
Sankt Olofsyxan : en studie över kultutövningens lokala kontinuitet
Nordén, Arthur
Fornvännen 20, 1-17
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1925_001
Ingår i: samla.raa.se



;r.™.".™.'.";""™!"'.i"| p ' -^< 

Sankt Olofsyxan. 

En studie över kultutövningens lokala kontinuitet. 

Av ARTHUR NORDEN. 

ill den mycket karaktäristiska silhuettbilden av en viss 
mellansvensk stad höra på iögonenspringande punkter 
två egenartade ting. Se den i solskenet en sommar
morgon, med fabriksskorstenarnas rökslingor som ar

tistiska arabesker över tak och torn! På stadskyrkotornets spira 
glimmar gyllene men barsk en bödelsbila, och går blicken mot 
rådhusets torn, glider den uppför dess höga trappavsatser mot 
en gammal man på en gyllene tron, som med bödelsyxa i ena 
handen och ett riksäpple i den andra trygg och myndig vakar 
över staden. 

Varför sitter infe en tupp eller en domedagsblåsande kyrk
ängel på stadskyrkotornet i Norrköping, och varför utgör en 
guldfolierad stenbild med yxa och äpple tornprydnaden på dess 
rådhus? 

Svaret är: staden är Sankt Olofs stad. Redan omkring år 
1185 sysselsätter sig det påvliga kansliet i Rom med den ecclesia 
Sancti Olaui, som därefter uppträder såsom Askaby klosters pre-
bende i Norrköping1. I medeltidens svenska urkundsspråk bär 
den namnet "Sankt Olofs kyrka", först i yngre tid har namnet 
latiniserats till det nu ensamt brukliga "Sankt Olai". 

1 Jag hänvisar för utförligare dokumentering av denna sak till min fram
ställning i kommentarerna till ett antal diplom i mitt arbete Norrköpings 
medeltid, ett Diplomatarium Norcopense, fiamförallt efter brev 1. 

Överstycket: djuriigur Irän Åloppe-fyndet, lerkärlsornament frän skänsk gänggrift. 
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Arthur Norden. 

Är helgonvigningen av denna stads kyrka ett av dessa 
historiens vanliga faits accomplis, åt vilka inte mycket är att 
göra, eller kunna de motiv, som ledde till kyrkans Olofs-vig
ning, framstuderas och återföras på kända omständigheter? 

Kyrkans egna minnen ge härvidlag ingen ledning. Någon 
Olofskult från kyrkan är ej känd, den enda helgonbild, som om-

• talas, är en S. Göransbild: "Hinc est quod jmaginem 
A^T\ Sancti Jeorgij militis et martiris ecclesie S. Olaui opidi 
i f \ / Norcopensis rite et solempniter benediximus juxta canorcs 

sancciones1". 
Ett egendomligt förhållande må emellertid antecknas: 

Askaby Vårfru-kloster, som o. år 1185 får kyrkan 
?om prebende, är vigt åt Sankt Olof2 och Maria — en 

kombination, som ju icke är så ovanlig. Här är samman
hanget dock lätt att rekonstruera: När ett nunnekloster 
växte fram vid Askaby kyrka, stod ju detta i Vårfrukul
tens tecken och krävde, att Maria blev kyrkans och 
klostrets skyddshelgon. Sankt Olof är ej gärna tänkbar 

som av nunnor utkorad patron. Sannolikt har väl därför den äldsta 
Askabykyrkan före klostrets tillkomst varit vigd åt Sankt Olof, 
och enbart åt honom. 

Men även den andra prebendekyrkan, som nunnorna fingo 
o. år 1185, Svins tads kyrka, är vigd åt Sankt Olof8. 

Alla tre kyrkorna i triumviratet äro alltså Olofskyrkor. För 

Fig. l. 

1 Avlatsbrev utfärdat av Hans Brask, tryckt av Lithzenius i hans disser
tation De Norcopia etc, sid. 67—68. (Ar det en missuppfattad Olofsbild?). 

2 Att Askaby klosterkyrka är vigd ät S. Olof, uppges av N. R. Broocman 
1758: "Askaby klosterkyrka och Norrköpings Stads Stor-Kyrka, hafwa afwen 
til bemälde Konungs och Martyrs Heder blifwit inwigda." Norrköpings Början 
och Äldre Ölen, spalt 20; denna uppgift torde ätergä pä en bulla av ät 1400, 
tr. av Grästen i Askabyanum etc. sid. 20 ff. Se doc. A. Lindbloms beskrivning 
av kyrkan i Sveriges kyrkor, sid. 32. 

