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Några ord om konung Olof Haraldssons uppträdande 
på Gotland. 

Af 

P. A. Säve. 

"Fram, fram kristmän, korsmän, kungsmän !" 

K. Olaf d. Hel. saga. 

Såsom allbekant har Olof Haraldsson i Norge enligt sagor-
nas ord med sina härskepp någongång besökt Östersjön och då, 
utom andra vikingabragder, styrt till Gotland samt lagt i land 
vid öns östra kust. - Härom heter det hos Snorre Sturleson uti 
k. Olof den heliges Haraldssons saga (kap. 6), att "konung Olof 
seglade om hösten (enligt P. A. Munch, år 1007) till Gotland, 
och beredde sig att der härja; men gotländingarne hade försam-
lat sig och skickade män till konungen, erbjudande honom skatt 
af landet. Härmed var konungen nöjd, tog skatt af dem och 
blef der qvar öfver vintern"; samt vidare om en annan färd 
(kap. 191): "när sommaren kom (enligt Munch, år 1029) gjorde 
konungen sig resfärdig och skaffade sig skepp (i Sverige), hvarpå 
han seglade bort då om sommaren, och stannade ej förr, än han 
kom öster i Gardarike"; och slutligen (kap. 203) "när våren kom 
(enligt Munch, 1030) och isarna lossnade, - - - gåfvo (de) sig 
med första gynnande vind till sjös (från Gardarike), och hade 
en lycklig resa. När konung Olof kom med sina skepp till 
Gotland, fick han der tidningar från Sverige och Danmark samt 
ända ifrån Norge - - - och att riket var höfdingelöst; ty fat-
tade konungen - - - godt hopp om utgången af sin färd. 
De seglade dädan, när vinden blef tjenlig, styrande sin kosa till 
Sverige". Här talas temligen tydligt om tiden för Olofs första 
uppträdande på Gotland, nämligen att det skett efter den äfven-
tyrliga flykten från Kungssund i Mälaren (1007); men det säges 
icke om Olof under sin färd från Norge (1029) besökte ön, då 



248 

det deremot anfores, att han under hemresan från Gardarike till 
Norge (1030) uppträdde härstädes, dock utan att för någotdera 
besöket landningsstället nämnes. - Uti Guta-sagan åter säges 
(kap. 3) att "konung Olof den helige kom flyende från Norge 
(enligt Munch 1029) med skepp och lade sig i den hamn, som 
(man) kallar Akrgarn; der låg Olof den helige länge". Der-
efter omtalas, att han bytte vängåfvor med höfdingen Ormika af 
Hajnum, hvilken "antog kristendomen och gjorde sig bönehus på 
samma ställe som nu Akrgarns kyrka står. Derifrån for Olof 
den helige till Jaroslav i Holmgården". Sålunda har Guta-sagan 
ej ett ord om Olofs första färd till Gotland (1007), men dess 
vissare uppger hon stället, hvarest han här landade, nämligen i 
Akrgarn (sommaren 1029?), samt att han "der låg länge och se-
dan for till Holmgården". - Utom dessa berättelser ur de nämnda 
begge sagorna, anser man sig efter andra uppgifter (Strelow, sid. 
129) veta, att k. Olof (1028) på Lajkare-hajd i Lärbro hållit slag 
med Nordr-gutarne under deras anforare Dacker och en stor del 
af Austr-gutarne, hvilka han besegrat, samt att han, sedan Sudr-
gutarne under sin höfding Ullmer utan strid gjort fridsförbund 
med honom, formått folket att antaga kristen tro. 

