försökte locka den store främlingen att sova med hen
ne. Därför närmade hon sig kung Harald och lovade 
honom att hans skepp skulle lastas med rikliga belö
ningar i form av guld och silver och ädla stenar och så 
många dyrbarheter som skeppet kunde bära, om han 
lät henne dela kärleksbädd med honom.

2: 2 Harald svarade, att det skulle han göra, om han 
bara fick tillåtelse av sin hustru när han kommit hem 
efter sin pilgrimsfärd. Fylld av förhoppningar om den
na stora lycka, lät änkan fylla kungens skepp med rike
domar. Dessutom sade hon till en av kungens trognas
te tjänare, att han ständigt skulle befinna sig vid kung
ens sida och befallde honom, att han noga skulle över
vaka att kungen, när han återvände hem, inte var sam
man med sin drottning.

Den helige Olavs avlelse och födelse
2: 3 Men i det Gud styrde så, att en så helig kropp in
te skulle befläckas, blev det annorlunda, ty detta hän
de: På själva Kristi födelses natt kom Harald hem och 
lade till i sitt eget lands, sin egen kungaborgs hamn. Ett 
bud kom till drottningen som var i kyrkan, just på väg 
ut och han meddelade att konungen hade kommit väl
behållen hem. Drottningen blev mycket glad över det
ta och skyndade sig för att möta konungen. När hon 
kom hem rusade hon in till honom i deras sovkamma
re för att kyssa honom och utan att tjänarna visste nå
got var saken ett faktum.

2: 4 En kort tid senare återvände konungen till sta
den Bordeaux för att uppfylla sitt löfte, sedan han fatt 
sin hustrus tillåtelse. Men då fick samma värdinna er
fara någonting som inte var lika underbart som den 
förra synen, utan snarare olycksbådande och som inte 
väckte så mycket kärlek och tillgivet utan snarare av 
skräck och avsky. Den här gången såg hon nämligen i 
stället några svarta och förfärliga varelser som betjäna
de konungen och förstörde allt gott som förts fram. Då 
förstod hon, att det goda förebudet redan hade upp
fyllts, och önskade inte längre att det, som hon tidiga
re hade önskat, skulle ske. Hon berättade för konung
en om sin första och om sin andra drömsyn och sände 
hem honom igen till hans eget land med stor ära.

3: 1 När kungen återvände till sin drottning, föddes 
den helige Olav, älskad av Gud och frejdad av männis
kor och döpt i staden Rouen. När han växte till var han 
innerligt gudfruktig och en Guds tjänare och han ära
de gudstjänsten och uppfyllde kultens gärningar. Han 
blev vida berömd för sin goda natur och visade rikliga 
prov på alla slags dygder.

Bröderna Olav och Harald
4:1 Sedan avlades Harald som var full av hat mot Her
ren och ständigt i opposition mot den gudomliga la
gen. Han föddes i Trondheim i faderns borg till be
kymmer för alla dess invånare. Men Olav fortsatte att 
från sina tidiga år att förkovras i barnslig oskuld och re
na seder och att älska och odla den gudomliga kulten. 
Hans broder Harald däremot fortsatte att hindra det 
goda och gynna allt som var till förstörelse, ty, enligt 
Kristi evangelium, ger inget dåligt träd goda frukter 
och tvärt om. (Mt 7, 17-17.)

4:2 Deras fader, konung Harald, dog i hög ålder 
och begravdes på tillbörligt sätt. Olav hade emellertid 
utropats till konung av rikets invånare medan fadern 
ännu levde och kunde understödja honom, eftersom 
fadern visste att Olav var mer lämpad till att härska och 
mer mild mot folket, renare i sina seder och vida frej
dad.

Den snabba seglatsen till Nidaros
5:1 Men Olavs broder Harald blev upprörd över det
ta, eftersom han traktade mer efter makten över detta 
nordmännens rike än efter en rättvis yttersta dom och 
efter himmelriket. Han hetsade alltså upp alla välborna 
hövdingar, uppsyningsmän och folkets äldste till osäm
ja med brodern. Han kallade samman till ett möte och 
samlade en stor skara beväpnade män för att dela riket 
och driva sin bror i landsflykt. Han bestämde dagen, 
men iakttog inte den fastställda trons krav eftersom 
han inte lät fira tidebön och mässa utan i stället offra
de till avgudar. Harald kom fram till den plats som de 
hade bestämt i trakten av Falster. Och därifrån avsegla
de han i hemlighet tidigt i gryningen på söndagen mot 
Nidaros, Norges kungaborg, för att inta borgen och för 
kasta ut sin bror från kungamakten.2

5:2 Men den helige Olav, den fromme konungen 
som älskade att tjäna Gud, skakades ej av rädsla och 
skräck inför döden, fastän han hade fått reda på de 
otrognas plan. Tvärtom, helgade han Herrens dag, så 
som han hade för vana. Sedan han hört mässorna läsas

2 (Storm 1885, 4—5):5:1 Anhelat proinde fräter Olaui Haraldus et 
regnum magis desiderans - fratris expulsionem. Statuit diem - conu- 
enit ad finem in Walstenn (falsther terra add. al. manu), vbi conduxe- 
runt locum. Ac abinde valde mane et dilucolo dominica die abinde 
furtiue versus Nederos Noruegie castrum regale ut illud préoccupât 
nauigat ac suum fratrem de regno expellat. 5:2 Sanctus vero Olauus — 
seruans diem dominicum et auditis missis et officiis diuinis et visis sa- 
cramentis — cum suis conscendit. 5:3 Et cum esset valde — tardasti et
cetera. 5:4 Qui rex respondit - in breui inducere. Et eluans in celum 
oculos suos dixit: vias tuas domine demonstra mihi et semitas tuas 
edoce me. virga tua et baculus tuus ipsa me[a] consolamina sum.



och tidebönerna, och sett sakramenten och tillsam
mans med de sina och alla andra blivit underbart ve- 
derkvickad av det, välsignade han Herren och steg om
bord på sitt skepp tillsammans med sina män.

5:3 Det var nu mycket sent, eftersom den sista tide- 
bönstimmen, det vill säga söndagens vesper just var 
förbi och några av hans tjänare som var fyllda av vrede 
sade till honom: ”Vet du, eller vet du inte, herre, att din 
broder gav sig av tidigt i gryningen för att segla mot Ni- 
daros, och att han planerar att störta dig från kunga
makten? Varför har du dröjt så länge?” och så vidare.

5:4 Kungen svarade: ”Jag känner min bror mycket 
väl. Ni skall inte ha några bekymmer för den sakens 
skull. Herren Gud är en rättvis domare, mäktig och 
storsint. Han skall själv i sin godhet döma mellan min 
bror och mig. Må Guds vilja ske. Åt honom och åt 
hans försyn överlämnar jag min sak. Det är inte pas
sande att på Guds dag gå ut ur Guds hus före tidebö- 
nernas slut, ty evangeliet säger: ’Sök först efter Guds ri
ke så skall också allt detta andra tillfalla Eder’ och så vi
dare, och ’för Gud är allt möjligt’, och ’om han vill, kan 
han inom kort föra mig till mitt kungarike.” Och i det 
han lyfte sin blick mot himlen sade han: ”Visa mig, 
Herre, dina vägar och lär mig gå dina stigar. Din käpp 
och stav de trösta mig.”

5:5 Men då han sagt detta, tog han en käpp och 
stötte skeppet i sidan och sade en gång: ”Far fram i 
Herrens namn!” Och genast for skeppet snabbt iväg.

3 (Storm 1885, 5):5:5 At cum hecdixisset, accepit virgam et percus- 
sit nauem in latere dicens semel: jn nomine domini transeas. Et statim 
nauis velociter erat gradiens vitra solitum morem jta currens ut sanc- 
tus rex Olauus letus efficitur (!). Et ut hec experiencia suis faceret dix
it vni ex seruis suis ut balistam acciperet et jaculum de manu emitte- 
ret. Et ecce sagitta quam emisit in citeriorem partem nauis cecidit in
tus manens. 5:6 Secunda igitur vice sanctus Olauus letus in domino 
factus virga percutiens latus nauis ait: jn nomine domini Iesu Christi 
transi, et statim duplo velocius currit, et iterum sagittare iussit et sa
gitta in medio nauis circa malum ac velum nauis cecidit. Et tunc 3a vi
ce 3bus ictibus nauem in latus percussit dicens: jn nomine patris et fi- 
lii et spiriti (!) nauis transi. Et iterum 3o iussit sagitare. et emissa sagit
ta retro nauem circa gubernaculum cecidit quia ita velocissimo cursu 
impetuose et currens quod omnes mirarentur.
4 (Storm 1885, 5—6):6:1 Et inde cum modicum ultra tempus ul
tra (!) nauigassent (et) ex opposito contra se gubernator conspiceret, 
quandam pregrandem terram se cernere proclamauit et periculum 
metuens ab ista parte diuertere ac declinare dixit. 6:2 Econtra Olauus 
sanctus rex gubernatori mandauit ut nauem contra eandem terram ac 
insulam dirigeret et nulla (!) timens earn pertransietur (!). Gubernator 
ait: Si hoc egero, omnes peribimus et omnium reus ero. Olauus autem 
ait: Securus esto confisus in domino, tantummodo fac que dico. 6:3 
At ille secundum voluntatem regis nauem ad terram direxit et statim 
terra ista se diuisit et nauis libéré pertransiit et post se patentem riuu- 
lum (qui ab omnibus usque ad presens dicitur sanctus riuule (!), jn 
wlgari de hylleth swndh dicitur) post se dereliquit. Qui ut viderunt 
miraculum domini tarn subito transitu ipsum laudauerunt. Et sic 
sanctus Olauus cum suis multo cicius quam frater suus in Noruegiam 
peruenit et castrum scilicet Nederos ante fratrem diebus tribus et ma
lum consilium fratris sui dissipauit.

Det for så mycket snabbare än vanligt att konung Olav 
fylldes av glädje. Och för att få sina män att uppleva 
detta under sade han till en av sina mannar att han 
skulle gripa en båge och skjuta iväg en pil. Och se, pi
len som han hade skjutit från skeppets främre del föll 
ner ombord, i båtens för.3 4

5:6 En andra gång stötte den helige Olav fylld av 
Herrens glädje med käppen mot skeppets sida och sa
de: ”Far fram i Herren Jesu Kristi namn!” Och genast 
gick skeppet dubbelt så snabbt. Åter befallde han att 
man skulle skjuta iväg en pil och och pilen föll ned på 
skeppets mittdel i närheten av mast och segel. Och där
på stötte han en tredje gång tre stötar mot skeppets si
da och sade: ”Far fram i Faderns och Sonens och den 
Helige Andes namn!” Och så befallde han för tredje 
gången att man skulle skjuta iväg en pil. Och den pil 
som skjutits iväg föll ner bakom skeppet, nära rodret. 
Ty skeppet for nu fram så hisnande snabbt, att alla för
undrades.

Miraklet med klippan som öppnades 
till en fri passage
6:1 När de därefter hade seglat vidare ännu en tid fick 
rorsmannen som höll uppsikt rakt fram syn på ett stort 
land rakt föröver. Eftersom han fruktade en fara där, sa
de rorsmannen till om att styra därifrån och ändra kur-

4sen.
6:2 Men den helige konung Olav beordrade tvärt 

om sin rorsman, att han skulle styra rakt emot detta 
land och denna ö och utan fruktan ta sig tvärs igenom. 
Rorsmannen sade: ”Om jag gör så, kommer vi alla att 
gå under och jag kommer att bli skyldig till allas död.” 
Men Olav sade: ”Var trygg, förtrösta på Herren och gör 
bara som jag säger.”

6:3 Och rorsmannen styrde skeppet mot land, så 
som kungen ville och genast delade sig detta land och 
skeppet fick fri passage tvärs igenom och lämnade efter 
sig en öppen vattenled (vilken ända in i våra dagar all
mänt kallas ”den heliga vattenleden”; på folkspråket 
kallas den ”de hylleth sund” (Helgesund). När de såg 
Herrens under prisade de Herren över denna plötsligt 
öppnade passage. Och så kom den helige Olav med si
na mannar fram till Norge mycket snabbare än sin bro
der och nådde Nidaros tre dagar före brodern och till
intetgjorde så sin broders onda plan.

Den helige Olav och miraklet med 
den brända, oskadda handen
7:1 Sedan, berättas det, väckte Olav sin broders illvilja 
mot sig ännu mer, eftersom han högtidligen firade alla 
Herrens fester och helgonens övriga fester på söndagen



och eftersom han för sina undersåtar fastställde och in
förde en särskild regel för hur man skulle fira varje hel
gons fest.5

7:2 Men så hände det sig en söndag, att den helige 
Olav helt enkelt i dyster tankspriddhet började tälja 
med en liten kniv på en kvist som han höll i sin hand. 
Då var det en av hans tjänare som uppmärksammade 
detta och särskilt klandrade honom och sade: ”Herre, 
det är söndag och först i morgon är det vardag.”

7:3 När den milde och renhjärtade kungen hörde 
detta kom han till besinning. Han lät samla ihop alla 
träflisorna och lade samman allt som han hade skurit 
bort och hämtade eld gjorde ett bål av dem på sin egen 
hand och brände dem. Men när de hade brunnit upp 
fann han handen oskadd.

Den helige Olavs godhet 
och missionsgärning
8:1 Han var mycket godhjärtad och barmhärtig mot 
varje behövande nästa och mot var och en som behöv
de hjälp. Det hände aldrig att en fattig tiggare eller arm 
stackare gick tomhänt ifrån honom utan att ha fått nå
gon gåva och tröst, utan var och en som bad honom 
om en välgärning mötte alltid barmhärtighet, vad än en 
Kristi fattig kunde begära av honom. Om någon av 
rädsla inte vågade be om vad han behövde, förstod den 
helige konung Olav detta av sig själv och gav det.

