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anne lidÉn

Sankt Olavs seglats i medeltida bild och 
legend:
en bildpredikan i kyrkorummet 

Bilder gav en konkret närvaro av heliga gestalter, händelser och företeelser i 
det medeltida kyrkorummet. I bilderna kunde det ofattbara göras fattbart för 
besökare och församlingsmedlemmar, och det osynliga heliga miraklet blev 
synligt i en visuell värld. Skandinaviens medeltida kultbilder vittnar än idag 
om en mångsidig berättelsetradition där bilder kan tolkas på olika nivåer. Kul
ten av den norske martyrkungen Olav den helige har en bred förankring i det 
skandinaviska och europeiska kulturarvet, och helgonkultens stora spridning 
och genomslagskraft fram till våra dagar är mycket väl dokumenterad i ett brett 
kulturhistoriskt källmaterial. Efter Olav Haraldssons död 1030 vid Stiklestad 
blev katedralen i Nidaros/Trondheim en viktig vallfartsort för hela Skandinavien 
och Europa, och många Olavskyrkor tillkom runt om i de nordiska länderna, 
främst sockenkyrkor. Vid tiden för inrättandet av ärkestiftet i Nidaros 1153 
fi ck bildkonsten genomslag i kulten, t.ex. pelarmålningen av Sankt Olav i 
Födelsekyrkan i Betlehem omkring 1160.1 

Runt om i Skandinavien framträder den helige Olav i altarskåpens represen
tationsbilder, tronande eller stående med gyllene krona, kungamantel och en 
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yxa i handen, ibland trampande på en underliggare. Runt hans gloria lyder den 
latinska inskriptionens önskan om hans förbön ”ORA PRO NOBIS SANCTE 
OLAUE”, ”Bed för oss Sankt Olav!”. I några fall fi nns kompletta Olavskåp 
bevarade med korpusskulptur, där även fl ygeldörrar med berättande motiv 
ur hans legend förekommer. Det stora antalet bevarade Olavsbilder, framför 
allt i Sverige, vittnar om denna helgonkults centrala betydelse i det medeltida 
samhället under hela skördeåret och kyrkoåret. Dagens Olavsfest i Trondheim 
och på andra platser, Olsok 28 juli–5 augusti, som även var den ursprungliga 
medeltida katolska kyrkans helgonfest, har nu en bredare och nationell folklig 
betydelse för både det norska folket och den internationella pilgrimsrörelsen. 

Det narrativa legendmotivet med Sankt Olavs seglats och kappsegling, som är 
ämnet för denna artikel, hör till en central motivgrupp inom den skandinaviska 
medeltidskonstens Olavsikonografi . Även om bildreceptionen under medeltiden 
inte fi nns dokumenterad, kan bilderna avläsas och förstås i relation till olika do
kumenterade berättelser och texter alltifrån Olavskultens tidigaste period fram till 
reformationen, perioden 1030–1540. De för dagens människor mest lättillgängliga 
Olavstexterna har hittills använts i bildtolkningar, främst de många nutida över
sättningarna av den episka Olavssagan i Snorre Sturlassons historiska kungasagor 
från 1200talets början.2 I de medeltida sagorna om helgonkungen Olav den he
lige spelar berättelser om sjöfärder en central roll. Den historiske vikingakungens 
saga skildrar inte bara många farofyllda seglatser med dramatiska och bildrika 
skildringar av realistiskt präglade krigståg mot fi ender och sjöstrider, utan även 
möten med sagans mytiska varelser, fantasifulla troll och vidunderliga sjöodjur. 
Sagotexterna utgör dock inte de äldsta texterna om helgonkungens seglats.

Centralt för bildtolkningarna utifrån sagorna har varit att hitta konkreta iden
tifi kationer av den norske vikingakungen Olav Haraldssons person och knyta 
bilderna till historiska händelser under hans levnad 995–1030. Forskningen har 
också inriktats på att fi nna vem beställaren till konstverken varit och i dennes 
historiska kontext och kulturmiljö hitta orsaker till bildens utformning. Om 
man utgår från en enkel bildanalytisk kommunikationsmodell med sändare–
mottagare, kan man säga att fokus ofta legat på att hitta förklaringar i en kunglig 
eller hövisk profan sändarkontext snarare än i en kyrklig brukar eller motta
garkontext. Men även norska medeltidsballader och danska efterreformatoriska 
ballader om den helige Olav samt upptecknade folksägner och svarslegender från 
1800talet har använts frekvent som utgångspunkt. Dessa bildtolkningar utifrån 
s.k. skämtsamma eller folkliga ballader har inneburit att man även tolkat kyr
kans kultbilder som ”godlynta” och skämtsamma äventyrshistorier med profan 
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kontext utan sammanhang med kyrkans texter. En del senmedeltida predikningar 
och legender på inhemska språk, såsom det plattyska passionalet från Lübeck, 
har därför missuppfattats som ”frodiga” och ”burleska” äventyrshistorier eller 
”skämtsagor”, vilka hörde hemma vid profana gillesfester såsom skeppsgillen. 
Deras litterära värde har också nedvärderats till förmån för sagorna. 

Föreställningar om de medeltida konstnärernas kännedom om olika berättel
ser om Olav den helige kan ha bidragit till denna typ av bildtolkningar. Varken 
Snorres Olavssaga, som idag är den mest lättillgängliga, eller krönikorna hörde 
till de mest spridda berättelserna under medeltiden, inte heller lokala sägner och 
ballader. De texter som hade störst spridning och fi ck bred genomslagskraft i 
det medeltida samhället var framför allt de kyrkliga liturgiska berättelser som 
årligen lästes i alla kyrkor vid festerna till helgonkungens minne. Predikningar 
och utläggningar skedde under medeltiden på folkspråket, vilket gör det möjligt 
att anta att konstnärerna väl kände till kyrkans centrala Olavslegender. Flera av 
kyrkans Olavstexter fi nns idag bevarade i latinska eller fornnordiska uppteck
ningar i mer svåråtkomliga handskrifter, oftast kända endast av lärda specialister.

