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SANKT OLOVS HJÄLM OCH SPORRAR 
SVERIGES ÄLDSTA BEVARADE TROFÉ 

AV 

BENGT THORDEMAN 

„Domftrfen / som uöi Syn f)unorc6e 21ar 
„t}ar caeret nannfunöig i Horfccn / 

„Dcn oruff et har mangen (Sienooröigfyeos Caar: 
„2)en tre (Sang' er braenöt u6af Coroeu; 

„Vib ^ienöernes P0I6 _il f}esternes Stolö 
„Dcn ogsaa fornanfclet er noröen. 

S
å kväder på tidens svarvade språk rimsmeden Marcus Vol-
qvartz i en klagodikt från början av 1700-talet1 om den för
nedring som övergick Trondheims domkyrka år 1564, då 
Erik XIV genom en snabb framstöt in i Tröndelagen ville 

bryta danskarnas farliga inringning av Sverige under sjuårskri
get.2 Detta fälttåg är en för svensk krigföring föga smickrande 
episod. Ockupationstrupperna sökte på 1500-talets barbariska sätt 
befästa sin ställning med ett hänsynslöst skräckregemente.3 Galgar 
upprestes på Trondheims torg och runt omkring på landsbygden, 
och detta icke blott till prydnad, obekväma personer mördades eller 
bortfördes, förmögenheter konfiskerades, brandskatter och andra 
olagliga pålagor utkrävdes med kortast möjliga frist, ja, anföraren 
för de svenska trupperna, fransmannen Claude Collart, begärde 
t. o. m. att borgare och bönder skulle göra krigstjänst åt inkräk
taren. Man använde sig också med fördel av inhemska män, som 
gingo erövrarnas ärenden och insattes som fogdar och borgmästare. 

1 G. S c h ö n i n g , Beskrivelse över den tilforn meget präktige og vidt 
berornte Dom-Kirke i Throndhjcm, Throndhjom 1762, s. 332. 

2 I n g v a r A n d e r s s o n , Erik XIV, Stockholm 1937, s. 150 ff. Den s., 
Svenskt och europeiskt fomtonhundratal, Lund 1943, s. 93 ff. 

3 L. Daae , Krigen Nordenfjelds 1564, Christiania 1872, s. 12 ff. 
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Fig. 1—2. »S:t Olovs hjälm och sporrar.» 
•St. c)l.tv's helmet and spurs». 
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Det var den 9 febr. 1564 som Collart med 4 000 man, varav 300 
skidlöpare, bröt in i det dä norska Jämtland, där han intet mot
stånd mötte. Kort därefter, den 21 febr., fortsattes framryck-
ningen över fjällen in i Verdalen och den 28 febr. stod man fram
för Tröndelagens enda fästning, ärkebiskopsborgen Steinvikholm, 
som spärrade vägen till Trondheim. Enligt en samtida dagbok skall 
kommendanten av »Kvinderaad» ha förletts att kapitulera, och den 
8 mars svuro Trondheims borgare och kaniker trohetsed till den 
svenske konungen. Tack vare bristfällig försvarsberedskap och be
folkningens vankelmod hade erövringen, trots svaga militära re
surser, kunnat genomföras på mindre än en månad, en för den ti
den onekligen aktningsvärd prestation. Men det visade sig snart att 
ockupationen vilade på en mycket bräcklig grund. Redan den 3 
maj återtogs Trondheim av en undsättningsexpedition från Bergen 
och den 22 maj kapitulerade Collart på Steinvikholm utan villkor. 

