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Bilder av de norska helgonen 
S:ta Sunniva, S:t Hallvard 
och S:t Magnus i svenska kyrkor 

Av Tryggve Lunden 

Det medeltida Norge hade tre officiellt 
erkända och liturgiskt firade helgon: S:t 
Olov konung, S:t Hallvard och S:ta Sun
niva. Vad Norges biländer, Orkneyöarna 
och Island, beträffar, har de frambragt tre: 
S:t Magnus, jarl av Orkneyöarna, S:t Jon, 
biskop av Hölar, och S:t Torlak, biskop av 
Skalholt, de båda sistnämnda islänningar. 
(De heliga män och kvinnor, vilkas kult 
inte uppnådde officiell stadfästelse och li
turgisk utformning, kan här förbigås.) Av 
de sex officiellt erkända helgonen var den 
förstnämnde som bekant synnerligen äl
skad i Sverige. Våra målade och skulp
terade Olovsbilder är otaliga.1 Olovs-
mässodagen den 29 juli firades som en 
stor högtidsdag i alla svenska stift. Jämte 
S:t Lars och S:t Erik var S:t Olov de
dikationshelgon för Uppsala domkyrka. 
Dessutom fanns det S:t Ölovskyrkor i stä
der sådana som Sigtuna, Lödöse, Visby och 
Falköping, och dominikanklostret i Skara 
var helgat åt S:t Olov. S:t Olov var skydds
patron för Norrköping. Även i det medel
tida Danmark spelade Olovskulten en 
framträdande roll. De övriga norska hel
gonen blev mindre uppmärksammade i 
Norges grannländer. Kulten av S:ta Sun
niva, S:t Hallvard och S:t Magnus Ork-
ney-jarl har dock lämnat vissa spår i Sve-

1 Se F. B. Wallem, Iconographia sancti Olavi, 1930. 
2 Sunniva-legenden är utgiven av G. Storm i Monu
menta historica Norvegiae, Latinske Kildeskrifter til 
Norges Historie i Middelalderen, 1880. Om S:ta 
Sunniva e>ch hennes kult se: L. Daae, Norges Hel
gener, 1879, samt S. Undset, Norske helgener, 1937. 

rige och Danmark, såväl liturgiska som 
ikonografiska, vilket framgår av det föl
jande. 

Om S:ta Sunniva berättar legenden, att 
hon var en irisk kungadotter, som till
sammans med några vänner nödgades gå i 
landsflykt.2 De landsflyktiga irerna kom så 
småningom till ön Selja vid Norges väst
kust, där de uppförde en kyrka och ett 
kloster. Det hela torde rymma ett mått 
av historisk sanning och återspegla en till
tilldragelse i början av 1000-talet. Emel
lertid blev Sunniva och de övriga irerna 
utsatta för de inföddas förföljelse, fortsät
ter legenden. Själve Håkon jarl nalkades 
med beväpnade män för att bringa dem 
om livet. De tog då sin tillflykt till en 
grotta, där de hoppades kunna hålla sig 
dolda. Eftersom väldiga klippblock föll ned 
och spärrade ingången till grottan, kunde 
Sunniva och hennes vänner undgå Håkon 
jarl och hans män. Dessa kunde inte upp
täcka en enda människa på ön Selja utan 
måste lämna ön med oförrättat ärende. 

S:ta Sunniva vördades som skydds-
patronessa för Bergens stift. Ett minne 
av helgonet lever kvar i det ännu brukade 
norska kvinnonamnet Synnöve. Hennes 
minnesdag firades i det medeltida Norge 
den 8 juli, enligt Breviarium Nidrosi-
ense en högtidsdag av hög rang. Dagen 
iakttogs även i Västerås stift och, ehuru 
framflyttad till den 11 juli, i det väst
ligaste av de dåtida svenska stiften, Skara. 
För att åskådliggöra hennes mirakulösa 
räddning undan fienderna framställde 
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Fig, 1. Altarskåp frän Kvibille kyrka. Halland. Sta
tens historiska museum. Övre fältet i corpus: S:t 
Ölen- konung, Jungfru Maria med Jesusbarnet. S:ta 
Sunniva. Foto ATA, Iwar Andersson 1946. - Altar-
piece from Kvibille Churdl, Halland, l he upper field 
of the centre panel: St. Olov, the Virgin anel Child, 
St. Sunniva. (Now in lhe Museum of National 
Antiquities, Stockhe>lm) 