Men med dessa korta och i afseende på tid, rum och flere 
vigtiga omständigheter så motsägande uppgifter, har man blott 
en ganska osäker kunskap om k. Olof den heliges uppträdande 
och omvändelseverk på Gotland. Ty, ehuru det uppgifves att 
Olof var döpt i barndomen, förefaller det föga troligt att han, en 
namnkristen och endast vid 12 års ålder samt under ledning af 
den gamle vikingen Rane Vidfarne, haft sinne för kristendomens 
utbredande i hedningaland, äfvensom att han, ehuru utgången på 
vikingatåg och plundring, men i början af sina krigsfärder tro-
ligen föga manstark och helst så kort tid efter den vådliga flyk-
ten från Mälaren (1007), redan mäktat med svärdet tvinga ett 
helt landskaps folk till antagande af kristen tro. Men ännu otro-
ligare synes det, att han företagit sig omvändelseverket först så 
sent som vare sig år 1029, d. v. s. i det samma som han för-
drifven flydde sitt land och visserligen måste hasta för att skaffa 
sig skydd och hjelp, eller 1030 d. ä. just i det ögonblick då han, 
blott afvaktande "första gynnande vind", ju måste skynda till 
Norge för att från sina många och mäktiga fiender återtaga sitt 
förlorade konungarike. Allt derföre måste man antaga, att han 
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möjligen någongång eljest under den långa tiden mellan 1007 
och 1015 (då han blef konung i Norge) besökt Gotland, må-
hända 1008 eller 1009, då han genomfor Östersjön i alla riktnin-
gar och härjade på dess vidt skilda kuster, hvarunder han kanske 
kunnat något uträtta för kristendomens införande bland Guta-
folket. - I alla fall ha de många sagorna om Sankt Olof under 
tidernas lopp fått sitt starkaste skimmer af den helgonagloria, 
som konungen vann efter sin död; ty visserligen var han ej den 
förste som införde kristen tro bland gutarne, hvilka ju redan i 
länga tider haft en så liflig samfärdsel med Österns folk. *) 

Emellertid finnas inom orten lyckligtvis ännu qvar några 
minnesmärken från k. Olofs tid, hvilka, jemte de sägner folk-
minnet framburit till våra dagar, möjligen kunna sprida något 
ljus i vår kristsagas dunkel. -- Det enda man med någon viss-
het tror sig veta om Olof Haraldssons besök på Gotland, är att 
han skall ha lagt till vid öns östra kust. Derom förmäler säg-
nen, att, när konungen landat vid Akrgarn, har han strax tvagit 
sina händer, eller enligt annan berättelse, döpt de hedniska gutar, 
han först råkade, i vattnet uti en liten fördjupning i en klippa, 
som ligger i backsluttningen på den sedermera kallade Sankt Olofs-
holm och som än i dag heter Sankt Oles  vaske-fat; sägnen vill 
ock att deruti aldrig fattas vatten, hvilket äfven vanligen är fallet. 
- Också säges det att S. Olof med sin flotta från Slite (som 
ligger nära söder om S. Olofsholm) seglat midt upp i landet ända 
till Häjnum, som fordom skall ha hetat Heden-hem, samt att han 
der i Sankt Oles hamn, på skogen 1/4mil N. om gården, vid jern-
ringar i berget bundit sina skepp; men denna s. k. hamn är en-
dast en låg däld med torr och hög mark, så att, ehuru det norr 
och österut åt Boge och Slite är sankt läge, något fartyg der 
omöjligen kunnat flyta fram åtminstone på de senaste tusen åren. 
Man menar att höfdingen Ormika hott i Hajnum. Och för ej 
längesedan har der vid Kyrkebys funnits en stor stenbyggnad, 
Sankt Oles hus, hvilken var fyrkantig och i mansminne ännu 
haft två hvälfda våningar, stenhvälfd dörr, tjocka murar med 
skråkantad fotsockel, små smala fönster samt huggen sten i bygg-
nadens ytterhörn. Gårdsporten har varit prydd med trappverk 
samt öfverst på röstet haft en grann "stenkrona", förmodligen 