8:2 Aldrig hände det att han satte sig till bords utan 
att själv personligen betjäna så många som möjligt och 
frikostigt dela ut av maten. Hans övriga kärleksgär- 
ningar och välgärningar mot behövande och under
ställda låter sig inte räknas upp med några fa ord — in
te heller alla de många bekymmer och olika förföljelser 
han personligen fick utstå för detta från sina egna.

8:3 När den helige Olav väl blivit insatt som ko
nung med stor pompa, var han ändå fattig i anden och 
ödmjuk. Också när han var upptagen av det världsliga 
kungarikets affärer, hade han ständigt det himmelska i 
sina tankar. Han nöjde sig inte med att tänka på sin 
egen frälsning, utan under den gudomliga nådens led
ning arbetade han oförtröttligt för att stärka det folk 
han var satt att styra i att tro på Kristus och följa hans 
bud.

8:4 Även om han omvände många, hade han många 
starka och mäktiga fiender. Dessa var emot att den äd
le kung Olav predikade Evangeliets ord och de sökte 
hindra honom med ord och handling och försökte på 
allt sätt vända honom bort från Herrens rätta vägar. 
Men den rättsinnade Olav var trosviss och orädd som 
ett lejon. Efter Jobs föredöme blev han inte avskräckt 
av fiendernas mängd, inte heller avskräcktes han av de 
närståendes förakt eller av sina motståndares hotelser

och försåt, utan han behöll sin förtröstan på Herren 
och kunde inte fås att avvika från sin fasta tro och från 
att predika Guds ord.

Den helige Olav och miraklet med 
berget som blev mjukt
9:1 Så berättas det också att sanningens fiender, hans 
motståndare och hans broders anhängare, hade samlat 
en stor mängd beväpnade män mot den helige kung 
Olav på en klippö som hette Mosterhavn (Moster), där 
de överraskade honom med några få män. I avsikt att 
där döda honom och hans män belägrade de ön med 
små lätta båtar och andra rövarskepp, för att han inte 
skulle komma undan. Rasande som galna hundar som 
rusar mot tama får sprang de från skeppen och storma
de upp på ön med sina vapen, med lansar, yxor, bågar 
och olika kastvapen, för att döda honom.

9:2 Men en gudomlig kraft skyddade så sina heliga, 
att inte en enda av krigsmännen kunde stå fast och ska
da Olav och hans män. Ty den gudomliga kraft som 
sänder ut sina ord, vilka löser upp det som är hårt, gjor
de stenarna på denna ö mjuka som flytande vax, så att 
vart männen än vände sig fastnade de liksom i lera el
ler mjuk kåda och kravlade som kräldjur.

9:3 Några av dem lämnade avtryck i den mjuka ste
nen med knäna, andra med låren, några med armbå
garna, andra med händerna och andra åter med fotter
na liksom i en limsmet. An i denna dag kan man se de
ras spår där. Så hejdades de på grund av sin egen an
strängning och utmattning, men än mer på grund av 
att de intagits av en fruktan för Gud och så avhölls från 
att döda heliga män.

Den helige Olav och miraklet med 
vattnet som sprang fram ur stenen
10:1 Efter detta lät Herren ännu ett märkligt under 
ske, märkligare än alla de tidigare. Ty de soldater som 
som stod under Olavs baner var lika utmattade av fruk
tan och trötthet som av solens hetta och av törst. Un
der två dagar och nätter hade de inte fått dricka och de 
led av den vattenbrist som rådde där. De var utmattade

5 (Storm 1885, 6—8):7:1 Vnde et inuidiam - instituit et induxit. 7:2 
Vnde in quadam - dominica est et eras feria 2a. 7:3 Quo audito mitis 
- manum illesam comperit. 8:1 Valde benignus - optulit et exhibuit. 
8:2 Nullo insuper tempore - suis propriis viris. 8:3 In pompa denique 
constitutus - Christi obseruancia. 8:4 Et quia licet multos - non po- 
terat auerti. 9:1 Vnde et legitur - cum diuersis armis. 9:2 Et virtus di- 
uina - erugine reptarent. 9:3 Et alii usque ad genua - sanctorum oc- 
cupati. 10:1 Inde addidit dominus - sanetis conquesti. 10:2 At sanc- 
tus Olauus arripiens - presens ibidem effluit. 10:3 Vnde et tunc - 
saneto Olauo adherere.



av hettan snarare än av fruktan, och liksom Israels barn 
knorrade mot Moses, så muttrade de nu sinsemellan 
mot kung Olav när de stod under baneret och klagade 
inför helgonen över sin trötthet och törst.

10:2 Men den helige Olav ryckte till sig baneret, 
och i det han stötte till en sten med banerets spets sade 
han: ”Se och märk nu, ni otrogna, som inte tror på väl
gärningar och se, alla ni goda och starka efterföljare, 
om inte Herren Gud ur denna hårda sten kan driva 
fram ett flöde av livets vatten, liksom han gjorde en 
gång i öknen på Moses’ begäran.” Och se, i samma 
stund som han stötte emot stenen med spjutspetsen, 
sprang det fram en ström av vatten, som han genast de
lade i form av ett kors med hjälp av spjutspetsen. An i 
dag flödar denna källa där.

10:3 Och så blev hans härskara vederkvickad och 
återställd och prisade den underbare Guden, lovad i allt 
sitt verk. På grund av detta mirakel började de flesta av 
hans förföljare att avstå från sitt fräcka övermod och 
många, som ännu inte hade blivit döpta, bad att få ta 
emot det heliga dopet och att få höra till den helige 
Olav.

Den helige Olavs lagstiftning
11:1 Från och med nu hade den helige konungen och 
Nordmännens apostel allt större framgång. Från dag 
till dag ökade antalet troende. De som dyrkade träbelä
ten blev alltmer osäkra och antalet otrogna minskade. 
På många platser i dessa trakter hölls de, som inte var 
troende, tillbaka. Avgudatemplen brändes ner och de 
som höll fast vid avgudadyrkan kände skam. Och det 
var många som med stor hängivenhet och iver vände 
sig bort från det timliga och offrade åt Gud både do
nationer och offergåvor för sina synders förlåtande.6

11:2 Men för att inte de uppsatta herremännen i de

6 (Storm 1885, 8—9): 11:1 Vndeabindesanctusrex-propeccatissa- 
crificia. 11:2 Beatus vero Olauus provinciis quibus preerat prouidens 
ne nobiliores per potenciam inferiores opprimèrent diuina spiritus 
sancti sapientia et disposicione preuia leges statuit et in publico pro- 
mulgauit edicta, in quibus suum lus vnicuique assignauit et hiis max
ime quantum liceret prelatis exercitum iuris in subditis et quantam re- 
uerenciam subditi in prelatis distribuit. singulis terris sui regni iuris- 
dictionis considerans sapienter. 11:3 In quibus claret - cedendum ma- 
licie.
7 (Storm 1885, 9):11:4 Cecessit in Ruciam - reduceret et ceteros. 
12:1 In Ruciam vero - prebuit et dereliquit. 12:2 Nutu igitur diuino 
inspira tus ut ad proprium rediret regnum, talis sibi visio scilicet nocte 
antequam regrederetur ostensa est. Celitus vidit enim quandam sea
lant stantem et celum attingentem se ascendere quoddam pomérium 
amenissimum intrare et nobilissimos fruetus diuersi generis et mire 
puleritudinis et eximii odoris et saporis capere et gustare. quorum gus- 
tu et odore tam corporis quam mentis inestimabili leticia fuit perfusus 
et delectacionem percipiens inde se gustaturum fruetus salutis eterne 
proponit redire.

regioner, som den helige Olav var satt att styra, genom 
sin maktställning skulle förtrycka dem som var deras 
underställda, stiftade Olav lagar och lät kungöra före
skrifter inspirerad av den helige Andes vishet och för
utseende. I dessa lagar tillerkände han åt var och en 
hans egen rätt och förskrev exakt, hur stora lagliga be
fogenheter överordnade skulle ha mot sina underställ
da och hur mycken lydnad de underställda skulle visa 
sina överordnade. Han visade stor klokhet när han i 
detta arbete planerade för varje enskild del av det rike 
där han var satt att skipa rätt.

11:3 I dessa lagar framgår det klart, hur mycket han 
lade sig vinn om moral och gudsfruktan, hur hängiven 
han var mot Gud och hur välvillig mot sin nästa. Det 
går inte att beskriva i några få ord. Och motsatt är det 
omöjligt att beskriva hur mycket ont han fick utstå från 
ondsinta människor, hur många onda försåt och hur 
mycket förföljelse från sin broders anhängare han fick 
uthärda ända fram till den tidpunkt, då han inte läng
re kunde stå emot deras mängd och bedömde det bäst 
att söka sig bort från deras ondska.

Den helige Olavs landsflykt till Ryssland 
och drömsynen om paradisets trädgård
11:4 Han drog sig undan till Ryssland, inte för att han 
var rädd för att dö, utan därför att han bedömde det så, 
att han skulle hålla sig undan fram till en tidpunkt som 
enligt Herrens vilja var den rätta och mest fördelaktiga, 
för att han skulle kunna omvända så många folk som 
möjligt till tron och med Herrens hjälp stärka dem i 
tron och med den helige Andes skydd återföra andra 
från förvillelse till tro.7

12:1 När han kommit till Ryssland, tog konungen 
och fursten Jaroslav emot honom på det mest behagli
ga sätt och så länge han blev kvar, hölls han i stor ära av 
folket där. Han tillbringade en ganska lång tid där. Hos 
de människor han träffade där lämnade han ett starkt 
minne av hans märkliga livsöde och starka tro, av hans 
tålmodiga kärlek och godhet. Därefter lämnade han 
landet.

12:2 Han fick nämligen en gudomlig ingivelse, att 
han skulle återvända till sitt eget kungarike. Denna syn 
visade sig för honom på natten, innan han skulle kom
ma att ge sig av. I drömmen såg han en stege stå upp
ställd och den nådde ända upp till himlen. Och han såg 
sig själv gå upp för den och träda in i den skönaste träd
gård och där plocka och smaka av de ädlaste frukter av 
olika slag och av underbar skönhet och den mest ut
sökta väldoft. När han erfor deras smak och väldoft 
fylldes han till kropp och själ av en oändlig glädje. 
Uppfylld av välbehag över detta beslöt han att återvän
da för att få smaka den eviga frälsningens frukter.



Den helige Olav angrips vid Stiklestad 
13:1 Och så återvände han från Ryssland genom Sve
rige rill Norge och sitt eget högsäte. Där togs han emot 
av många med stor ära och heder och glädje genom den 
överflödande nåd som samlats åt honom av Herren Je
sus. Iförd trons rustning och omgjordad med Andens 
svärd, som är Guds ord, gick han fram genom vanryk
te och gott rykte, genom ära och vanära, genom rätt
visans vapenstrider i framgång och motgång som en 
trons frejdade förkunnare och han spred Guds ord 
överallt.8

13:2 Av egen vilja gick han faran tillmötes beredd 
att lida döden för Kristus, om så var Guds vilja. Han 
törstade med glädje efter martyrdöden utan att frukta 
eller sätta sig emot, eftersom arbetaren är värd sin lön.

13:3 Så behagade det äntligen Herren att föra sin 
kämpe från hans jordiska arbete till sitt himmelska ri
ke, för att han i överflöd skulle få sin fulla lön för sina 
mödor och få se konungarnas konung i sin härlighet.

13:4 Det fanns i den trakt, där hans heliga kropp nu 
vilar, några män som var förhärdade och hårdnackade i 
sin illvilja, sanningens fiender och obönhörliga mot
ståndare till konungen själv. Till denna trakt kom Olav 
för att predika och lära ut Guds ord. Där slöt sig dessa 
män samman mot Herren och mot hans Kristus, och 
de fattade tillsammans den ondsinta planen att ta Olav 
till fånga och krossa hans lära, eftersom den stred emot 
deras egna intressen. Av dessa fiender var några upp
fyllda av sin egen ondska, andra var mutade med peng
ar. De gick emot honom, eftersom de ansåg att han var 
en motståndare till deras fäderneärvda lagar.

13:5 De bestämde en dag för striden på en plats 
som heter Stiklestad, en dag då kungen skulle vara oför
beredd och hans folk befinna sig långt ifrån honom. 
Där överrumplade de honom och anföll honom.

13:6 Men Kristi obesegrade kämpe och ärorika 
martyr kunde inte förskräckas av någon jordisk över
makt eller falskhet, eftersom han var helt och fullt i 
Gud och längtade efter det himmelska, och han skyn
dade sig för att kämpa för Guds rättvisas skull utan att 
rygga tillbaka vid åsynen av de många angriparna.

Den helige Olavs drömsyn om Kristi kallelse
14:1 Men Herren, för vilken han utstått så många li
danden, ville skänka sin martyr den lön och den ära 
som han längtat efter så länge. På natten före den dag 
då han skulle dö martyrdöden, visade sig Herren för 
honom och lugnade honom med tröstande ord och sa
de: ”Kom hit till mig, min älskade. Tiden är inne för 
dig då du skall få ta emot dina mödors allra ljuvaste 
frukter och vara tillsammans med mig och att ta emot 
den eviga ärans krona.” Av denna drömsyn fylldes den

frejdade konungen och Kristi martyr av en outsäglig 
glädje.

Den helige Olavs sista drömsyn och död
15:1 Gränslöst väl till mods efter den tröst som han ta
git emot utlämnade sig Olav med glädje åt offerdöd 
och martyrium, utan att tryckas av någon fruktan. Så 
stark var han i Kristus att, fastän han från alla håll om
ringades av en stor skara män, kunde han inte skadas, 
trots att han under hela stridsdagen utsattes för pilar 
och spjut och yxor från alla de fiender och motstånda
re som samlats mot honom. Men i samma stund som 
fienderna träffade honom, blev de genom hans gu
domliga kraft grymt och svårligen utmattade och tap
pade andan så att de förlorade medvetandet.

15:2 Lugn och stark i Herren jublade han i sin sto
ra förtröstan. Snart därefter kände han igen den dröm
syn som han, liksom patriarken Jacob, hade sett i för
väg, ”stegen som han nyss i drömmen hade sett i upp
ställd” och så vidare.