3 "Från kyrkan omtalas 1733: 'I förgyllder bild' — som förmenas wara 
Oluf Skottk.'. A. Lindblom i Sveriges kyrkor: Bankekinds härad 80. Brooc
man uppger i sin östgötabeskrivning av år 1760: "Af gammalt är ännu i Kyrkon 
i behåll en S:t Olofs bild, af hwilket tyckes kunna slutas, att kyrkan warit S:t 
Olof helgad." 
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att söka utreda, vad som kan ligga dolt bakom detta egendom
liga sammanträffande, må vi här för ett ögonblick vidga vårt 
ämne och ställa saken i belysning av vad man f. n. kan säga 
om Olofskulten i landskapet Ös'ergötland — en utredning mo
tiverad även därav att H. Falk, som i sin fängslande studie över 
"Sankt Olofs minne i Sverige"1 med rätt fylligt material belyser 
Olofskulten i flertalet svenska bygder, egen
domligt nog alldeles förbigår ett i olofs
kulten tydligen så centralt landskap som 
Östergötland. De enda, som tangerat den 
östgöiska olofskulten, äro den utmarkie kän
naren av östgötsk medeltid doktor Otto Janse 
och Eddaforskaren Th. Hederström.2 

Här följa — utan alla anspråk på full-
ständiphel —några anteckningar,som jag un
der årens lopp kunnat i förbigående göra dels 
vid excerpering av det otryckta diplomma
terialet i arkiven, dels vid eit genomsökande 
av fotoijrafisamlingarna i Antikvarisk-topo-
grafiska arkivet i statens historiska museum. 

Den östgötakyrka, från vilken den livaktigaste S:t Olofs
kulten är känd, är grannkyrkan till Norrköping i söder, V. Husby 
kyrka — stora kyrkklockans inskrift slutar ännu med "Sanct 
Ola rex". Kulten var knuten lill kyrkans Olofsbild, vars lilla 
yxa så ivrigt användes till olika slags "bestiykningar" av sjuka 
kroppsdelar o. d., att den till sist var alldeles utsliten. C. F. 
Broocman berätt ir om denna olofskult i sin stora östgöiabe-
skrivning år 1760, alt det framför allt var barnaföderskor, som 
beströko sig med yxan för att utveika åt sig en lätt barnsbörd3. 

Fig. 2. 

1 Kyrkohistonsk Årsskrift 1902, s. 69—88. 
2 I Medeltidsminnen frän Östergötland avbildas en olofsbild frän Ö. 

Stenby kyrka. Hederslröm känner Olofskult frän Norrköping, V. Husby, Vänga, 
Täby och Gryt. 

8 C. F. Broocman: Beskrifning öfver de i Öither-Göthland befintlige 
Städer etc, II, Norrk. 1760, sid. 308: "och hafwa the på förenämnda satt brukt 
henne sä län^e, tils hon aldeles blifwit utnött och omsider blifwit lörstörd". 
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Helt visst torde den omständigheten, att så gott som alla 
Olofsbilder nu sakna yxan, kunna återföras på samma förklaring: 
antingen har yxan på detta sätt utslilits, eller har det prästerliga 
nitet till sist avlägsnat detta styggelsens redskap. Alt det väl i 
regel fått stanna i kyrkorna länge nog kan ha varit av samma 
skäl som det, vilket ända in i våra dagar omintetgjort de kyrk
liga tnynd gheternas upprepade initiativ att utrota Olofskulten 
vid S:t Olofs kyrka i Skåne: varje gång har det från högre ort 
kommit en vink, att kyrkoherdelönen var så obetydlig, att prästen 
för att kunna leva måste få uppbära de rikliga offer av alle
handa slag, som villigt framburos av de hjälpsökande vid Olofs
bilden. (Jag återger uppgiften efter Falk). 

Hur en sådan ceremoni med Olofsyxan tog sig ut, därom 
berättar dansken Hilfeling, som under en antikvarisk forsknings
resa i Skåne år 1777 besökte Sankt Olofs kyrka därstädes1: 

"Naar de komme, som ville ofre i Kirken, maa de först 
laegge Offret i en stor Kiste, som staar indenfor Kirkedoren lige
for en stor Pille, hvorpaa endnu staar et gammelt Helgenalter 
med AUertavIe. Her forretie de ved Ofringen deres Bon meget 
andaektig, siden gaa de op till Billedet og forrette deres Bon 
stille. Dernaest tage de den lille 0xe af hans Haand og bestryge 
den överalt ni gange, men ved hver tredie gäng saette de Oxen 
op igjen i hans Haand. Da vi spurgte dem om Aarsagen, hvor-
for de hver tredie gäng satte Oxen op igjen i hans Haand, sva-
rede de, at de gjorde det, for att den derved skulde faa nye 
Krafter, da disse forsvandt hver tredie gäng, og dersum de ikke 
gjorde det, havde den ingen Kraft de ovrige sex gange. Naar 
dette er forretlet, gjore de alter deres Bon og gaa derpaa bort." 
Även här ulföres offret bl. a. av "trugtsommelige Kvinder". 

Av Norrköpings grannkyrkor i öster var åtminstone Ting
stads kyrka helgad åt S:t Olof. Uppgiften inhämtas av ett 
den 18 januari 1442 daterat brev i Upsala universiletsbiblioteks 
diplomsunling, vari biskop Nils i Linköping meddelar indulgens 
för "S. Olaui kyrka i Thingstadha". 

1 Här citerad efter LUDVIG DAAE: Norges helgener. Kristiania 1879. 
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Av stadens grannkyrkor i väster är olofsvigning känd från 
Kullerstads kyrka. I kyrkan förvaras ännu en av de vackraste 
S:t Olofsbilder, som landskapet har att uppvisa. 

