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Den norske konsthistorikern Fredrik B. Wallem besökte Stralsund 1909 för att 
studera Olavsaltaret i Nicolatkyrkan, vilket var placerat vid andra pelaren pá 
korets norra sida (Wallem arkiv tl A 7). | en uthuggen nisch pá pelarens vást- 
sida stod ett altarskap med en korpusskulptur av den tronande krönte Sankt 
Olav och fyra vikbara flygeldörrar med motiv ur Olavslegenden (Stams foto |- 
2). Altarskápet var mycket skadat, malningen hade flagat av pá flera stállen 
och skulpturen var angripen av mask. Pá skápets vanstra sida, heraldiskt sett, 
fattades den fjárde flygeldörren. Wallem dokumenterade skápets mátt, stíl 
och motiv mycket noggrant med teckningar. Se Bild 1. Skápet hade én rek- 
tangulár bas, som vilade pá en konsol ovanfér pelarens knekt, och rakt krene- 
lerat krön. Den tronande Olavsskuipturen var placerad pa en sockel under en 
valvd baldakin, som pá framsidan var prydd med tvd korsblommor och buren av 
tva frámre tunna trapelare. 

Sankt Olav var kladd í kunglig mantel men hánderna med dess attribut 
yxan och ríksápplet hade fallit bort. Nágon lángskaftad yxa kunde det inte ha 
varit frága om, ty Wallem kunde inte fínna nagot hál för ett skaft í underlig- 
garens kropp. Under helgonkungens fétter lág en drake med krönt skággigt hu- 
vud. Nar skápets flygeldörrar var stángda omkring korpus syntes málningar av 
st&ende helgon: Sankta Birgitta, Sankt Olav, (förlorat motiv 7) och Sankta 
Sunníva. Eftersom den yttre hölften av skápets vanstra flygeldérr saknades 
kunde inte motivet anges. Under Sankt Olavs bild laste han texten “Sanctus 
Ola... “. Med flygeldérrarna helt öppna visades motiven ur Olavslegenden pá 
följande vis: 1. Olav hör predikan, 2. Olavs dop, 3. Olavs seglats, 4. Skadat 
motiv, Olav (7), 5. Olavs död, 6. Olavs skrín. 

Wallem placerade bilderna efter denna lásordning men angav inte vilken 
legendtext han utgick ífrán. Han koncentrerade stg í första hand pá stilen, som 
han daterade tíll omkring 1400. 1926 var det dags för ett nytt besök som 
emellertid förskráckte honom. Skápets flygeldörrar hade plockats bort! De 
hade nyligen flyttats tilt hembygdsmuseet í Stralsund och lagts uppe pá vin- 
den, Han konstaterade att de befann sig í ett bedrövligt skick. "Hvorledes skal 
det bli mulig at fotografere uten at fá altsammen ödelagt, kan jeg ikke forsta, 
Restaureringen vil bil et kunststykke som jeg tviler man kan magte her pá 
stedet". Vid hemkomsten skrev han tidningsartiklar och höll föredrag för att 
fá fram norskt bistand tíll en restaurering av detta márkliga Olavsskáp 
Wallem 1927,1928). | artiklarna framhövde han motivet med pilgrímerna vid 
Sankt Olavs skrín, eftersom denna framstalining ár helt untk och inte áter- 
finns í nágot annat konstverk med Olavsmotiv. 

Konsthistoríkern Hans Wenzel fann efter en undersökning att skulpturen í 
Olavsskapet hade anknytning till Johannes Junge och flygeldérrarnas máleri 
till Konrad von Soest. Skápet hade sannolikt tillverkats av en verkstad í LÚ- 
beck omkring 1410 och bestalits av Bergenfararnas gille í Stralsund (Wenzel s
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Heraldisk höger dörr Korpus Heraldisk vanster dörr 

Aldre svartyita fotografier och nya férgdia av korpusskuiptur och legendmotiy visas vid foredraget. 
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17, Stams foto 10-15), Motivet pá den férlorade dörrens utsida förmodade han 
hade fórestállt Sankt Erik. | sin tolkning följde han till stora delar Wallems 
analys och hanvisade tit} dennes kommande arbete, Men F B Wallems studier í 
legendscenerna blev aldrig publicerade. Efter hans déd 1945 redigerade sek- 
reteraren Brage Irgens-Larsen bara anteckningarna om nordiska Olavsskulp- 
turer vilka kunde publiceras 1947, iconographia Sancti Olavi, | denna utgáva 
námns endast Stralsund-skápets arkitektur och skulptur (Waliem-Irgens- 
Larsen 1947 5 150-53). 