15:3 Liksom Stefan såg han himlen öppnad och såg 
hur Jesus, Guds son, ärans konung, stod lutad mot ste
gen och vände sig mot honom och inbjöd honom att ta 
emot ärekransen och livets frukt, som han har förberett 
åt sina utvalda från jordens begynnelse, och hur Kristus 
uppmanade honom att hålla ut. Törstande efter sin 
egen död, skyndar sig Olav sin död tillmötes som till 
den största lycka.

15:4 Han anfölls på nytt av fienderna, och fälldes 
nu av sin egen broders hand. Genomborrad av fiendens 
yxa och spjut överlämnade han sin obefläckade själ åt 
Gud och vann martyrkronan.

8 (Storm 1885, 9-11 ): 13:1 Et de Rucia per Sweciam - disseminabat 
verbadei. 13:2Spontesepericulo-mercedesua. 13:3 Placuit tandem 
domino — in decore suo. 13:4 Erat in terra illa — esse contrarius. 13:5 
Statuentes diem belli in loco Schiliach sculestadh (!) - bello surrepti- 
cio. 13:6 Sed inuictissimus Christi athleta — facie multitudinis. 14:1 
Porro dominus pro quo tot agones passus est volens suo martyri red- 
dere mercedem et gloriam quam diu desiderabat. Nocte igitur diem 
sue passionis precedente apparuit ei dominus demulcens eum verbis 
consolatoriis dicit: accede hue ad me dilecte mi. tempus est ut laborem 
tuorum dulcissimos fructus recipies (!) et nostro frueris consorcio et 
coronam eterni honoris assumes, hinc rex inclitus et martir Christi in- 
effabili confortatus leticia. 15:1 Et quasi supra modum - exanimes ef- 
ficerentur. 15:2 Sic itaque stabilitus et confirmatus in domino magna 
fiducia exultât. Et exinde cognoscens preostensam sibi visionem velu- 
ti patriarcha Iacob scalam quam nuper in sompniis viderat erectam et
cetera. 15:3 Et ut Stephanus celum vidit apertum et Ihesum filium dei 
regem glorie annexum scale et ad se attendentem et se ad coronam glo- 
rie inuitantem et ad fructum vite quem preparauit suis electis ab ini- 
cio mundj et ad constanciam incitantem. Sitiens ipse mortem velut 
compos sui gaudii ad mortem se festinat. 15:4 Indenuo hostibus pro- 
prii fratris manu percussus, securi et jaculis inniquorum transfixus, in- 
maculatum spiritum deo reddidit et coronam martyrii optulit. 15:5 
Qui circa annos domini - in secula seculorum.



15:5 I det ett tusen tjugoåttonde året, den tjugo
nionde juli, fördes han för sitt trogna försvar av den ka
tolska tron, från sin jordiska borg till den frid som 
övergår allt förstånd och kom till Herren Jesu Kristi 
härlighet, vilken all vördnad och ära tillkommer i evig
heters evighet.

2:2 Om den helige Olav, martyr och 
konung av Norge och Danmark

De sancto Olauo rege norwegie ac dacie martire. Jacobus 
de Voragine, Historiae plurimorum sanctorum nouiter et 
laboriose ex diversis libris in unum collecte, impresse loua- 
nii MCCCCLXXV, Leuven 1485, pp. 101—103, av Jo
hannes av Paderborn (Bibliothèque de la Faculté de Di
vinité, Katholieke Universiteit, Leuven). (”Många hel
gons levnadshistorier på ett nytt sätt och med stor mö
da sammanställda ur olika skrifter till en enda i Leuven 
1485.”) Latinsk legend om Olav den helige från Leu
ven i svensk översättning av Gunilla Iversen. Den la
tinska texten som är utgiven i Gustav Storm, Monu
menta Historica Norvegiae (Storm 1880, 277—282), 
kommer att publiceras i en reviderad version av över
sättaren i en separat studie (se kap 2 inl, 2:1:3).

Om den helige Olavs omvändelse, 
dop och missionsgärning
1:1 Den frejdade martyren Olav, Norges konung, blev 
omvänd till den kristna tron genom några heliga mäns 
predikan. Sedan han mottagit det heliga dopet började 
han genast i glödande trosnit att i apostlarnas efterföljd 
predika Kristi tro runt om i Danmark och Norge och 
han vann oräkneliga skaror för Herren.9

1:2 Men redan då Olav ännu var hedning, var han 
till sin natur en god människa och i sin ädla själ helt in
ställd på att sträva efter det goda. Det var i England han 
först hade gripits av den evangeliska sanningens allvar 
och tagit emot tron i hela sitt hjärta. Stärkt i sin hän
givna trosiver tog han emot dopets nåd i staden Rouen. 
Sedan han alltså renats genom dopets helande vatten

9 (Storm 1880, 277- 278): 1:1 Gloriosus martir Olauus norwegie 
rex - populum domino acquisiuit. 1:2 Qui cum adhuc gentiiis - ad- 
misit pectore. et ad baptismi gratiam in urbe rothomagi deuota animi 
alacritate conualuit. Purificatus ergo lauacro salutari repente mutatus 
in uirum alium oblitus que retro sunt. in anteriora se extendit. 1:3 In 
nouitate uite - celesti inualescebat. in regali constitutus fastigio spiri- 
tu pauper erat, et regni negociis implicatus. nichilominus celestia me- 
ditabatur. Quicquid diuina lex - complectebatur affectu. 1:4 Nec pro
pria salute contentus - instantia. Et nouo rerum ordine rex apostoli 
uice fungens. idem dux uerbi christi gratiam passim omnibus predi- 
cabat. Nonnullos etiam - medullitus inflammauit. 1:5 Verumtamen 
in medio — credentium augebatur indies. 1:6 Effringebantur statue - 
opilabat os suum. 1:7 Exultabat rex - mansuetudinis prebebat.

blev han genast förvandlad till en ny människa som 
glömde vad som låg bakom honom i det förflutna och 
sträckte sig efter det som låg framför honom.

1:3 I det nya liv som nu han började följde han helt 
och hållet trons väg. Alla slag av tom förströelse gjorde 
honom bedrövad och den världsliga kungamaktens ära 
förbleknade inför den himmelrikets ljuvlighet. Trots 
sin kungliga upphöjdhet var han fattig i anden och 
trots att han var strängt upptagen av rikets affärer var 
han inte desto mindre fylld av tankar på de himmelska 
tingen. Han avskydde allt som den gudomliga lagen 
förbjöd, och allt som den föreskrev omfattade han med 
hängiven iver.

1:4 Han brydde sig inte bara om sin egen frälsning 
utan strävade oförtrutet att omvända till tro de folk den 
gudomliga försynen satt honom att leda. Samtidigt 
som han var kung, fungerade han i sakernas nya ord
ning som en apostel, och som härförare predikade han 
Kristi ords nåd överallt för alla. Genom den predikans 
nådegåva som hade givits hans läppar ledde han många 
människor bort från hednisk avgudatro och fick dem 
att att erkänna och vörda sin skapare. Hans underbara 
hängivenhet och helgjutet måttfulla levnadssätt uppel
dade många till att förakta världen och älska det him
melska fäderneslandet.

1:5 Han levde emellertid i en förtappad och förvri
den nation och även om han omvände många männi
skor, hade han ändå många starka och mäktiga fiender. 
Hos dem var maktviljan större än respekten för det he
liga, vanan viktigare än förnuftet, nyckfullheten större 
än sanningskärleken. Men själv var han rättrådig och 
orädd och modig som ett lejon. Liksom Job förskräck
tes han inte alls inför fiendernas stora mängd och de 
närståendes förakt skrämde honom inte. Han kunde 
inte förmås att avstå från sin ständiga predikogärning 
genom motståndarnas hotelser och försåt. Skarorna 
kom strömmande till för att döpas och för varje dag 
ökade antalet troende.

1:6 Hedniska skulpturer krossades, fackelhållare 
höggs ner, avgudaaltaren vältes över ända. Präster in
vigdes och kyrkor byggdes. Fyllda av hängivenhet och 
iver skänkte människorna gåvor. Men avgudadyrkarna 
fylldes av skam, de som satte sin tro till beläten blev 
osäkra. Då de otrognas skara tryckts ned ’stängde orätt
färdigheten sin mun’ och vågade inte grumsa.

1:7 Kungen var jublande glad över att redan i detta 
livet kunna se frukterna av sina mödor. Utan att för
tröttas förkunnade han evangeliet och upphörde inte 
att än övertyga dem som var motsträviga, än att under
visa de okunniga, än att stärka dem som var svaga i 
tron. Han visade inte något kungligt högmod, utövade 
inte något tyranni mot sina undersåtar utan visade en 
föredömlig ödmjukhet och mildhet mot alla.



Den helige Olav som lagstiftare 
2:1 Också när han senare i livet hade flera provinser att 
styra över, skrev och spred han gudomliga och mänsk
liga lagar fyllda av mycken vishet och sammanställda 
med beundransvärt omdöme, för att inte de som var av 
ädlare börd och hade större makt, genom detta sitt 
överläge skulle kunna förtrycka dem som hade en mer 
anspråkslös ställning.10 11

2:2 I dessa lagar föreskrev han i detalj hur mycket 
överordnade kunde tillåta sig gentemot underordnade 
och hur mycken lydnad underordnade skulle visa sina 
överordnade. I detta var han en mycket omdömesgill 
och rättvis domare, som klokt beaktade, att den som 
anförtrotts kunglig makt ofta högmodigt missbrukar 
den mot sina undersåtar, och därför begränsade han 
och tyglade han kungamakten med stränga lagar.

2:3 Det framgår klart av dessa lagar hur mycket den 
ärofulle konungen värnade om religionen, hur hängi
ven han var mot Gud, hur välvillig han var mot sin näs
ta. Det går inte att i ord beskriva hur stora välgärning
ar han gjorde dessa folk, hur mycket han bistod dem på 
samma gång som han förestod dem, dels genom att gö
ra lagarna mer omfattande, dels genom att stödja de ar
ma, dels genom att ständigt predika Guds ord och dels 
genom sitt eget heliga levnadssätts föredöme.

Den helige Olav och hans broder
3:1 Under denna tid tillföll Danmarks kungarike Olav 
och hans broder. Men den helige Olav var mycket för
hatlig för sin broder därför att han hade blivit kristen. 
Hans broder sade till honom, ”Du är en stackare och 
föraktar våra egna gudar. Du borde inte hedras som 
kung, utan hållas för en som blivit förförd av den där 
ynklige korsfäste Kristus och tar efter honom i tarvlig
het och fattigdom.” Den helige Olav svarade honom 
och sade: ”Om det så behagar min älskade, skall det va
ra min önskan”. På natten visade sig Kristus för honom 
som en konung och sade till honom: ”Käraste Olav, jag 
vill att du skall ha kungamakten i Danmark och att du 
omvänder dess folk till att tro på mig.”11

Miraklet med klippan som öppnade sig
4:1 Då den helige Olav ville gå emot sin broder för att 
återta makten i Norge befallde han sin rorsman att seg
la tvärs igenom klipporna till en stad som heter Trond
heim (Dronten), där han hade krönts till konung. Des
sa klippor öppnade sig genast, genom att han gjorde 
korstecknet. Efter denna händelse har sprickan i berget 
bestått ända fram till våra dagar.

Kappseglingen
5:1 Därefter skickade den helige Olav och hans broder 
ett bud till Danmark, för att danskarna skulle ge be
sked om, vilken av dem de önskade välja till sin ko
nung. Dessa svarade, att de ville ha den som först visa
de sig i Danmark. Då lät Olavs broder utrusta ett antal 
stora skepp med stor pompa och styrde mot Danmark. 
Men den helige Olav gav sig av ensam i en liten båt 
utan någon man till hjälp och med en ängel som väg
visare tog han sig tvärs igenom de mycket höga berg 
som kallas ”Desontes” och som ligger i havet mellan 
Norge och Danmark. Dessa berg delade sig i en spricka 
vid Olavs böner och ängeln ledde honom fram till 
Danmark en månad innan hans broder nådde fram.

Den helige Olavs bön om god fiskefångst
6:1 Då bad den helige Olav att Herren i sin oändliga 
barmhärtighet skulle visa dem, som åkallade honom 
och av hela sitt hjärta förlitade sig på Gud, den särskil
da nåden att han varje år vid en särskild tid skulle kun
na samla en så stor mängd fisk och sill (aleca), att det 
skulle räcka till föda åt alla. Så skedde och än i dag upp
fylls detta löfte varje år.

De ringande klockorna
7:1 När den helige Olav kom för att ta emot kunga
makten över Danmark, vilken det gudomliga förebudet

10 (Storm 1880, 278):2:1 In futuro edam prouinciis quibus preerat 
prouidens. ne nobiliores quique et potentiores per potentiam humi- 
liores opprimèrent, leges diuinas et humanas multa plenas sapientia et 
mira compositas discretione scripsit. et promulgauit. 2:2 In illis etiam 
quantum liceret prelatis in subiectos et quantam subiecti reuerentiam 
exhibèrent erga prelatos. certis limitibus discreuit. Ibi modestissimus 
et equissimus arbiter, sapienter considerans plerumque regis potestate 
sibi concessa superbe abuti in subditos. legum rigore regalem coher- 
cuit et refrenauit licentiam. 2:3 In illis legibus claret - sue sanctissime 
conuersationis.
11 (Storm 1880, 278—279):3:1 Interea regnum dacie sibi et suo ger- 
mano cecidit - uoluntas mea ita erit. Cui christus ilia nocte tanquam 
rex apparuit dicens. Karissime Olaue uolo quod tu possideas regnum 
dacie. quod michi ad fidem meam conuertes. 4:1 Volens autem bea- 
tus Olauus ire contra fratrem suum recipere regnum norwegie. iussit 
naute nauigare trans montes ad ciuitatem que uocatur Dronten. ubi 
erat rex coronatus. qui montes statim aperti sunt per signum crucis 
factum ab eo. Unde scissura in monte mansit usque in hodiernum 
diem. 5:1 Post hoc beams Olauus et suus german us - humano subsi- 
dio. uenit angelo duce iuxta maximos montes uocatos desontes. exi
stentes in mari inter norwegiam et daciam. Qui montes ipso orante se 
diviserunt per quoddam foramen, angélus ipsum ad daciam per men
sem antequam germanus suus adveniret adduxit. 6:1 Tunc Beatus 
Olauus orauit dominum ut de sua infinita misericordia talem gratiam 
se inuocantibus et toto corde in deo confidentibus ostenderet. quod 
omni anno speciali tempore suis meritis ibi pisces et aleca congregaret 
ex quibus totus mundus uictum suum caperet. Quod ita factum et 
completum est ut adhuc omni anno apparet. 7:1 Veniens ergo sanctus 
Olauus - ab exilio in daciam.



lovat honom, började alla klockor i hela kungariket 
ringa av sig själva. Detsamma inträffade när han åter
vände från landsflykten i Ryssland.