Den tidigare Olavsforskningen under 1900talet har jag behandlat i min 
avhandling Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut 1999.3 
Syftet har varit att sätta in kyrkorummets Olavsbilder i en ikonografi sk jämfö
rande helhetssyn i bild och text, som kompletterats med helgonkultens kyrkliga 
kontext, kulthistoriskt och kultgeografi skt. Resultatet av min undersökning 
visar att Olavsbilderna i kyrkorummet på ett fruktbart sätt även kan tolkas i 
relation till kyrkans sakrala texter i helgonkulten; således i en mottagarkontext 
och användarkontext. Bilderna ses i samspel mellan de liturgiska dygnens olika 
texter, läsningar och framföranden under Olavsdagarna. Seglatsbildernas mo
tiv i Olavsikonografi n kan således beskrivas och förstås som en bildpredikan 
i kyrkorummet och ett visuellt liturgiskt tema under kyrkoårets Olavsdagar, 
men främst under den årliga Olavsfestens liturgiska dygn. En uppgift har då 
varit att fi nna ursprunget till helgonkultens seglatstema och följa hur det sedan 
utvecklats i bild och text. 

Olavseglatsen i medeltida bildkonst, narrativa attribut och 
visuella markörer Konstverk och placering i kyrkorummet
Olavsikonografi ns centrala seglatsmotiv har behandlats inom fl era discipliner, 
såväl konstvetenskap, historia och etnologi som språk och litteraturvetenskap.4 
Motivet Sankt Olavs seglats framställer helgonkungen i ett skepp, i vissa fall 
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ensam i skeppet, men mer frekvent tillsammans med ett civilt sällskap eller ett 
militärt följe. Andra gånger skildras helgonkungen i bilder med två skepp, vilket 
vanligen brukar föras till motivet Sankt Olavs kappsegling. Helgonkungen Olav 
i skeppet har identifi erats genom attribut såsom gloria, krona, riksäpple, spira, 
kungaklädsel eller rustning samt kors, yxa, spjut eller pilbåge, relaterat till iko
nografi sk tradition och representativa kultbilder med helgonnamn i inskription. 
Något exempel där kungen bär sin lagbok i skeppet förekommer inte. Bland 
följeslagare kan nämnas präst (med bok eller kors) eller ängel, krigare med spjut 
och bågskyttar, samt rorsman, tjänare, skeppsgossar och sjösjuka passagerare. 
Fartyget är ibland utformat med visenthuvud som stävprydnad, och i fallen 
med två skepp har ibland det efterföljande skeppet drakhuvud som stävprydnad 
och krigare i besättningen. Stäven är dold i de fall då helgonkungens skepp far 
mellan höga klippor genom ett sund. Till motivet hör gestaltning av olika faror 
som möter skeppet; höga klippor och djupa vikar, höga vågor och motvind, 
fi entliga sjöodjur som dyker upp ur djupet, eller ondskefulla jättar och kraftfulla 
troll med olika vapen som angriper från stränderna. 

Ett tidigt exempel på Sankt Olavs seglats fi nns bevarat i den s.k. Car-
rowpsaltaren, en bokmålning från East Anglia 1250, England. Fig. 1. Övriga 
resterande bevarade konstverk under perioden 1250–1520 fördelar sig över 
fl era konstkategorier, främst kalkmålningar och pannåmåleri i altarskåpens 
fl ygeldörrar, men även kategorier som bokmåleri, sigill, trärelief i altarskåp 
och textil. I min egen inventering av medeltida Olavsbilder 1984–1998 har 
jag kompletterat tidigare Olavsinventeringar från 1900talet.5 Man kan dock 
utgå från att det under medeltiden förekom många fl er berättande bilder av 
Sankt Olavs seglats än idag, eftersom många fl ygeldörrar sannolikt gått för
lorade. En liten grupp bevarade konstverk kan på ett tydligare sätt än övriga 
betecknas som en berättande illustration eller anknytas till den profana episka 
sagan om helgonkungens liv och mirakler; alltså en mer konkret narrativ nivå 
enligt sensus historicus och sensus literalis. Främst bör nämnas en illumination av 
Olavssagan i den isländska handskriften Flaeyarbók 1387–1394, som skildrar 
striden mot sjöodjuret med svärdet ”Bäsing”, placerad i nedre marginalen in
till själva textavsnittet. Bland Olavsikonografi ns underliggarbilder fi nns även 
två sydskandinaviska exempel som kan knytas till sagans sjöodjur, nämligen 
en pelarmålning i Roskilde 1360 och en altarskåpsrelief i Sankt Olofs k:a, 
Skåne ca 1430. Bland berättande reliefer med Olavsmirakler på Christian I:s 
resealtare 1300–1310 visas även ett skepp i framställningen då helgonkungen 
befriar en dansk fånge hos venderna.6
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Den kultgeografi ska utbredningen av bevarade seglatsbilder visar några tidiga 
sydskandinaviska fragmentariska exempel i altarskåpsreliefer i Skåne och Småland 
samt ett intakt mellansvenskt Olavssigill från Torshälla. Tidiga kalkmålningar med 
seglatsmotiv uppträder vid 1300talets slut i danska kyrkor på Själland, såsom 
Skamstrup och Höjby, samt vid 1400talets mitt i Kirke Hyllinge,  Sigerslevvester 
och Vallensbäk. I östra och mellersta Sverige runt Mälardalens landskap och i 
Finland har Olavseglatsen en central plats i fl era senmedeltida kalkmålningar 
med större serier av berättande Olavmotiv vid 1400talets slut och 1500talets 
början. De utgör en stor motivgrupp bland verk av Albertus Pictor och dennes 
verkstad/skola, såsom i Lid, Ösmo och Floda, Sala, Kumla, Dingtuna, Övergran 
och HusbySjutolft samt Solna, Odensala och Stavby. Andra kyrkor med stora 
bilder av Olavsseglatser är Almunge, Roslagsbro,  Knutby och Danmark k:a samt 
Dannemora i Uppland och Nykyrko i Finland. Seglatsen kan då även kombine
ras med landstigning och landstrid eller Olavs död på Stiklestad. När det gäller 
kalkmålningarnas placering i kyrkorna, är övervägande delen av dessa placerade 
i långhusets mellersta del, i valv eller på södra långhusväggen. I HusbySjutolft, 
Sala och Dannemora har Olavsseglatsen placerats i kyrkans västra del.