Collart hade också varit nog oförsiktig att på ett tidigt stadium 
återsända en stor del av sitt krigsfolk. Den 29 mars drog en trupp
styrka på 1 800 knektar från Trondheim till Sverige, och med dem 
sände Collart tvenne troféer4 till Erik XIV, nämligen ingenting 
mindre än Norges nationalhelgon Olov den heliges stoft samt hans 
hjälm och sporrar. Lyckligtvis tröttnade den svenska soldatesken 
snart på att släpa med sig helgonkonungens lik, som kvarlämnades 
redan vid Flygoms kyrka i Stjördalen, varifrån det den 8 juli 
under stor pomp och ståt och deltagande av hela Trondheims be
folkning återfördes till domkyrkan.5 

Hjälmen och sporrarna däremot medtogos av trupperna till Stock
holm, där de uppsattes i Storkyrkan. Ar 1865 överlämnades de till 
det då i nationalmuseibyggnaden inflyttande Statens Historiska 
Museum, till vars främsta vapenhistoriska dyrgripar de alltjämt 
höra. 

Forskningen har dock sedan länge varit på det klara med att 
dessa rustningspersedlar ingalunda kunna ha tillhört Olov Haralds
son.6 Hjälmen är en s. k. salade från 1400-talets senare hälft och 

* Jag använder här ordet trofé icke i den mera inskränkta betydelse 
det synes ha fått i den militära terminologien (fanor, standar, artilleri-
pjäser, musikinstrument) utan i den ursprungliga betydelsen av allt slags 
byte, vilket högtidligen anbringas till minne av en seger. 

5 J. M e y e r, Domkirken i Trondhjem, Trondhjem 1914, s. 46. 
• Det första tvivel härpå, som framställts i litteraturen, torde återfin-
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Fig. 3—4. 
Hjälmen och mästarstämpeln. 

The helmet and stamp ol the master. 

är ett av de förnämligaste proven på denna hjälmtyp, som bevara t s 

till vå r a dagar . Även de ovanl igt p rak t fu l la s p o r r a r n a härs tamma 

från ungefä r samma tid. 

H j ä l m e n , som är utbamrad ur ett järnstycke, är framtill försedd 
med en horisontal ögonspringa och baktill utdragen till en spetsig snibb. 
Runt hjässan, strax ovan ögonhöjd, löper en rad av 12 nitar (varav 
en bortfallen), vilka tjänat till att fasthålla den stoppning, som funnits 
i hjälmen. Ytterligare finnas tvenne nithäl, ett mitt i hjässan och ett 
baktill med kvarsittande nit strax nodanför den förstnämnda nitraden. 
Tvärs över hjässan, 1 cm bakom nithålet, har hjälmen träffats av ett 
hugg, sora trängt igenom järnet. Vidare finnas några smärre bucklor 
varjämte spetsen baktill är kraftigt stukad. 

Intill underkanten är framtill på vardera sidan ett mästarmärke in
slaget, bestående av en sköld med ett hästskoliknandc tecken omslutande 
en halvmåne. Samma märke förekommer, enligt vad chefen för Wallaco 
Collection i London Mr. James G. Mann haft vänligheten påpeka i ett brev 
av den 18/2 1943, på en salade, daterad till omkr. 1460, i Metropolitan 
Museum i New York (The Dino Collection B 10)7, och ett liknande märke, 
som har en femuddig stjärna i stället för halvmånen, återfinnes enligt 
Manns anteckningar på en salade, mycket lik vår, i Hessisches Landes-

nas hos H. J a c o b IB ii s — J. L a u r e n t z c n , Museum Regium, Köpen
hamn 1710, I I : I I I : 30. 

' B a s h f o r d D e a n , European Arms and Armour, New York 1905, s. 
126, fig. 50 E, 62. 
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museum i Darmstadt. Vilken verkstad som använt dessa märken är ej 
känt, men man kan gissa på att tillverkningsorten är Sydtyskland eller 
Flandern. 