Den helige Olavs drömsyn om Kristus 
och flykten till Ryssland
8:1 När han väl hade krönts till konung i Danmark 
under stora ärebetygelser glömde han inte den nåd som 
Gud visat honom och han började predika Guds ord 
med stor glöd och han vann många själar genom sina 
predikningar och mirakel. Men då började Djävulen 
som helt behärskade den helige Olavs broder och 
många andra sanningens fiender att ansätta den helige 
mannen med olika hemsökelser.12

8:2 Då visade sig Kristus med sitt kors för Olav och 
sade: ”Käraste Olav, undfly din broders vrede, res till 
Ryssland och bli kvar där hos min vän konungen till 
dess att jag säger till dig. Ty du måste gå igenom många 
svårigheter för att få träda in i min härlighet.” När Olav 
hörde detta tackade han Gud och han flydde från sitt 
rike och togs emot med stor heder av den ryske ko
nungen som hette Jaroslav (nomine Narzellano).

Miraklet med den brända men 
oskadade handen
9:1 Medan han vistades i Ryssland hände det sig emel
lertid på en söndag, att Olav med en liten kniv som han 
hade i handen täljde på en liten kvist, som han hittat, 
utan att tänka på att det var söndag. En av dem som

12 (Storm 1880, 279—280):8:1 Demum coronatus est in dacia-bea- 
tum uirum. 8:2 Cui chrisms cum cruce apparens dixit. Carissime 
olaue. fuge iram fratris tui ad rusciam et esto ibi cum rege amico meo 
usque dum dicam tibi, quia per multas tribulationes oportet te intro- 
ire in gloriam meam Quod ille audiens gratias deo egit et fugiens a reg
no suo a rege ruscie nomine Narzellano. magno cum honore est sus- 
ceptus. 9:1 Contigit autem ipso in Ruscia - in magna reuerentia ha- 
buerunt. 10:1 Deinde post annos très sancto Olauo adhuc ibi existen
te. apparuit ei dominus Ihesus portans crucem cum corona spinea. et 
apertis cunctis uulneribus ait illi. Ecce Olaue in ista cruce pro me pen- 
debis. et talem coronam pro me portabis. et a fratre tuo talia patieris 
que ego pro te passus sum. Vade ergo et reuertere ad daciam. quia tibi 
coronam spineam preparaui. et sic cum gaudio ad me ueniens recipi- 
es a me mercedem laboris tui. Conciues ac consocii tui te in regno meo 
cum gaudio expectant. Noli timere quia tecum sum. et in tuo marti- 
rio te non deseram. 10:2 Ex qua uisione uir dei - suum martirio subi- 
ecit. 11:1 Veniens ergo ad daciam. precedente die martirii sui domi
nus Ihesus ei in nocte apparuit. dicens. O olaue. aperi oculos tuos. et 
respice superius. Qui sursum respiciens uidit scalam pulcherrimam de 
celo depositam usque ad terram et descendentes angelos cum dulcissi- 
mo cantico. portantes coronas rubeas de rosis dicentes. Hiis rosis co- 
ronabitur rex et conciuis noster Olauus. Et chrisms ayt. Hane scalam 
carissime Olaue cum cantico angelorum rosis martirii coronatus. ma- 
tre mea dilectissima te cum omnibus electis meis expectante, eras ho
ra nona ascendes. Tunc sanctus olauus benedicens deum. dixit, bene- 
dictus es tu domine mi dulcissime Jhesu christe qui me indignum fa- 
mulum tuum ad tantam gloriam uocare dignatus es.

fanns omkring honom tillrättavisade honom och sade: 
”Herre konung, idag är det söndag och du skall iaktta 
sabbatsfriden.” När den helige mannen hörde detta, 
blev han alldeles förtvivlad. Som botgöring samlade 
han ihop alla avskurna flisor och bitar av kvisten och 
eldade upp dem på sin bara hand. Men trots att de 
brunnit förblev hans hand oskadd. På grund av denna 
händelse höll människorna honom därefter i stor vörd
nad.

Den helige Olavs drömsyn i Ryssland
10:1 Men då den helige Olav vistats där i tre år, visade 
sig Kristus för honom bärande på korset och med tör
nekronan och alla sina öppna sår. Och Kristus sade till 
honom: ”Se, Olav, på detta kors skall du hänga för min 
skull, och en sådan här krona skall du bära för min 
skull och från din broder skall du få lida sådant, som 
jag fick lida för din skull. Bege dig alltså tillbaka till 
Danmark, ty där har jag förberett en törnekrona åt dig. 
Och när du så kommer till mig med glädje, skall du av 
mig få lön för ditt lidande. Dina likar och trosbröder 
väntar dig med glädje i mitt rike. Var inte rädd, ty jag 
är med dig och jag skall inte överge dig i ditt marty
rium.”

10:2 Guds man gladdes mycket över denna dröm
syn och han återvände till Danmark och Norge och un
derkastade sig frivilligt sitt martyrium för Kristi kärleks 
skull.

Den helige Olavs drömsyn om 
änglarna på himlastegen
11:1 Olav återvände alltså till Danmark. Under natten 
före hans martyrdöd visade sig Herren Jesus för honom 
och sade: ”O Olav, öppna dina ögon och se mot höj
den!” När han vände blicken uppåt fick han se den 
vackraste stege nedfälld från himlen ända till jorden och 
änglar som steg ner för den under den ljuvligaste sång. 
De bar röda rosenkransar och de sjöng: ”Med dessa ro
sor skall vår konung och frände Olav krönas.” Och 
Kristus sade: ”Käraste Olav, krönt med martyriets rosor 
och under änglarnas sång skall du i morgon vid nionde 
timmen stiga uppför denna stege, medan min älskade 
moder tillsammans med alla mina utvalda väntar på 
dig.” Då prisade den helige Olav Gud och sade: ”Lovad 
vare du, Herre, min älskade Jesu Kriste, som värdigats 
kalla mig, din ovärdige tjänare, till en så stor ära.”

Den helige Olavs martyrdöd på korset
12:1 Men när hans broder tillsammans med Knut och 
sina andra ondsinta kumpaner fått höra att Olav an-



länt, lät han iordningställa ett stort kors och en törne
krona och smög honom till mötes med en handfull be
väpnade män och tog honom till fånga med våld. Han 
förde honom till sitt hus och sade till honom: ”Förneka 
din Kristus och förbanna hans namn! Om inte, kom
mer du att hängas på kors i hans tecken!” Den helige 
Olav svarade honom och sade: ”Förbannad vare du och 
ditt anhang och lovat vare min Herres Jesu Kristi namn 
i evighet!”13 14 * * * *

12:2 Då klädde hedningarna av honom och täckte 
över hans ögon och de slog honom i ansiktet och sade: 
”Förbannade kung, sia nu om vilken som har slagit 
dig!” Därefter tryckte de in törnekronan på hans huvud 
ända till hjärnan, så att blodet flödade över hans kinder 
och de satte en spira i hans hand och de klädde ho
nom i en kungamantel och sade: ”Se, vad är det här för 
kung?”

12:3 Därefter satte de fast honom på korset och 
band fast honom. Under svåra plågor hängde han se
dan på korset i tre timmar, medan han bad för dem 
som korsfäst honom.

12:4 Och så, i den nionde timmen fredagen den 
tjugonionde juli i det ett tusen tjugoåttonde året från 
Herrens inkarnation överlämnade han sin själ till Gud 
i det han sade: ”1 dina händer, Herre, överlämnar jag 
min själ.” De stötte också en lans i hans sida. Då in
träffade ett så fruktansvärt jordskalv i hela staden Stik- 
lestad att många byggnader rasade samman.

Miraklet med draken som steg upp ur askan
13:1 På den tredje dagen ville hedningarna bränna 
hans kropp, men denna förblev oberörd av elden. Men 
ur eldens aska reste sig en fruktansvärd drake, vilken 
dödade den helige mannens broder tillsammans med 
många andra. På grund av detta mirakel omvändes 
många till Kristus.

Miraklet med den blinde mannen 
som blev seende
14:1 Efter den helige Olavs död lät Gud många mirak- 
ler ske genom dennes förtjänster. Så hände det sig efter 
det att hans kropp hade tagits ned från korset för att 
tvättas av kungens tjänare, att vattnet som blandats 
med hans blod kastades ut framför husets dörr.19

14:2 En blind man råkade gå förbi just där och föll 
omkull i en grop där sådant vatten fanns kvar. Mannen 
förde sina händer som fuktats med detta vatten till sina 
ögon, och i samma ögonblick försvann det töcken som 
skymt hans syn och han återfick sin forna synförmåga.

14:3 Han förundrades storligen, när han fick veta, 
genom vilken detta mirakel skedde och med vilkens

blod vattnet var blandat och han insåg med full visshet 
att han hade fatt sin syn tillbaka genom den helige mar
tyrens förtjänst. Alla som hörde talas om detta förund
rades och prisade Herren i hans martyrs namn.

Miraklet med riddaren som blev blind och 
bröden som förvandlades till sten
13:1 Det inträffade också i Danmark i den stad där 
hans heliga kropp hade blivit begravd att en ondsint 
och ogin riddare talade föraktfullt om den helige mar
tyrens mirakel. Mannen hade en piga som var barnfödd 
i den helige Olavs stad i Norge och som varmt älskade 
den helige martyren.

15:2 Nu hände det sig, att denne riddare i sitt hat 
mot Herrens martyr just på martyrens festdag sade till 
sin piga, att hon skulle baka bröd åt honom i hans 
brödform. Men pigan sade till honom: ”Idag är det den 
helige martyren Olavs festdag och den måste jag hålla 
helig.” Riddaren svarade henne: ”Om du inte gör vad

13 (Storm 1880, 280-281):12:l Audiens autem germanus eius cum 
Kanuto et aliis suis complicibus filiis iniquitatis aduentum beati 
Olaui. preparauit magnam crucem ac spineam coronam et ei silenter 
cum armatorum manu obuiauit. et ipsum uiolenter capiens. ad suum 
palacium duxit dicens ei. Abnega christum tuum et nomen eius blas
phéma. uel in eius signo crucis suspenderis. Cui beatissimus Olauus 
respondit. Maledictus tu et adiutores tui. et nomen domini mei Jhesu 
christi sit benedictum in secula. 12:2 Tune pagani ipsum exuentes fa
dem eius uelabant. et ad maxillas percutientes dixerunt. Maledicte rex 
prophétisa, quis te percussit. Post hec coronam spineam capiti eius 
impresserunt usque ad cerebrum, ita quod sanguis per maxillas eius 
defluxit et sceptrum in manu sua dederunt. et induentes eum ueste re- 
gali dixerunt. Ecce qualis rex est iste? 12:3 Postea uero ipsum imposu- 
erunt et ligauerunt in cruce. in qua cum maximis doloribus tribus ho- 
ris pendebat orans pro suis crucifixoribus et mercatoribus mare trans- 
euntibus. qui ipsum in periculis inuocant. 12:4 Et sic hora nona feria 
sexta quarto kalendas augusti, anno millesimo uicesimo octauo ab in- 
carnatione domini deo spiritum tradidit. dicens In manus tuas domi
ne commendo spiritum meum, lanceam quoque lateri eius infixerunt. 
Tune terremotus factus est magnus per totam illam ciuitatem Ci- 
clestdh ita ut multa edificia corruerunt. 13:1 Tercia uero die uolue- 
runt pagani corpus eius comburere. sed illud intactum in igné perm- 
ansit. De cineribus autem ignis draco terribilis uenit. qui germanum 
sancti uiri cum multis interfecit. propter quod miraculum multi ad 
christum sunt conuersi.
14 (Storm 1880,281-282): 14:1 Post mortem uero sancti Olaui - an
te ostium domus. 14:2 Cecus autem quidam — lumen pristinum rece-
pit. 14:3 Obstupuit igitur — suo martire glorificauerunt. 15:1
Contigit quoque in dacia - sanctum martirem. 15:2 Accidit igitur -
castigata fueris. 15:3 Quod illa audiens - malicia conuertatur. 15:4 
Statim autem ut ilia - eius est sepultum. 16:1 Quedam etiam ciuitas 
in ruscia subito deuastata erat maximo incendio. ita quod nullum aux- 
ilium erat faciendum ab hominibus. Quidam uero sacerdos de eccle- 
sia ymaginem sancti martiris Olaui afferens contra incendium illam 
tenuit. et statim flamma ymaginem fugiens ad terram cecidit. 17:1 
Accidit quoque quod quidam imperator constantinopolitanus - cru
cem auream fieri faciam. 17:2 Statim igitur - arma sancti martiris.
17:3 Dicens ei. Sequimini me in nomine ihesu christi - deuotissime 
compleuit. 17:4 Ad cuius opus fab rice - de oblata pecunia. 17:5 Et 
quantum hiis - requiescit testatur ecclesia.



jag säger åt dig att göra, kommer jag att straffa dig så 
som du aldrig blivit straffad förr.”

15:3 När hon hörde detta, uppfyllde hon motvilligt 
hans befallning under det att hon bad till den helige 
Olav och sade: ”O Olav, du heligaste martyr, om du 
har så stor kraft och makt inför Gud, som man säger, 
så ge nu ett sådant tecken, att hjärtat på den här för
färlige riddaren, som hatar dig så mycket, omvänds 
från sin hårdhet och ondska.”