konstnärerna S:ta Sunniva med ett klipp
block som attribut. Åtskilliga Sunnivabilder 
är bevarade från det medeltida Norge. 
Från kyrkorna inom Sveriges nuvarande 
gränser är åtminstone två bilder av Ber
gens skyddspatronessa bevarade. Hon är 
nämligen avbildad i skulptur på det medel
tida altarskåpet från Kvibille kyrka i Hal
land, numera förvarat på Statens historiska 
museum (Fig. 1.). Man känner igen henne 
på det klippblock som hon håller i händer
na. Norges helgonkonung, S:t Olov, är 
hennes närmaste granne på altarskåpet. På 
samma sätt flankerar hon S:t Olov på ett 
senmedeltida altarskåp i Yttergrans kyrka i 
Uppland. 

3 Hallvards-legenden är utgiven i Monumenta histo
rica Norvegiae. Se vidare L. Daae och S. Undset, 
angivna arbeten, samt T. Lunden, Svenska helgon, 
andra upplagan, sid. 101 ff. 
4 På elt altarskåp i Högsby kyrka i Småland finns en 
målad bild av S:t Vincentius, klädd som eliakein och 
försedd meel en kvarnsten och med martyrpalmen. 
(Se S. Pira, Om helgonkulten i Linköpings stift, 
1952, sid. 167,219.) 

Som skyddspatron för Oslo stad och stift 
vördades S:t Hallvard.1 Hans minnesdag 
den 15 maj iakttogs inle bara i den norska 
kyrkoprovinsen utan även i Skara siitt, 
som på grund av sitt läge stod i nära 
förbindelse med Norge. Hallvard blev 
nedskjuten med pilar i sin båt på Drams-
fjorden. Hans banemän sänkte honom i 
fjorden men band dessförinnan en kvarn
sten om halsen på honom, för att liket 
säkert skulle sjunka. Genom ett gudomligt 
ingripande höll sig kroppen flytande, trots 
den tunga stenen. Med ledning av dessa 
händelser avbildade man S:t Hallvard med 
en kvarnsten oth med pilar som attribut. 
En sådan bild står ännu i Oslo vapen. 

I Bohuslän, som under medeltiden 
hörde till Oslo stift, väntar man att finna 
spår av den åt S:t Hallvard ägnade kul
ten. Ytterby gamla kvrka, av vilken nu
mera ruiner återstår, var dedicerad till S:t 
Hallvard. I Skee kyrkas praktfulla senme
deltida altarskåp står en skulptur av ett 
manligt helgon, som på grund av den fö
refintliga kvarnstenen skulle kunna iden
tifieras som S:t Hallvard. Visserligen är 
han klädd som diakon, varför man inte 
kan utesluta möjligheten att han är att 
identifiera som den fornkristne martyren 
S:t Vincentius, vilken till ämbetet var dia
kon och i vars martyrium kvarnstenen 
spelar en roll som erinrar om det som i le
genden berättas om S:t Hallvard.4 S:t Vin
centius brukar avbildas i diakon-dräkt och 
med en kvarnsten som attribut. Frågan är 
ändå, om det inte är mera tilltalande att 
tänka sig att man i delta för en bohus
länsk kyrka avsedda altarskåp velat avbilda 
Bohusläns skyddspatron. Av gammalt har 
man velat identifiera ännu en skulpterad 
helgonbild från Bohuslän som en Hall-
vards-bild. Bilden i fråga härrör från 
Skredsviks kyrka men förvaras nu i Udde
valla museum. Emellertid har den helige 
mannen på denna skulptur en biskops
mit ra på huvudet, varför man hellre bör 
identifiera honom som den helige biskop 
Quirinus, om vilken man, liksom om S:t 
Hallvard, berättar, att hans fiender band 
en kvarnsten om halsen på honom och 
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Fig. 2. S:t Hallvard och en kvinna i en bål. Sten-
skulpur i Rone kyrkas tomportal, Gotland. Fe)lo 
ATA, Sören Hallgren 1970 - St. Hallvard and a 
woman in a boat. Stone carving, tower portal of 
Reine Church, Gotland. 

sänkte honom i vattnet.5 Om redan bilden 
i Skee väcker tvekan, när det gäller sam
bandet med S:t Hallvard, så gäller detta 
naturligtvis i ännu högre grad om bilden 
från Skredsvik. 