Längd 420 mm. Bredd 227 mm. Höjd 240 mm. Vikt 2 160 gr. 
S p o r r a r n a äro förfärdigade av järn och förtenta. Halsen är myckel 

lång och rak, trissan stjärnformig med mycket långa strålar. På halsens 
yttre sida och runt bygeln äro anbragta utstansade krönta minuskel-s, 
sammanlagt 14 st. på vardera sporren. Innanför de yttersta av bygelns 
minuskler sitter på vardera sidan en likaledes utstansad stjärnformig 
ögla; i denna ögla och i tvenne hål på bygeln voro fastade rembeslag, 
två på varje sida, varav nu sammanlagt fyra äro bevarade. Ovan halsons 
inre del och anslutande till bygeln ligger ett beslag, bestående av två 
snodda järntrådar, vilkas ändar äro utplattade till eklövsliknande orna
ment. Trissorna bestå av vardera tio strålar, fria från varandra ända till 
centrum. På den vänstra sporren äro två av dessa avbrutna till ungefär 
halva sin längd, varefter den ena åter blivit uppslipad, vilket visar att 
sporrarna verkligen använts och ej endast utgjort dekorationer. 

I Nationalmuseet i Köpenhamn finnas sedan gammalt tre sporrar, så 
lika dessa, att de måste vara utförda i samma, säkerligen danska verk
stad. De äro likaledes på samma sätt prydda med krönta minuskler.8 

Hans Hildebrand har framkastat att s-et tillsammans med kronan skullo 
betyda s a n e t e r e x , helige konung.9 Denna tydning måste dock förut
sätta att de tillverkats såsom substitut för verkliga Olovs-reliker, vilket, 
som vi skola se, knappast är troligt. Den omständigheten, att de danska 
sporrarna alla bära olika bokstäver, gör Hildebrands tanke än mer osanno
lik och jag är närmast böjd för att tro, att det är ägarens namninitial det 
är fråga om. Dr Poul Nörlund har påpekat, att på kalkmålningarna i 
Jetsmarks kyrka i Vendsyssel liknande långhalsade sporrar med stora 
hjul finnas återgivna. Då en del av dessa målningar äro daterade 1474, 
och de här ifrågavarande härstamma från ungefär samma tid som de 
daterade, erhåller man en tidsbestämning för sporrarna som på ett för
träffligt sätt överensstämmer med hjälmens, varför det är troligt att 
dessa persedlar även ursprungligen hört tillsaramans. 

Total längd inkl. trissa och bygel 350 mm. Trissans diam. c. 120 mm. 
Halsens längd 210 mm. Avstånd mellan byglarnas skänklar 90 resp. 98 mm. 

Hjälm och sporrar ha i Statens Historiska Museum inv.-nr 3504. 

I Sver ige ha r t radi t ionen så långt man kan följa den t i l lbaka för

mält at t t rofén togs i Trondhe ims domkyrka . I Norge däremot ha r 

man var i t bä t t re unde r r ä t t ad om dess u r s p r u n g . I sin sk i ldr ing av 

fäl t tåget omtalar L u d v i g Daae 1 0 att en t i l l fångatagen k r ig sman i 

8 Museum Regium I I : III, tab. III, fig. 30 c—e. 
9 Sveriges Medeltid II, s. 346. 
10 A. a. s. 18 n. 3. 
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svensk tjänst vid namn Lauritz van Hameln vid ett förhör den 27 
juli 1564 meddelat, att Collart sänt Erik XIV S:t Olovs hatt och 
ett par sporrar, som nu hänga i Stockholms kyrka och som tillfö-
rene hängde på Steinvikholms slott.11 Daae tillfogar att föremålen 
troligen vid reformationen överförts till Steinvikholm. Detta är i 
och för sig mycket troligt, ty då ärkebiskop Olav Engelbrektsson 
förberedde sin flykt från Trondheim till Nederländerna år 1537 lät 
han bl. a. från domkyrkan till Steinvikholm flytta över en mängd 
av kyrkans dyrbaraste skatter såsom S:t Olovs skrin och flera 
olovsreliker.12 Det vore ju mycket naturligt att tänka sig att S:t 
Olovs hjälm och sporrar befunno sig bland dessa minnen av helgo
net. Visserligen voro de i själva verket, som redan nämnts, mer än 
fyrahundra år yngre än vad traditionen uppger. Troligen ha de 
blivit uppsatta i kyrkan vid en avliden riddares grav enligt medel
tida sed varvid efter någon tid S:t Olovs namn knutits till dem, 
måhända därför att de haft sin plats i närheten av hans skrin.13 