*) Guta-sagan, kap. 4, "- - sågo kristna seder i kristna länder, 
då somliga läto der döpa sig och förde till Gotland prester". 
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något slags liljeformig pinakel (som fanns der ännu 1870, insatt 
i en ladumur), liksom ock en vacker pelar-bas af kalksten, en 
annan "sten-krona" af sandsten och en prydlig täck-sten öfver 
"Stor-brunnen" derstädes. Men allt öfrigt af den märkliga bygg-
naden är genom vanlig missvård alldeles förstördt samt stenen 
använd till uthus. Det är emellertid uti denna gård som k. Olof 
säges ha bott hos Ormika. Och der fanns länge en Sankt Oles 
silfverskål, hans stridsyxa och trenne stora nycklar," och hans säng, 
stol och handfat visas der ännu",*) men hvilket senare, eller 
hans s. k. vaske-fat (troligen ett vigvattenkärl, som satt inmuradt 
i väggen), är - åtminstone det som nu så kallas - ett stort 
kalkstensblock, med rund fördjupning för mer än ett ämbares 
innehåll, hvilket enligt en sannolikare sägen, i forntiden varit 
brukadt såsom qvarndon för att deruti krossa sädeskorn. 

Vidare är sägnen, att, då konung Olof före slaget på Lajkare-
hajd (troligen en forntida lek-vall) såg framför sig hedningarnas 
härskara, manstark och mörk som mulen sky, vardt han förfärad 
och knäföll i böner till de kristnas Gud på en sten, hvaraf han 
styrktes och segrade: då tedde sig det undret, att märken efter 
hans knän och armbågar syntes nedtryckta i hårda stenen. Men 
denne, eller den s. k. Sangel-stajnen (som nämnes så emedan 
han hvilar på fem fotstenar och sanglar, d. v. s. klingar, då han 
anslås), är en urgammal hednisk blot- eller offersten af rödaktigt 
gråberg, hvilken, omkring 3 1/2 aln lång och 1 1/2 aln hög, har på 
sin yta vid pass 25 skållika fördjupningar, uti hvilka man menar 
att offrens blod samlats under hednafäderns blotgillen, hvarefter 
ting hölls och lekar slutligen anstäldes - liksom i våra dagar -
der på "lek-heden". 

Vare sig k. Olof eller stor-bonden Ormika "gjorde sig böne-
hus" på det ställe konungen först landade öster vid Gotland, så 
stå ännu qvar ödemurarne af Sankt Olofs kyrka på "Hålm" (eller 
S. Olofsholm, som fordom kallades Akrgarn), denna landets kan-
ske äldsta kristna helgedom, men som städse varit utan vård och 
längesedan är förstörd (pl. 11). Af de gamla yttermurarne af kalk-
sten, hvilka äro 2 aln. 6 tum tjocka, återstå endast trenne (den 
norra, vestra och södra), under det att den östra är i senare 
tider uppbygd från grunden. Hela den nu (1873) återstående 

*) J. Wallin, "Analecta Gothl. Wall.", handskr. I sid. 1035, III 
sid. 1311, o. s. v. 