Vånga kyrka: präktig S:t Olofsbild. 
Risinge kyrka: Olofsmirakler bland valvmålningarna. 
Andra kyrkor med olofskult äro i östra Östergötland: 
Östra Ny kyrka: särdeles vacker S:t Olofsbild. 
Östra Stenby kyrka: en ävenledes vacker S:t Olofsbild. 
Skönberga kyrka: präktig S:t Olofsbild. 
Drothems kyrka: ståtligt altarskåp med Gud fader och 

Maria samt — vid sidorna — 7 martyrer. Ytterst S:t Olof. 
Mogata kyrka: inskrift å en bjälke under orgelläktaren: An 

Dmi MCDXCI1I testudinata est prassens Ecclesia et depicta in 
honorem Dei et 5. Olavi sub curato Dr Beroni Benedicti. Orate 
pro eo! 

SkälIviks kyrka: S:t Olof med yxan målad på Maria
skåpets dörr. 

Tåby kyrka: "På thes Altartafla föreställes S:t Olofs bild, 
trampandes på et troll eller en Drake , hwaraf slutes at 
Kyrkan warit S:t Olof helgad" (Broocman, a. a. II: 563). 

Gryts kyrka: "Af S:t Olofs bild, som här wid Kyrkon för-
waras, tycks kunna slutas, at Kyrkan warit S:t Olof helgad" 
(Broocman, a. a., sid. 356). 

I mellersta och västra Östergötland finnas bl. a. följande 
S:t Olofsminnen: 

I Linköping fanns år 1309 elt Sankt Olofsgille (Dipl. Suec. 
II: 565). 

Skenn inge omtalas redan i östgötalagen i samband med 
dess stora Sankt Olofsmässa (Kristnu balkr. k. 23 stadgar straff 
för våld utövat i samband med mässan). På 1400-talet ägde 
staden ett Sankt Olofskloster (se brev i Riksarkivet av den 10Ai 
1467, 6/a 1475, 26/io 1493 m. fl. "Hallsten Ingevaldssons pante-
bref till bröderna i Sanct Olofs kloster i Skenninge af den 15 
April 1389" är känt genom Rääfs handskrifna diplomalarium). 



6 Arthur Norden. 

Kälvestens (nu V. Stenby) kyrka var under medeltiden 
helgad Sankt Olof (S:t Olofsbild, BROOCMAN, a. a., II: 660). 

Godegårds kyrka: S:t Olofsbild (trä, bägge armarna stym
pade ovanför armbågsleden. Figuren har krona och (skägg?). 

Björkeberga kyrka: vacker S:t Olofsbild. 
Kristbergs kyrka: synnerligen vacker S:t Olofsbild. 
V. Hargs kyrka: "af gamla Minnesmärken är här ett S:t 

Olofs beläle i behåll; och synes troligt at Kyrkan, wid dess 
inwigning, blifwit S:t Olof helgad" (BROOCMAN, a. a. II: 744). 

Ekebyborna kyrka: nu förkommet altarskåp med bl. a. 
Olofsbild (uppg. efter RIDDERSTAD, a. a. II: 214). 

Vårdsbergs kyrka: vacker S:t Olofsbild bredvid Maria i 
altarskåpet. 

Tjällmo kyrka: S:t Olof målad på utsidan av en av altar
skåpets dörrar. 

Från södra Östergötland känner jag följande spår av Sankt 
Olofskult: 

Tidersrums kyrka: "af en gammal pergaments-Sedel, som 
hittades uti en af kyrkans Knut år 1700, ser man henne wara 
byggd år 1300: Sedeln lyder sålunda: mccc last Svane på Thydis-
rum bygga Kyrkio thesso S. Oluf til sero" etc. "Af Antiquileler 
är här S:t Olofs bild" etc. (BROOCMAN, a. a. II: 17). — Följande 
uppgift om "konung Olof" avser väl sannolikt helgonet: 

Horns kyrka: "Hon förmenas ock vara öfver 700 år gam
mal, emedan på ett ställe slår med gammal svårläslig munkstil 
skrivet: rege Olavo." Återstoden oläslig. Ur en av förs. år 1753 
till domkapitlet insänd anhållan om kollekler för kyrkans ny
byggnad (RIDDERSTAD, a. a. II: 647). 

En betydande Olofskult kan alltså konstateras i medeltidens 
Östergötland. Kulten av den 1030 stupade Olof Haraldsson måste 
tidigt ha visat sig produktiv, då näranog med visshet tvä av de 
i det förut nämnda triumvirat ingående kyrkorna redan omkring 
1185 voro helgade åt honom. Ja, endast tvenne årtionden efter 
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hans död byggde sig de svenska köpmännen i Nowgorod en 
kyrka, som de vigde åt Sankt Olof1. 