Det kan dock ej undgå att förvåna att en sådan traditionsväxling 
kunnat gå så fort, på föga mer än omkr. ett halvsekel, vid en tid då 
varje människa, tycker man, ännu borde haft klart för sig att före
målen voro av ett relativt ungt datum. Det synes under sådana för
hållanden troligast att traditionsväxlingen ägt rum på Steinvik
holm, där dessa persedlar, kanske av misstag, råkat sammanblandas 
med olovsreliker. Men det finns slutligen också den möjligheten att 
hjälmen och sporrarna över huvud taget icke kommo från dom
kyrkan utan tillhörde ärkebiskopens rustkammare på borgen och 
att deras anknytning till S:t Olov helt enkelt var uppdiktad av Col-

11 överintendenten R. Cederström, som 1937 excerperat notisen i Rigs-
arkivet i Köpenhamn, har haft vänligheten att ställa den till mitt för
fogande. Den lyder: >Claudi[us] sende Konngenn iij gamraell Fennicker/ 
och Sti Olluffs hatt och j paar Spoore/ som nu honnger wdj Stockholms 
Kircke Och henngde tilfornne paa Stenuigsholms Slott.> (Sverrig A, Op-
snappede svenske Breve 1564.) Jfr Nordisk Kultur XV, Dräkt, s. 171. 

12 F. B. W a 11 e ra, Steinvikholm, Trondhjem 1917, s. 77. 
13 Måhända har den avlidne själv begärt att dessa persedlar skulle få 

en hedersplats i närheten av S:t Olovs skrin på samma sätt som Jon 
Martinsson på Sudrem i sitt testamente av år 1400 föreskrev >at min 
skjold og hjelm skal ophengis i hellig Kaarsis Kirchekoer der som dend 
unge Kong Haagen huiler». S. G r i e g , Skjolder som epitafier i norske 
kirker, Universitetets Oldsaksamlings Arbok 1938—1940 s. 125. Jfr J. G. 
Mann, Two Fourteenth-Century Gauntlets, Ant. Journ. 1942, s. 120 ff. 

13 — Fornvännen 1943. 
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lärt för att göra dem värdefullare som troféer i kung Eriks ögon.14 

En dylik bluff får man väl inte anse ligga helt utanför Collarts 
uppfinningsförmåga. 

Därmed må förhålla sig hur som helst, säkert är att de kommo 
till Stockholm såsom dyrbara troféer. Vid vilken tid och av vilken 
anledning de uppsattes i Storkyrkan finnas inga direkta upplys
ningar om, men det måste ha varit omedelbart efter framkomsten 
eftersom van Hameln vid förhöret den 27 juli kunde säga att de 
hängde där. Att de funnos där i början av 1600-talet framgår såväl 
av Johannes Messenii stockholmskrönika som av hans samtida och 
antagonist Erik Jöransson Tegels Erik XIV:s historia. Messenius 
skaldar på tal om Storkyrkan:18 

>Och under thenna kyrkios hwalf 
henger, som iagh tigh will båda, 
om tu har lust them at skåda, 
sancht Olufz sporar och stormhat, 
som hölles för eij ringa skatt 
i Norge, och fördes hijt tå 
när kungh Erich slog juten på.> 

Tegel åter berättar på sin mera nyktra prosa:10 »— — — och 
ibland annat byte och rof, som krigsfolket ifrå Norige med sig 
hemförde, så hade de tagit i Trondhems kyrka Sanete Konung 
Olofs stålhatt och spårar, som hängde utöfwer Hans Graf, hwilka 
blefwo sedan til en åminnelse uphängde här uti Stockholms Stads 
Kyrka, där de ännu hänga på denne dag.> 

14 Hjälmen och sporrarna finnas ej upptagna i det inventarium som 
upprättades på Steinvikholm den 3 juni 1537 av den danske befallnings
man, som efter ärkebiskopen installerat sig på borgen (II. M a t h i e s e n , 
Steinvikholms slöt og dets bygherre, Kristiania 1906, s. 54 ff.). Detta in
ventarium upptar de viktigaste av olovsrelikerna samt av rustkamraaren 
eldvapen men inga andra vapen. Enligt vad antikvarien C. R. af Ugglas 
påpekat för förf. har T h o r K i e l l a n d (Norsk Guldsmedskunst, Oslo 
1927, s. 165) räknat hjälmen och sporrarna bland domkyrkans klenoder. 
Det framgår emellertid ej klart om han därvid stöder sig på någon doku
mentarisk källa eller blott godtager traditionsuppgiften. 

