https://helda.helsinki.fi

S:t Olav och hans kult i Finland. Några internationella
perspektiv rörande Åbo stift från slutet av 1100-talet till mitten
av 1500-talet
Knuutila, Jyrki
Novus
2020-12-02
Knuutila , J 2020 , S:t Olav och hans kult i Finland. Några internationella perspektiv rörande
Åbo stift från slutet av 1100-talet till mitten av 1500-talet . i M Njåstad & R B Wærdahl (red) ,
þÿHelgener i nord. Nye studier i nordisk helgenkult . , 2 , Novus , Oslo , s. 43 67 .

http://hdl.handle.net/10138/324763
publishedVersion
Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.
This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.
Please cite the original version.

S:t Olav och hans kult i Finland
Några internationella perspektiv rörande Åbo
stift från slutet av 1100-talet till mitten av
1500-talet
Av Jyrki Knuutila

Inledning
Brevet från Åbo till Nidaros från 1493
Biskopen i Åbo, Magnus Stiernkors (biskop 1489–1500) skrev den
1 juli 1493 ett brev till ärkebiskopen av Nidaros, Gaute Ivarsson (han
var ärkebiskop 1475–1510). Namnet S:t Olav var enligt biskop
Magnus mycket välkänt i Åbo stift, många kyrkor var tillägnade
honom. Därför föreslog han ett utbyte av reliker mellan biskopsdömena. En kvarleva av biskop Henrik i Finland skulle överlämnas
till Nidaros i utbyte mot en relik av S:t Olav som skulle skickas till
Åbo. Biskop Henrik, som troligen miste sitt liv på 1150-talet, var ett
”lokalt” helgon från Åbo.1
Brevet från biskop Magnus visar för det första att han bedömde
S:t Olav som en jämbördig martyr med de andra helgonen som
vördas i hans stift. Hans namn var alltså ”mycket välkänt” i Åbo bis-

DN XVIII: 25; DF: 4045; Knuutila 1990: 58. Utbytet av reliker torde inte
ha realiserats då ärkebiskop Gaute Ivarsson inte nämner det i sin svarsskrivelse till Åbobiskopen från den 24 oktober 1492. DN XVIII: 129; DF: 4523;
Heikkilä 2009: 118; Knuutila 2010: 58 not 6. Om Olavsskrinet i Nidaros
domkyrka och dess historia under medeltiden, se Ekroll 2015: 79–85.
1
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kopsdöme, som var ett av sju suffraganstift i Uppsala kyrkoprovins.2
För det andra värderade biskopen S:t Olavs popularitet utifrån det
antal kyrkor som vigts åt honom.3 För det tredje visar brevet på
internationella och nordiska kulturströmningar i Åbo stift, då Sankt
Olav var ett ”utländskt” helgon, inte ”ett lokalt” helgon, det vill säga
en person som varken var född eller hade varit verksam i den svenska
kyrkoprovinsen.
Syftet med denna artikel
Utifrån Åbobiskopens brev kan man fråga sig hur populär S:t Olav
var i Åbo stift och hur hans kult, Olavskulten, anknöt till de
internationella och nordiska kulturella influenser som hade spritt sig
till det medeltida Finland.
Det första man behöver göra är att identifiera de källor som
vittnar om Olavskulten i Finland. Begreppet helgonkult (cultus
sanctorum) bör därför först definieras för att bestämma vilka källor
som är användbara. En av dem är att ha förståelse för hur en
helgonkult förstods under medeltiden. Genom denna metod kan en
helgonkult förstås som en helhet av religiösa aktiviteter och folkliga
seder Det är alltså fråga om hur Olavskulten har praktiserats.
Synonyma verben vörda, högakta, hedra eller ära kan därför betraktas att uppfatta för innehållet av Olavskulten.4
Man kan utifrån denna definition fråga sig när, var och hur S:t
Olav vördades i det medeltida Åbo stift? Enligt forskningslitteratur
om helgon och helgonkulter finns det olika slags källmaterial som
förknippas/är förbundna med vördandet av ett helgon. I förbindelse
med Olavskulten i Finland kan dessa källor delas upp i tre grupper:
materiella lämningar, skriftliga källor och andra belägg – alla
daterade till perioden 1200–1800. Den första kategorin innehåller
kyrkliga byggnader, alltså kyrkor, kapell och andra religiösa lokaler
Åbo stift täckte hela Finland under den medeltiden, som täcker missionsperioden på 1100-talet och skedet för kristnandet från slutet av 1100-talet
ända fram till reformationsskedet i mitten av 1500-talet. Begreppen Åbo
stift och Finland används i det följande synonymt. Finland var Sveriges östligaste landsdel på den tiden, kallad Östland. Se mer hos t.ex. Nilsson 1996:
419–429; Nilsson 1998: 84–85; Tarkiainen 2008: 187–204; Heikkilä & Heininen 2016: 11–26.
3
Knuutila 2010: 59. Det medeltida Åbo stift var det enda biskopsdömet i
Finland och hörde till Uppsala kyrkoprovins.
4
Knuutila 2006: 277 samt forskningslitteratur som nämns där; Knuutila
2010: 19–20 samt forskningslitteratur som nämnts i den. Se om Olavskulten
och dess historia, se Ekroll 2015: 69–78, samt forskningslitteratur som
nämnts i den.
2
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tillägnade S:t Olav. Hit hör också olika slags konstföremål som porträtterar honom samt altaren invigda åt honom. Den andra kategorin
består av liturgiskt material samt andra skriftliga dokument om S:t
Olav, alla av olika slag. Källmaterialet till den första och andra
gruppen kan dateras till perioden 1200–1500. Den tredje gruppen består av olika slags skriftliga källor från perioden 1600–1800, och
återger den folktradition som på något sätt anknyter till S:t Olav.5
I det följande lyfter jag fram olika källtyper ur dessa grupper. Jag
jämför dem med varandra och placerar dem i deras respektive historiska och kyrkohistoriska sammanhang. Källorna kan på detta sätt
kritiskt granskas för att analysera Olavskultens popularitet i Åbo stift
och för att diskutera hur, när, varifrån och varför kulten hamnade där.
Internationella och nordiska kulturströmningar som spritt sig till Finland kan studeras också från perspektivet av Olavskulten. Tidsperioden från slutet av 1100-talet till mitten av 1500-talet
karakteriseras i huvudsak av kristnandeprocessen i Finland.6 Därför
kan man också fråga sig om Olavskulten spelat någon roll i
kristnandet av Åbo stift. Det skedet har därför valts ut för den historiska kontexten i denna artikel.
Denna artikel består av två delar: för det första presenteras de
källor som vittnar om Olavskulten i Åbo stift; för det presenterar jag
ett förslag till Olavskultens etablering och inflytande i det medeltida
Åbo stift.