Ibland förekommer Olavsseglatsen i korets centrum, såsom altarskåpet i Kö
ping, med stora skulpturer av Maria och Olav i korpus och Olavs dop och seglats 
på fl ygeldörren intill. Dessa narrativa legendserier med Olavsmotiv förekommer 
även på fl ygeldörrarna till s.k. Olavskåp, särskilda altarskåp med Sankt Olav 

Fig 1: Sankt Olavs mirakulösa 
seglats genom klippor. Beatus 
Initial. Carrowpsaltaren. 
Bokmålning. East Anglia 1250. 
Th e miraculous sea voyage of 
St Olav sailing through cliff s. 
Illuminated Beatus Initial in 
the Carrow Psalter. East Anglia 
1250. 



olavSikonograFien60 olavSikonograFien

ensam i korpus, t.ex. Östra Vram i Skåne, Överenhörna i Södermanland och 
Värmdö i Uppland. Även här intar seglatsen en central plats och kombineras 
med Olavs bön i mässan och martyriet på Stiklestad. Liksom många andra 
Olavsskulpturer är dessa Olavskåp vanligen placerade på skyddshelgonets altare 
vid södra triumfväggen. I Länna, Uppland, förekommer även ett dubbelskåp 
med både Sankt Olavs och Sankt Eriks seglatser. När det gäller Olavsskåpet i 
Nicolaikyrkan, Stralsund 1410, med både dop, mässa, seglats, landstigning, 
martyriestrid samt helgonskrin på fl ygeldörrarna, är det rekonstruerade skåpet 
med fl ygeldörrarna idag tillbaka på sin ursprungliga plats på en av långhusets 
pelare.7 Av de fi nska Olavskåpen i Salo, Ulfsby och Rimito har endast Salo 
bevarade bildfragment av seglatsen. I fallet med skåpet från Söderköping, Sö
dermanland, fi nns endast en dörr med seglatsen bevarad. 

I många kyrkor fi nns således ett nära samband mellan Olavskulpturen på 
skyddshelgonets altare och kalkmålningens bildserie på långhusväggen. Mar
tyrkungens gestalt, liv och legend träder alltså fram i närheten av kyrkans 
triumfbåge och högaltare, gudstjänstens centrum. Olavsikonografi ns narrativa 
legendmotiv förekommer främst i de nordiska ländernas sockenkyrkor och inte 
i kungliga gravkyrkor eller de stora domkyrkorna. 

Ikonografi sk metod: analys av bild och text i två betydelsenivåer 
Tidsdimensioner och kyrkliga Olavstexter.
Den medeltida helgonbilden kan enligt en ikonografi sk metod tolkas utifrån 
jämförelser med relevanta utvalda texter med motsvarande betydelsenivåer. 
De texter som valts ut för denna artikel hör till fl era textgenrer i Olavskulten. 
Dock gör jag här en viss begränsad fokusering på kyrkliga texter. I min under
sökning av Olavsikonografi n under medeltiden har jag använt mig av följande 
tolkningsmetod i två grundläggande beskrivnings och tolkningsnivåer, mellan 
bildens konkreta respektive symboliska betydelsedimension.8

Ikonografi sk bildanalys: Motiv Textanalys och tolkning: Tema 
1. Ikonografi sk beskrivning (konkret)  1. Sensus litteralis (bokstavlig betydelse)
2. Ikonografi sk tolkning (symbolisk) 2. Senus spiritualis (symbolisk betydelse) 

Först görs en grundläggande beskrivning av bildens konkreta formala och stil
mässiga framställning, varvid det utförs en konstvetenskaplig identifi kation av 
gestalter och händelser i jämförelse med övrig allmän ikonografi . Antikvarisk 
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dokumentation, källtexter och stildatering säkerställs. Sedan görs en bestämning 
av Olavskultens ikonografi , legendmotiv och attribut, då en medeltida seglatsbild 
kan identifi eras som en Olavsseglats, bl.a. genom sammanhanget i en bildserie 
eller ett bildprogram. Bilden av helgonkungens seglats kan därefter beskrivas och 
tolkas på fl era gestaltningsnivåer: dels konkreta händelser, dels symboliska bety
delser, motiv och teman. Olika tidsdimensioner kan bestämmas i konstverkets 
gestaltning av motivet, vilket kan relateras till olika tempusformer i Olavstexterna. 

Dåtid: Historisk tid med en kristen konung, regent och lagstiftare. Kristen 
hjälte och martyr. 

Evighet: Martyr i saligheten, himmelskonung, alltid närvarande och styrande. 
Förebedjare. 

Nutid: Helgonkungen är närvarande, kommer till hjälp vid bön. Är närvarande 
i mässan. 

Framtid: Helgonkungen kan bli närvarande och återkomma som förebedjare 
och hjälpare. 

Vilken tidsdimension och vilka tempusformer uttrycks i bilden? Kan dessa 
tidsnivåer avläsas parallellt och uppfattas transparent? Varje tidsdimension ställer 
sina frågor. Är det en historisk illustration till en specifi k historisk händelse som 
kan höra samman med episka Olavssagor, t. ex. Snorre Sturlasson, eller kan 
bilden knytas till en källtext från en historisk krönika eller ett dokument? Rör 
det sig om en mirakulös kappseglats som i profana sägner och ballader? Kan 
det vara fråga om legendarisk bild av en skeppsfärd som hör samman med den 
Legendariska sagan? Kanske bilden skildrar en kappsegling som hör ihop med 
senare predikningar och kyrkliga legendtexter om Sankt Olavs kappsegling 
och mirakelfärder? Eller är det fråga om en åskådliggörande visuell seglats i ett 
liturgiskt tema, som visar hur helgonkungen kan komma sjöfarare till praktisk 
hjälp mot farorna på sjöfärden? Kan det kanske handla om en symbolisk generell 
seglats, en livets seglats mot frälsningen, där helgonkungen visar att han är en 
vis förebild och alltid kan komma till hjälp i kamp mot ondskan? 

Efter den grundläggande ikonografi ska bestämningen av en kyrklig Olavsbild 
sker en noggrannare jämförelse med medeltida Olavstexter ur olika genrer, 
från den äldsta perioden 1030 till reformationen 1540, för att se vilken typ av 
Olavsseglats det kan vara fråga om. Hur ska man kunna förstå och uppfatta just 
denna seglatsbild i detta specifi ka kyrkorum? Vad handlar den om på olika plan 
och ur olika perspektiv? I liturgisk tradition används de olika tempusformerna 



olavSikonograFien62 olavSikonograFien

parallellt så att de olika tidslagren bildar transparenta skikt. I kyrkorummets 
gudstjänst kunde dessa tempusformer upphävas så att nuet och evigheten bildar 
ett gudomligt tidlöst tillstånd, nunc et in aevum.9 Bilden kan således utgöra en 
syntes av dessa dimensioner. 