Folkminnet, som icke lämnat denna östgötska olofskult oob
serverad, har med sin förkärlek för reell, övertygande vardaglig
het sökt förklaringen däri, att Sankt Olof vistats i landskapet 
längre eller kortare tid och personligen förväivat sig den stoia 
folkgunsten. Helt kan kanske ett sådant realskäl icke bagatelli
seras: Olof Haraldsson vistades i vår östliga kuslbygd någon 
tid — en händelse som torde ha sammanfallit med de första 
tecknen på den kristna lärans genombrott i dessa trakter. Be
tydelsen av ett sådant besök må belysas genom en kort rekapi
tulation av Olofs levnadssaga: 

Efter en brokig ungdom — han härjade bl. a. i Mälaren — som 
fördriven norsk konungason och vikingahövding hade han kommit till 
England och där lärt känna den kristna läran. Återkommen till Norge 
lyckades han i kraft av sin arvsrätt åter komma i besittning av sin 
faders landområde. I spetsen för sin flotta besegrade han i ett av
görande sjöslag sin medtävlare om tronen och gjorde sig snart här
efter till konung över hela Norge. Tack vare denna sin nya makt
ställning kunde han föra kampen mot hedendomen med större fram
gång, och de nordiska kungahävderna skildra Olof Haraldsson som 
den hänsynslöse ödeläggaren av hedniska kultplatser och den out
tröttlige utrotaren av fäderneärvd trolldomstro. I stället för de rase
rade hedniska gudatemplen byggde han kristna kyrkor och medförde 
från England ett stort antal kristna präster, som insattes vid dessa. 
Olof blev sålunda den norska kyrkans skapare och första lagstiftare. 
Genom sin målmedvetna kamp mot flera av Norges många mäktiga 
bondeätter retade han emellertid en stark opposition mot sig, och då 
denna sökte stöd hos Englands mäktige konung Knut den store, 
tvangs Olof att fly ur landet, och med en liten skara av trogna drog 
han genom Sverige till Ryssland. Även tidigare hade han stått på 
svensk jord, då han i striden mot Knut vann slaget vid Helgeå i 
Skåne. När han efter delta slag tillsammans med sin svåger, konung 
Anund Jakob i Sverige, återvände till Norge, seglade han uppför 
Östersjökusten och steg av flottan vid "Barvik" för att med sin här 

1 Dateringen av S. Olofskyrkan i Nowgorod till 1050-talet har jag, utan 
att dlrom hysa egen mening, hämtat frän ALEXANDER BUGOE, i Vierleljahr-
schrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1913, s. 143: "Die nordischen 
Kaufleute, die Novgorod besuchten, hatten um 1050 ihren Hof und ilire dem 
hell . Olof geweihte Kirche." 
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landsvägen genom landskapen Småland och Västergötland tåga till 
Bohuslän, som på den tiden var norskt. Det var vid detta tillfälle 
han personligen blev känd av dessa bygders storbönder och allmoge, 
framför allt väl i kusttrakten, där han landsteg och varifrån flollan 
sändes till Kalmar. 

I Ryssland samlade emellertid Olof en ny här och återvände 
med denna till Norge — även denna gång färdandes genom svenska 
bygder. Den 29 juli — alltså den dag som sedan blev årets Olofs
dag — år 1030 stod det avgörande slaget vid Stiklastad, där kung 
Olofs folk under lösenordet: "Fram, fram, kristmän, korsmän, kungs
män" kämpade en blodig kamp, i vilken dock Olof själv stupade. 

Någon större betydelse får man emellertid ej tillmäta denna 
hans personliga beröring med svenska bygder och den legend
bildning, den kan antagas ha skapat. Ursprunget till en så djupt 
bottnande, snabbt och vida kring framväxande folklig kult måste 
ligga annorstädes. 

Montelius har som bekant tidigt pekat på detta ursprung1: Sankt 
Olof ärvde Tor, den frodige, livsbefrämjande nordiske bondeguden. 
När de svenska bönderna genom kristendomen förmåddes att 
vända sin håg från denne Tor, underlättades denna för det gamla 
folksinnet helt visst påkostande självövervinnelse därigenom, att 
S. Olof fick övertaga den gamla Toisgudens funktion som främ-
jare av enskilt och allmänt väl. Och med denna roll ärvde han 
även Tors hammare — en succession, som dock larvar en när
mare utredning. 

Jag har tidigare2 antytt, hurusom denna Torkult i egen
domligt förtätad form synes kunna knytas till Sankt Olofsbygden 
i östra Östergötland, trakten kring Norrköping. Alldeles i stads
gränsen till Sankt Olofs stad finnes den ännu ej helt utplånade 
Torsmossen3 (i omedelbar närhet till Kneippbadens stations
byggnad), i stadsgränsens andra kant har möjligen legat ett i 
tvenne dokument från 1453 och 1488 omnämnt Torsnäs4, till 

1 MONTELIUS: Solgudensyxa och Tors hammare.SFT,X{\900). Nya synpunk
ter i E. H\MMARSTEDT: Oismassa och Torsblot, i Fataburen 1915, s. 32—40. 

2 I Spär av hedendom vid Norrköping, Norrk. 1921, s. 32 f. 
3 Äldsta kartbeläggen 1794: Thorsmäse-Äng, Thorsmäse-Lyckan, Thors-

mäse-Täppan; 1795 Thorsmässen. Gen. lantm. k. G. 62, 45, 46. 
4 Se närmare utredning om detta Torsnäs i Spår av hedendom, s. 35. 
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slättbygden norr om staden höra tvenne i Kolmårdskrnten be
lägna fornborgar, bägge ställda i Tors hägn och åtminstone den 
ena, Torsklint, med ännu levande Torssägner. Den andra borgen, 
Torsborg, ligger blott 1 km. KO om Torsklint; från 1760-talet 
omtalar en bygdens son, studenten Andreas Wangel, i ett litet 
föredrag, som han år 1762 höll på Östgöta nations stoia sal i 
Upsala1, "ihållande widskepelser med (Thor) och hans namn" 
vid dessa borgar. De Tor-minnen vid Torsklint, som jag i våra 
dagar kunnat insamla, te sig så2: 

När det sommartiden är varmt och samlas regndimmor om 
Torsklint, finns det ännu folk, som säger: "Nu har Tor elle' på." 