Källor beträffande Olavskulten i Åbo stift
Kyrkliga byggnader tillägnade S:t Olav
Det finns olika slags urkundsmaterial beträffande kyrkobyggnader
helgade åt S:t Olav från 1300-talet till 1800-talet, till exempel
dokument som beskriver invigningen av en kyrka helgad åt honom i
form av inskriptioner på kyrkväggar eller konstföremål som föreställer honom. Vidare kan man påträffa skriftligt material om sådana
dedikationer i kyrkligt kalendermaterial från medeltiden, medeltida
avlatsbrev, påvebrev, prostvisitationsprotokoll, kyrkoräkenskaper,
officiella brev och urkunder, testamentdonationer samt – under perioden 1500–1600 – skrivna rättegångsprotokoll, vittnesbörd och
inventariekataloger. Det finns också uppgifter, som nedtecknats i
Knuutila 2010: 20–23, 53–54 samt forskningslitteratur som nämnts i den.
Alla nämnda liturgiska åtgärder och handlingar samt föremål och byggnader
kommer att framställas och kommenteras nedan.
6
Knuutila 2010: 32–48 samt forskningslitteratur som nämnts i den.
5
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folktraditionen, om Olavsmarknader och hur man firat S:t Olavs dag
i olika trakter. Informationen om den folkaktionen står i akademiska
avhandlingar från 1600-1700-talen samt i skriftliga arkiv som i regel
samlats på 1800-talet.7
Utifrån källmaterialet skall det ha funnits sammanlagt 23 kyrkliga
byggnader, det vill säga kyrkor och kapell, som var helgade åt Sankt
Olav. En del av dem kan verifieras av medeltida källor och en del av
pålitliga indicier. De utpekade byggnaderna var belägna på Åland,
det egentliga Finland, Satakunda, Tavastland, Nyland, Österbotten,
Karelen samt Savolax, som alla var historiska landskap i Finland.
Man kan dock anta att det under medeltiden fanns fler Olavskyrkor
och kapell än vad som nu är känt. Det är allmänt känt att en hel del
material rörande kyrkodedikationer gått förlorat under historiens
gång, på grund av eldsvådor, krig och andra dylika händelser.8
De nämnda Olavskyrkorna och Olavskapellen var byggda av trä
eller sten. De äldsta hade tagits i bruk i början av 1200-talet och de
yngsta i slutet av 1400-talet. De äldsta kyrkliga byggnader som
tillägnats honom låg på Åland, det egentliga Finland, Nyland och
Tavastland. Den yngsta av dem i Savolax, Olavinlinna (svenska
namnet Olofsborg), har helgats åt S:t Olav i slutet av 1400-talet.
Olavskyrkor och Olavskapell hade blivit invigda till det norske
helgonets ära från slutet av 1100-talet till mitten av 1500-talet, en period då sockenbildingen hade etablerats och utvecklats i det
medeltida Åbo stift.9
Vilka slutsatser kan man dra utifrån de befintliga Olavskyrkorna
och Olavskapellen i relation till Olavskultens populariteten i Åbo
Knuutila 2010: 58–80.
Knuutila 2010: 92–98, 370. Jfr Kvam 2007. I den finska historiska och
lokalhistoriska forskningen finns det olika slags argument och uppfattningar
om att sammanlagt 53 kyrkor och kapell tillägnades S:t Olav. Några tillförlitliga belägg, baserade på ett källkritiskt vetenskapligt studium, kan dock
inte påvisas. Knuutila 2010: 81–92. Man kan jämföra antalet Olavskyrkor
och kapell med motsvarande antal i olika europeiska länder. Enligt flera
forskare har Norge haft åtminstone 52 stycker kyrkobyggnader, Sverige 75–
100, Danmark 18, Island 70, Färöarna 1, Grönland 2, England och Wales
32, Skottland 19, Irland 5, Estland 1, Polen 3, Ryssland 1 och Turkiet 1. Antalet kan vara större i Norge, Sverige och Estland. Olavskyrkor och kapell
har tillsvidare funnits i Holland, på Östersjöns södra kust och i omgivningarna av Riga. Johansen 1951, 142; Friedland 1981: 26 (Anlage); Nyberg
1997: 55 (kartan 22); Ásgeirsson 1997, 90; Saard 2009, [1]; Kvam 2007.
Det är dock problematiskt att jämföra dessa antal sinsemellan eftersom kriterierna för att definiera en kyrklig byggnad som Olavskyrka eller Olavs
kapell varierar. Antalet kyrkliga byggnader är därför endast vägledande.
9
Knuutila 2010: 104–110.
7
8
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Bild nr. 1. Kyrkan i Tyrvis, vigd åt Sankt
Olav, Satakunda, byggd i början av 1500talet, (kartan n:r 37), bild av Markus Hiekkanen