Parallellt med historiskt källmaterial och forskningsdokument som anger 
kung Olav Haraldssons historiska roll under hans levnad 995–1030, ”helgon
vita”, växte bibeltexternas roll fram under missionstiden och i grundandet av 
helgonkungens kult i både texter, sagor och bilder. Latinska bibeltexter och 
historiska källdokument på olika språk bildade en kristen ram och utgångs
punkt kring såväl tidiga Olavsdikter och senare medeltida episka Olavssagor på 
inhemska språk, som vidareutvecklades i latinska legendsamlingar, predikotexter 
och krönikor samt inhemska ballader under senmedeltiden.10 

Texterna för det äldsta Olavsoffi  ciet nedtecknades i Leofric-collectariet 1050 i 
England, hemland för Olav Haraldssons missionspräst Grimkel.11 Dessa Olavs
texter komponerades utifrån ett urval av bibeltexter ur commune sanctorum, 
vilka just under Olavsfesten handlar om den helige Olav. Denna tidiga Olavs
liturgi utvecklades vidare i större skala i Nidarosliturgin Ordo Nidrosiensis efter 
1150talet då helgonkulten etablerades och reglerades för ärkestiftet i Trond
heim. Biskop Eysteins normerande legendsamling Passio Olavi et miracula 
beati Olavi, som skulle läsas under matutinen på Olavsdagen 29 juli, saknar 
dock ett seglatstema med skepp eller seglatser.12 Liksom i Nidaros onsdags
sekvens Postquam calix Babylonis vers 2b ”Cum Olave fl at suavis” handlar det 
istället om en metaforisk vindsymbolik, att Olav med sunnanvinden besegrar 
nordanvinden: ”En mild fl äkt med doft av balsam, himmelens nyckel, leder 
Olav; han når fram till Norges strand”. Hur ser då det äldsta seglatstemat ut i 
Olavskultens texter? Genom att följa seglatstemat i Olavskulten från de äldsta 
dokumenterade offi  cietexterna kan vi se hur motivet Sankt Olavs seglats växer 
fram i både text och bild. Min redogörelse nedan bygger på den undersökning, 
de källor och den litteratur som redovisats i min avhandling.13

Seglatsteman i Olavsliturgins texter: Leofriccollectariet och 
Nidarosoffi  ciet 
De fl esta grundkomponenterna i Olavsikonografi ns seglatsbilder och ovan
nämnda standardmotiv fi nns redan med i det seglatstema, Iustum deduxit, som 
sammanställdes utifrån valda bibeltexter för det äldsta Olavsoffi  ciets liturgiska 
texter i Leofric-collectariet 1050. 
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Haec profugum irae fratris 
Iustum deduxit dominus per viam rectam (Vish 10:10) 
Cuius memoria in benedictione est (Syr 45:1)
In sermone eius siluit ventus (Ps 89:10, Ps 107:29) 
Et cogitatione sua placuit abissum (Syr 43:2325)

Bibeltexten i Salomos vishet, tionde kapitlet, har ett fl ykttema som handlar om 
visheten som de rättfärdigas räddare och hur ”visheten blev den rättfärdiges lots 
och räddade världen med hjälp av ett simpelt träskrov”. Särskilt stycket Vish 
10:10 har sedan blivit ett liturgiskt tema i Olavsmässan, Iustum deduxit, vars 
följande passager handlar om en mässa, strid och kröning, vandring genom 
vattenmassor – teman som sedan blir centrala för de stora bildprogrammen i 
Olavsikonografi n (Vish. 10:4,10,12,13,18).14

Det var hon som ledde den rättfärdige och förde honom på rätta vägar när han 
fl ydde från sin broders vrede. Hon lät honom se Guds rike och gav honom 
kunskap om heliga ting. 
Hon gav honom segern i en hård kraftmätning 
Till slut gav hon honom kungaspira och makt över dem som förtryckt honom

Närstående kapitel i Salomos vishet berättar om trolldom, om ”dem som förr 
bodde i ditt heliga land” och hur ”de bedrev trolldom och skändliga riter” (Vish 
12:28, 14:14, 16:15, 17:1519, 18:2122). De gudlösa ”överrumplades”, 
”sjönk ner på stället” och blev ”förlamade av skräck”. Vidare handlar det om 
”planering av en sjöresa” och att det är Guds försyn som styr färden: ”Du har 
öppnat en väg också över havet, en trygg led genom vågorna. Så visar du att du 
kan rädda ur alla faror, för att också den som inte kan segla ska våga gå ombord”. 
Avslutningen berättar om en ”oförvitlig man” klädd i mantel och diadem; med 
heligt vapen och ”med ord betvang han hämnaren”. En parallell till Moses ges 
genom raden från Syraks bok: ”Välsignat vare hans minne” (Syr 45:1).

Det tidiga Olavsoffi  ciets seglatstema, Iustum deduxit, har även valda tex
ter ur Jesus Syraks vishet, Syraks bok, som berättar om havsdjupet, faror och 
havsmonster (Syr 43:2325): 

Med sin tankes kraft betvang han havsdjupet
och lät öar stiga upp ur det.
Sjömän kan berätta om havets faror, 
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och vi häpnar över det våra öron får höra. 
Där har han skapat otroliga och märkliga ting: 
Alla slags sällsamma varelser, en värld av havsmonster.

Leofrictemats valda psalmtext ur Misericordias Domini handlar också om Her
rens makt: ”Du råder över det trotsiga havet, du tvingar dess mäktiga vågor 
till ro” (Ps 89:10). ”Andra for på skepp över havet och drev handel på de stora 
vattnen” och ”Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes när det 
blev lugnt och han lät dem nå hamnen de ville till” lyder texten i psalmen Con-
fi temini Domino som sedan blev använd under Nidarosliturgins rogationsdagar 
i april–maj (Ps 107:23–30). Övriga motiv i stycket handlar om havsstorm, 
höga vågor, vinglande sjösjuka sjöfarare som ropar i nöd. Verser ur andra psal
tarpsalmer valdes ut till Olavsdagen 29 juli i Nidarosoffi  ciet, vilka också kan 
appliceras på bågskyttemotivet i Olavsikonografi ns seglatsbilder. Olavsmässans 
huvudpsalm, Domine in virtute, kan jämföras med bilder där kungen själv eller 
hans bågskytt skjuter med pilbåge: ”Din hand når alla fi ender”, ”Du driver dem 
på fl ykten, du siktar på dem med din båge” (Ps 21:9, 13). För tidegärden i den 
första vespern i Nidarosoffi  ciet valdes Beatus vir qui suff ert och Ecce est naves ur 
Jakobsbrevet, som handlar om prövningar och hur rorsmannen med bara ett 
litet roder kan styra ett stort fartyg (Jak 1:2,12; 3:4). I den danska senmedel
tida kalkmålningen i Höjby kyrka skildras helgonkungen som bågskytt. Fig. 2. 
I de senare danska exemplen Kirke Hyllinge, Sigerslevvester och Vallensbäk 
framträder han som rorsman. Nicolaikyrkans Olavsskåp i Stralsund visar i en 
underteckning att helgonkungen ursprungligen hållit handen i skotet som nu 
syns hänga löst vid relingen. Mästaren valde istället att visa hur Sankt Olav 
välsignar lasten i handelsmannens skepp när de lägger ut från hamnen. Fig. 3. 