Dörrarna ti} Olavsskápet í Nicolaikyrkan restaurerades 1937 efter att ha 
legat pá museivinden i tio ár (Museiinv. 1937). Tanken var att sátta tillbaka 
dörrarna pá skápet í kyrkan, men krigsutbrottet 1939 ándrade dessa planer. 
Skápets korpus gick förlorat nár Nicolalkyrkans inventarier forslades till 
skyddsrum (Stams s 6). Olaysskulpturen bevarades dock med vissa skador, bl a 
försvann huvudet pá underliggaren. En omfattande restaurering av dörrarna 
skedde 1942 med bl a pámálning av fernissa (Stams s 10 foto 3-8). 1973 var 
det dags för önnu en restaurering och skápet fördes över till institut fur 
Denkmalpflege í Schwerin dár konservatorn Annette Stams utförde det om- 
fattande examensarbetet Restaurierung des Olaf-Altars 1974 med moderna 
metoder. All övermálning pá dörrarna avlagsnades och de skadade partierna 
fick ha kvar traets fárg (Stams s 7-24, foto 70-74). Hon daterade skápet till 
1410-20 och tolkade motiven líkt Wenzel men satte frágetecken för fjarde 
och sjátte scenen. Doktor Gerd Baier vid institutet rapporterade om restaure- 
ringen pá Sankt Olavssymposiet í Visby 1979 och Jade dð fram en tolkning av 
den fjárde scenen (Baier 1981 5 190): "Kung Olav í full ornat möter en folk- 
massa". Nar Nicolaikyrkans págáende renovering blev klar skulle Olavsskulp- 
turen och dörrarna med legendmotiven áter placeras í Olavsaltarets nisch vid 
norra korpelaren. 

Váren 1989 besökte Jag dels Institut fúr Denkmalpflege í Schwerin för 
att undersöka och dokumentera de bevarade delarna av Olavsskapet, dels den 
tomma altarnischen í Nicolaikyrkan í Stralsund. Jag kunde dð konstatera att 
dörrarnas málning pá nytt börjat Flaga av, men sákrats av konservator infér 
násta restaurering. Efter uppmátningar fann jag att Wailems dokumentation 
varit korrekt, utom nár det gállde teckningen av den sjátte scenen med S.Olavs 
skrín som han publicerade (Wallem 1927). Han ritade tvá mán med pllgrims- 
hatt í férgrunden, vilket var en missuppfattning, ty den vanstra figuren ár en 
kvinna med hustrudok. Denna teckning gjorde han inte pá plats utan vid hem- 
konsten efter ett gammalt foto. Vid jámförelse mellan de tidiga fotona och de 
restaurerade dérrarna fann jag att den fjarde scenen kunde kompletteras med 
ytterliggare information. Det áldsta fotot ár ett av de fá dokumenten av 
skápet pá plats Innan dörrarna tagits av (Stams foto 2). PA fotot kan man í 
denna scen urskilja en figur alideles intill gángjárnet. Det ár en ung skágglös 
man í blá hatt, mantel med halsbrám och réd tunika som knáböjer med vanstra 
handen lyftat mot bröstet. Nu ár ansiktet och framsidan pá figuren borta. 
Under den stdende Olav pá flygeldörrens utsida laste fag texten “Sanctus 
Olauls rex]", delvis övermálat.
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LEGENDSCENER OCH LÁSORDNING 

Nar man laser bilderna pá ett altarskáp kan man inte alltid börja överst till 
vanster, ur betraktarens synvinkel, och fortsátta översta raden som nár man 

láser en text. Man máste se skápet som en helhet, ty det ár inte sákert att den 
konstnarliga avsikten har varit att följa kronologin i en legend. En konstnar 
kanske sammansmálte olika hándelser í en beráttelse till en symbolisk bild, 
som battre áskádliggjorde den inre meningen í helgonlegenden. Tvá motiv i 
Olavstegenden som framstállts pá detta sátt ár kombinationen av drömmen 