15 J. M e s s e n i u s , En lustigh och trowärdig Chrönika om Stockholm 
(1629) (Hist. Bibi. I, Stockholm 1875) s. 158, v. 3 032—3 038. 

" E r i c J ö r a n s s o n T e g e l , Konung Erics den XIV:des Historia, 
utg. av A. A. von Stiernman, Stockholm 1751, s. 115. 
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Att just Storkyrkan utvaldes till förvaringsplats för denna högt 
skattade trofé får väl delvis anses hänga samman med dess egen
skap av helgonrelik, men huvudsakligen berodde det väl på att 
Stockholms Storkyrka betraktades mer eller mindre som ett na
tionellt panteon, en karaktär som kanske börjat knytas till helge
domen redan genom Magnus Erikssons och drottning Blankas krö
ning där 1336 och som belastats genom uppsättandet 1489 av det 
stora segermonumentet över Brunkebergsslaget, Notkes mäktiga 
S:t Göransgrupp. Att denna egenskap hos Storkyrkan var i högsta 
grad levande vid den tidpunkt då S:t Olovs hjälm och sporrar an
lände till Stockholm framgår av att de troféer, »twå Ryttare Fanor 
och Tolff Kneckte Fänikor», som tagits vid Svarterå och Varberg 
under fälttåget 1565, »alle til en åminnelse blefwo uphängde uti 
Stockholms stora Kyrka» i samband med ett stort triumftåg som 
Erik XIV anordnade den 29 jan. 1566.17 Ett liknande triumftåg hös
ten 1564 skildras målande av Tegel:18 

Konungen »drog in i Staden den 22 Octobris med stor triumph, 
nästan på det sättet, som de romerske Consules fordom triumphe-
rade, och då han kom ridandes igenom söderport, redo alle hans 
blancke ryttare främst för Honom med Härpukor och Trumpeter. 
Därnäst gingo de, som buro alla de Fanor, Fänikor och flaggor, 
med uddarne ned åt och ihopswepte, som Hans folk, både til watn 
och land, denna resa wunnit hade. Sedan så gingo alle de Danske 
fångar, både adelsmän och den gemene hop, twå och twå tillhopa 
bundne, så at hwardera hade en hand lös, och med den andra handen 
til sammanbundne, de, som woro utaf Adel med hwit silkes band, 
och de andre med et hampesnöre; därefter redo Konung Eric Adels
män, Herrar och Cammarjunkare, och näst för Konungen redo tre 
Hans drängar, och så efter Honom andre tre, som woro uppå det 
kosteligastc klädde uti rödt sammet med gylden bordar och skiöne 
stormhattar ganska ståteligen utsmyckade, efter hwilka redo alle 
Kon. Erics Ryttare. Uti alla gator i Staden och emellan gattumun-
narne woro kostelige tapetserier iipslagnc, däruppå de Swenske 
och Trojaniske Historier författade woro, och eljest war där myc
ket annat prål, både med skiutande och annat mera, som här nu icke 
alt behof giöres at uprepetera och boskrifwa.» 