Broder Tor, som var släkt med Ramunder, har bott på 
Torsklint. 

Vid Torsklint har Tor bundit sin båt och haft sin säng, 
när han besökte berget. Tors säng är en bildning i berget. 

Guden Tor har givit Torsklint sitt namn och hållit till 
där, mest då det varit något stort slag. 

På berget ha jättar och vikingar bott, den bekanta 
oanträffbara järnringen finnes där, förtrollade trädgårdar 
blomma där med frukt och farligheter, Odens jakt har länge 
kunnat höras över berget, och folk som vandra under beiget, 
möta såväl Odensjägaren som andra mystiska gestalter. 

Omkring berget lever ännu hos de riktigt gamla sagan 
om Tora Borgarhjort som lokalsägen. Jag har ifrågasatt3 om 
den ej kvarlever här till följd av en obruten folklig tradition, 
litterärt synes den kunna spåras i bygden redan 17554. 
Ännu en forntida fortifikatorisk anläggning i närheten av 

dessa Torsborgar har möjligen förefunnits och ställts i hägnet 

1 Wangel uppger, att bägge borgarna fatt sitt namn av "Thor, hwilken i 
thenna orten warit i synnerlig högaktning, som slutes af the ännu ihängande 
widskepelser med honom och hans namn." Tal om Risinge sokn etc. (hållet 
1762), tryckt 1764. — Torsklint namnes redan i Rantzakning om Antiquiteterna 1667. 

2 Förf. i Saga och sägen i Brdbygden, Norrk. 1922, sid. 53 f. 
3 Saga och sägen i Bräbygden, s. 57. 
4 Prosten T. TIBURTIUS beskrivning över Vreta klosters socken i K. Veten

skapsakademiens Handlingar för år 1755, sid. 269. 
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av bygdens starke gud. Jag känner ej om något spår finnes 
kvar av en sådan borg, jag har blott ortnamnet Torshag i Kvil-
linge s:u att hålla mig till. Om svenska -hag-namn i likhet med 
t. ex. de tyska kunna syfta på fornborgar är ett problem, som 
så vitt jag vet ännu icke utretts. Jag vill dock påpeka, att be
tydelsen "borginhägnad" är den enda möjliga namnförklaringen 
vid ett annat Hag-namn i Norrköpingsbygden, Hageby i V. 
Husby socken, där den gamla byn helt omfamnas av de jord
valls- och palissadanläggningar, som tillhöra det märkliga be-
fästningssystemet tvärs över Asplångendalen.1 

S;rax väster om Norrköping ligger Torlunda i Borgs s:n, i 
intimaste grannskap till trenne betydande kultplatser Vi, Odens-
åker och Skärlunda samt — på något längre håll — Ullevi. 
Avstånden räknas dock blott i km. Trots frånvaron av genitiv
form är man därför mest benägen att räkna detta Torlunda 
som kultnamn, deriverat av gudanamnet Tor, och ett kraftigt 
stöd finner detla antagande i den omständigheten, att bygdens 
andra Torlunda, beläget ej särdeles långt härifrån i Vånga socken, 
är förbundet med en stor mosse, vari år 1859 och 1860 gjordes 
ett av de vackraste svenska brakteatfynden: elt helt hängsmycke-
garnityr av brakteater, avslöjande mossen såsom en offermosse 
från folkvandringstid. Och till detta Torlunda med dess (Tors-) 
mosse ansluter sig vår ålderdomligasle brudrovsvisa, den halvt 
hedniska visan om "Unge Thor på Vångaberg", som rövade sin 
brud på Ramshäll2. I denna visa kan mycket väl dölja sig en 
under en chevaleresk medeltid omdanad Tor-sägen: bland Tor
myterna är ju brudfärden till Utgårda-Loke ett av de populäraste 
motiven. 1 visan namnes flerstädes Thor(e), Thoren, Tohl, och 
Ode(n). 

Till Olofskyrkorna i och omkring Bråbygden ha här alltså 
uppvisats ett antal motsvarande kultiska Tor-namn: 

1 k j tn för Hajeby i Skrukeby s:n synes denna namnförklaring gälla: "På 
Hajeby ägor ses en Borg, som orngifves pä 3 sidor av Roxen, och pä Land
sidan möter ett Kärr" (BROOCMAN, a. a. 11: 204). 

2 Förf. i Saga och sägen i Bråbygden, sid. 73—77. 
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Till Olofskyrkan i Norrköping svara 'Torsmåssen' och möj
ligen Torsnäs samt Torsklint, Torsborg och Torshag. 

Till Olofskyrkan i Vånga svarar mossen och offerlunden vid 
Torlunda i Vånga. 

Närmast till bygden kring Olofskyrkan i Kullerstad hör Tor
lunda i Borg. 