/déden ex kalkmálningen i Danmark k:a 1490 och altarskápet í Varmdé k:a 
1514, samt tronen/döden í Kaupanger-antemensalet 1275-1300, Ardal-ante- 
mensalet 1330 och altarskapet í Ostuna k:a 1490. En del forskare ser en lag- 
bundenhet í sáttet att tolka altarskápsmotiv, ex menar O A Nygren att man 
alltid skall lása nedifrán och upp pá en flygeldörr (Nygren 1945 s 180). Men 
detta synsatt ár inte allenarádande bland konsthistoriker, de flesta forskare 
menar att man skall avgöra fran fall till fall och ange vilken legend eller saga 
man utgár fran vid lásningen. Olika lásordningar av legendmotiv kan ses í 
följande exempet: 

Carrow-psaltaren, Beatus-initial, 1250 
Enligt identifikation men inte kronologi i Passio et miracula beati Olavi och 
Legendariska sagan. Olafs saga hins helga fár man följande lásordning (Lidén 
1990). Följs kronologin fár man ett sámre alternativ se (Kr nr). 

1. S.Olavs dröm fore 2. Stiklastadslaget 
Stíklastadslaget (kr 2) (Kr 3) 

3. S.0lavs mirakulösa 4 Engelske prásten 
segtats vid Agnefit (Kr 1) = Richard lemlastas (kr 5) 

5, 5.Olav helar den 6. 5.Olav tronar | 
engelske prasten (Kr 6) himlen (Kr 4) 

Trondheim-antemensalet 1310-30 
G. Danboit laser de fyra bilderna pá var sin sida om mittbilden nedifran och 
upp enligt kronologin í Snorres Heimskringla (Danbolt 5 139). 

2, Olavs dröm fore 5. S.Olav 4 S.Olavs skrinlaggning 
Stiklastadslaget "rex perpetuus” 3 augusti 1031 

evig kung 
1. Olay till hast ger 3. S.Olavs fall í slaget vid 
sjálagávor till fienden Stikiastad 29 juli 1030
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Stralsund-skápet 1410-20 
(Bild 1) 

1. 5.0lav hör massa = 3. S.Olavs seglats 5. Stíklastadslaget = 7. (Mir?) 
fört. 

2. 5.Olavs dop 4 SOlav och prast = 6. 5.Olavsskrinmed 8. (Mir?) 
inför knáböjande pilgrimer för. 
(?) svart skadad 

Nar det gáller Olavsskápet i Stralsund har varken Wenzel, Stams eller Baier 
námnt vilken Olavslegend de haft som grund för sin tolkning, vilket ár mark- 
ligt med tanke pá att Olavssk4pet í Stralsund ar unikt pá flera sátt. Men de ut- 
gar alta tran samma lásordning, uppifran och ned pá varje dörr, enligt Watlem. 
S.Olav kan identifieras pá samtliga bilder med sítt gyllengula hár och skagg 
och sin mörkröda brokaddrakt. Som den “evige” kungen í skápets korpusskulp- 
tur bar han gyltene mantel. Man kan se dörrarnas uppdeining í anslutning till 
legendens liturgiska funktion. | Norge lastes Olavs livssaga pá dödsdagen 29 
juli "Ólafsmessa fyrri" och mirakelberattelserna pá translationsdagen den 3 
augusti “Olafsmessa síðari" (Storm 1880 inl s 35). Skápets högra dörr skildrar 
livssagan och vanstra dörren martyriet och skrinlaggningen, beatifiseringen. 
Motiven pá den förlorade dörren förestallde kanske nágra av Olavsmiraklerna, 
ex hur blinda, döva och stumma botats vid Nidarosgraven eller hur S.Olav kun- 
de branna spanor í handen utan att skadas? Om man laser bilderna í denna 
ríktning, med vilka legender kan man dá finna dverensstammeise, den realis- 
tiska traditionen i Snorres Heimskringla, áventyrstraditionen i Legendariska 
sagan, legender som Passio et miracula beati Olavi, Gammelnorsk Homilie- 
bok eller Fornsvenskt legendarium? 