Bild nr. 2. Olofsborg i Savolax, byggd i
slutet av 1400-talet, (kartan n:r 71),
bild av Markus Hiekkanen
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stift? För det första kan man konstatera att kyrkorna och kapellen i
fråga låg i de mer tättbebodda orterna runtom i Finland. Det är dock
svårt att enbart på basis av detta faktum bedöma populariteten av
Olavskulten i Åbo stift. Genom att jämföra antalet kyrkliga byggnader helgade åt S:t Olav med antalet kyrkobyggnader invigda åt
andra helgon kan man notera att antalet Olavskyrkor och Olavskapell
motsvarar 16 procent av de kyrkliga byggnaderna i Åbo stift.10
Dock, på grundval av detta kan ingenting säkert fastställas om
S:t Olavs popularitet i Åbo stift under perioden 1200–1500 då det
inte finns något tillförlitligt jämförelsematerial beträffande antalet
kyrkobyggnader tillägnade andra helgon.11 Frågan om populariteten
av Olavskulten bör därför granskas på ett annat sätt.
Varför har kyrkliga byggnader helgats åt honom i Åbo stift? S:t
Olav var ett av de absolut mest populära helgonen i nordisk medeltid;
hans kult spreds söderut redan under 1000-talet, och förmodligen österut strax därefter.12 Var helgandet av kyrkliga byggnader en del av
den internationala spridningen och vem var de som spridde Olavskulten till Åbo stift?
Genom att granska den historiska kontexten under den tidsperiod
när kyrkor och kapell tillägnats honom, kan man se att det finns ett
gemensamt drag som kan ha påverkat Olavskultens utbredning till
Åbo stift och uppförandet av kyrkor och kapell åt honom. Svaret kan
stå att finna i den svenska kolonisationen, eftersom Olavskulten har
verkar ha varit mycket populär i svenska invandrares hemtrakter.
Man har kunnat konstatera att de äldsta byggnaderna helgade åt S:t
Olav återfinns i de finska kusttrakterna, troligen koloniserade från
Birka och Sigtuna genom den svenska handelssjöfarten i slutet av
1100-talet och början av 1200-talet. Invandrare från olika trakter i
Sverige kan ha spritt Olavskulten till olika håll i Finland under flera
skeden av 1200-1300-talen. Vissa antar att svenska sjöfarare, jordbrukare och den politiska eliten utnyttjat Olavskulten för att främja
sina politiska, kulturella och religiösa intressen i Finland. Sannolikt
är att den kyrkliga överheten i någon mån varit aktiv för att gynna
kulten i fråga.13

Det finns 147 kyrkobyggnader i medeltida Åbo stift enligt undersökningen. Knuutila 2010: 94–100 samt forskningslitteratur som nämnts i den.
11
Det finns ingen källkritiskt tillförlitlig forskning beträffande dedikationer
av de medeltida kyrkorna i Åbo stift. Det är därför omöjligt att jämföra S:t
Olavs popularitet med andra helgons.
12
Knuutila 2010: 19–23 samt forskningslitteratur som nämnts i den.
13
Knuutila 2010: 115–185.
10
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Konstverk som föreställer Sankt Olav
Enligt min undersökning har det funnits sammanlagt 84 konstverk
med Olavsmotiv i Finland. Majoriteten av dessa, 80 stycken, utgörs
av skulpturer och målningar. Förekomsten av fyra konstföremål kan
beläggas med skriftliga dokument och vetenskapliga ritningar från
perioden 1500–1800. Av de 84 konstverk med Olavsmotiv finns
fortfarande 76 stycken kvar i kyrkliga byggnader eller muséer medan
åtta har blivit förstörda eller gått förlorade på annat sätt. Av dessa
konstföremål är 65 olika typer av skulpturer: 44 fristående skulpturer,
tio altarsskåpsskulpturer, sju Olavsskåpsskulpturer, två reliefer på ett
antemensale och en korstol, samt en bronsgravyr på en sarkofag och
en avgjuten relief på en kyrkklocka. Övriga konstverk med Olavsmotiv utgörs av 19 målningar, varav 13 kalkmålningar, två målningar
på altarskåp och två på Olavsskåp samt två glasmålningar.14
Majoriteten, 56 stycken, av alla nämnda konstverk har med
säkerhet kunnat identifieras som Olavsbilder genom sina speciella
attribut, det vill säga skägget, yxan, riksäpplet samt konungen,
krigaren som har under sina fötter en människogestalt eller en drake
med människoansikte. Man kan inte vara säker i fråga om övriga
artefakter, eftersom dessa viktiga attribut saknas, bilden i fråga är
målad i primitivstil eller skulpturen endast har bevarats i fragment.
Osäkra fall har dock tolkats som Olavsbilder eftersom de återfunnits
i kyrkor och kapell lokaliserats till S:t Olav samt eftersom de har haft
några av de för helgonet kända attributen, även om det inte handlat
om alla samtidigt.15
Det är troligt att det har funnits fler konstverk med Olavsmotiv i
Finland än de ovan nämnda. Sådant material kan nämligen antas gå
förlorat i stor omfattning under historien på grund av eldsvådor, krig
och andra dylika händelser. 16 Det är därför märkvärdigt att nya konstskapelserna konstföremål och andra objekten med Olavsmotiv
kommer tidvis in i ljuset.
Knuutila 2010: 186–251. Jfr Knuutila 1997, 91, 93, 98–99, där det står
att antalet konstverk med Olavsmotiv är 83. Det är svårt att jämföra antalet
föremål med Olavsmotiv med motsvarande antal i andra europeiska länder
eftersom det inte finns någon enhetlig eller tillförlitlig lista. Man kan dock
på grundval av olika undersökningar förmoda att det i Sverige, Danmark
och Estland finns cirka 540 skulpturer och målningar med Olavsmotiv,
varav över 500 i Sverige. Se Lidén 1999: 345–353, 360, 365, där det också
finns information om motsvarande konstverk i Norge. Knuutila 2010: 207,
251 noterna 10–11.
15
Knuutila 2010: 250–251. Jfr Knuutila 1997, 93, där det står att antalet
Olavsbilder som med full säkerhet identifierats är 55.
16
Knuutila 2010: 370–371.
14
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En indikation på detta är den uppgift som står i en föremålskatalog i Norra Österbottens museum i Oulu (Uleåborg). Det skall
enligt museikatalogen ha funnits en skulptur som föreställer S:t Olav
med skägg och korsfigurerad riksäpple. Den har ursprungligen varit
placerad i kyrkan i Ii (I) i Norra Österbotten och därefter överförts
till museet. År 1940, under finska vinterkriget förstördes dock
skulpturen under bombningar.17 Ett annat belägg på återupptäckta
Olavsbilder är ett tegelslagarmärke med symbol av S:t Olav med en
yxa. Det har påträffats vid arkeologiska utgrävningar i ett stenhus i
Åbo. Troligen var S:t Olav skyddshelgon för den tegelmästare som
tillverkade teglet.18 Ett pilgrimsmärke med en bild av S:t Olav har
möjligen funnits i Viborg, men denna uppgift är osäker.19
De 68 Olavsskulpturerna motsvarar 8 procent av de totalt 834
medeltida kyrkliga skulpturer som har bevarats i Finland.20 När det
gäller antalet målningar föreställande S:t Olav kan man dock inte
göra en liknande jämförelse med andra medeltida kalk-, altarskåpsoch glasmålningar eftersom det saknas en samlad undersökning om
sådana.21
Sammanlagt har åtminstone 61 kyrkobyggnader haft föremål
med Olavsmotiv. Av dessa var 13 tillägnade S:t Olav. Hälften av de
23 som var helgade åt S:t Olav har innehållit föremål med hans motiv.
Konstföremålen i fråga har placerats i kyrkobyggnader på olika orter
i det bebodda medeltida Finland, även om konstföremål med Olavsmotiv inte är kända i Karelen, Finlands östligaste landskap. Man kan
dock inte dra några säkra slutsatser om förekomsten av föremål där
eftersom kyrkorna i Karelen förstörts i upprepade krig genom historien.22
Konstföremål med Olavsmotiv i Åbo stift härstammar från perioden 1200–1500. Största delen av dem, 76 stycken, har tillverkats
under perioden 1300–1500, bara två har tillverkats på 1200-talet. Nio
kan över huvud taget inte dateras. Skulpturerna har för det mesta tillverkats i Sverige (på Gotland, i Stockholm och i Uppland), Tyskland
(Gdansk, Rostock och Lübeck) samt Holland, varifrån de anskaffats
till Åbo stift. Bland föremålen finns också i Finland tillverkade