251 

byggnaden, som ligger på höjden af den fordomdags omflutna hol-
men, är omkring 22 alnar lång, 14 1/2   bred och vid pass 7 alnar 
hög till takfoten, täckt med tegeltak, samt har sin längd i N. 
och S. Men i förra tider har han haft sin längsta sträckning 
mellan Ö. och V., ty utanför den nuvarande östra muren visa 
gamla grundvalar, som nyligen blifvit uppgräfda, att han varit 
omkring 25 steg lång åt öster, hvarest han slutar med en tvär-
mur, samt af lika bredd med den n. v. kyrkans längd. Således 
har kyrkan i sin helhet fordom varit lång-fyrkantig; hon säges 
(1741) "varit vid pass 20 aln. bred och 40 aln. lång".*) I vestra 
muren är en port invändigt smygad och med ett ursprungligt 
gammalt förtryckt hvalf, som är 5 aln. högt, och deröfver finnes 
qvar underplatten till ett fönster, hvars ljusöppning blott är 13 
tum bred, hvarföre man tör antaga att det en gång varit rund-
bågigt. Nära N.O. om grundvalssträckningen åt öster anger mar-
ken tecken till grundvalar af en särskild byggnad, kanske en 
sakerstia (?). Flerstädes ser man utanpå vestra muren en mängd 
bomärken, namn och åretal, såsom (fyra bomärken) 1640, FRIED 
WVTCRI ANNO 1723, LC 1725, m. fl., hvilka fromme resande, 
af vördnad för det minnesrika stället, ristat i de grå stenarne. 
Ja, äfven vår tid, på sitt sätt, har sökt bevara minnet af den 
gamla helgedomen, nämligen medelst en stentafla, som (1844) är 
uppsatt öfver porten. Och ungefär 75 steg V. S.V. från kyrkan 
ser man nere i backen den här ofvan omtalade kalkstensklippan, 
uti hvars lilla fördjupning, 1 aln 6 tum öfver marken, Sankt Olof 
säges allraförst ha döpt gutarne. 

Alla de ofvan anförda stridiga sagouppgifterna och de nämnda 
folksägnerna, äfvensom de här tecknade minnesmärkena röra, 
med undantag af striden på Lajkare-hajd och stenen derstädes, 
endast Gotlands östra kust, såsom stället hvarest Olof landat. -
Men några byggnadsqvarlefvor samt folksägner och flere ännu 
lefvande ort-namn visa, att Olof Haraldsson troligen någon gång 
stigit i land också på öns vestra kust eller motsatt till stranden 
vid Akrgarn. Ty på Fåröns vestra strand, i söder om Lautet 
och Hårnet, eller Lutterhorns-egnden, finnas flere föremål och 
namn som tala om S. Olof: såsom Sant Oles hamn, hans kyrka, 
källa, säng och tvänne hans brunnar. Sant Äulas (Olofs) hamn 