15:4 I samma ögonblick som hon avslutat sin bön, 
blev riddaren blind och bröden förvandlades till stenar. 
När riddaren erfor detta, omvändes han och åkallade 
den helige Olav av hela sitt hjärta och han begav sig till 
hans grav och lovade att alltid tjäna honom och att un
der vigilian före Olavs fest fasta på vatten och bröd. 
Och genast fick han synen tillbaka. Men till minnes
märke över miraklet finns de omtalade bröden fortfa
rande i den kyrka, där han ligger begravd.

Miraklet med den helige Olavs bild 
som släckte en eld
16:1 En stad i Ryssland härjades plötsligt av en eldsvå
da som var så häftig, att människorna inte kunde göra 
någonting för att hejda den. Men en präst hämtade ut 
martyren Olavs bild från kyrkan och höll upp denna 
bild mot elden och strax vek eldslågorna undan från 
Olavs bild och föll till marken.

Den helige Olavs mirakel i Konstantinopel
17:1 Och det hände sig att kejsaren i Konstantinopel 
skulle föra krig mot hedningarna och att hedningarna 
hade dubbelt så många beväpnade män som de kristna 
och dödade många kristna. När kejsaren såg att faran 
var mycket stor bad han till den helige Olav och sade: 
”O heligaste martyr och beskyddare av dem som är 
utan hopp, hjälp mig och mina män i denna svåra be
lägenhet. Om du låter mig besegra dessa hedningar och 
fiender till Kristi kors, så skall jag bygga det skönaste 
tempel och låta göra ett kors av guld till din ära.”

17:2 Så snart han hade uttalat dessa ord, visade sig 
den helige martyren som en konung med krona och 
rustning sittande på en vit häst och med ett standar i 
handen. På ena sidan hade det ett rött kors med en 
veckad krona liksom av törnen och alla Kristi pinored- 
skap och på den andra sidan hade det den helige mar
tyrens vapen.

17:3 Och han sade till kejsaren: ”Följ mig i Jesu 
Kristi namn och ni skall vinna segern, ty jag är den som 
ni kallat på och jag är med er.” Och så red han före dem 
och de följde efter. När hedningarna såg detta tog de 
till flykten och de som inte kunnat fly dödades. Då pri

sade kejsaren Gud och den helige martyren Olav och 
han uppfyllde sitt löfte med största hängivenhet.

17:4 Vid detta kyrkobygge var det segrande folket 
så hängivet och så generöst i sin offervilja, att när den 
väldiga kyrkan stod klar och allting som behövdes för 
att utsmycka den var genomfört, fanns det fortfarande 
mycket kvar av de pengar som man hade skänkt.

17:5 På samma sätt visar de många dyrbara prydna
der som smyckar den kyrka där han själv vilar, hur 
mycken hängiven offervilja som hade funnits i allas sin
ne i den helige martyrens efterföljd.

2:3 Om ”seglatslegendernas” förebilder
Diskussionen kring senmedeltida Olavslegenderna på 
latin och plattyska har i forskningen främst gällt deras 
ursprung och förebilder samt deras förhållande till de 
efterreformatoriska Olavsballaderna (se kap 2:1:1, 
2:1:3-4 och exkurs 3:1). Texternas kappseglingstema 
har uppfattats som en historisk anekdot enligt sensus 
litteralis (Storm 1880, inl 38; Liestol 1915, 39, 235; 
Ahnlund 1919, 334; 1924, 34, 40; Ek 1931, 61-63; 
Bo 1955, 35, 48, 51, 62-63, 72-78; 1981, 46, 50; 
Eriksson 1975, 24, 29; Haastrup 1985, 13). Kappseg
lingen i Ribelegenden gäller kungamakten i Norge, 
medan legenderna från Utrecht, Leuven och Lübeck 
skildrar en kappsegling om kungamakten i både Norge 
och Danmark, alltså två skilda seglatser. Inte sällan har 
texterna klassats som ohistoriska ”äventyrslegender” av 
mer underhållande karaktär och utan samband med 
den isländska Olavssagan, vilket kan ha bidragit till en 
mycket negativ bedömning av deras litterära värde. En
ligt Ahnlund är passionalet från Lübeck det ”plumpas- 
te machverk”, hämtat ur folkmun. Den tydliga Kristus- 
parallelliteten har vanligen beskrivits som extrem eller 
grov. Åhörarna skulle emellertid ha ”fundet det rime- 
ligt at en kongeson har en ond broder, og at en martyr 
ud i bogstavelighed må efterfolge Kristus i hans lidel
se”, menar Gad (Gad 1971, 219). Någon jämförelse 
med Olavsliturgins texter har ej gjorts.

Berättelsernas symboliska betydelse enligt sensus spi
rituals och deras karaktär av predikotexter har därmed 
kommit helt i skymundan. Det bibliska ursprunget till 
legendernas moraliska ”broderstema” och ”kappseg
lingstema” om en rättfärdig och en orättfärdig broder 
har inte uppmärksammats, inte heller deras klara sam
band med Olavskultens kyrkliga texter. Vid jämförelse 
med föregående exkurs 1 och Olavsliturgins huvudte
man i tidegärd och mässa, såsom kröningen, seglatsen, 
martyriet och martyrkröningen, framgår det med all 
önskvärd tydlighet, att ”seglatslegendernas” har sina 
närmaste förebilder i Olavsliturgins bibeltexter, såväl i 
officiet som mässan (se exkurs 1:1—6). Kappseglingen



kommer från temat Justum deduxit, om hur den rätt
färdige flyr undan sin orättfärdige broder. Andra seg
latsmotiv som kan åberopas är psalm 106:23—30 i Psal- 
taren, kap 10 och 14 i Salomos vishet samt kap 43 i Sy- 
raks bok (Ps 107:23—30; Vish 10:10, 14:3—6; Syr 43: 
17, 23—26). När det gäller martyriet och den mycket 
tydliga Kristusparallelliteten enligt Conformitas Christi 
är Olavsliturgins förebild Lukasevangeliet, som inleder 
den sjunde lectien In illo tempore (Luk 9:23; 14:27; 
Matt 16:24-28): ”Om någon vill gå i mina spår, måste 
han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa 
mig.”

Broderstemat och Harald (Hårdråde) 
Sigurdsson
Legenderna från Utrecht, Leuven och Lübeck handlar 
om en anonym ”broder”, medan Petrus Mathie i sin 
predikan från Ribe namnger fadern Harvard och bro
dern Haraldus. Denne Haraldus har i forskningen van
ligen kopplats till Olav II Haraldssons halvbroder, Ha
rald (Hårdråde) Sigurdsson, som föll vid Stamford 
Bridge 1066. I historieskrivningen framställs Harald 
Sigurdsson både positivt och negativt, och hos Snorre 
skildras en personlig utveckling från ”kampdjärv” yng
ling till vuxen hårdför regent, stridbar och vittfaren 
(NH 2, 269—287). Vid 13 års ålder stred Harald vid sin 
broders sida i slaget vid Stiklestad, och efter sin död 
uppenbarade sig S Olav sig för honom i en dröm (Hkr 
II kap 183, 196; III kap 82). Han fullföljde sin broders 
verk när det gällde kyrkobyggande och utvidning av 
helgonkulten (Hkr III kap 38—42; se kap 3:3:4, 3:9:3, 
3:10:4, 6; 4:1:2, 4:3:1, 5:2:2). Brödramotivets grund
element med osämja och maktskifte, drakskepp, seglat
ser, hamnar och sjöstrider, förekommer i Snorres skil
dring av Harald och Magnus den gode (Hkr III, 83, 
86—89, 98—99, 11). En mycket negativ bild av Harald 
(Hårdråde) Sigurdsson ger däremot Adam av Bremen, 
som i sin krönika kallar ho-nom ”gudlös”, ”övergiven 
av Gud” och en ”ödesdiger olycka” (Adam, 137, 143— 
144, 171, 187—189, 191, 254). Haralds självständiga 
kyrkopolitik gentemot Hamburg-Bremen kritiseras. 
Adams tendentiösa nidbild av en ond tyrann, rex ini- 
quus, som kan förklaras utifrån den augustinska histo
rieskrivningens tradition, bygger på dansk partiskhet i 
frågan (Daae 1879, 101; Hallencreutz 1996, 69; Bagge 
1997, 51 FF; Hultgård 1997, 16; Jansson 1997, 162; 
KLNM 14, 155). Det är dock inte troligt att denna 
äldre historiska krönika legat till grund för senmedelti
da predikotexter, och Petrus Mathie hade knappast 
denna historiska kunskap.

En brödrastrid eller en släktstrid utgör ett standard
tema både i bibliska och höviska berättelser. Man kan

ha haft behov att konkretisera Olavsliturgins anonyma 
och moraliska ”broderstema”. Balladernas namngivne 
broder Harald kan därmed ses som ett historieroman- 
tiskt tillägg, som fick spridning inom antikvarisk litte
ratur (se exkurs 3:1—3). Efterreformatoriska belägg på 
Harald-namnet förekommer i arkivaliska källor med 
bildtolkningar av underliggaren, som Claussen—Friis 
resebeskrivning samt Bureus Visitationsprotokoll 1601 
från Björklinge: ”Sankt Olof med yxen och Harald 
vidh föttren”. Exempel finns även i andra 1600-tals- 
källor, såsom Gyllenius inventarium från Finland 
(Sahlgren 1940—41, 26 ff). Där sägs om Olavsskulptu- 
ren i Korpo: ”hanss Broder Harald ligger vnder hanss 
fötter”, ”Harald bleff förvändh i en orm eller drake, att 
han bleff straffat för thet han ville icke anamma och ve
dertaga then reena religionen, och gåå i kyrckian, som
S. Oluff gjorde”.

Ursprung och spridning
Inom forskningen har man varit enig om att både 
sundssägnen och kappseglingssägnen har norskt ur
sprung. Petrus Mathies helgonpredikan från Ribe har 
visat sig i huvudsak ha norskt ursprung, både vad gäl
ler språk, innehåll och ortnamn (Jonsson 1995, 47; 
1996, 40, 54 ff, 92, 123, 129). Det norska inflytandet 
är tydligt även i andra texter i hans predikosamling. 
Enligt min mening är samhörigheten mellan Olavsli
turgins centrala bibeltexter och legendernas seglatsmo
tiv, kröningen och martyriet, som ovan påpekats, ett ar
gument för att texterna har ett samband med domka
pitlet i Nidaros eller andra norska kyrkliga centra. Ri- 
belegendens unika motiv med S Olavs avlelse och fö
delse kan ses mot bakgrund av att Norge till skillnad 
från de övriga nordiska länderna var ett arvrike.

De senmedeltida Olavslegenderna hör till samma 
predikotradition, som dominikanerna utvecklade i den 
religiösa fostran av lekmännen (Andersson 1993, 12 ff, 
90-91, 138, 229). De var avsedda att kunna läsas i an
slutning till Olavsmässan vid de Olavsaltaren, som in
stiftats i kyrkor, kloster eller gilleskapell runt om kring 
i Hansastäderna i Nordeuropa, eller vid enskild andakt 
av olika slag (Friedland 1981, 18 Ff; Hasse 1981, 174). 
Vad gäller både uppbyggnad, motiv och funktion följer 
de senmedeltida Olavslegenderna den internationella 
hagiografiska legendtraditionen (Aigrain 1953, 125— 
178).



EXKURS 3

Två ballader om Olav den heliges seglats

1. Hellig-Olav og troldene, 1591 
Kämpavisa (norskt ursprung)
(Vedel II, 15; DgF 51; CCF 28; TSB E 116).
Vedels tillägg i strof 1 och 19 utelämnade.

2. Hellig-Olavs Væddefart, 1570—1591 
Legendvisa (norskt ursprung)
(Ms Svaning II: NKS 815 b 4to II, £ 38, KB Köpen
hamn; Vedel II, 14; DgF 50 B: NMB 44; TSB B 12; 
SMB 41). Vedels tillägg i strof 1 och 25 utelämnade.

3:1 Olavsballadernas källvärde och ursprung
Det finns tre nordiska medeltidsballader om S Olav, av 
vilka två handlar om en seglats: Hellig-Olavs Væddefart, 
som räknas till legendvisorna, och Hellig-Olav og TroT 
dene, av forskningen förd till troll- och kämpavisornas 
kategori.1 TSB B 12, Hellig-Olavs Væddefart eller St. 
Olavs kappsigling, är känd från Danmark (DgF 50 
A-C), Norge (NMB 44) och Sverige (SMB 41A-C), 
TSB E 116, Hellig-Olav og Troldene, från Danmark 
(DgF 51) och Färöarna (CCF 28). Trollvisan har som 
så många andra kämpavisor vandrat dels till Danmark, 
dels till Färöarna, men båda balladerna är säkert norska 
till ursprunget. Källsituationen har inneburit, att E 116 
inte alls är belagd i Norge och i hemlandet finns endast 
finns svaga spår av B 12, om man bortser från en på 
tryckta danska texter baserad sekundärtradition. Bägge 
visorna finns i danska 1500-talskällor.

Sankt Olavs kappsegling
Den äldsta och viktigaste texten är den danska, som 
ingår i den av A. S. Vedel (1575-1585) skapade sam- 
lingshandskriften Svaning II, huvudsakligen innehål

1 Den tredje är en särisländsk ballad, Olavsvisur (TSB D 206, Islenzsk 
Fornkvædi 50), se om denna Liestol, Norske trollvisor og norrene sogur 
1915, 210, och Vésteinn Ölason, The Traditional Ballads oflceland 
1982, 292-298. Den färöiska CCF 80 Ölavurhin heilaga är en yngre 
rent litterär produkt och har därför inte getts något nr i The Types of 
Scandinavian Ballad (se TSB, 318).

lande uppteckningar ur muntlig tradition (Jonsson 
1967, 65; 1989, 164 ff). Det är denna primära text 
(DgF 50 B) jag återger här nedan; den har 25 strofer, 
men Vedels egna tillägg i första och sista strofen har 
utelämnats.