Sarkkinen 2011: 46.
Stenlund 2017: 479.
19
Knuutila & Hiekkanen 2017: 73 not 57.
20
Jfr Knuutila 2010: 207, där det står att totalt 65 Olavskulpturer bevarats
i Finland.
21
Knuutila 1997: 93, Knuutila 2010: 207.
22
Knuutila 1997: 93–101; Knuutila 2010: 252–260. Det fanns tre kyrkobyggnader i Karelen helgade åt S:t Olav. Knuutila 2010: 78–80.
17
18
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föremål. De sistnämnda har utarbetats av lokala hantverkare efter
modell av tyska och svenska hantverksmästare. Dessa skulpturer har
anskaffats till Åbo stift under perioden 1200–1500 och då placerats
ut i olika kyrkobyggnader.23
Genom att fastställa proveniensen och tillkomsttiden för de
nämnda föremålen kan man dra slutsatsen att det fanns handelskontakter och kulturella strömningar från olika håll som påverkade Finland under olika århundraden. Under 1200-talet importerades
skulpturer enbart från Gotland, där Visby var en rik handelsstad och
ett konstnärligt centrum. Genom Hansaförbundet vidareförmedlades
konstverk även från andra områden, det vill säga nordtyska Hansastäder och Reval, särskilt under 1300-1400-talen. Flera av skulpturerna från 1400-talet härstammar från Stockholm och Uppland, ett
område som utgjorde centrum för det politiska, ekonomiska och
kulturella livet i Sverige. Där och i Åbo stift bodde också tyska hantverkare, skulptörer och målare, som kan ha varit upphovsmän till
några av skulpturerna i fråga. De flesta av konstföremålen med finskt
ursprung härrör från 1400-talet, ett århundrade under vilken Olavskulten var så pass väletablerad i Åbo stift, att bilder av honom kunde
framställas av finska yrkesmän. Man kan också anta att det fanns
ekonomiska skäl att anskaffa konstföremål från närområdet.24
Konungen i civil dräkt med en krigare eller en människoliknande
varelse under fötterna utgör den äldsta kategorin. Den förekom i
slutet av 1200-talet och början av 1300-talet, men också i slutet av
1400-talet och början av 1500-talet. Den andra kategorin omfattar
S:t Olav som civil- eller krigarklädd konung utan, någon krigare eller
annan figur under fötterna. Denna kategori dateras för det mesta till
1300-talet, men den förekom också under 1400–1500-talen. Den
tredje kategorin föreställde legenden om S:t Olavs seglats. På dessa
målningar, företädesvis från 1400-talet, är han framställd som en
krigarklädd konung stående i en båt. Den fjärde och tidsmässigt
yngsta kategorin från 1400-1500-talen framställde helgonet som en
konung i civil dräkt eller krigarrustning, som under sina fötter har en
drake med människoansikte och krona på huvudet. Föremål med
Olavsmotiv var på många sätt sammankopplade med den kyrkans
läran om helgonen och deras makt och betydelse för själens frälsning.25
Olavsmotiven inom ikonografin delas upp i två kategorier. Den
Knuutila 1997: 101–102; Knuutila 2010: 269–272.
Knuutila 1997: 102–105; Knuutila 2010: 272–280.
25
Knuutila 1997: 105–106; Knuutila 2010: 280–290. Om Olavsmotivet i
kyrklig konst se också Stang 2016: 27–53; Lidén 2016: 55–76 samt forskningslitteratur som nämnts i dessa.
23
24
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första av dessa kan dateras till 1200-1300-talen och den andra till
1400-1500-talen. Till den första gruppen hör konstföremål där
helgonet i regel framställs som en skäggig konung, sittande i civil
dräkt och med en krigare under fötterna. Han avbildades också utan
underliggare dvs. en människogestalt eller figur som låg under Sankt
Olavs fötter från och med senare hälften av 1300-talet. I den andra
kategorin framställs S:t Olav som en stående, skäggig konung i
krigarkläder, och som under sina fötter hade en drake med människoansikte eller en människofigur. Ikonografin i båda grupperna framställer Sankt Olav som ett mäktigt kungahelgon som besegrat alla
sina motståndare. Ett sådant helgon betraktades som en kraftfull förebedjare för människorna inför Gud och ansågs även vara hjälpfull
för kyrkan för att ha makt över människor och dåtidens samhälle.
Idén om ett kungahelgon som patron för mäktiga svenska släkter
kunde också utnyttjas för att stärka deras dominans i Finland. Ikonografin kunde alltså användas som ett medel för såväl den kristna missionen som bekräftelse av kyrklig och politisk makt.26
Liturgiskt material och firandet av S:t Olav
S:t Olav blev vördades i kyrkobyggnader som var invigda åt honom
eller något annat helgon. Till utövandet/praktiserandet av hans kult i
kyrkor och kapell hörde liturgin, det vill säga mässor och
bönestunder, som firades på hans dag, den 29 juni. Olika slags
liturgiska böcker innehöll föreskrifter om när och hur han skulle firas
genom böner, välsignelser, hymner, heliga texter från Bibeln,
legender och hur dessa sammankopplades med konstföremål som
föreställde honom. Dessa föreskrifter återfinns i missalen,
antifonalen, breviarier, gradualen, lektionarier och kalendarier, alltså
medeltidens liturgiska böcker.27
I finska arkiv och bibliotek återfinns åtminstone 51 liturgiska
manuskript, som kan knytas till Olavskultens liturgi. Bland dem finns
material från missalen, antifonalen, breviarier, gradualen och
kalendarier från perioden 1200–1500. Några av dessa liturgiska
böcker har bevarats i fragmentarisk form, andra i kompletta böcker.
Liturgiskt material återfinns också i tryckta böcker, som till exempel
Missale Aboense (1488), psalterier och breviarier från 1480-1490talet samt i Manuale Aboense (1522). Utifrån dateringen kan dessa
liturgiska källor kan indelas i tre grupper: 1200-talet, 1300-1400talen respektive 1500-talet.28
Knuutila 2010: 291–302.
Knuutila 1997: 306.
28
Knuutila 1997: 303–309, 406. Den kortare versionen av Passio Olavi på
latin (ca 1150–1160) finns som obruten sekvens av lektionerna 1–6 i National26
27
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Bild nr. 3. Sankt Olav i
Sysmä kyrka står på en
drake med sitt eget ansikte. Skulpturen är från
början av 1500-talet,
finskt arbete, Tavastland, kyrkan är byggd i
början av 1500-talet,
(kartan n:r 49), bild av
Markus Hiekkanen
Man kan fastställa proveniensen hos de nämnda fragmenten och
handskrifterna utifrån de liturgiska traditioner som kan identifieras i
bibeltexter, böner, antifoner samt andra dylika detaljer. Under
medeltiden hade varje stift sin egen liturgi. Bland de källor som exisbiblioteket i Finland. NLF F.m. IV 57: 4 r–v; Taitto 2001: 88, nr. 57; Steinsland
2004: Innledningen til teksten.
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Bild nr. 4. Ett breviarium fragment (BRE,
F.m.III. 124) i Finska
Nationalbiblioteket, från
1400-talet, härstammar
från de nordiska stiftena. Till höger, Sankt
Olav blev avbildad i
initialen D som en
skäggig kung med krona
och en yxa i handen,
Finska Nationalbiblotek, bild digiterad
av Kari Timonen