Från det medeltida Sverige har hittills 
två säkra Hallvards-bilder blivit identi
fierade. Man finner nämligen S:t Hall
vards bild bland kalkmålningarna i Alnö 
kyrka i Medelpad och bland de ingrave
rade helgonfigurerna på en nattvardskalk 
från Askersunds landskyrka, förvarad på 
Statens historiska museum.6 Jag vill här 
göra troligt, alt det svenska beståndet av 
Hallvards-bilder kan utökas med ännu 
ett exemplar. 

5 Om S:l Quirinus och S:l Vincentius i konsten se 
J. Braun, Tracht und Attributc eler Heiligen in der 
deutschen Kunst, 1943, sid. 619, 722 f. 

Jag begagnar tillfällel alt hjärtligt lacka avdel
ningsdirektör Aron Andersson, vilken fäst min upp
märksamhet på helgonen Vincentius och Quirinus 
och bistått mig med flera andra upplysningar till 
gagn för denna uppsats. 
6 Nattvardskalken är förmodligen av norsk prove
niens. Se C. R. af Ugglas, Kyrkligt guld- och silver
smide (=Ur Statens historiska museums samlingar 
2), 1933, sid. 12, pl. 4, 4 B. 
7 Roneka, SvK Go VI: 5, sid. 367. 
8 A. Önnerfors, Sankt Botvid ejch Gotland, i: lill 
hembygden 1968. Jämför E. Lagerlöf & G. Svahn
ström, Gotlands kyrkor, en vägleelning, andra uppla
gan, sid. 226, sann E. Lagerlöf, Gotländsk sten
skulptur från gotiken, 1975, sid. 287. 

Rone kyrka på Gotland är försedd med 
stenskulpturer i norra tornportalen (Fig. 
2). I samlingsverket Sveriges kyrkor har 
dessa skulpturer blivit daterade till mitten 
av 1300-talet.7 Man ser där bl. a. en man 
med yxa i handen och bakom honom en 
kvinna med ett krus. Båda sitter i en båt. 
Bilden har i Sveriges kyrkor blivit tolkad 
som S:t Botvid och hans tjänarinna, an
tingen vid det mirakulösa fiskafänget eller 
på färden till Rågö. Samma tolkning har 
blivit framförd av Alf Önnerfors i en upp
sats.8 Den torde inte vara riktig. Visserli
gen är S:t Botvid framställd med sitt at
tribut fisken på ett annat ställe i samma 
tornportal. Men legenden om S:t Botvid 
nämner intet om att någon tjänarinna åt
följde honom, vare sig vid fiskafänget el
ler på färden till Rågö. Vid det förra till
fället hade han sina drängar i följe, vid 
det senare tillfället två män, nämligen tor
paren Esbjörn och en tjänare av slavisk 
börd, vilken senare blev hans baneman. 
Såvitt jag kan finna, avbildar skulpturen 
den centrala händelsen i legenden om S:t 
Hallvard. Jag översätter legendens ord 
från latinet: 