17 A. a. s. 218. 
" A. a. s. 140. 
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Om ej Lauritz van Hameln redan den 27 juli omtalat att hjälmen 
och sporrarna hängde i Storkyrkan skulle man närmast velat före
ställa sig att de medföljt i triumftåget den 22 okt., som väl gällde 
årets samtliga krigsföretag, alltså även det mot Trondheim, var
efter de jämte övriga troféer i likhet med dem från följande år 
blevo uppsatta i kyrkan. Men måhända hade den från Trondheim 
återvändande truppstyrkan beretts ett liknande högtidligt motta
gande ehuru av mindre proportioner, varvid troféerna överlämnats 
till stadskyrkan. Att de, i motsats till övriga troféer, fingo för fram
tiden kvarstanna där, har väl förnämligast sin grund i deras före
givna egenskap av helgonreliker, en omständighet som gjort att de 
torde vara de äldsta troféer som bevarats i vårt land.19 

Det är säkert ingen tillfällighet att denna den tidigaste expone
ring av troféer, som vi känna, till tiden ungefärligen sammanfal
ler med de tidigaste antydningarna av museal samlingsverksamhet, 
som vi kunna spåra i Sverige. På 1570-talet insamlade den kände 
krönikeskrivaren och genealogen Rasmus Ludvigsson äldre sven
ska mynt i syfte att bevisa Sveriges urgamla rätt till vapnet tre kro
nor,20 och det torde vara denna myntsamling som upptages i en 
inventarieförteckning för riksarkivet från något av de första åren 
av 1600-talet21 och som därmed utgör K. Myntkabinettets och Sta
tens historiska museums äldsta kärna. På Erik XIV:s tid var det 
också som K. Rustkammaren skildes från Klädkammaren,22 och i 
samband härmed har väl insikten vaknat att de äldre kungarust
ningarna och andra kungliga personminnen borde bevaras ej som 
rustningspersedlar och rekvisita utan som historiska reliker. Det 
är det historiska sinnet, intresset för traditionen, den vetenskap
liga forskarhågen, som nu börjar göra sig gällande även i förhål
lande till de stumma föremålen och som i samtidens ögon förvand
lar de döda tingen till talande minnen om det levande förflutna. 

19 Enligt benägna upplysningar av överintendenten R. Cederström och 
överstelöjtnant Th. Jakobsson torde inga äldre troféer vare sig i form 
av fanor eller vapen finnas bevarade i Sverige. 

20 U. W i 11 e r s, Myntsamlande i samband med trekronorstvisten, Nor
disk Num. Årsskrift 1937 s. 101 ff. 

21 II. S c h u c k , Kgl Vitterhots Historie ooh Antikvitets Akademien II, 
Stockholm 1933, s. 274. 

" R . C e d e r s t r ö m — G. M a l m b o r g , Den äldre Livrustkammaren 
1654, Stockholm 1930, s. XVII. 
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Den uppskattning, som länge ägnades trofén från Trondheim, 
framgår kanske bäst av den omständigheten att den bereddes en 
plats i Erik Dahlbergs nationalverk Svecia Antiqua. Kopparsticket 
(pl. 1:28) är utfört av F. Campion. Graveringen av plåten påbörja
des i nov. 1667 och fyra provblad trycktes den 4 juli 1669.23 En 
notis i Palmsköldska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek ger 
närmare besked om hur trofén var placerad i kyrkan: »Uppå sidste 
Pelaren på Norre sijdan om Stoore gången hengia öfwerst opp un
der Kyrckiohwalfwet S. Oluffs Norries Konungs Ståhlhatt och Spå-
ror».24 Från denna plats flyttades de då en läktare uppfördes för 
Gustav I ILs kröning 1772 till en pelare närmare altaret.25 »Skada», 
utropar dock en beskrivning av kyrkan, »att detta i alla händelser 
märkvärdiga minnesmärke har blifvit placerat så högt upp på pe
laren att man knappast kan se det med blotta ögat.»26 Den enda in
teriör från Storkyrkan där man tycker sig skymta hjälmen, som jag 
lyckats finna, bär ocksä syn för sägen — placeringen måste ha 
varit mycket ofördelaktig.27 

Med hänsyn till den höga värdesättning av trofén, som kommer 
till synes i litteraturen, kan det tyckas egendomligt att den icke 
finnes upptagen i någon av kyrkans bevarade inventarieförtecknin
gar, utom den som 1828 upprättades till följd av K. maj:ts förord
ning angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande.28 

W E . V e n n b e r g , Svecia Antiqua, Stockholm 1924, s. 44 f., 127. Bland 
originalteckningarna till Sveda-verket i K. Bibliotekets planschsamling 
finnas två teckningar till detta blad, en lavering och en bläckteckning 
(Dahlbergska saml. 1:41). 