terar i finska arkiv och bibliotek finns liturgiskt material från såväl
Åbo stift som andra svenska och nordiska biskopsdömen. Det finns
också källor som vittnar om dominikanskt inflytande, från både Åbo
och övriga Norden. Fastställandet av proveniens visar att majoriteten
av de liturgiska källorna härstammar från de svenska stift, t.ex. Uppsala och Linköpings stift där S:t Olav var firades. Detta indikerar att
Olavskulten spritt sig från svenska biskopsdömen till Åbo stift.29
Man kan även fastställa proveniens för de liturgiska källorna
genom att försöka utröna i vilken kyrka ett liturgiskt fragment eller
ett manuskript brukats. Detta är möjligt tack vare de så kallade
fogdemärkningarna som står i marginalen av manuskripten. Även
om det uppstår många källkritiska frågor beträffande tolkningen av
dessa fogdemärkningar kan de berätta något om trakten och de
församlingar där fögderiet i fråga låg. Utifrån detta kan man anta att
källan i fråga hade brukats i den församling som hörde till fögderiet.
Man kan på detta sätt, utifrån liturgiskt material rörande S:t Olav, rekonstruera elva kyrkobyggnader. Samtliga är sådana som varken är

29
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invigda till S:t Olav eller som har haft konstföremål med Olavsmotiv.30
Man kan utifrån detta nästan helt rekonstruera det liturgiska
material som rör Olavskulten i Åbo stift, särskilt gällande mässan
och tidegärd eller tideböner. Den kyrkliga kalendern – med festgraden för S:t Olavs dag – kan också rekonstrueras. I Åbo stift hade
S:t Olavs dag dubbel festgrad, men i kyrkor och kapell invigda åt
honom var den trippel. De liturgiska källor som låg till grund för
kulten i Åbo stift bär influenser i första hand från vissa engelska stift
samt ärkestiften i Nidaros och Uppsala. Olavsliturgin kan på så sätt
förmodas ha spridit sig till Åbo stift via Nidaros och Uppsala ärkestift.31
Det är i detta sammanhang inte möjligt att fördjupa sig i detaljer
beträffande den liturgiska tradition i Åbo stift som användes i mässor
och tideböner. Man kan dock konstatera att S:t Olav vördades och
firades som en salig, vis och kraftfull konung, av Gud till helgon.
Han beskrivs som ett kungahelgon, som var en effektiv förebedjare
i kampen mot allt ont. S:t Olav beskrivs sålunda på samma sätt som
han framställdes i skulpturer och målningar med en underliggare.
Framställandet av en segerrik martyr som en förebedjare harmonierar
med kyrkans allmänna lära om själens frälsning och Guds roll i
denna. S:t Olav var utbildad att vara den som vårdar sig om själens
frälsning på olika sätt, till exempel genom att fungera som förebedjare. Det liturgiska vördandet av S:t Olav kan således säga hänga
samman med den kristnandeprocess som pågick i Åbo stift under perioden 1200–1400, där undervisning i kristendomens huvudsakliga
dogmer eller grundprinciper var omistliga.32
Det enda direkta belägget för att predikningar hållits på folkspråk
under Olavsmässan i Åbo stift, det vill säga svenska eller finska, är
från slutet av 1500-talet. Biskopen Paulus Juusten (biskop 1563–
1575) skrev då i företalet till sin postilla att prästerna tidigare hade
läst ett avsnitt ur helgonlegender i anslutning till den predikan som
hållits på helgonfester eller helgondagar. Enligt Juusten borde prästerna predika ytterligare på marknaderna i anslutning till helgonfester
och helgondagar. Även om det inte finns direkta källor som vittnar
om att predikningar hållits vid de kanoniska timmarna, särskilt under
matutin, kan man ändå anta att en sådan predikan ha hållits i Åbo
domkyrka eller i det dominikankonvent i staden som var invigt åt S:t
Olav. Det folkspråkliga avsnittet i legenden om hans liv och gärningar kunde istället läsas under bönestunder då Olavsskåpets dörrar
30
31
32