Slutsatsen av det ovan sagda är följande: 
I den bygd, där under medeltiden den östgötska Olofs

kulten har sitt centrum, kan med bevisande belägg från folk
vandringstidens början1 konstateras, att landskapets Torskult 
haft sitt huvudsä te . Torskulten här har varit så livlig, att forn-
diktning, folkvisor och bygdetradition fortplantat och alltjämt 
fortplanta densamma. 

Men även mot praktiskt taget alla övriga (kultiska) Tornamn 
i Östergötland svara Olofsvigda kyrkor: 

Strax intill Ö. Stenby lågo under medeltiden Torsnäs och 
Torslunda (nu förenade i Rotenberg). 

I nära grannskap till de båda Olofskyrkorna i Skönberga 
och Mogata låg det forna 1 mtl Torsvalla (nu under Bolltorp). 

Mot Olofskyrkan i Godegård svarar dels ett Torsjö, dels ett 
Torskult, bägge belägna i socknen. 

Den äldsta kyrkan i Horn var av trä och låg tillgänglig blott 
från sjön Åsunden å en udde norr om herresätet Hornsberg. Den 
söder om kyrk-udden belägna halvön har ännu i dag gården 
Torsåkra. Den kristna Olofskyrkan har alltså här anlagts i öppet 
konkurrenssyfte en bit ifrån en kultplats för Tor. 

I sin bäst utpräglade form låter denna Olofskultens konkur
rens med Torkulten eller kanske rättare: dess fullt naturliga fram
växt ur Torkult studera sig i V. Hargs socken. Harg betyder ju 

1 Såväl Torsklint som Torsborg ha utgrävts av Bror Sehnittger, som da
terar borganläggningarna och fynden frän folks uppehälle där till 400-talet. 
B. SCHNITTOER: Die vorgeschichtlichen Burgwälle in Schweden, i Opuscula 
arch. O. Montelio dicata 1913. B. NERMAN i Sverige, av Ahlenius och Sjögren; 
E. WESSÉN i Medd. fr. Ögs fornm. o. museiför. 1921 —- Torlundabrakleaterna 
äro av C-typ (1 större) och D-typ (9 mindre) och torde tillhöra tiden omkring 
500 e. K. 
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"sten(altare?), offerplats", och kyrkans namn röjer alltså, alt det 
kristna templet restes i närheten av det hedniska offerstället. Kyr
kan ligger emellertid på Torsnäs ägor.1 Harget var alltså Tors 
harg, kyrkan, som vid kristendomens anammelse efterträdde detta 
Torsharg, blev S:t Olofs kyrka. 

Men ännu ett stycke längre tillbaka torde denna religiösa 
utvecklings kontinuitetslinje kunna föras. 

Fig. 3. Olofskult, Tornamn och yxristningar i Östergötland. 
[Som synes sammanfalla nära nog alla landskapets säkra 

Tornamn med Olofskyrkor (ringarna)]. 

Det är nämligen påfallande, att samma bygd, som från yngre 
järnålderns början visar sig vara Torskultens centrum i landskapet 
och under medeltiden olofsdyrkans, redan under tidig brons
ålder är centrum för landskapets yxkult. Ett imponerande doku
mentmaterial till belysande av denna kult ligger förvarat i det 
stora landskapsarkiv, som hällristningarna utgöra2. En samling 

1 BROOCMAN, a. a, II: 744 uppger: kronogrund. E. WESSÉN har uppgiften 
om Torsnäs ägor. Medd. fr. Ögs fornm. o. museiför. 1921, sid. 138. 

2 Förf har publicerat ett flertal av dessa yxristningar vid Norrköping i 
Felsbilder der Provinz Ostgotland, Hagen i W. 1922. 
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sådana bronsåldersyxor avbildas här. Deras samband med kul
tiska förhållanden är väl nu så pass erkänt, alt denna sida av 
problemet här kan förbigås. 

Dessa ristningars karaktär av tidiga bronsåldersminnen torde 
väl framgå av yxtypen, faslän å andra sidan den möjligheten 
måste hållas öppen, att kultföremål kunna leva kvar med ar
kaiska former långt fram i tiden. De samtidigt avbildade svärden, 
t. ex. de bekanta vid Ekenberg, synas emellertid även bäst 

Fig. 4. Några yxbilder frän östgötska hällristningar (Himmelstalund, Skälv). 

komma överens med svärd från samma period, som de suppo
nerade förebilderna till de ristade yxorna, alltså 2:a perioden. 

Utom de stora yxristningarna vid Norrköping finnes en stor 
östgötsk yxristning nära Linköping — S:t Olofsgillets stad! — 
vid Gärstad i Rystads socken. Vidare förekomma ett antal yxor 
vid Hästholmen, V. Tollstad socken. 

Av en viss vikt är det nu alt kunna konstatera, att den ort, 
där den livaktigaste, segast kvarlevande Olofskulten i Sverige är 
iakttagen, S:t Olofs kyrka i Skåne, ligger just i den bygd, där 
Syd-Sveriges enda yxiistningscentrum är beläget: Simris- och 
Kiviksbygden i Skåne. Vid de allbekanta hällbilderna vid Järre-



14 Arthur Norden. 

stad och Simris 19 behöver jag här ej uppehålla mig, lika litet 
som vid Kiviksgravens yxformer.1 

En ytterligare slutsats blir alltså: Olofskultens—Torsdyrkans 
centrum är även den tidiga bronsålderns yxristningscentrum. 