En vårdag gick den helige Hallvard ut 
från sitt föräldrahem för att uträtta ären
den i grannskapet. Han kom till Drams-
fjorden, över vilken han skulle färdas, 
drog ut en liten båt ur vassen och äm
nade bestiga den. Strax kom en havande 
kvinna dit. Hon var rädd och darrade, och 
hon bad att han skulle ta henne med sig. 
När han frågade henne vem hon var och 
vad hon ville, uppgav hon sitt namn och 
sade, att hon hade för avsikt att fara 
över havet och att hon därför, när hon sett 
en man bege sig denna väg, skyndat dit 
så snabbt för att inte genom dröjsmål 
förlora livet. Han bad kvinnan sätta sig i 
båten, och det gjorde hon. Själv började 
han ro ut på fjorden. Om en stund såg 
han tre män komma springande till den 
strand, varifrån kvinnan kommit. De tog 
genast en annan båt och rodde snabbt ef
ter dem. Då sade den helige Hallvard till 
kvinnan: »Känner du de där männen?» 
»Ja», svarade hon, »jag känner dem.» 
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Han sade: »Såvitt jag förstår, är det dig de 
söker. Säg mig nu, vad du har gjort.» »Det 
är sant», svarade hon, »att de förföljer mig, 
men jag är oskyldig till det som de till
vitar mig. De anklagar mig nämligen för 
stöld.» Han frågade: »Kan du rentvå dig 
från denna beskyllning genom att bära 
glödande järn?» »Ja, det kan jag», sade 
hon, »och jag är beredd till det, bara de 
skonar mig.» Emellertid ropade männen, 
som snabbt förföljde dem: »Hur kan det 
komma sig, Hallvard, att en så förnäm 
yngling som du har tagit dig an denna 
onda kvinna och vill skydda henne? Lämna 
ut henne åt oss, så att hon får dö, ty det 
har hon förtjänat!» Hallvard frågade dem: 
»Vad har hon då gjort för ont?» De sva
rade: »Hon har bestulit vår bror och bru
tit sig in i hans hus.» »Hur har hon kun
nat bryta sig in i huset?», frågade han dem. 
»Jo, från dörrposten har hon ryckt bort 
den slå, som höll dörren låst», svarade de. 
»Något sådant är inte arbete för en kvinna 
utan för en myeket stark karl», sade han 
då. »Finns det kanske någon som har sett 
henne göra detta? Har ni ertappat henne 
inne i hans hus? Men om det är osä
kert, att hon gjort det, varför skall hon då 
mista livet? Är det inte mera rättvist, att 
hon får rentvå sig från beskyllningen, om 
hon kan? Om hon ändå skulle vara straff
bar enligt lagarna, så vill jag betala bö
terna för henne. Hon är ju havande, oeh 
barnet i hennes sköte får ni inte döda. 
Ni måste lugna er. Handla inte besin-
ningslöst!» Vid dessa hans ord tjöt de i 
raseri. En av dem grep sin båge oth sköt av 
en pil, som träffade martyren i bröstet. 
Sedan slog de oekså ihjäl kvinnan oth be
grov henne på stranden. De band en sten 
om halsen på den helige mannen oth 
sänkte honom i djupet. Men taek vare 
Guds nåd oeh martyrens förtjänster åter
fann man ieke långt därefter hans kropp, 
där den flöt med stenen på böljorna. 

Berättelsen om Hallvards våldsamma 
död gör intryek av att bygga på en san
ningsenligt återgiven tradition. Enligt is-

9 Om S:t Magnus jarl se L. Daae och S. Undset, 
angivna arbeten. 

ländska annaler skall hans död ha inträf
fat år 1042 eller 1043. Hallvard kallades 
martyr, eftersom han vågade livet för att 
försvara en orättvist anklagad oeh för
följd medmänniska. Troligen har den 
okände mästaren i Rone kyrka velat fram
ställa S:t Hallvard oeh den orättvist ankla
gade kvinnan, när de ror i båten för att 
undkomma förföljarna. Om tolkningen är 
riktig, återger skulpturen den centrala 
händelsen i Hallvards-legenden, förspelet 
till själva martyriet. 

Att det norska helgonet S:t Hallvard 
blivit avbildat på Gotland väcker ingen 
förvåning. Enligt legenden har nämligen 
Hallvard företagit en handelsresa till Got
land. Resan har givetvis gått sjövägen. Om 
Hallvard inte vore framställd tillsammans 
med kvinnan på skulpturen, skulle man 
kunna tänka sig, att den till namnet okände 
gutniske skulptören velat avbilda S:t Hall
vard på en båtresa längs Gotlands kust. På 
grund av kvinnans närvaro vill man hellre 
tänka sig, att skulpturen återger dramat 
på Dramsfjorden. - Att finna en bild av 
S:t Botvid i omedelbar närhet av Hall-
vards-bilden är bara vad man kunnat 
vänta sig, ty enligt legenden har Botvid 
och Hallvard träffat varandra under den 
sistnämndes uppehåll på Gotland. Som 
man ser, har skulptören varit väl förtro
gen med Hallvards-legenden. 

Orkney-öarna hörde till Norge från 
900-talet fram till år 1469. Inom den 
norska kyrkoprovinsen utgjorde de ett 
särskilt stift med biskopssäte i Kirkwall. 
Den ståtliga katedralen i Kirkwall är 
dedicerad till S:t Magnus, ögruppens 
skyddspatron.9 Jämte sin kusin Håkon 
härskade Magnus som jarl över Orkney
öarna i början av 1100-talet. Efter att i 
sin ungdom ha varit en tämligen brutal 
härskare och ha gjort sig skyldig till flera 
våldsdåd genomgick Magnus en omvän
delse och började leva som en from bot
görare, i sträng askes. Med den härsklystne 
Håkon, som ville lägga alla Orkneyöarna 
under sitt välde, råkade han i strid. Håkon 
överföll och dräpte honom långfreda
gen den 16 april år 1115. Sedan blev 
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Magnus jarl vördad som martyr och hel
gonförklarad av stiftets biskop. Hans år
liga minnesdag den 16 april iakttogs i hela 
den norska kyrkoprovinsen samt i Skott
land. 