Knuutila 2010: 311–318.
Knuutila 2010: 342–358.
Knuutila 2010: 354–356, 366–368.
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hade öppnats och skulpturen där med alla detaljer förknippade med
legenden blev synliga. Då både mässorna och tidebönerna hölls på
Olavsmarknader som samlade människor, har också S:t Olavs dag
varit ett viktigt sätt att uttrycka kristnandet i Åbo stift.33
Frågan om Olavsaltaren i Åbo stift
Det fanns särskilda altare för det liturgiska firandet av S:t Olav,
Olavsaltaren, som antingen kunde vara ett huvud- eller ett sidoaltare.
På dessa altare stod också skulpturer av helgonet och andra dylika
föremål föreställande honom.34 Fanns det Olavsaltare i kyrkobyggnader i Åbo stift?
Det finns inga direkta belägg för att Olavsaltaren förekom redan
under medeltiden, varken materiella eller skriftliga. De enda egentliga källuppgifterna om Olavsaltaren existerar från senare tid, från
1600-talet. Det finns två skriftliga källor där kontraktsprosten på
Åland, Boëtius Murenius († 1670) beskrev flytten av Olavsaltaren i
två åländska kyrkor, men annars saknas belägg. Läget är alltså
annorlunda än i till exempel Sverige, där det finns åtskilliga belägg
för Olavsaltaren.35
Det är dock rimligt att anta att Olavsaltare har existerat i det
medeltida Åbo stift, inte minst med avseende på olika slags indirekta
bevis. Man kan diskutera om kyrkobyggnader helgade åt S:t Olav
har haft antingen hög- eller sidoaltare vigda åt honom, och med
skulpturer föreställande helgonet ovanpå. Ett annat indirekt bevismaterial är avlatsbrev rörande Åbo stift. Avlat har nämligen beviljats
av påven till de botgörare som under S:t Olavs dag besökte vissa av
tidigare nämnda kyrkor och kapell. Olavsaltaren bör alltså ha funnits
i de kyrkor och kapell som hans kult kan knytas till, enligt det
liturgiska källmaterialet. Det finns ytterligare några andra materiella
belägg som talar för Olavsaltare i det medeltida Åbo stift, till exempel
den i biskopsbrevet omnämnda reliken samt bilder av honom i
antemensalen från högaltaret i Hollola kyrka i Tavastland.36
Genom att sammanställa och jämföra beläggen i nämnda källgrupper kan man emellertid urskilja en helhetsbild rörande medeltida
Olavsaltaren. Enligt åberopade källor, det vill säga en dedikation, ett
konstföremål, ett avlatsbrev, en liturgisk källa eller ett annat bevis,
kan man konstatera att det fanns sammanlagt 39 kyrkor och kapell

Knuutila 2010: 357–358, 367–369.
Knuutila 2006: 263; Knuutila 2010: 319–322.
35
Knuutila 2006: 263; Knuutila 2010: 323. Om Olavsaltaren i Sverige se
Odenius 1950: 38, 41, 47, 50; Pegelow 1998: 198–199.
36
Knuutila 2006: 266–270; Knuutila 2010: 323–332.
33
34
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som antas ha haft Olavsaltare, Man bör dock beakta att bara två av
de 39 kyrkorna med säkerhet haft altaren.37