21 Palmsk. saml. vol. 262 p. 22 f. Samma uppgift återfinnes i J. G. R ii d-
1 i n g, Det i Flor stående Stockholm, Stockholm 1731, s. 24 f. 

25 J. E l e r s , Stockholm I, Stockholm 1800, s. 126. P. R. F e r 1 i n, 
Stockholm stad, Stockholm 1858, s. 1154 f. Enligt sistnämnda arbete sutto 
de på andra pelaren å högra, d. v. s. norra sidan från altaret och samma 
lokalisering har även Liljegrens beskrivning av kyrkan (ms i ATA) 
och kyrkorådsprotokollet av den 10/6 1857, varför uppgiften i Stockholms 
Tidning 8/9 1824 att de sutto på första pelaren på samma sida måsto 
anses bero på en felskrivning. 

26 O c t a v i a C a r l é n , Stockholms kyrkor, Stockholm 1864, s. 31. 
27 Blyertsteckning av C. J. Billmark dat. 18/8 1860 i Nationalmusei hand-

teckningssamling (I B 536). 
28 Stockholms Stadsarkiv, Storkyrkan. Ej heller beskrivningen av Stor

kyrkan i inventariseringsverket Sveriges Kyrkor omnämner S:t Olovs 
hjälm och sporrar. 
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Fig. 5. 
Storkyrkan mot väster. Blyertsteckning av C. J. Billmark, dat . 

18 aug. 1800. Nationalmuseum. 
Det är troligen »S:t Olovs hjälm» som man ser pä närmaste 

pelaren till höger, ungefär på bildens halva höjd. 
Storkyrkan, Stockholm, looking towards the west. 1'encil drawing by 
C. J. Billmark, dated 18th Aug. 1860. National Museum. It is probably 
•St 01av's helmet» which is seen on the nearest pillar on the right, 

approximately halrway up lhe picture. 

Förklaringen härtill torde vara att den ej betraktades som kyrkans 
egendom utan som ett slags deposition där från staten. Detta be
lyses av kyrkorådets svar på en framställning 1854 från ståthålla
ren J. H. Schlitzercrantz att få flytta den till prins Gustavs palats 
(Arvfurstens palats). Kyrkorådet uttalade nämligen »att det ej an-
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såg sig hafva rättighet till bortflyttning af ett, af en Svensk Ko
nung (Erik XIV) åt Storkyrkan öfverlemnat monument».29 Schtit-
zercrantz, som själv var en framstående vapensamlare, hade säker
ligen avsett att föremålen skulle användas som effektfull dekora
tion i prinsens våning, men kyrkorådet hade tydligen en riktig 
känsla av att en trofé i främsta rummet har sitt värde som ett 
historiskt dokument och ej borde få degraderas till prydnadsföre
mål. 

I god överensstämmelse härmed var kyrkorådet tydligen utan 
större tvekan på det klara med sitt ställningstagande då riksantik
varien Bror Emil Hildebrand i en skrivelse av den 13 nov. 186530 

anhöll att hjälmen och sporrarna måtte få införlivas med Statens 
historiska museums samlingar. Den 18 nov. tillstyrktes framställ
ningen utan motivering av kyrkorådet, och redan den 28 i samma 
månad var kyrkostämman färdig med sitt bifall. Att vi numera 
däremot icke kunna gilla kyrkostämmans samtidigt fattade beslut 
att till museet överlämna även Notkes S:t Göransgmpp (som f. ö. 
vid denna tid hade en undanskymd och ovärdig uppställning i kyr
kan), hänger naturligtvis samman med att detta utomordentliga 
konstverk från början skapats och komponerats för just detta 
kyrkorum. 