Av intresse är det nu att få fastslaget, hur länge denna yx
kult kan antagas ha kvarlevat vid hällristningarna. En viktig an
tydan om tidsförhållandena härvidlag synes mig ligga i ett fynd, 
som jag för några år sedan gjorde vid en Leonardsbergsristning 
i Norrköpingsbygden. 

Berget ligger strax i närheten av den stora, klassisk vordna 
Ekenbergsristningen med dess bekanta svärd och yxor. För de 
bägge ristningarna bör förutsättas antingen samlidighel eller ett 
sammanhang av kontinuerlig utveckling, så mycket mer som 
den nya ristningen ligger i det stora hällristningsfältet Himmel-
stadlund— Ekenberg—Fiskeby—Leonardsberg och uppvisar ett 
egenartat figurelement ("ramfigur", inpunsad i mycket liten mi
niatyr), som binder den samman med ett stort antal andia yx
ristningar i Noirköpingsbygden.2 Den kan alltså mycket väl vara 
samtidig med de tidigaste hällristningarna och har i hela sin typ: 
talrika skålgropar, mycket enkla skepp, fotsulor, något iögonen
fallande tafatt och ursprungligt över sig. 

Den lilla bergklacken, varpå ristningen finnes, har i sin ena 
ända en rätt betydande hög, vars ena kant gått fram över en 
del av ristningen, täckande både skepp och skålgropar. Vid en 
närmare undersökning visade sig högen sannolikast utgöra rester 
av sådana eldbål, som tänts på ristningsberget och varpå Norr
köpingsbygden visat sig äga ett flertal exempel.3 Bl. a. finnas 

1 Yxristningar förekomma i övrigt i Skandinavien pä blott tvenne ställen; 
i Södermanland och ä Gotland. Även å Kinnekulle finms en yxa ristad, buren av 
en man. Sådana enstaka, obetydliga ristningar ha naturligtvis i detta sammanhang 
föga intresse. Först när en mångfald yxor, ofta i stora enhetliga grupj er, ligga 
utströdda över en hel bygd säsom i ösietgötland rch i Si åne, kan man därur 
utläsa en yxkult stark nog att genomgro bygdemectvetandet för länga tider ftamät. 

2 Jag har avbildat ristningen i Felsbilder, pl. 34. 
3 Det yttrande, intendenten Sarauw fäller om dessa högar i Götaälvsom-

rådets fornminnen, sid. 265, kan endast förklaras av hans obekantskap med 
högarna ifråga. 
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just vid Leonardsberg ej mindre än 3 undersökta sådana högar. 
Här ifrågavarande hög var 9 — 11 m. i diameter och 1.16 m. hög. 
Under jordfyllningen, som inklädde högen, låg en kompakt 
massa av skörbränd krossten och kolslybb. Det egentliga kol
lagret hade en mäktighet av 12 cm. och låg över en lokal morän-
avlagring på berget, som var 33 cm. djup. I närheten av högen 
fanns mycket kol. Några fynd av vilket slag som helst göras ' 
övrigt ej i dessa högar. 

Undersökningen hann emellertid ej denna gång slutföras, 
och då jag senare återvände till högen, hade i schaktväggen 
framsköljts en liten bronsknapp av 5:e-periodstyp, 
alldeles oskadd—den låg så högt i den övre sten-
fyllningen, att den kan antagas ha lappats vid något 
tillfälle, då högen givits sin nuvarande uppkastade 
och avrundade form. 

Man synes mig ej alldeles oberättigad att till- *' ' "r
a^p 

' ö ' & av btons frän 
mäta denna knapp bevisvärde för den teorien, att bålhöK vid 
kulten vid Leonardsbergsri>tningen utövats ännu i Leonatdberg, 
5:e perioden av bronsåldern, alltså under tidsskedet Nonköping.»/!. 
950—750 f. Kr. 

Från skilda punkter av en tidrymd, som omspänner tre och 
ett halvt årtusende, kan alltså fastställas en lokal kultutövning 
av ensartat innehåll på det här valda undersökmngsomiådel. 

Ur litteraturen hämtar jag följande iakttagelser om en snarlik 
lokal kontinuitet i kultövningen å andra håll här i Norden: 

Å några ställen på ön Bornholm (Smörenge, Soitemuld, 
Sylten, Lappegård, Ibsker, Sandegård) ha anträffats föremål av 
guld i stora lager av kulturjord, uppblandade med enstaka pryd
nadsföremål men däremot ulan all inblandning av redskap och 
vapen av brons eller järn. Kulturlagret utgöres lill slor del av 
"högst betydande rester efter mållider", vilka "ligga å emellanåt 
rätt ansenliga stensältninf.ar". Frinvaron av alla tecken till bo
sättning såväl som de inblandade föremålens dyrbara karaktär 
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föranleder STJERNA1 att i dessa egendomliga fyndorter se kult
platser, enligt allt att döma representerande en obruten kultut-
övning från tidpunkten för bronsålderns slut, då de därvid be
lägna gravfälten börja, till framemot 400—500 e. Kr., vilken tid 
ett flertal bland guldföremålen befintliga mynt tillhöra. 