Olavskulten i Åbo stift, en helhetsbild
Genom att samla ihop all information om kyrkor och kapell helgade
åt S:t Olav, kyrkliga konstföremål föreställande honom och liturgiskt
material som använts för firandet av honom, kan man få fram en helhetsbild av Olavskulten i Åbo stift. Mot bakgrund av dessa källor ska
jag först diskutera kultens popularitet i det medeltida Åbo stift.
Det fanns 23 kyrkliga byggnader som efter källkritisk granskning
kan anses vara sådana Olavskyrkor eller Olavskapell som låg inom
de bebodda orterna runtom i Finland. Konstföremål med Olavsmotiv
har funnits i åtminstone 61 kyrko och kapell. Det är troligt att antalet
Olavskyrkor och Olavskapell samt skulpturer och målningar med
Olavsmotiv under medeltiden har varit större än så. Man kan nämligen anta att källor beträffande kyrkors skyddspatron samt skulpturer
och målningar i stor omfattning har gått förlorade under historiens
gång. Det fanns uppskattningsvis elva sådana kyrkobyggnader där
den liturgiska Olavskulten har firats och 39 kyrkor och kapell som
rymt altaren invigda åt S:t Olav.38
Utifrån vad som framkommit ovan, fanns det alltså sammanlagt
134 kyrkor och kapell som kan knytas till Olavskulten i det medeltida
Finland. En del av dessa kyrkor och kapell är dock desamma. Om
man skulle återge denna information i detalj, kan man konstatera att
det sammanlagt fanns 71 kyrkor och kapell med koppling till Olavskulten. Av dem var sju placerade på Åland, 22 i det egentliga Finland,
elva i Satakunda, fjorton i Tavastland, fem i Nyland, åtta i Österbotten, ett i Savolax och tre i Karelen, alltså i alla finska medeltida
landskap som kan ses på Karta med förklaringar.39
Olavskulten mot bakgrund av dateringen av allt förefintligt källmaterial förmodas ha spridit sig i tre faser från och med sekelskiftet
1200 under påverkan av svensk kolonisation. Den första fasen ägde
rum i slutet av 1100-talet och under den första hälften av 1200-talet,
när svenska sjöfarare och de första jordbrukarna hamnade på Åland
och i sydvästra Finland. Under den andra fasen invadrade svenska
jordbrukare invandrade till mer vidsträckta områden i sydvästra Finland och vidare till kusttrakterna av Satakunda och Österbotten, till
inlandet av Satakunda och Tavastland, samt till Karelen. Detta skedde
37
38
39
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under senare hälften av 1200-talet och under 1300-talet. De flyttade
till Karelen i slutet av 1200-talet. Den tredje och sista fasen ägde rum
under 1400-1500-talen, då svenskar nådde de nordligaste delarna av
Tavastland, Savolax och samt till nya områden i andra landskap.40
Den svenska emigrationen under 1200-1300-talen berodde
mestadels på att jordbrukare spontant sökte bättre levnadsvillkor på
båda sidor av Bottniska viken. Den religiösa kulturen i hembygden
följde med till de nya hemtrakterna. Även svenska och tyska
handelsmän bosatte sig i Finland under denna period. Bland de
invandrade fanns också mäktiga släkter som ville ha politisk och
ekonomisk auktoritet, särskilt på 1200-talet i Tavastland och i
Karelen, på 1300-talet i Österbotten samt i slutet av 1400-talet i
Savolax. I dessa trakter, där deras politiska och ekonomiska makt
låg, uppförde de militära fästningar och borgar i S:t Olavs namn.
Svenska och tyska byggnadsarbetare, konstnärer och hantverkare var
med om att bygga kyrkor. Samtidigt handlade det om svenskars
militära auktoritet. Svenskarnas (religiösa) kultur och strävan efter
politisk makt bidrog till att Olavskulten också spred sig till sådana
trakter i Finland, dit ingen svensk emigration förekom.41
Också dominikanerna använde Olavskulten för sin verksamhet,
då de grundade sitt konvent i Åbo. Det är möjligt att en liknande utveckling ägt rum på andra orter i Finland, även om det inte finns
direkta belägg för det. Åbobiskopen Magnus Stiernkors kan
förmodas ha medverkat till valet av skyddspatron för Olofsborgs
kapell, varför det är möjligt att anta att han hade planerat att placera
en relik av S:t Olav från Nidaros i huvudaltaret i kapellet av denna
borg, som i slutet av 1400-talet var under uppförande.42
Vördandet av S:t Olav står också i förbindelse med
kristnandeprocessen i Åbo stift, inte minst vad gäller sockenbildningen. Kultens spridning har nämligen skett samtidigt, i tre faser
och på samma orter, där nya församlingar grundades under perioden
1200–1500. Anmärkningsvärt är dock att kyrkor blivit helgade åt
honom även efter reformationen på 1500-talet, så i Tavastlands norra
delar där nya församlingar grundades då. Samtidigheten mellan
grundandet av församlingar och byggandet av Olavskyrkor och kapell är förståeligt ur ett missionsperspektiv. I missionärernas undervisning framställdes S:t Olav som en berömd martyr och ett mäktigt
kungahelgon för att de viktigaste dogmerna av kristendomen skulle
så rot och bära frukt, i alla regioner och till alla befolkningsgrupper.
De nya församlingarna grundades på områden där svenska jord40
41
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brukare, mäktiga släkter samt militära trupper bodde. Dessa har i sin
tur spridit kulten till finskspråkiga trakter. Även dominikaner bidrog
till denna spridning.43
Det är svårt att på basis av befintligt material bedöma hur populär
Olavskulten var, eftersom denna bedömning skulle fordra en jämförelse med kulten av andra helgon. En sådan jämförelse torde vara svår,
då det inte finns några pålitliga uppgifter om kyrkobyggnader och
deras skyddshelgon under perioden 1200–1500. Antalet helgon som
vördats i Åbo stift har varierat både tidsmässigt och lokalt. Det är
dock möjligt att jämföra populariteten av kulten av S:t Olav med
några andra helgon både på 1200-talet och i början av 1500-talet,
liksom att till viss del kritiskt granska den knappa informationen om
kyrkornas skyddshelgon. Man kan då konstatera att S:t Olav, tillsammans med Jungfru Maria, var det populäraste helgonet i Åbo stift
under 1200-talet. S:t Olav tycks också ha varit mycket omtyckt i
början av 1500-talet, då hälften av stiftets kyrkor och kapell (≈ 120–
147 stycken) har anknytning till Olavskulten. Därmed kan man
fastställa att S:t Olav var ett populärt skyddshelgon i Åbo stift under
perioden 1200–1500.44 Därför har biskopen i Åbo, Magnus
Stiernkors, heller inte överdrivit S:t Olavs popularitet i Finland i sitt
brev till ärkebiskopen i Nidaros.
Utifrån dateringen av kyrkor och kapell, konstföremål och
liturgiskt material med anknytning till Olavskulten kan kulten från
början av 1200-talet förmodas varit spridd i Åbo stift. Kulten var
således relativt gammal, sett ur finskt perspektiv. Den verkar ha varit
mycket populär i åtminstone tre av de finska medeltida landskapen
med svenska invandrare, nämligen Åland, Satakunda och Nyland,
eftersom hans porträtt ska ha funnits på samtliga landskapssigill. Man
kan dock inte belägga det för alla tre, eftersom källmaterial om Olav
har gått förlorat av olika skäl. Trots källäget kan man konstatera att
ett rikt folkloristiskt material och andra, dylika anteckningar vittnar
om att den folkliga Olavskulten varit levande ännu under 1600-1700talen, och att den med stor framgång spridit sig till övriga delar av
Finland. Ett bevis på det är att nya kyrkor helgades åt S:t Olav i nya
bosättningsområden i nordligaste delar av Tavastland, nuvarande
Mellersta Finland, på 1600-talet.45
Olavskulten förmodas också ha spelat en viktig roll i kristnandeprocessen i Åbo stift. En indikation på detta är att S:t Olav hört till
medeltidsmänniskas världsåskådning. Han har varit en patron för alla
befolkningsgrupper i det medeltida samhället, det vill säga mäktiga
43
44
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släkter, handelsmän, byggarbetare, konstnärer, krigare och jordbrukare. En medeltidsmänniska kunde möta sitt skyddshelgon i
kyrkor eller kapell helgade åt S:t Olav, i gudstjänstliv, kyrkorum med
konstföremål och få undervisning i kristendomens viktigaste läror.
Medeltidsmänniskan stod även i kontakt med internationella kulturströmningar och politiskt inflytande genom kyrkans lära.