Texten ur Svaning II har Vedel använt för sin 1591 
tryckta version (DgF 50 A), ”S. Oluff Konning i Nor
ge”, som har inte mindre än 51 strofer. Klart är att 
han haft tillgång till andra texter än Svaning II, av vil
ka en troligen varit densamma som också finns i An
na Basses visbok från o. 1610-15 (DgF 50 C; AB nr 
56); den har 17 strofer. Vedel har således sammanar- 
betat olika texter till en enda version, vari dock åtskil
liga strofer tilldiktats av honom själv. Jämförelser mel
lan DgF 50 A och 50 B, C visar att han dessutom 
gjort vissa omarbetningar för att ge texten en mindre 
katolsk prägel. Det är metodiskt riskabelt att av DgF 
50 dra slutsatser om balladens ursprungliga utform
ning och detaljer i dess innehåll, se nedan. Därvid bör 
man också hålla i minnet, att den av Vedel tryckta tex
ten haft mycket stor betydelse för den i tiden efterföl
jande traditionen i hela Norden.

Balladens form i DgF 50, Hellig-Olavs Væddefart, är 
den sk upprepningsstrofens. Eftersom formen upp
träder redan i 50 B är det inte en innovation av Vedel. 
Enligt Jonsson (otryckt kommentar till SMB 41) rör 
det sig om ett koreografiskt mode från vad han kallar 
”Danmarks seconde chevalerie” i slutet av 1400-talet 
och 1500-talets början, som inte får dölja förhållandet 
att till grund ligger en ballad i ordinär 2-radig strof
form, dominerande men ej allenarådande hos legend
visorna. DgF 51, Hellig-Olav og Troldene, har däremot 
den för kämpavisorna vanliga 4-radiga strofformen. 
Jonsson anser inte att skillnaden i strofformen behö
ver indikera någon åldersskillnad mellan de båda vi
sorna, men troligen en olikhet i funktion och framfö
randepraxis. Tian är mest benägen att datera bägge vi
sorna till 1300-talets första fjärdedel, dvs inom det 
för norsk balladdiktning verkligt produktiva tidsske
det (om denna periods avgränsning jfr Jonsson 1996, 
54-62).



Sankt Olav och trollen
Den enda danska texten av E 116 är den som A. S. Ve
del tryckte i sin Hundredvisebog 1591, ”En Anden Vise 
om S. Oluff Koning i Norge”. Någon grund för denna 
text (DgF 51) liggande uppteckning är inte bevarad. 
Svend Grundtvig ansåg det troligt, ”at den Optegnelse, 
som Vedel her har haft for sig, har ikke været dansk, 
men norsk” (DgF II, s 140). B. R. Jonsson menar 
(otryckt kommentar till SMB 41) att detta är möjligt 
men inte behöver vara fallet, då visan liksom så många 
andra norska kan ha upptagits i dansk tradition. Han 
framhåller emellertid att texten bär vissa spår av Vedels 
bearbetning, och att inlednings- och avslutningsstrofer- 
na säkert diktats av Vedel själv. Om denna text är rela
tivt kort (19 strofer), är de färöiska desto längre, ty 
Tröllmi i Hornalondum har 67 strofer (se Hammers- 
haimbs Færoiske Kvader II, 1855, nr 18, med utförlig 
prosaresumé på danska). Jag återger Vedels text men 
utelämnar tilläggen i första och sista strofen.

Kritiken mot Vedels egna tillägg
De danska uppteckningarna av Olavsballaderna har 
blivit föremål för källkritik och både redigering och 
balladernas medeltida ursprung har ifrågasatts. Redan 
Grundtvig själv uttryckte tveksamhet inför Vedels egna 
tillägg, såsom ”Det er saa faurt i Trondheim at huile” 
(DgF II, 134). Vid publiceringen 1883 av andra vari
anter av Olavsballaderna redovisade S. Bugge sin kritis
ka granskning av Vedels version A av kappseglingsvisan 
(DgF IV, 877-889 nr 50-51 D-E). Vedels bearbetning 
och den norska visans påstådda samband med danskt 
kalkmåleri kritiserades av G. Storm i hans utgåva av Ri- 
belegenden (Storm 1885, 15—17). I en kommenterande 
utgåva 1933 jämförde H. Grüner Nielsen kappseg
lingsvisan med lokala danska sägner och danska kalk
målningar med S Olavs seglats, och han fann liksom 
Storm, att visans samband med bilderna var relativt 
svagt (DgF X, 55—58). Vedels ”historieromantiska” 
1500-talsredigering av kappseglingsballaden Hellig- 
Olavs Vœddefart har trots den källkritiska granskningen 
fått stor genomslagskraft. Inom konstvetenskapen har 
den ofta bildat underlag inte bara för tolkningen av de 
medeltida Olavsbildernas seglatsmotiv utan även av 
underliggarmotivet, varför en diskussion kring Vedels 
tilläggsstrofer 47-78 i version A är motiverad:

Saa vel vor HERre:
derfaare kom hand Tre Dage forre
Harald bleff i Huen saa vred:
hand skabte sig til en Orm saa leed.

i Huen saa vred:
hand skabte sig til en Orm saa leed.
S. Oluff vaar en Gudfryctig Mand,
thi bleff hand Konge i Noriges Land.

Denna ”ormförvandling” förekommer endast i dessa 
unika strofer och de utgör en ren tilldiktning av Vedel 
själv, liksom många andra strofer i visan. I en tidigare 
studie om Olavsunderliggaren i Den ljusa medeltiden 
har jag redovisat min källkritik mot Vedels ”orm”-strof 
(Lidén 1984:11, 149—150). Enligt Engelbret Michael- 
sens reseberättelse Flistorisk Beskrivelse over 0vre Telle- 
marken står det i visan, att Harald ”af Forbitrelse blev 
til en Steen” (Ms NKS nr 1568 4to bd 1, 18). En 
svensk version av kappseglingsvisan från 1867, som ut
går från Vedels version A, publicerades 1902 (Falk 
1902, 77). Ahnlund utgick från denna version av visan 
och karaktäriserade Olavslegenden som en muntlig 
”skämtsaga” från gillestugor och värdshus, och kyrkor
nas seglatsbilder som ”godlynta framställningar” (Ahn
lund 1919, 334; 1924, 40). Eks rekonstruktion ”Visan 
om helig Olovs seglation” (1929), som är baserad på 
Vedels version, fick stor genomslagskraft, likaså hans 
hypoteser kring Olavskulten under Olavsvakan (Ek 
1931, 45, 53 ff; Lundén 1944, 78; Nygren 1945, 179; 
Seierstad 1955, 580; Ernvik 1955, 71; Gad 1971, 221; 
Eriksson 1975, 29). Eks arbeten kritiserades och date
ringen till 1200-talet har sedermera omprövats, bl a i 
TSB.

Som framgår av ovanstående har version A av kapp
seglingsvisan med bl a ”orm”-strofen ett lägre vittnes- 
värde vad gäller det medeltida innehållet, varför jag valt 
den äldre versionen ur Svaning II som underlag för min 
jämförelse med bildkonsten. För diskussionen kring 
andra forskares tolkningar av Olavsunderliggaren, vilka 
baseras på denna strof, hänvisas till avsnittet om Olavs
underliggaren (se kap 4:3:1).

Jämförelse med medeldda Olavsbilder
Olavsbildernas seglatsmotiv i den medeltida kyrkokon- 
sten har använts flitigt som belägg i diskussionen om 
balladernas ursprung (Daae 1879, 128; Storm 1885, 
17; Falk 1902, 85; Ahnlund 1919, 334, 1924, 51; Fett 
1931, 94; Ek 1931, 50; Olrik 1934, 48; Bo 1955, 65; 
Gad 1961, 222; Stigell 1974, 100; Eriksson 1975, 29; 
Lindgren 1981, 137; Haastrup 1981, 154; 1985, 6; 
Carlquist 1989, 17, 28; 1995, 126). Många har dock i 
sina bildtolkningar okritiskt godtagit Vedels egen ver
sion A samt Eks rekonstruktion 1931. Albert Målares 
inskrift i ”visvalvet” i Floda kyrka 1480 med omkvädet 
ur balladen om Holger Dansk utgör en ”direkt ballad
källa” (DgF 30; TSB E 133). Samma säkerhet gäller,



enligt Jonsson, dock inte målningarna med S Olavs 
seglats (Jonsson 1967, 26). Frågan har även ställts om
vänt om visorna utgör svarslegender till konstverk 
(Ahnlund 1924, 42; Fossenius 1943, 107, 121, 124; 
Nyman 1980, 30).

Forskare har ibland antagit att Olavsballaderna ut
gjort de medeltida konstnärernas huvudsakliga inspira
tionskälla till bilderna av S Olavs seglats. Som ovanstå
ende kapitel och exkurser visar har Olavsikonografins 
seglatsmotiv ett mycket nära samband med Olavslitur- 
gins seglatsteman (se kap 3:3:1 och exkurs 1-2). Mina 
jämförelser med medeltida konstverk visar, att kapp- 
seglingsvisan saknar primärt samband med de flesta 
seglatsbilderna (se kap 3:3:7—8). S Olav är alltid i det 
ledande skeppet. Lars Snickares flygelmålning i 
S Olavsskåpet i Värmdö har liksom kalkmålningen i Si- 
gerslev-Vester dock vissa likheter med Vedels tilläggs- 
strof 25 i version B, såsom fartprovets pilskjutning, 
men detta motiv förekommer även i Ribelegenden (Li
dén 1984, 45).

3:2 Hellig-Olav og troldene
2. S. Oluff lader sig en Snecke bygge, 

det skeede vdi Marstrand:
Hand agter sig til Hornelummer, 
de Trolde til megen vaande.

3. Det da suarede den Styremand, 
hand stoed paa Boncken hin bred
”Til Hornelummer vaar aldrig god Haffn, 
der er de Trolde saa lede”.

4. Det melte Oluff Kong aff fri Mod, 
hand sprang forst i den Staffn:
”Kast paa Oxen baade Reb oc Tou, 
lad gaa vdi IEsu Naffn!”

5. Saa fast hand knyste, saa fast hand puste, 
hand monne mog Bolgen skride:
Saa seylede de ind for Hornelummer, 
de Trolde til megen Quide.

6. Iedten hand stalcker vd met de Bierge, 
vd met de Klipper blaa:
Der saa hand S. Oluff Kong, 
oc Oxen vnder hannem gaa.

7. 0yne haffde hand som it brendende Baal, 
met Munden monne hand skingre:
Negier haffde hand som Bucke Horn, 
stode alle vd for hans Fingre.

8. Skeg haffde hans som Heste Man, 
slog neder til hans Knæ:
Rumpen haffde han lang oc lodden, 
hans Klor vaare slemme at see.

9. ”Aldrig kom her den Snecke for Land, 
enten nu eller nogen sinde:
leg kunde io met min eniste Haand 
drage den i Bierget ind.”

10. Det suarede hannem S. Oluff Kong, 
hand loed sig icke forlange:
”Kast paa Oxen Bast oc Baand, 
forsog, hure det vil gange!”

11. Hand tog Oxen om Horn oc Staffn, 
hand agtet at giore hannem vee:
Strax sanck hand vdi klippen ned, 
saa dybt offuer begge sin Knæ.

12. ”Her staar ieg vdi Steen nedsiuncken, 
her maa ieg nu fortoffue:
Rygge spend oc Haande dregt 
det vil ieg met dig proffue.”

13. ”Du tie nu quer, du fuleste Gast, 
du blifif foruend til Steen:
Stat du der til Domme Dag, 
oc gior ingen Christen Mand meen!”

14. Vd kom lobendis den gamel Kierling, 
saa saare monne hun sige:
Hun raabte saa hoyt, hun saae saa bredt, 
S. Oluff bad hun bort vige.

15. Det da vndrede de andre smaa Trolde, 
som sade i Bierget igien:
”Kierlingen taled ickon it Ord, 
huad gick hende da til Meen?”

16. Monne hand icke der Rodskeg være, 
som oss haffuer lenge hodt:
Komme wi vd met vaare Iernstange, 
hand bliffuer lidet aff oss bodt.”

17. Det skeede der vdi Hornelummer, 
det skeede ret aldrig forre:
Det Bierg bleff med Vand omluct, 
mand fant der ingen Dorre.

18. Saa satte de Rumpen paa deris Hoffuit, 
de vilde paa dem indrycke:
Halsen gick dem ned faare Bryst, 
deris Ryg i alle smaa stycke.



3:3 Hellig-Olavs Væddefart
1. Kong Oluff och hans broder 

de trette dem om Norge.

2. Hans broder,
de trette dem om Norge:
Huilcken der best seele kand, 
hand skall vere konge i Norge-landt.

3. Best seele kand,
den skal vere konge i Norge-land.
”Huor skal ieg komme fore: 
du haffuer Orme den snare.

4. Fore:
du haffuer Orme hind snare.”
”Thag du Orm hind snare, 
ieg tager Ox hin lade.

5. Hind snare,
ieg tager Ox hind lade.”
Kongh Oluff hand gaar om kiercke-gaard, 
hans haar det skinner som idell guld.

6. Om kierke-gaard,
hans haar det skinner som idel guld.
Bratt kom der bod for Oluff kong ind: 
”Nu seeler Harild, broder din.”

7. For Oluff konge ind:
”Nu seiler Harild, broder din.”
”Lad dem seile, der seile vill! 
messen vill vi liude till.

8. Der seile vill: 
messen vill vi lyde till.
Lad dem seile, der seile maa! 
messen vill vi lyde paa.

9 Der seile maa:
messen vill vi lyde paa.
Messen er vor herris ord: 
suend, tager brod, i gaar til bord!

10. Vor herris ord:
suend, tager brod, i gaar til bord!
Vi gaar oss til bord och faar lit mad: 
siden vil vi att stranden adt.