Några få år tidigare hade trofén från Trondheim varit utsatt för 
en annan attack. Kyrkorådsprotokollet av den 10 juni 185731 för
mäler nämligen att rådman L. A. Weser inkommit med en skrivelse, 
i vilken hemställdes att hjälmen och sporrarna måtte återställas till 
Trondheims domkyrka. Som motivering anfördes »att dessa byten, 
utan ära tagna i oblodig strid från en plats, som bort vara fridlyst, 
ingalunda kunde räknas till de dyrbara segerminnen, som vårt fä
dernesland eljest eger, och att de, i sig sjelfva värdelösa, likväl för 
Norrska folket ega den höga betydelsen af lemningar efter dess 
gamla skyddshelgon, hvadan det vore brödrafolket värdigt dessa 
för Norrmännen dyrbara minnen återlemna.» Ärendet blev bordlagt, 
men det har icke lyckats mig att finna någon ytterligare behand
ling av detsamma, varför man får anta att det gavs den under då-

29 Stockholms Stadsarkiv, Storkyrkan, S. F., K. III, 13: 1/9 1854, § 4. 
30 Storkyrkans arkiv, kyrkostämmo- och kyrkorådsprot, bil. till kyrko-

stämraoprot. 28/11 1865. 
S1 Stockholms Stadsarkiv, Storkyrkan, S. F., K. III, 13, § 9. 
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varande förhållanden enda förnuftiga lösningen: det fick självdö. 

Man får skänka kyrkorådet sin högaktning att det ej lät sig snärja 

av den till synes bestickande motiveringen. Numera inse vi emeller

tid att denna motivering var alltför känslobetonad. För oss spelar 

det ringa roll hur trofén vanns. Den finns, och den bör finnas, som 

en levande erinring om ett historiskt faktum och den är själv en 

del av detta, liksom sättet varpå den erövrades — föraktligt eller 

hedersamt — är ett historiskt faktum som ej kan rubbas. Vi, sena 

tiders barn, ha föga del vare sig i hedern eller i nesan. För oss 

är det av större vikt att se till vår egen heder. Och vi inse att en 

strålande Viktoria kan ha sina outplånliga fläckar men också att 

ett nederlag kan äga sin evigt bestående heroism. 

SUMMARY 

BENGT THORDEMAN: St. Olavs helmet and spurs. 
In 1561, during a war with Denmark and Norway, a Swedish force cap-

tured Trondheim and the surrounding districts. In Steinvikholm, the 
stronghold of the Norwegian archbishops, the commander took by way of 
booty a helmet and a pair of magnificent spnrs (figs. 1—4), which were sent 
homo to King Erik XIV of Sweden, having, as it was claimcd, belonged 
to the Norwegian saint-king Olav. King Erik, probably in connection with 
a triumphal procession, had them placed in Storkyrkan (now the Cathédral) 
in Stockholm, where they remained as highly valued trophios (fig. 5) until 
1865, when they were transferred to the National Museum of Antiquities. 

Since the eighteenth century it has been dear that the artides could not 
have belonged to St. Olav, who fell in 1030. The helmet is an unusually 
beautiful salade from about 1460. In two places it bears the stamp of a 
master (fig. 3), which is also to be seen on a salade in tho Metropolitan 
Museum. However, it is not known to which workshop the stamp belongs. 
The spurs are approximately contemporary with the helmet. In tho National 
Museum in Copenhagen there have long been three spurs so like these that 
they must have been produccd in the same — certainly Danish — workshop. 
Similar spurs are also reproduced in a plaster-painting in Jetsraark Church, 
in Denmark, from the latter half of tho fifteenth century. 

It is probable tbat tho hdmet and spurs had been put up in Trondheim 
Cathédral in connection with tho burial of some knight, in accordancc with 
tho custom of the time, and that they were subsequently confused with ar
tides which had belonged to St. Olav, whose reliquary was in the same 
place. This confusion probably arose when the relics of St. Olav were 
moved in 1537 from the cathédral to Steinvikholm — unless their association 
with St. Olov was invented by the Swedish commander to impress his king. 