Epilog
Utifrån olika källor som representerar folklig tradition kan man se
att S:t Olav också hör till den årliga jordbrukskalendern ända fram
till slutet av 1800-talet. Då S:t Olav firades under skördesäsongen
bad man honom redan under vårsådden i maj att välsigna den
blivande skörden, djurhållningen och jaktsäsongen. Även om de
kyrkliga myndigheterna försökte förbjuda detta förblev S:t Olav efter
reformationen och fram till 1800-talet vördad bland lekmän, men inte
som ett helgon utan som en bringare av god skörd.46
Vid sekelskiftet 2000 vördas S:t Olav ännu i Finland, då en
katolsk kyrka i Jyväskylä och ett dominikanskt kapell i Helsingfors
är invigda åt honom. Några kyrkor som härstammar från medeltiden
har under den andra hälften av 1900-talet fått tillbaka sitt ursprungliga namn, till exempel S:t Olav i Tyrvis, som har varit mycket viktig
och populär för både församlingsmedlemmar och turister. S:t Olav
kommer i framtiden att spela en roll i turistindustrin eftersom
”moderna pilgrimsvägar” planeras leda via ”gamla” Olavskyrkor från
Åbo till Olofsborg, som en del av det internationella pilgrimsfärdsnätet S:t Olav.47
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Landskap
Åland

De kyrkliga byggnaderna
1) Kyrkan i Finström*
2) Kyrkan i Hammarland*
3) Kyrkan i Jomala*
4) Kyrkan i Lemland*
5) Kyrkan i Sund*
6) Kapellet i Brändö*
7) Sjöfartskapellet i Lemböte*
Egentliga Finland 8) Åbo domkyrka (Turun tuomiokirkko)
9) Kyrkan i S:t Karins (Kaarina)
10) Kyrkan i Kaland (Kalanti)
11) Kyrkan i Kisko*
12) Kyrkan i Korpo (Korppoo)
13) Kyrkan i Gustavs (Kustavi)
14) Kyrkan i Lemo (Lemu)
15) Kyrkan i Lundo (Lieto)
16) Kyrkan i S:t Marie (Maaria)
17) Kyrkan i S:t Mårtens (Marttila)
18) Kyrkan i Virmo (Mynämäki)
19) Kyrkan i Nagu (Nauvo)
20) Kyrkan i Nousis (Nousiainen)
21) Kyrkan i Pargas (Parainen)
22) Kyrkan i Bjänå (Perniö)
23) Kyrkan i Reso (Raisio)
24) Kyrkan i Ruskon kirkko
25) Kyrkan i Rimito (Rymättylä)
26) Kyrkan i Tövsala (Taivassalo)
27) Kyrkan i Birgittiner klostret i Nådendal
(Naantalin birgittalaisluostari)
28) Kapellet i S:t Bertils (Pertteli)
29) Kyrkan i Åbo dominikankonvent (Turun
dominikaaninen konventti)
Satakunda
30) Kyrkan i Ikalis (Ikaalinen)
31) Kyrkan i Kangasala*
32) Kyrkan i Kumo (Kokemäki)
33) Kyrkan i annexförsamling Lappi*
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Tavastland

Nyland

Österbotten

Karelen

34) Kyrkan i Luvia*
35) Kyrkan i Messuby (Messukylä)
36) Kyrkan i Närpes (Närpiö)
37) Kyrkan i Tyrvis (Tyrvää)
38) Kyrkan i Ulvsby (Ulvila)
39) Kyrkan i Vesilax (Vesilahti)
40) Kapellet i Yläne*
41) Kyrkan i Hattula*
42) Kyrkan i Hauho*
43) Kyrkan i Hollola*
44) Kyrkan i Janakkala*
45) Kyrkan i Jämsä*
46) Kyrkan i Lampis (Lammi)
47) Kyrkan i Padasjoki*
48) Kyrkan i Pälkäne*
49) Kyrkan i Sysmä*
50) Kyrkan i Sääksmäki*
51) Kyrkan i Tammela*
52) Kyrkan i Urjala*
53) Kyrkan i Vånå (Vanaja)
54) Kapellt i Kalvola*
55) Kyrkan i Ingå (Inkoo)
56) Kyrkan i Karis eller Tenala (Karjaa / Tenhola)
57) Kyrkan i Kyrkslätt (Kirkkonummi)
58) Kyrkan i Pojo (Pohja)
59) Kyrkan i Pyttis (Pyhtää)
60) Kyrkan i Storkyro (Isokyrö)
61) Kyrkan i Keminmaa*
62) Kyrkan i Korsnäs*
63) Kyrkan i Lapväärtti*
64) Kyrkan i Pedersöre*
65) Kyrkan i Saloinen*
66) Kyrkan i Vörå (Vöyri)
67) Kapellet i Oulunsalo*
68) Kyrkan i Kivinebb (Kivennapa)
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Savolax

69) Stadskyrkan i Viborg (Viipurin
kaupunkikirkko)
70) Kapellet i Viborgs slott (Viipurin linna)
71) Kapellet i Olofsborg (Olavinlinna)

Summary
St. Olav and his cult in Finland. Some international perspectives
concerning the diocese of Turku from the end of the 12th Century to
the middle of the 16th Century
In this study, St. Olav and his veneration has been studied from
the end of the 12th Century to the middle of the 16th Century in Finland from the perspective of international cultural impact. The
research paper has been based on source material that can be divided
into three groups. These are material remains, written sources and
other evidence that can be all dated to the period the 13th century to
the 19th century. The first and second group of source materials
include churches, chapels and other ecclesiastical buildings dedicated
to St. Olav, sculptures, paintings and other ecclesiastical objects
depicting him, as well as literary sources related to his ecclesiastical
and social veneration, all from the 13th century to the 16th century.
The third group consists of different kinds of written sources from
the period from the 17th century to the 19th century reproducing the
folk tradition that is in some way connected to St. Olav. Based on a
careful and source-critical examination of this material, it is possible
to outline the reverence of St. Olaf in Finland and how and what kind
of international influences it has gained.
During the period to be studied, St. Olav was, along Our Lady
(Virgin Mary), the most popular saint in Finland. His cult had spread
throughout the then inhabited Finland. It was also known on all social
classes, that is mighty families, traders, construction workers, soldiers
(warriors), artists as well as farmers. The veneration of St. Olav was
spread to Finland by Swedish settlers from the end of the 12th century.
From ecclesiastical perspective, it was disseminated first by
Dominicans and was “a tool” of the Christianization of Finland from
the 13th century. In addition, the cult of St. Olav was established
through international merchant shipping and the political influence
of the mighty Swedish families when they increased their political
and economic influence in different parts of Finland. Especially, the
Hansa trade conveyed international cultural currents to the sculptures
and paintings depicting St. Olav. Thus, the significance of his cult
was not only religious but also brought Finland into the other parts
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of Europe, Norway included, culturally, commercially and politically.
Thus, by the cult of St. Olav, a medieval individual was in contact
with international cultural currents and political influence through
teachings of the Church. This was possible in churches or chapels
dedicated to St. Olav, where ecclesiastical artefacts depicting him
could be seen and participated in the worship life related to his
veneration, especially on his feast day.