*) Linne, "Gothl. Resa", sid. 219. 
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eller Gambla hamn (som var skeppshamn innan den närbelägna 
Lutterhorns hamn blef det), är omkring 120 steg lång och 30 
steg bred, men nu för längesedan afstängd från hafsviken medelst 
en af stormarna uppkastad hög strandvall af klappersten och 
grus, hvilken 1853 var omkring 100 steg bred; och särdeles 
märkligt är det, att denna hamnens strandbädd är full af gråsten, 
hvilket eljest ej finnes på hela Lautet, men som, enligt sägen, 
fordom fyllt de brokistor eller bryggor, vid hvilka Sant Äula, då 
han låg der i hamn, med jernkedjor fästat sina skepp så vida han 
icke haft dem förtöjda vid den längst in i hamnen varande gamla 
förvittrade stenmuren, som säges varit ena sidan af ett "förvarings-
hus för hans tågvirke." Hamnens mynning synes ha vettat norr 
ut i viken, dit åt strandvallen är lägst. - Omkring 70 steg söder 
om Gambia Hamn finnes en nästan ringformig, utplattad, låg 
stenvall eller mursträckning, hvilken omgifver Sant Aulas körka 
(eller en antydan af en sådan). Denna låga kyrkogårdshägnad 
eller stenvall består icke af murade, utan löst hopkastade smärre 
tunna kalkstensflisor, och har midt emot hvarandra i N. och S. 
tydliga öppningar i vallen eller tecken till ingångar eller portar 
till den s. k. kyrkogården, som från Ö. till V. är 38 och från N. 
till S. 50 steg i tvärdrag. Inom denna krets ligger S. Olofs 
kyrka, d. v. s. de tydliga mursträckningarna af en byggnad i skep-
nad af en kristen kyrka eller rättare grundplanen till en sådan 
(fig. 2 å pl. 11), med murar blott bestående af föga stora, tunna kalk-
stensflisar, som utan murbruk äro löst upplagda på hvarandra. 
Dock är murarnas allmänna sträckning ganska tydlig; och på 
somliga ställen är murens resning ögonskenlig och här och der 
ännu lodrät, men blott 2 1/2 aln hög (hvilket å teckningen är star-
kare antydt). Byggnadens plan anger en kyrka, liggande nästan 
i Ö. och V. och långfyrkantig, som har tecken af en port eller 
ingång, åtminstone på norra långmuren; och åt Ö. är det mindre 
och smalare koret beläget, hvilket i V. synes på sidorna vara 
skildt från den egentliga kyrkan. Dennas hela längd invändigt 
är omkring 19 steg och högkyrkans bredd vid pass 10 steg. 
Inom kyrkogårdskretsen och N. om kyrkan ligga i en fördjup-
ning vid 1. några menniskobenläggar, och vid 2. tvänne krithvita 
dödskallar, stundom täckta af en liten kalkhäll, men hvilka, en-
ligt folksägnen, annars städse äro liggande i jorden, ty, om de 
ock djupt nedgräfvas, synas de snart ofvan jord igen; och är vid 
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3. en smal forntida graf af kantsatta kalkhällar. - Omkring 50 
steg Ö. om kyrkogårdskretsen uppe i backen är Sant Äulas kälda, 
"som aldrig tryter", och hvaruti Olof skall ha döpt de hedningar 
han först råkade. På stranden derinvid finnas Sant Äulas brun-
nar, tvänne djupa källor (nu tillkastade) med 10 alnars mellan-
rum; S. Olof var nemligen så stor och diger, att, då han låg på 
marken emellan de 10 alnar skilda brunnarna, hade han, för att 
vaska sig, ena handen i hvardera källan. Äfvenså synes der, 3 
eller 4 steg N. om källan, i en kalkklippa Sant Äulas säng, en 
fördjupning, som, omkring 3 aln. lång, 1 1/2 aln bred och vid pass 
1/2 aln djup, är gräsbevuxen i bottnen. 

Allt detta har jag flere gånger sett samt hört berättas af 
gammalt folk på Fårö. Men derjemte är det af vigt, att J. Wallin 
(se här ofvan sid. 250) redan för omkring 130 år sedan sett och 
hört ungefär detsamma. Och slutligen sedan han, utom annat, 
nämnt att Olof uti Hajnum besökt Ormika samt derstädes vid 
Kyrkebys bygt ett stort stenhus, som var tre våningar högt, o. s. v. 
anförer han (I sid. 90) folksägnen om S. Olofs två brunnar så-
lunda: " - - - på landet varit stor torka, då han (S. Olof) 
uträckt sina armar, då dessa två brunnar upprunnit, hvarest 
offras af vidskepliga menniskor"; samt till sist: "Här ses ock S. 
Olofs säng i berget, hans tvättfat, rudera af dess kyrka, kyrko-
gård och hamn, der han legat med sina skepp, allt på vestra 
sidan åt Lutterhorn (på Fårö)." 

Detta allt tillsammans taget, eller de flere minnesmärkena, 
såsom hamnen, kyrkan (som tydligen är forntida verk), m. m. på 
Fårö samt de många och under långa tider derstädes lefvande 
och åter upprepade folksägnerna, synes ådagalägga, att allt så-
dant icke kan sakna historisk grund, utan att konung Olof -
utom besöket vid Akrgarn å öns östra kust - också någongång 
anländt till landets vestra strand, nemligen på Fårö, såsom sagdt 
mellan åren 1007 och 1015, och då, som mogen man och ifrig 
kristen, för att här förkunna tron och omvända landets hednin-
gar. Men den tillfälliga byggnadsarten i nämnda märkliga kyrka 
på Fårö, som gör henne i detta afseende så olik Gotlands öfriga 
helgedomar och deras fasta väsende, såsom alla uppförda af 
stora och ofta konstprydligt huggna stenblock, utan att tala om 
all den öfriga dyrbara byggnadsprakten i dem, ger kanske till-
känna, att hon, som i sin hela plan dock fullkomligen har skep-
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naden af ett kristet gudshus, blott i bast och för tillfället blifvit 
sålunda af hans trosifriga följesmän lösligen af smärre stenar 
upplagd, men hvarigenom hon likväl då genast tjenade sitt heliga 
ändamål, eller till att för de kufvade och församlade hedningarne 
visa först åtminstone grundskepnaden af en de kristnas kyrka 
och sedan förete de vördnadsbjudande ceremonierna, hvarmed 
hon högtidligen invigdes, hvilket allt gjorde ett mäktigt intryck 
på hednafolket, hvarefter slutligen gudstjenst hölls, och konung 
Olof sjelf eller hans hofprest döpte några hedningar. 