Kapiteltextens första del i Olavsmässan för Nidarosliturgins Olavsoffi  cium 28 
juli–5 augusti utvecklar således fl ykttemat och seglatstemat Iustum deduxit från 
det tidiga Leofric-collectariet. På så sätt formeras berättelsen hundra år senare till 
ett normerande liturgiskt tema för den reglerade Olavskulten i dess centrum, 
Nidaroskatedralen i Trondheim. Därmed får detta liturgiska seglatstema också 
en bred spridning runt om i Skandinavien, ty när övriga kyrkliga organisatio
ner skulle grunda kulten till Sankt Olav för en kyrka på någon ort måste de 
använda en av Nidaros ärkestift reglerad kultordning och text. Så småningom 
utvecklas olika varianter av lokala kulttexter runt om i de nordiska ländernas 
stift, såsom i Roskilde, Lund, Skara, Linköping, Vadstena och Uppsala. När 
man jämför utbredningen av kyrkornas bilder av Sankt Olavs seglats runt om 
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i de nordiska länderna med utbredningen av Olavsliturgins seglatstema i de 
olika stiften, framträder ett tydligt samband. På de platser där de berättande 
seglatsbilderna förekommer fi nns även Iustum deduxit eller andra seglatsteman 
i Olavsfestens liturgiska repertoar. 

Beatusinitialens legendmotiv till första psalmen Beatus vir i Carrowpsaltaren 
1250 framställer Olav den helige i rollen som Nordens David i de äldsta be
varade narrativa legendmotiven i Olavsikonografi n. Bilderna levandegör på så 
sätt den norske martyrkungens parallellitet till bibliska förebilder, såsom Noa 
och Moses samt kungarna David och Salomo. Seglatsbilden visar när Sankt 
Olav ber till Gud och hur klippan mirakulöst öppnar sig för skeppet och dess 
passagerare (se fi g.1). En liknande seglats mellan två klippor förekommer på 
fl ygeldörren från Söderköping. Dessa bilder kan förstås i ljuset av det ovan 
beskrivna liturgiska seglatstemat, men också av den Legendariska sagans berät
telse enligt sensus literalis om helgonkungens historiska sjöfärd på Mälaren i 
Sverige. Kung Olav är instängd och måste fl y, och han ber till Gud som ingriper. 
Genom ett mirakel öppnas berget så att han fritt kan segla mellan klipporna 
ut i Östersjön. Frågan är dock om bokmålaren i EastAnglia eller beställaren 

Fig 2: Sankt Olav med pilbåge i en kappsegling. Kalkmålning i Höjby kyrka 1386. 
St Olav with a bow in the sailing competition. Mural painting in Höjby Church, Sweden 1386.



Fig. 3: Sankt Olavs seglats där han välsignar handelsmannens last. Flygelmålning Olavskåp. 
Nicolaikyrkan, Stralsund 1410–20.
Voyage of Saint Olav blessing a merchant’s cargo. Panel painting on the St Olav retable. St. 
Nicolai Church, Stralsund. 1410–20.
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till den privata bönboken kände till den inhemska sagan från Norge, eller om 
den engelska Olavsliturgins äldre latinska tradition är bakgrunden. Liksom i 
Salomos vishet ”öppnas en trygg led” i bildens klippmirakel.

En senmedeltida latinsk Olavshymn, Largum iter nauiganti i Breviarium 
Roschildense och Breviarium Lundense 1517, illustrerar hur klippmiraklet och 
sundseglatsen med tiden blivit ett mycket väl etablerat liturgiskt tema i den 
skandinaviska Olavskulten. 

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 kraft 
som kunde klyva en klippa mitt itu. 

Berättelsen om denna mirakelseglats då klipporna öppnas för helgonkungens 
skepp utvecklas vidare under senmedeltiden till en rad Olavspredikningar och 
Olavslegender, på latin och inhemska språk, texter från Ribe, Leuven och 
Lübeck, men även i några helgonballader. Parallellt utvecklas i Vadstena även 
Olavspredikningar med mer symboliska och metaforiska seglatsteman: livets 
och frälsningens seglats. 

Senmedeltida predikotexter och legender: Vadstena, Ribe, 
Leuven, Lübeck
”I detta livet driver vi på vågor”. Så löd en av de medeltida Olavspredikningarna 
från Vadstena på 1300talet.15 Denna anonyma predikotext, byggd på Salomos 
vishet, handlar om de mäktigas ansvar och att söka visheten Audite ergo reges 
(Vish 10:6). På ”livets seglats” behövde församlingen en förebedjare inför den 
gudomliga makten, menade man; någon som kunde betvinga de faror som 
hotade människorna på deras väg mot frälsningen. Vem kunde då vara bättre 
skickad att föra människornas talan än en vis konung med himmelsk makt 
och myndighet? En vis konung är folkets stöttepelare, ”Rex sapiens populi 
stabilimentum est”, var predikans huvudtema (Vish 6:2427). En annan Ol
avspredikan från Vadstena, författad av Johannes Bourqardi under 1400talets 
första hälft, lyfter också fram ett seglatstema av symbolisk och metaforisk ka
raktär: livets seglats: 
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Såsom den som är mitt bland vågorna övervinner havets vågor, inte genom sitt 
starka motstånd utan genom att styra havet vist, så bör inte heller vi strida mot de 
timliga bekymrens vågor genom starkt motstånd, utan övervinna genom vishet. 
Denna vishet är tålamodet. 

Dessa symboliska och moraliska predikoteman, som bl.a. ingick i en ”lånebok” 
med bred spridning, kan jämföras med fl era av de senmedeltida kalkmålningar 
med Sankt Olavs seglats som förekommer i fl era mellansvenska kyrkor. I Lid 
kyrka fyller Albertus Pictors Olavsbilder kappseglingen, kröningen och mar
tyriet ett helt valv. Fig. 4. Helgonkungen står värdig och stilla i skeppet med 
höjd hand i befallningsgest mot de attackerande trollen eller sjöodjuren, så 
även i Floda, Dingtuna, HusbySjutolft, Kumla, Odensala, Danmark k:a, Te

Fig. 4: Sankt Olav lotsar den rättfärdiges skepp och betvingar troll med sin befallning. 
Kalkmålning. Lid 1460–70.
St Olav guiding the ship of the righteous, defeating trolls with his words. Mural painting in Lid 
Church, Sweden 1460–70.
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gelsmora och Dannemora. Bland några av de senmedeltida altarskåpens och 
Olavsskåpens fl ygeldörrar förekommer också befallningsgest, såsom i Länna, 
Köping och Värmdö. Fig. 5. Det är således med sitt ord och sin tankes andliga 
kraft som helgonkungen besegrar de fi entliga trollen. 