11. Faar oss lit mad:
siden vil vi at stranden adt.”
De ud til stranden baare 
deris ancker och deris aare.

12. Baare
deris ancker och deris aare.
Kong Oluff hand gaar opaa huiden sand, 
som denn Oxe han ligger for land.

13. Paa huiden sand,
som den Oxe liger for land.
Klapper han Oxe paa huiden horn: 
”Gack nu, som du gick i gaard!”

14. Paa huiden horn:
”Gack nu, som du gick i gaard!”
Klapper hand Oxe paa side:
”Du maatte lidet bedre frem-skride.”

15. Paa side:
”Du maatte lidet bedre frem-skride. 
Liden dreng, lob du dig op i raa: 
see, om vi kand Harild naa!

16. Op udi raa:
see, om vi kand Harild naa!”
”Ieg seer Ormen skride 
ude ved Norgelland side.

17. Skride
ude ved Norgelands side.”
Klappet hand Oxe paa lende:
”Du maatt lidet bedre frem-rende.”

18. Paa lende:
”Du maatt liden bedre frem-rende.” 
Oxen tager til att skusse och gangh: 
bodsmen kunde icke paa skiben stande.

19. Skusse och gange:
bodsmend kunde icke paa skiben stande. 
Thog hand reb och line, 
bant hand bodsmend sine.

20. Den line,
bant hand bodsmend sine.
Da melte den styris- mand:
”Huor sa ska vi seile frem?”

21. Den styrismand:
”Huor da skal vi seile frem?”
”Seil du dig offuer bierge och klippe, 
i-huor som du kand nest hette.

22. Offuer bierge och klippe, 
i-huor som du kand nest hette.”
Seilet hand offuer de Skaaner-knolde: 
ud da lob de smaa trolde ale.



23. Offuer Skaaner-knolde:
ud da lob de smaa trolde ale.
Ud kom kierling med rock och teen: 
”Hui seiler du igiemen min vinduis-veg

24. Metr rock och teen:
”Hui seiler du igiemen min vinduis-veg 
Kong Oluff hand vant Norge, 
for hand kom thre dage fore.

23- Vant Norge,
for hand kom thre dage fore.
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Film 313
Finström 115,116,117,248,305,325, 336 
Fjelie 138
Fjälkinge 38,301,363
Flatey 61, 62,98,99,157,263, 300, 335,337
Floda 49,104,107,109,111-115,248,311,325,335,417
Forsa 220,331
Fosnes 40,331,366
Fountains Abbey 242
Freiburg 234,331
Fresvik 24, 25,51,52,177
Fröskog 298
Frösunda 40, 165, 222, 331 
Frötuna 220, 222, 234, 304 
Fulltofta 230 
Färentuna 313, 355 
Forslev 325

Gagnef 320 
Gamla Linköping 34
Gamla Uppsala 52,132, 220, 223, 232, 313, 331 
Gardarike (se Kiev)
Garde 273
Gartland (se Glöshaug)
Gdansk/Danzig 119,133,155,226,303,317,322, 325, 

331,336,357 
Geirstad 70 
Gerum 41,213,355 
Getsemane 180, 181, 182 
Gibraltar 91
Glanshammar 52, 213, 220, 223, 232, 331 
Glöshaug 331,367
Golgata 64,162,173, 176,177,180,182,252,322
Granhult 38, 229, 277, 308
Granvin 40, 256, 261
Grimsby 227, 258
Grip 41,222,230,255
Grund 53,365,369
Grönauer 301
Grötlingbo 220
Gualöv 52,363
Guldrupe 222
Gällared 230
Gärds Köpinge 266

Hablingbo 216, 220 
Hadsel 230 
Hagby 190,318 
Hakarp 41 
Hald 323,362 
Hall 34,222 
Halliko 321 
Halmstad 265 
Haltdalen 292

Hamar 34, 134,258 
Hamburg-Bremen 301,415 
Hammar 222
Hammarby (Sö) 41, 255, 256, 318, 331
Hammersta 266
Handöl 40,318,358
Hanebo 38,145, 146,146,147, 313, 326
Hangelösa 20,215,325,330
Hangvar 222
Haraker 220, 223, 312,344, 346 
Hardemo 220, 233 
Harestad 222 
Hasle 39,230,327, 323 
Hasvik 331
Hattula 39, 320,321, 322,361
Hedal 194,298
Hedeby 50, 50
Hedesunda 222, 331, 345
Helgesund 406
Helgeå 16
Helgöy 254, 255
Helsingborg 363
Helsingfors 393
Hemmesjö 35,41
Hemsedal 69, 69, 137, 326, 328
Herringfleet 216, 224, 227, 242, 258, 330, 331
Hjortsberga 230
Hjälmseryd 51,255
Hjörundfjord 41,222,255
Hoburg 329
Holmgård (se Novgorod)
Hölar 34,300
Hollola 214,254,271,361
Horg 40,366
Hornelummer (Hornalondum) 417,418 
Horns Herred 102 
Hov 54, 213 
Hubbo 52
Husby-Sjutolft 104,106,109,111-114,118,272,311, 

325, 335
Hälsingtuna 221,224, 227, 331,344 
Härkeberga 114 
Hässjö 319,331
Höjby 94,95, 96, 97,101,109,247,263,264,268,301, 

325, 335 
Höjerup 301
Hölö 50,52,220,222,331 
Hörsne 41,213,355 
Höylandet 41

Ikalis 229
Ilsbo 41,220,224,331 
Isefjord 100, 101-103, 213, 308

Jerusalem 18, 85, 91, 124, 139, 176, 245, 248, 250, 255, 
266, 267 

Jonstorp 20 
Jumala 138
Jumkil 38,47,220,223,232,247,312,318,331

Kaga 23,25,38,40, 51,184,185,247,254,256,298,327 
Kaland, Kalanti (se Nykyrko)



Kalmar 132,133,264 
Kalvola 34
Kaupanger 39, 53,152,153,153,154,175,176,204,207i

218,250,291,326, 328, 330,337 
Kemi 220,224,331
Kiev 71,85,139,145,182,195,198,200,267,273,304 
Kil 52,233,331 
Kirke-Helsinge 52, 89, 325
Kirke-Hyllinge 98,100, 101, 102, 114, 118, 123,247,264,

308,325,335 
Kirke-Såby 301,362 
Kisko 322 
Kistrand 331
Knutby 34,38,49,115,118,118,133,135,145-147,166, 

169,170, 175,247,251,312,313,314,315,325-327,
336,337

Konstantinopel 203, 204, 267, 268, 273, 396, 414 
Korpo/Korppoo 115,116,305,307,325,336,415 
Korsholm 270 
Korsnäs/Korsniemi 361 
Kristberg 222
Kråksmåla 230, 318, 331,357 
Kräklingbo 41,213,2AA, 270 
Kullerstad 24, 25, 52,221, 222 
Kullingskövde 254
Kumla 38, 52, 104, 109, 111, 112,114, 170,170,171, 186, 

188,189,228,230,247,272,309,325,327,335, 337 
Kumlinge 298 
Kungahälla 268
Kvaefjord (Kvæfjord) 41,222, 230, 256,259,260, 292,323, 

331
Kvibille 318 
Kyrkjebö 220 
Källa 41 
Köln 27 
Königsberg 325
Köpenhamn 27, 58, 63, 176, 193, 262, 273, 401 
Köping 40,42,49, 78, 89,116,119,123, 124,249,255, 

273,299,319, 325,331,336

Lau 190 
Lavik 41
Leka 41,273,214,222,230,255 
Lena 52, 313
Leuven 31, 57,60,64,252,281,288,402,410,414,415 
Lichtenhagen 331
Lid 38, 80,104,109-114,116,119,133-136,170,171, 

173,174,177,178,188,218,247,250,252,265,271, 
272,308,325, 335, 337,391,414,415 

Lincoln 332
Linde 41,216, 224,224, 254, 269, 298, 331 
Linderöd 40, 363
Linköping 58,67,132,150,185,242,255-257,268,273, 

298,303, 304,308,318, 391,402,403 
Litslena 313
Ljustorp 34,35,41, 52,220, 222,223,255,318,323 
London 72, 192
Lund 34, 58,150,152,172,184,253,255-257,266-269, 

273, 298-301, 308, 391, 392, 403 
Lunner 52, 53, 212, 328, 329
Lübeck 35, 37, 57,60,65, 83,94,95,119,124,162,167, 

180, 181, 195,212,224, 228, 252,258,259,264, 269,

273, 281, 288, 303-305,307,320,321, 322, 323,323, 
331,336,358,366,370, 391,414,415 

Luröy 331
Lye 40,41,213,256,269,270,358 
Lyon 131 
Lyrskogs hed 50 
Länna (Sö) 222
Länna (Up) 39, 46,116, 119,120,121,145-147, 312,312,

325.326.331.336 
Löderup 330
Lödöse 20,214,325,330

Malung 34, 52, 228, 229, 303, 320 
Mannagårda, Mangarde 269 
Marstrand 418 
Miklagård (se Konstantinopel)
Misterhult 38, 72, 86, 116, 119, 120, 223,226,228, 301, 

306, 308,325,331,336 
Mora äng 127
Moster (Mosterhamn, Mosterhavn) 64, 125, 172, 211, 212, 

282, 289,407 
Munktorp 222
Myklagard = Miklagård (se Konstantinopel)
Måsöy 41

Nagu/Nauvo 41,367 
Nain 198
Neder-Luleå 247,255,313,356 
Nederos = Nidaros (se Trondheim)
Nedstryn 292,326,327 
Nesjar 91, 127 
Nesna 41,223 
New Shoreham 101 
Nidaros (se Trondheim)
Nijmegen 119,123,222,230,319, 336
Njutånger 52,222,331,345
Nora 313
Norddal 40
Norra Ny 298
Norra Strö 38, 229,306, 308
Norrköping 242
Norrnäs 159, 173, 269, 270, 319
Norwich 291,323
Notre Dame, Paris 332
Nousis 325
Novgorod 272, 396
Nykyrko/Kalanti 39, 53,115,116,117,119, 248, 272,296, 

299,375,320, 325,336,361 
Nyköping 104, 134, 269, 308 
Nådendal 270 
Nävelsjö 54,213

Odensala 49,104,108,109,111,112,114,115,135,136,
311.318.325.336 

Odense 34,191,403 
Olofsborg (Finland) 127,270 
Onslunda 230 
Oppmanna 41
Oslo 34, 39, 59, 89,127,129,130,132,137,141,143,

152, 186, 195,196,198, 200-204, 242, 256,258, 262, 
273, 292,293, 325-328, 330, 337



424 Atme Lidén

Pargas/Parainen 320, 361
Paris 55,58,93,131,145,235,236,239,260,263,268, 

273,332, 401
Pojo/Pohja 115,116,305,307, 325,336 
Prag 97,264, 274 
Pälkäne 331

Rasbokil 115 
Reims 239,240,331,332 
Reso 230 
Revsund 216
Reykjavik 18,57, 62,69,225,300,368 
Ribe 31,34, 57,60,64,65,173,238,252,264,281,288,

391,404,415
Rimito/Rymättylä 38,319,3-27,322 
Ringsted 94, 267
Risinge 37,40,42,49,175-178,170,201,202,204,208,

209,210,222,258,269,304,306,327, 328,330,331, 
337

Rom 326,402 
Romfo 229
Roskilde 34, 42, 59, 96, 97, 99,99, 176, 184, 203, 221,

226, 228, 245,255, 257,263, 264, 268, 273, 299-301, 
305, 308,323, 325,330, 331,403 

Roslagsbro 33, 34, 38,49, 52,115, 116,118,119,133,135, 
136,166,166,168,169,220,245,247,313,374,325,
327.336.337 

Rostock 304, 326 
Rothomagi, Rowan = Rouen
Rouen 15,39,41,64,71,72, 74, 78, 88, 89,405,410
Rumskulla 53, 230,237, 318, 330
Runtuna 331
Rusko 220,343
Ryssby 41
Rättvik 229
Rö 229,355
Röddinge, Roddinge 94,94,299 
Röldal 34,276,366 
Rost, Rost 41, 214, 230,237,368 
Rothinge (se Röddinge)

Saint-Denis 331
Saint-Germain-des-Prés 234, 235, 273, 331 
Saint-Remi 331 
Sakskobing 323
Sala 104,109, 111, 112,126,248,272,309,370, 325,335 
Salo 38,40,72, 85, 86, 97, 98,103,115,166,167,175,

178.228.230.249.273.305.307.325.327.335.337 
Sanda 114
Sarpsborg 127
Segersta 40, 53, 764, 318, 331 
Selje 91, 122, 125,257 
Selånger 220 
Sens 235,236
Sigerslev-Vester 98,100, 101-103, 112,123, 264, 308, 325, 

335,418
Sigtuna 40, 59,60,248,255,261,407 
Silte 298
Sjösås 39,151,152,190,198,204,206,209,294,298,

327.328.337 
Skalhölt 34, 300

Skamstrup 69, 79,94,95,96, 97,101,109,112, 247,263,
264,301,325,328,335 

Skanör 20,23, 325,363 
Skara 34,57, 59,256,258,263,403 
Skedsmo 52, 53, 212,272, 328 
Skellefteå 41,254 
Skervöy 41,254,255,331 
Skiptesand 205 
Skive 323,362 
Skivholme 223, 323,331 
Skog 21, 97,255,259,330 
Skredsvik 37 
Skullelev 102
Skällvik 40,215, 304,330,357 
Skänninge 59, 186, 210, 255, 257, 258 
Sköllersta 222 
Slesvig 34, 403 
Sola 91
Solna 38,104,109,111,112,248,309,310, 325,335 
Sorö 229,233,352 
Stad 125
Stamford 216,327,415 
Stavanger 34, 258
Stavby 104,107,109-112,114,325, 336 
Steinvikholm 53, 193 
Stenkyrka 34,247,304,312
Stiklestad (Stiklastad) 4, 15, 16,27, 31,34,39, 40,41, 45, 

46, 53, 62,63,71, 73,80, 87,118,133,137-140,141, 
142,144,146,147,148,150,151, 753,156-160,162, 
166,167,168,169,170,172,176,177,179,180, 
182-184, 189, 194,200, 201, 204,207, 219, 238,250, 
279, 280-282, 285, 287-289, 291, 292,294,297, 299, 
300, 303,304,307,308, 311,372, 313,314-316,3X8,
319,409,413,415