Emellertid ansågs k. Olof, enligt den allmänna föreställnin-
gen från enfaldens och trons tider, såsom den, hvilken med nå-
gon framgång först grundat Kristi kyrka på Gotland; och att 
vårt folk så trodde, visar den vördnad som gutarne städse eg-
nade den gudsmannen, samt de många minnen, flere gamla pläg-
seder och talesätt, hvilka ännu erinra om honom. På allt sätt 
var hans namn härstädes vördadt; i Visby fanns en kyrka med 
helgonets namn, hans bild med kronan och stridsyxan synes 
ännu flerstädes i våra tempel, länge höllos offergudstjenster till 
hans minne i Akrgarns kyrka, och hans namnsdag var en af or-
tens mest ansedda märke-dagar för skörd, fiske m. m. Bonden 
hoppades då han (den 18 maj) varsnade "Sankt Eriks ax", att 
han säkert (den 29 juli) skulle få smaka Sant Oles kaka; den 
karl eller qvinna, som landtmannen lejer för hela skördetiden, 
kallas Sant Oles-karl och Sant Oles-kärling eller -kvinfålk, och 
hvarföre de af honom bjudas till gille andra dagen Jul för att 
fägnas med talka (ett slags ugnspastej) samt hälften af ett svin-
hufvud, ty den öfriga halfvan deraf förtäres först vid såningstiden 
på våren eller til paskar; snåj-glångar (snöblommor) på himlen 
eller de hvita, krusiga och liksom blommande molnen vid Sant
Oles mes sa "moda" godt fiske; och fordom ilade hela vår all- 
moge ut på sjön till Sant Oles fänge, då vrakfisket troddes mest 
gifvande. 

Dock var kristendomens seger ej så snart afgjord, ty heden-
domen var seg och nedbröts icke på en dag, eller mellan solens 
upp- och nedgång, då konung Olof slog hednafolket på Lajkare-
hajd. Och om de gamle gutarnes blinda vrede mot den nya tron 
går sägnen, att, då den mäktige Hangre-bonden i Gothem, en 
åldrig hedning, kände sig retad af tidens "nyheter" eller klock-
ringningen och munkesången samt var lika stark både uti tro 
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och fålka-hjälp, drog han med sina män kring all bygden och 
samlade ihop alla de kristnes bökar han kunde hitta, samt förde 
allt ut på S. Olofsholm, eller just dit hvarifrån allt "oväsen" först 
kommit; och der lade han de stygga tingestarna på bål för att 
brännas. Men si, de räddades genom ett mellankommande kyr-
kans järtecken; ty i detsamma såg han öfver sjön sin gård brinna, 
men sedan han i hast lemnat både böcker och holme samt skyn-
dat hem, fann han allt der oskadadt. 

Om än de fornlärdes häfdaforskningar i detta ämne kunna 
vinna något ljus af landsortssägnen och en samlares fö slags-
tankar, skall dock städse ett hemlighetsfullt dunkel hvila öfver 
konung Olof Haraldssons uppträdande på Gotland. 
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