I en rad senmedeltida legendtexter från Ribe, Leuven och Lübeck utvecklas 
efter 1400talets mitt ett tema med Sankt Olavs kappsegling som även förekom
mer i kappseglingsballaden. Nu får den tidigare ”orättfärdige broderns vrede” 
från de tidiga Olavsoffi  ciernas fl ykt och seglatstema Iustum deduxit (Vish 10:10) 
en särskild roll i berättelsen. I predikotexten från Ribe, Legenda sancti Olaui 
av Petrus Mathie 1460–65, är nu den orättfärdige brodern namngiven enligt 
sensus historicus och sensus literalis utifrån episka Olavssagor såsom Harald, Olav 
Haraldssons broder, med samma namn som deras gemensamma fader.16 Men i 
legenderna från Leuven och Lübeck förblir han en anonym, orättfärdig broder.

Det moraliska budskapet i alla tre legenderna från Ribe, Leuven och Lübeck 
är att Olav och brodern tävlar om Norges kungakrona. Medan den ogudaktige 
brodern litar till jordisk, teknisk styrka förlitar sig Olav istället på Guds hjälp 
och försyn. Och med Guds hjälp kan helgonkungen så vinna över sin vantrogne 
broders tekniska styrka. Ribelegenden berättar bara om en kappsegling som 
gäller Norges krona, medan texterna från Leuven och Lübeck berättar om två 
olika kappseglingar, varav den andra handlar om Danmarks krona. 

Ribelegenden skildrar i kapitel 5, Den snabba seglatsen till Nidaros, hur bro
dern Harald (vid trakten Falster) rustar sitt skepp och i hemlighet avseglar i 
gryningen med sina män till Nidaros för att ta makten. Kung Olav dröjer kvar 
trots vetskapen om detta, går istället i mässan för att höra Guds ord och avseglar 
sedan ”mycket sent” med sitt skepp. Han slår på skeppet tre gånger för att öka 
farten och han beordrar pilskjutning tre gånger för att mäta fartökningen: ”Och 
den pil som skjutits iväg föll ned bakom skeppet, nära rodret. Ty skeppet for 
nu fram så hisnande snabbt, att alla förundrades.” Den enda bevarade bilden 
som visar hur rorsmannen skjuter alla dessa tre pilarna i mirakelseglatsen, är 
den danska kalkmålningen i Sigerslevvester 1460–80, samtida med den danska 
legendtexten. Som ovan nämnts förekommer Sankt Olavs bågskytt i många 
bilder och i några fall skjuter Sankt Olav själv pil med sin båge, som i Värmdö 
(se Fig. 5). I Stavby kyrka skjuter dock Olav direkt mot trollen på stranden, men 
någon trollstrid nämns inte i Ribetexten. Vidare handlar Ribelegendens kapitel 
6, Miraklet med klippan som öppnades till en fri passage, om hur helgonkungen 
beordrade rorsmannen att styra rakt mot ett stort land. När de närmade sig 
land delade berget sig och en öppen vattenled framträdde som idag kallas ”de 
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Fig. 5: Sankt Olavs mirakulösa seglats, pilbåge och trollstrid. Flygelmålning Olavskåp. Värmdö 1514. 
Th e miraculous sea voyage of St Olav with a bow and his defeat of the trolls. Panel painting on the 
Saint Olav retable. Värmdö Church, Sweden 1514. 
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hylleth sund”, det heliga sundet. Och tack vare Guds hjälp kom Olav fram 
till Nidaros tre dagar före sin broder. Detta sundsmirakel har sitt ursprung i 
det äldsta seglatstemat i Olavsoffi  ciet och kan jämföras med den ovannämnda 
hymnen Largum iter nauiganti från Roskilde och Lund. 

Berättelsen om den andra kappseglingen om Danmarks krona mellan den 
fromme kung Olav och hans vantrogne och illvillige broder i texterna från 
Leuven 1485 och Lübeck 1492 förstärker skillnaden i teknisk styrka och from
hetskaraktär mellan bröderna. Före avfärden visar sig Kristus själv för kung Olav 
och lovar honom kungamakten. Brodern avseglar med fl era stora välutrustade 
skepp, medan kung Olav är ensam i en liten båt. En ängel följer honom dock 
på färden och på hans böner delar sig även här de höga bergen och ett fritt sund 
öppnar sig, ”Desontes”. Han kommer så fram en hel månad före sin broder. 
De övriga mirakler som sker i texterna, såsom fi skmirakler och klockmirakler, 
förekommer dock inte i kyrkornas Olavsbilder. Den ledsagande ängeln fl yger 
ovanför stäven i Olavs skepp på fl ygelmålningen från Köping, medan träsnitt
sillustrationen i själva Lübeckpassionalet visar ängeln bedjande vid hans sida 
nere i båten. Här visar sig dock Guds hand i himlen. 