S:t Marie/Maaria 115, 116, 305, 307, 336 
Stockholm 34, 35,41, 53,57,83, 91-93,221,255,257, 

272, 273, 276,291, 299, 300, 318, 328, 331 
S:t Olof (Skåne) 23, 34,49, 52, 53,186,187,214,215,275,

227,228,230,245,266,278,301,325,327, 330,331 
Stralsund 39, 52, 71,72, 74,88, 96-98,111,114,122,124, 

125, 725,133,158,163,166,167,193,194,217,229, 
230,245,248-250,264,269,273, 301,303,303,312, 
325-327,330,335,337,370 

Strasbourg 331
Strängnäs 34, 59, 134, 149,150, 171, 184, 257, 258, 264,

269,299,308,309, 311,313, 318,391,401,403 
Ström 346 
S:t Sigfrid 331 
Stöde 52,220,222 
Sul 144,200 
Sund 222 
Svolder 97 
Syon 126 
Sånga 40, 318 
Säheimrud 205 
Sällstorp 216,222 
Sättna 318,357 
Sääksmäki 331
Söderköping 38,51,53,72,54,86,116,119,122,132,

133,135,136, 755,172,173,221,230,273, 303,316,
318,325-327,336,337 

Södertälje 242



Södra Råda 213,263 
Södra Vi 220 
Sömna 40, 331,367

Tanum 52, 220
Tegelsmora 115,118,119,133,135,272,324,319,325,

326,331,336
Tenala/Tenhola 34, 321, 322 
Tensta 40,247,313,355 
Thingeyrar 61
Thorsarg, Thorserghe (se Torshälla)
Tierp 146, 313,314,356 
Tingvoll 366 
Tjugum 130,291 
Tjällmo 40,304,358 
Tofta 222 
Toledo 53,224,331 
Tolfta 313
Torp 38,39, 52,220,224,239,317,318,331 
Torpa 222,313,358
Torshälla 93, 94,94,120, 219, 242, 299, 325, 330, 335 
Torslanda 254
Tortuna 40, 54, 214,214, 320 
Torup 51,175,177,297,299,327,330 
Trondenes 230, 331,367
Trondheim 4, 15-17,17, 18, 19,19, 20,20, 23,27,27, 34, 

39, 50, 51, 53, 55, 57, 58,58, 59,61,63,64,70,71, 86, 
89, 91, 97, 98,110,123,124,126-128,130-132,134, 
138,139,142,144,145,152,156,163,172-174,177, 
189-191, 193-195, 200, 202-205, 210, 214, 218, 220, 
227,242,251,255-258, 260,260,261-269, 273,274, 
279, 280, 283, 285-287, 290-292, 300, 301, 322, 326, 
327,333, 337,370,391, 393,401,402,404-406,411, 
415,417

Träkumla 34,41,42,72,86,86,178, 198,199,200,216, 
217, 250, 298, 304, 325, 328, 330 

Tuse 54,273,214,222, 323,331 
Tyldal 52 
Täby 248,313 
Tönsberg 34, 245, 258 
Törnsfall 220,331 
Tövsala/Taivassalo 320, 331,367

Ulfsby/Ulvila 39,98,103,115,166, 304,306, 327, 335, 
337

Uppsala 34, 46,58,90,132,134,149,171,214,220, 
222-224,232,234,237,242,245,255-257,261,264,
269,273,299,309, 311,312,372,313, 318,319, 
325-328,329,331, 391,403 

Urdiala/Urjala 39, 229, 320,320 
Utrecht 55,60,64,391,414,415

Vadstena 2,60,67,91,114,126,131,191,210,245,330, 
400, 400

Vaksala 220,223,232,331
Vallensbäk 98,100, 101, 102, 111, 113, 114, 118,264,305, 

325, 335
Vallentuna 87, 255, 270 
Walstenn (se Falster)
Valö 24, 25, 50-52, 216, 220, 222,255, 331
Vamdrup 37, 330
Vamlingbo 68, 69, 242, 328,329

Vansö 38,46,184,185,220,247, 327,331
Varnum 222
Vatnsfjord 39, 368,369
Veien 254, 256,257, 323,367
Wells 222,273
Vendel 313
Venjan 320
Westminster 191,192
Vevring 366
Viborg 24, 127,270
Vidbo 313
Videy 61
Vik 331
Viken 328
Visby 273
Wismar 370
Visnum 52
Visseltofta 222
Vittskövle 38, 187
Vånga 222
Vånå/Vanaja 39, 296, 299 
Vårdsberg 318,331 
Vänga 298
Värm dö 20,34,38,42,45,49,72, 76, 77,87,103, 116, 

119,122,123,147,152,159,160,172-175,216,218, 
247,249,251,252,269,270,277,272, 319,325,327, 
336,337,392,418 

Værnes, Vaernes 33, 216, 330
Väskinde 34,42, 72, 85, 86, 178, 198,199, 200,246, 250, 

304, 323, 325, 327, 328 
Västerlövsta 313 
Västeråker 313
Västerås 34, 59,171,257,309,391,403
Västra Ed 331,357
Västra Husby 215
Väte 54,213,222,344
Växjö 34,152,256,257,298
Vörå 40,229,264,271, 322

York 202,323
Yttergran 35,41, 49,255,256, 312,319,331

Åbo 34,59,115,128,149,150,255,257,258,265,271, 
299,304,305,320,322,391,403 

Ådland/Samnanger 291
Åhus 34,52,126,137,138,151,152,189,247,266,297,

299,326,327,337 
Åkerby 331
Årdal 39, 7 61,176,327,330,337 
Åre 346
Århus 34, 175, 257, 291, 323,362, 403 
Åseda 41,318,323,331

Ärentuna 256,313,355

Örsta, 0rsta 230
Ösmo 34, 38, 104,104, 109,111-116,247, 252, 266, 309,

325,335 
Ossebygarn 331 
Osterunda 325
Österåker (se Stockholms Storkyrka/S:t Nicolai kyrka) 83, 

255,318,354



Östra Aros (se Uppsala)
Östra Herrestad 363 
Östra Ny 222 
Östra Ryd 52 
Östra Stenby 229, 303 
Östra Sönnarslöv 40, 70, 183, 187, 220, 331 
Östra Vram 27, 38, 93,152-154,157, 166, 171, 216, 220, 

222,247,250,295,298, 300,325,327,335,337 
östuna 38,125-127,155,175,179,218,313,316, 326, 

327, 337
Överenhörna 38, 42, 44, 53,72, 85, 85, 86,116,119, 120, 

121,124,125,155,175,177,178,179,218,229,248,
313,318,325-327,336,337 

Övergran 38,47, 104, 105, 109-111, 113,215,309,318,
325,335

överselö 39,120,223,313,317,356



Personregister

Abel 113,115,311 
Abraham 313 
Absalon, biskop 203 
Acho Johannis 171
Adam av Bremen 60,61,91,92, 140, 147, 148,280,287, 

415
Afra-Faste 126 
Agne, svensk kung 93
Albert (Albrekt) Målare = Albertus Pictor 38, 42, 80, 104, 

104-108,109-111,113-115,118,119,123,126, 
133-136,147,168,170,170,171,174,188,248, 250, 
265, 269,271, 272, 276, 282, 288, 308, 309,310, 311, 
312,356,417 

Alexander III, påve 18, 203 
Alexander den store 275 
Alexios Komnenos 203 
Alfiva, mor till kung Sven Alfivasson 189, 190 
Alfhild 16
Amund målare 272,356
Anders Johansson (Andreas Johannis) 272, 363
Anders Sörenson Vedel 65,416,417
Andreas, son till Guthorm ”gråskägg” 205, 206, 209
Anna Komnena 203
Are Torgilsson 61
Arnijot Gelline 126
Arthur, kung 275
Aslak Bolt, ärkebiskop 194, 265
Asta (se Åsta)
Astrid, drottning 16

Balduin III, kung 267
Benedikt Dreyer 230, 259, 272
Bengt Birgersson 153
Bernt Notke 173,272
Birger Jarl 185,257
Birger Magnusson, svensk kung 132
Birgitta Olofsdotter (Tott) 266
Björn Stallare 144,154, 167
Blanka, drottning 255, 262
Bodil, drottning 266
Brun Hovemann 269
Brynolf, biskop 256
Buddha 275

Caesar 275 
Celestinus III, påve 17
Christian I (av Oldenburg), dansk kung 39, 134, 264, 265 
Christian II, dansk kung 264

Christian III 193 
Claus Berg 362 
Clemens Petri 113,402

DagHringsson 144 
DidrikavBern 113,115

Edmund, kung (se Sankt Edmund)
Edvard Bekännaren (se Sankt Edvard Bekännaren)
Einar, son till Guthorm ”gråskägg” 205, 206, 209 
Einar Gilsson 185
Einar Skülason 17,58, 185,201,204,205 
Einar Tambarskälve, hövding 97, 189, 190 
Eindride Unge 203, 204 
Ellisiv, dotter till Jaroslav 204 
Emma, drottning 88, 89 
Ericus Simonis 131
Erik av Pommern, unionskung 132, 133, 264 
Erik Axelsson (Tott) 134 
Erik Ejegod 266
Erik Jedvardsson, svensk kung (se Sankt Erik)
Erik Knutsson, svensk kung 132 
Erik Loftsson 365
Erik Plogpenning (se Sankt Erik, dansk kung)
Erik Valkendorf 193,50/
Erik Östensson 115, 118, 136,272,276,3/4,319
Erling Skakke 51,266, 267
Erling Skjalgson 87, 91, 92, 148
Eskil, ärkebiskop 267
Ester 234, 394
Ethelred, engelsk kung 88, 89, 339 
Eystein Erlandsson, ärkebiskop 17—19, 20, 55, 58, 59, 61, 

70, 102, 127, 128, 132, 140, 150, 176,218,227,238, 
240, 256,260, 265, 267, 268, 272, 279, 285 

Eystein Magnusson 265

FinnArnesson 140, 144, 146, 148, 154, 167, 168, 177, 198
Fredrik II 275
Fredrik VII, dansk kung 27
Fredrik Barbarossa 193
Frej, gud 341

Gauka-Tore 126
Gervalds (se Oloff Gerolds/Vamlingbo)
Gideon 234 
Giotto 402 
Goliat 113 
Grim 189



Grimkel, biskop 57, 92, 120, 122, 124,125, 189, 190, 218
Gudbrand, hövding 70
Gudröd från Gudbrandsdalen 127
Guthorm ”gråskägg” 205
Guttorm 203
Guttorm, ärkebiskop 139
Göran (Georg) Hansson (Stiernsköld) 87, 119,159, 269, 

319

Haaken Gulleson 183,243, 272, 318, 319,357 
Hadrianus IV, påve (se Nicholas Brekespear)
Halvdan Svarte, norsk kung 15, 69, 70, 184 
Hans Kemmer 269, 272, 323,370
Harald (Haraldus, Harild) ”broder” till Olav 232, 280, 332, 

405,415,417,419 
Harald, Harvard, kung 404,415 
Harald Blåtand 325 
Harald Grenske, hövding 15, 69 
Harald (Hårdråde) Sigurdsson 193, 201,204, 216, 232, 

265,267,280,287, 332,415 
Harald Hårfager, norsk kung 69, 70, 103 
Harold Godvinsson, engelsk kung 216 
Hemming, rådman 341 
Hemming Gadh 270
Henrik, biskop av Finland (se Sankt Henrik)
Henrik I, engelsk kung 325 
Henrik II, kejsare av Tyskland 21,275 
Henrik III, engelsk kung 92, 325, 326 
Henrik Geertsen 226, 228, 268, 301 
Henrik Tornekrans 352,352 
HerlufSkave 193
Hermen Rode 53, S3, 221, 230, 256, 272,323 
Holger Dansk 113, 115 
Hrane (se Rane)
Håkon V (Magnusson), norsk kung 55, 130, 261 
Håkon VI (Magnusson), norsk kung 89, 262 
Håkon Håkonsson, norsk kung 128, 139, 152

Ingeborg (gift med Knut Lavard)
Ingeborg Akesdotter (Tott) 168
Ingeborg, hertiginna 262, 267
Ingegärd (Olofsdotter), drottning 16, 195, 273
Inge Krokrygg, kung 267
Innocentius IV, påve 17
Ingrid Ylva 185
Ioli 50
Isak 313
Israel Erlandsson 60

Jacob Ulfsson 255, 256, 270
Jacobus de Voragine 410
Jaroslav av Kiev 16, 195, 273, 408, 412
Jeremias 404
Jerobeam 234
Jesaja 240
Jesse 69,71,328
Jesus ben Sirach = Jesus Syrak
Jesus Syrak, skriftlärd (se Sankt Jesus Syrak)
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Avhandlingen Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och 
attribut presenterar bilder av den norske martyrkungen Sankt Olav i 
konstverk från hela medeltiden i Skandinavien och övriga Europa. Bil
derna förekommer främst i väggmålningar samt flygelmålningar och 
skulpturer i Olavsskåp och andra altarskåp, vanligen i landskyrkor. Av
handlingens katalog och register omfattar samtliga berättande legend
bilder av helgonkungens liv, martyrium och mirakler, såsom bön, dop, 
seglats och kungaval, hans paradisvision och död i slaget vid Stiklestad 
samt martyrkröning och skrinläggning. Ett stort antal representations
bilder ingår också med symboliska attribut i varierande utformning. 
Yxan hör till Sankt Olavs särskilda kännetecken, liksom den underlig- 
gare han trampar på. Författaren har jämfört bilderna med motsvaran
de teman om Olav den helige i medeltida texter såväl på latin som in
hemska språk. Den ikonografiska helhetsanalysen av legendmotiv och 
attribut visar ett nära samband mellan konst och liturgi, i läsning, lov
sång och predikan under både tidegärd och mässa, vid kyrkans Olavs- 
fest kring 29 juli.
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