Ett annat exempel på kontinuerlig offer-tradition från brons
ålder in i folkvandringstid kan hämtas från en dansk mosse vid 
Roibjerggaard, N. om Hobro2. 5—6 fot under mossens yta an
träffades jämte rester av täitstående tallar ett antal större och 
mindre av kullersten och jord uppbyggda "altaren". Dels under 
stenarna, dels ovanpå och omkring "altarena" upptogos talrika 
skärvor av lerkärl, Ivå ornerade dryckeshorn av kohorn, flera obe
arbetade kohorn m. m. Dessutom fanns ett vackert etruskiskt 
bronskarl. Det senare tillhör bronsåldern (Montelius: 4:e pe
rioden), de ornerade kohornen romersk järnålder, lerkärlen gå 
in i folkvandringstid, vadan hela offerplatsen alltså spänner över 
tiden omkr. 1000 f. Kr. — 500 e. Kr. 

För att nu återgå till utgångspunkten: — mellan yxan, som 
dagligen möter norcopensarens blick, blänkande i solen uppe på 
stadskyrkotornets spira, och de många yxbilderna på stenhällarna 
invid staden existerar ett idésammanhang, som vackert binder 
samman årtusendena och generationerna, där de skrida fram i 
outiömlig växling, förändring och förnyelse. Ett hedniskt bild
tecken från strandsamhället i dess bronsåldersform är nu i dag 
stadens emblem, stadskyrkans sköldemärke — det är mycket 
sällan i nordisk stadshistoria som en så storlinjig utvecklings
kurva kan uppdragas. 

Kvar står nu blott huvudfrågan olöst: innebära då bronsyxa, 
Torhammare och Olofsbila en obruten kultisk succesion? och vad 
gömmer sig i de tre Olofsvigda, samhörande öslgötakyrkornas gåta? 

I en senare uppsats skall jag söka lämna några bidrag till 
dessa frågors bättre belysande. 

1 K. STJERNA: Bidrag till Bornholms befolkningshistoria under järn
åldern, ATS 18:1, s. 67, varifrån citaten ovan hämtats. 

2 Se SOPHUS MULLER: Vor Oldtid, s. 589 f. 



ZUSAMMENFASSUNG: 

A r t h u r Norden: Die Sankt Olofaxt. Eine S tud ie uber die lokale 
Kont inu i tä t der Kultausi ibung. (S. 1). 

Norrköping ist die Stadt des St. Olof. Eine diesem Heiligen geweihte 
Kirche wird in der Stadt schon 1185 erwähnt. Sie gehörte, so wie die Kirche 
von Svinstad, dem Marienkloster in Askeby. Alle drei Kirchen waren St. Olof 
geweiht. Ein mittelalterlicher St. Olofkultus känn an 25 anderen Orten in 
Östergötland konstatiert werden. König Olof in Norwegen besuchte wohl 
Platze in Schweden, was aber nicht als Ursache fiir den volkstumlichen Kultus 
hier angeserien werden känn. Olof hat, wie schon vorher andere Verf. hervor
gehoben haben, die Funktionen der Gottes Tor geerbt. Auch der Torkultus ist 
mit derselben Gegend, in Ost-Östergötland, in welcher später St. Olof vereehrt 
wurde, stark verkniipft gewesen. Das bezeugcn verschiedene mit Tor zusam-
mengesetzte Lokalnamen in den Gegenden, wo es Olofkirchen gibt. Der Tor-
kult war so lebhaft, das altschwedische Dichtung, Volkslieder und Tradition 
der Gegend ihn fortgepflanzt haben, und ihn noch immer fortpflanzen. 

In denselben Gegenden, in welchen Olof mit seiner Axt und Tor mit sei
nem Hammer verehrt worden sind, wurde schon ein lebhafter Kultus während 
der fröhen Bronzezeit getrieben. Das geht aus den Felsenritzungen mit ihren 
Mengen von Axten hervor (Fig. 4). Diese kommen bei Norrköping sehr zahl
reich vor. Zum Vergleich känn hervorgehoben werden, dass die St. Olofkirche 
in Skåne, wo der Olofkultus sich standhaft erhalten hat, dem sudschwedischen 
einzigen Felsenrilzungszentrum, der Gegend von Simris und Kivik, nahe liegt. 
Eine Felsenritzung bei Leonardsberg, in der Nähe von Norrköping, gleichzeitig 
mit nahe liegenden Felsenritzungen aus der älteren Bronzezeit, war leilweise 
von einem Hugel mit einer dicken Kohlenschichte zu unterst bedeckt. In diesem 
Hiigel gab es einen Doppelknopf aus Bronze aus der 5. Periode (Fig. 5). Der 
Verf. zieht daraus den Schluss, dass der Kultus bei den Leonardsbergritzungen 
noch während der 5. Periode der Bronzezeit ausgeubt wurde. Es känn ein Zu
sammenhang zwischen den Kulten vom Anfang der Bronzezeit und dem Ende 
des Mittelalters bemerkt werden. 

Fornvännen 1925. 