I efterreformatorisk antikvarisk och protestantisk tradition och i nutida 
forskning om Olavskultens texter och bilder har exempelvis den ”ogudaktige” 
brodern Harald ofta kopplats till den historiske vikingakungen Olav II Haralds
sons halvbroder Harald ”Hårdråde” Sigurdsson.17 Bildtolkningen utgår då de 
historiska berättelserna enligt senus historicus och sensus literalis. Det är emel
lertid främst i Ribelegenden och i kappseglingsballaden som Haraldnamnet 
förekommer; i övriga seglatslegender handlar det om en generell ”orättfärdig 
broder”. Två balladtexter om Olavsseglatsen, Hellig-Olav og troldene och Hel-
lig-Olavs Vaeddefart, förekommer i danska efterreformatoriska uppteckningar 
av A.S. Vedel 1585–1591 där denne gjort egna tillägg.18 Trollballaden handlar 
om Sankt Olav med skeppet ”Oxen” då han kämpar mot trollen vid berget 
”Hornelummer”. Det ludna trollet sjunker ner i klippan och förvandlas till 
sten. Kappseglingsballaden handlar liksom Ribelegenden om en tävlan om 
Norges krona mot brodern Harald som har det snabba skeppet Ormen, och 
färden går utmed Skåne och Norgeland. Olav går dock först i mässan, be ordrar 
sedan seglats över berg och klippor där en trollkäring möter honom, som i 
trollballaden. Och han kommer fram till Nidaros tre dagar före sin broder. 
Även pilskotten nämns i en upptecknad version. De pilskjutningar som före
kommer i de mellansvenska kyrkornas Olavsbilder handlar främst om försvar 
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mot de attackerande trollen. Men i Värmdö kyrka har Lars Snickare 1514 på 
Olavsskåpets fl ygeldörr framställt sin version av Olavsseglatsen som visar hur 
Sankt Olav själv kan skjuta med båge för att mäta fartökningen (se Fig. 5). 
Det syns tydligt hur en pil har fastnat utmed vanten till masten, precis som det 
omtalas enligt sensus literalis i legenden från Ribe, kapitel 5:6: ”och pilen föll 
på skeppets mittdel i närheten av mast och segel”.19 Med på det moderna och 
tekniskt välutrustade skeppet fi nns beväpnade krigare i märsen, en bågskytt 
och en lodhyvare, men på stranden möter de väldiga troll. Den fornsvenska 
knitteldikten Historia Sancti Olai skildrar hur kung Olav kunde förvandla trollet 
till sten: ”han giordet i stena och stonder än”. På så sätt kan man även tolka 
Värmdöbilden utifrån liturgins symboliska plan enligt sensus spiritualis. Här 
åskådliggör bilden hur Sankt Olav kan bistå sjöfararen, ty även om man har 
en tekniskt välutrustad båt klarar man sig inte mot ondskan utan Guds hjälp. 

Visualisering av Olav den heliges förbön och hjälp 
När medeltidens konstnärer skulle pryda kyrkornas väggar med stora berättande 
målningar av bibliska gestalter och helgon, valde man gärna ut dramatiska och 
spännande händelser ur legenderna. Man ville också gestalta hur ett helgon 
kunde lämna sin eviga salighet och ingripa i samtiden, bli närvarande i kyrkan. 
Martyrkonungen Olav den helige framställdes stående i ett skepp, vilket anknöt 
både till historiska och legendariska berättelser om mirakulösa sjöfärder, men 
också till hans förmåga att komma alla sjöfarande till hjälp i nödens stund. 

Även om ett fartyg var utrustat med modern teknik och navigeringskunnig 
besättning, mäktiga män och rustade krigare, var det inte säkert att de sjöfarande 
skulle klara sig mot ondskans övermänskliga makter på okända hav. Men om 
man anropade Sankt Olav om hjälp, Vishetens lots, kunde han uppenbara sig på 
den rättfärdiges skepp och leda det rätt bland farofyllda klippor och höga vågor. 
Genom hans förbön och försvar kunde Gud betvinga ondskans odjur till sjöss 
och till lands. Seglatsbilderna som förekommer i många nordiska kyrkor skildrar 
på detta sätt symboliskt människans väg mot frälsningen: vishetens och förnuftets 
seger över oförnuftet. Inför kyrkornas målningar av Sankt Olav i sitt skepp och 
inför altarskåpens skulpturer av helgonkungen med sin yxa bad kyrkobesökaren 
om helgonets bistånd som förebedjare, ”Ora pro nobis Sancte Olaue”. Man bad 
således inte till en kungabild ur en illustrerad historiebok om en förgången tid, 
utan till en helgongestalt i förhoppning om att få hjälp i den egna situationen; 
en himmelsk makt som kunde ingripa i ens egen tid och bli närvarande i nuet.
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Summary
Th e miraculous sea voyage of St Olav is a main narrative motif and theme 
both in medieval pictorial art, liturgical texts and epic sagas for the annual St. 
Olav’s Feast (July 28–August 5). Th e fi rst pictorial representation of this motif 
is the Beatus Initial of Th e Carrow Psalter, East Anglia 1250. During the period 
1250–1540 the sea voyage motif is represented in many Scandinavian parish 
churches, images in altar reliefs, panel paintings and wall paintings, mainly in 
DenmarkScania and the eastern part of Sweden and Finland. Pictorial works 
of art relating to the sea voyage of St Olav have been compared in iconographic 
analyses with the liturgical voyage theme in diff erent texts of the St Olav´s Offi  ce 
from the period 1050–1540. Two dimensions of meaning in images and texts 
are examined, sensus literalis and sensus spiritualis. 

Most of the main narrative markers of this sea voyage motif are presented 
already in the Leofric Collectar from 1050. Th is fi rst liturgical sea voyage theme, 
Iustum deduxit, compiled from passages in Biblical texts of Wisdom of Solomon 
(Apocr. Chapt 10) and Jesus Ben Syrach, was then established for the regular 
Olav Liturgy of the Nidaros Cathedral. Th e theme Iustum deduxit then became 
a main part of the Olav liturgy of those dioceses in Scandinavia, where also the 
pictorial church programs with the voyage motif were commissioned. Th e theme 
was later developed in Mass sermons, hymns or legends, for example in Vadstena, 
Ribe, Leuven and Lübeck. A more detailed comparison in my dissertation Olav 
den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut (1999) shows that each 
work of art has a direct counterpart in elements of the liturgical texts. 

Th e results show that the images of the Saint Olav sea voyage have a closer 
connection to the liturgical theme in the texts of the St.Olav´s Offi  ce, both sensus 
literalis and sensus spiritualis, than with the sensus literalis in the epic historical 
sagas. Th e martyr king is presented as a wise king; guiding and helping “the 
righteous brother”, who needs his help on the dangerous sea voyage, i.e. “the 
voyage of life”. With the help of God, a safe passage opens for the boat and the 
evil sea ogres and trolls are defeated. Th e ship will reach a safe harbour.
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Noter
 1 Ekroll 2012 s. 45–75 Fig 17
 2 Snorre Sturluson, Nordiska kungasagor 1-3, Olav den heliges saga. Övers. till svenska av 

Karl G. Johansson. 1991–1993. Dessa Olavtexter hör till de mest tillgängliga under 
1800tal och 1900tal genom de många översättningar som gjorts till fl era moderna 
språk 

 3 Lidén 1999, s. 15–54: Inl. o Kap 1, s. 55–66: Kap 2 Medeltida Olavstexter, s. 
391–420: Exkurs 23 med nyöversättningar av liturgiska Olavstexter, legender och 
ballader 