Några bilder av den helige Orkney-
jarlen torde inte ha funnits i det medel
tida Sverige. Däremot påträffar man några 
i det medeltida Danmark. En Magnusbild 
finns i Brunnby kyrka i Skåne. Kyrkan blev 
på 1400-talet rikt prydd med kalkmål-
ningar.10 I koret finner man Nordens fyra 
furstliga martyrer avbildade: S:t Erik ko
nung, S:t Olov konung, S:t Knut konung 
samt S:t Magnus Jarl. Den sistnämnde bär 
en yxa och ett svärd. Likaså är S:t Magnus 

jarl avbildad i kalkmålning i koromgången 
i Helsingborgs Mariakyrka. Han är där 
iförd rustning och bär samma attribut som 
i Brunnby. I Fridlevstads kyrka i Blekinge 
finns ett senmedeltida altarskåp. Mittpar
tiet framställer Jungfru Marie kröning. 
Denna scen är till vänster flankerad av S:t 
Laurentius, till höger av ett manligt helgon 
i riddardräkt, vars attribut är bortfallna. 
Eftersom altarskåpet är inköpt från Tor-
hamns kyrka, som var dedicerad åt S:t 
Magnus jarl, har William Andersson dragit 
den slutsatsen, att riddarhelgonet i Fridlev-
stad bör identifieras som S:t Magnus jarl." 

Representations in Swedish Churches of the Norwegian Saints 
St. Sunniva, St. Hallvard, and St. Magnus 

One of the Norwegian saints, St. Olov, 
King of Norway (t 1030), was most popu
lär in medieval Sweden and Denmark. 
Innumerable painted and sculptured im
ages of St. Olov are preserved in Swed
ish churches. The other Norwegian saints 
were less well known outside Norway. In 
Sweden and Denmark, however, there are 
some traces of the cult devoted to three 
of these saints, namely St. Sunniva, St. 
Hallvard, and St. Magnus. There are two 
sculptured figures of St. Sunniva on altar-
pieces in Kvibille Church in the province 
of Halland, which formeriy belonged to 
Denmark, and in Yttergran Church in the 
province of Uppland. This female saint 
can be identified by her attribute, a block 
of stone. Some Swedish images of St. 
Hallvard, the patron saint of Oslo, have 
been identified. He is represented with a 
millstone and some arrows. The author 
attempts to prove that still another repre-

10 Målningarna är senast beskrivna av B. Åstrand, 
Brunnby kyrka och kapellen i Arild och Mölle. 
11 SvK Bl I, sid. 326. 

sentation of St. Hallvard is preserved from 
medieval Sweden. A sculpture in Rone 
Church on the island of Gotland, exe-
euted in the fourteenth century, repre
sents a man and a woman in a boat. 
Such a representation probably alludes to 
an episode in the legend of St. Hallvard. 
He wished to rescue a woman, unjustlv 
accused of theft, and asked her to get 
into his boat, which be began to row as 
swiftly as he could. The persecutors of 
the woman, however, caught up with them 
and killed them both.—It is by no means 
astonishing to find a representation of 
the Norwegian St. Hallvard on Gotland, 
for legend has it that Hallvard once visited 
Gotland. Near to the image of St. Hall
vard is an image of a Swedish saint, St. 
Botvid. According to BotvkTs legend, St. 
Hallvard made the acquaintance of St. 
Botvid during his sojourn on Gotland. 
Obviously, the anonymous sculptor has 
known the legend of St. Hallvard rather 
well.—St. Magnus, Earl of the Orkneys 
(t 1115), is another Norwegian saint. He is 
painted in two churches in the former 
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Danish province of Skåne, namely the Blekinge, also a former Danish province, 
church of Our Lady in Helsingborg and has a sculptured representation of a saint, 
Brunnby Church. Likewise, the altarpiece which has been identified as an image of 
in Fridlevstad Church in the province of St. Magnus. 
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