 4 Ahnlund 1919; Haastrup 1981; Lidén 1984; Lindgren 1981, 1995, 1996. För en 
jämförelse mellan Sankt Olavs och Sankt Eriks seglatser hänvisas till Erik den helige, 
red. Bengt Th ordeman 1954. För senare referensstudier av skeppsmotiv hänvisas till 
FrancoisXavier Dillmann (2007): Navigation et croayances magicoreligieuses dans 
la Scandinave ancienne. Compterendues des seanses de l´Academie des Incriptions 
et des belles Lettres, Paris 1999. Vol 151, nr. 1, s. 395–398, 420

 5 Enligt inventering Lidén 1999, s. 38–43, s. 335 (tabell 1–4) samt s. 353 (kata
log), förekommer ca 45 bilder med Sankt Olavs seglats och kappsegling i följande 
materialkategorier: 2 bokmålning, 10 pannåmålningaltarskåp, 27 kalkmålning, 1 
sigill, 2 träreliefaltarskåp samt 1 textilantependium. Ett skeppsmotiv fi nns även 
i Olavsmiraklet i Christian I:s resealtare, där en dansk räddas från vendernas fång
enskap. Bland Olavunderliggare fi nns även 1 kalkmålning och 1 träreliefaltarskåp 
med bild på sjöodjuret som har anknytning till den episka sagans narrativa seglats. 
Förtecknat i Sverige fi nns över 500 medeltida Olavsbilder, med 370 skulpturer 
och 150 målningar, varav 90 kalkmålningar. I avhandlingens katalog redogörs för 
vilka tidigare inventeringar jag bygger på, bl. a. Wallem, Odenius och Wallin. Mina 
enkäter och mina inventeringar av Olavbilder i Skandinavien och Europa är gjorda 
under åren 1984–1998, och underlaget fi nns dokumenterat förutom i avhandlingen 
i separata rapporter till konstvet. inst. vid Stockholms universitet. Efterreformatoriska 
Olavbilder har tillkommit i inventeringen under tiden och fram till idag, då även i 
utomeuropeiskt material. Bland exempel på ännu ej Olavsidentifi erade skeppsbilder 
kan nämnas en kalkmålning med två skepp i Ringsaker k:a. Eftersom en stor del av 
de enskilda tronande och stående Olavstatyerna av trä ursprungligen kan ha ingått 
i en större helhet och därmed ha haft fl ygeldörrar med narrativa legendmotiv, bör 
man räkna med att det under medeltiden förekommit ett större antal bilder med 
Sankt Olavs seglats än det bevarade antalet visar 

 6 Lerseth 2005, s. 60–64, 120–134
 7 Weitzel 2011, s. 85, 204. Tafel 24–25
 8 Lidén 1999, s. 30. Straten 1993, s. 16–17. De övriga betydelsenivåerna behandlas av 

utrymmesskäl inte här, såsom när det gäller bilder Ikonologisk tolkning och i avseende 
på texter Sensus allegoricus, tropologicus och anagogicus 

 9 Lidén 1999, s 249–252, Exkurs 1 Olavsliturgin s. 391–394
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 10 Helander 1957, s. 158: ”Bibeln inspirerar hagiografi n, som i sin tur kommenterar 
Bibeln”.

 11 Lidén 1999, s. 57 ff . Olavstexter i urval. Liturgiska texter
 12 Mortensen 2012, s. 80 
 13 Lidén 1999, s. 55–66: Kap 2. Medeltida Olavtexter, s. 89–124: Kap 3. Legendmotiv, 

3:3 Seglatsen samt s. 391420: Exkurs 1–3. Se även Mortensen, Lars Boje 2012 och 
websidan Sanctus Olavus, Universitetet i Bergen 

 14 Bibeln 2000, Salomos vishet (Vish 10:4, 10). Biblia Sacra Vulgata, Liber Sapientiae 
(Sap 10:10) ”haec profugum irae fratris iustum deduxit per vias rectas”. 

 15 Csamlingen C352: Vadstena Uppsala (anonym 1300tal). Se även (C377:173–174) 
och C331:148–152 av Johannes Bourqardi 1430–1447 i Vadstena. Det var en låne
bok som hade många avskrifter 

 16 (Lidén 1999 Exkurs 2. Ribelegenden: Legenda sancti Olaui, Petrus Mathie 1460
65. Ms KB Copenhagen Kgl. Saml. 123 fol. 200–205). Översättning till svenska 
av Gunilla Iversen 1999. Leuvenlegenden: De sancte Olauo rege norwegie ac dacie 
martire. Jacobus de Voragine. Leuven 1485. Översättning till svenska av Gunilla 
Iversen 1999. Olavlegenden i Lübeckpassionalets utgåvor trycktes i olika upplagor 
1492–1507. 

 17 Lidén 1999, s. 414–415. I Exkurs 23, ”Om seglatslegendernas förebilder och 
broderstemat Harald” samt ”Balladernas källvärde och ursprung”, presenterar jag 
en särskild utredning om hur de uppfattats i källorna och forskningen, dels som en 
historisk anekdot enligt sensus literalis, dels som en ren ohistoriskt äventyrshistoria. 
Här fi nns också en redogörelse för kopplingen till Harald Hårdråde Sigurdsson i 
Snorre Sturlasons kungasagor och historiska källor med en negativ tendensiös bild 
bl.a. Adam av Bremen, som kallade honom ”gudlös” och ”rex iniquus”. När det 
gäller Olavsballaderna i Exkurs 3 framgår hur Vedels egna uppdiktade tilläggstrofer 
1591 kan ses som en efterreformatorisk historieromantisk tradition, som trots stark 
källkritik fått spridning i olika visrekonstruktioner under 1900talet. Jämför Hanne 
Weisser (2004), Folkvisernes fortellinger. Oslo. Se s. 46, 159, 223, 231. Balladerna 
har sålunda inte utgjort någon primär källa för bildkonstens gestaltningar i de nord
iska länderna. Trollstriden som saknas i legenderna från Ribe, Leuven och Lübeck 
förekommer dock i den svenska knitteldikten Historia Sancti Olai 1449 

 18 Lidén 1999, Exkurs 3:1 Olavsballadernas källvärde och ursprung. Th e Types of 
Scandinavian Ballads (TSB B12 Hellig Olavs Vaeddefart samt TSB E 116 Hellig 
Olav og troldene) Grundtvig, S. Danmarks gamle folkeviser II. Kbhn 1856. (Dgf 
5051)

 19  Lidén 1984, Lars Snickare och S.Olofskåpet i Värmdö kyrka. KVHAA Antikvariskt 
arkiv 1984, s. 46–53. Vedels tilläggstrofer ur Dgf 50 B med pilskjutningen används 
här som jämförelsematerial
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