1. Olav hör predikan, Olavs omvandelse 
| málningen star en rödblond skággig Olav kladd í mörkröd brokadrock med vida 
armar, stitsar och kraftigt riddarbalte nedanför en predikstol. Spar av för- 
gylining syns i brokaddrákten. De tjusröda hosorna har láng spets í tan. Han 
háller en krona med sammetsbotten framför sig med báda hander, En prást i 
ljusgrá dalmatika och almucia med fransar böjer sig fram över predikstolens 
kant. Nedanför predikstolen sitter fem personer i röða och blá mantlar pá gol- 
vet, en kvinna med huvuddok. Bakom honor star tre andra personer í blá, gröna 
och réda mantlar. Den framste bar en ljusgrá vid hatt med uppvikta brátten, 
Han pekar mot Olav. Vilket tillfálle í Ölavslegenden handlar det om ? S.Olav 
lyssnar pá mássan vid manga tillfállen och skildringarna skiljer sig át í olika 
versioner, ex gar han í mássan före slaget vid Nesjar. Föt jer man kronologin i 
Snorre fár man en omvand lásordning, ty dar kommer S.Olavs dop före massan. 
Olav vattenöstes och döptes redan vid 3 árs alder av Olav Tryggvason och na- 
got vuxendop skildras inte (Snorre 1 Kap 44, 60). 

Legendariska sagan berattar ocksá om Olavs barndop, men har en skild- 
ring av hur SOlav lyssnar till mássan som har likheter med Stralsundsmotivet
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(Olafs saga kap 8,12-13, Johnsen s 747). Efter slaget vid London Bro stannade 

Olav í England hos kung Knut. Han gick ofta till biskopens kyrka för att lyssna 

pá mássan. Kung Knut férsov sig för det mesta och kom alltid för sent till kyr- 

kan, men Olav var pá plats tidigt pá morgonen vid första klockslaget med sítt 

folk. De satt alla pá golvet medan Olav stod lutad mot en pelare. Nar biskopen 

fragade om kung Knut hade kommit, svarade prásten att sá inte var fallet. Bis- 

kopen skádade ut óver kyrkan och sg Olav vid pelaren. Da sade han: 

“Nu har konungen kommit". Prásten svarade att han inte hade kommit. 

"Jo", sade biskopen, "detta ár den sanne konungen som har kommit, ty han 

vill hellre tjána Guds ára, án lata Guds lag tána honom”. ! 

Nar kung Knut fick veta att arkebiskopen hade kallat Olav fór konung, trots att 

denne varken hade land eller makt, blev han mycket vred. Han sade att Olav 

inte var mer helig án han sjálv. Biskopen, som hette Sigurd, berattade a att 

Olav under sina fina kláder bar tagelskjorta för att spáka sig. Efter detta lam- 

nade Olav kung Knut. Passio et miracula beati Olavi och Gammelnorsk Homi- 

Lebo beráttar att Olav omvandes till kristendomen under sín vistelse í Eng- 

land och blev döpt í staden Rouen (Passio s 11, Hom. s 141). De námner inget 

om Olavs barndop. Samma version lámnas í Fornsvenskt Legendaríum (SFSS s 

860). Legendariska sagans bildrika episod om Olav och Knut i kyrkan stöder 

alltsá predikotexternas version av Olavs omvandelse och möte med kristen- 

domen. Den avgörande hándelsen later de intráffa utomlands, inte í Norge som 

hos Snorre. Kyrkan som Olav besökte férestaller trolígen katedralen í Canter- 

bury, dár den 17-arige Olav Haraldsson vistades áren 1011-12 (Bregger s 

375), Det ár fórsta gángen predikomotivet upptráder í konstverken med Olays- 

legenden. | tidigare verk har man istallet framhávt tillfallet dá S.Olav fátt det 

gudomliga budskapet í en dröm strax före martyriet Í Stiklastadsslaget, ex 

Carrow-psaltaren 1250 och Trondheim-antemensalet 1330 (Snorre 2 Kap 

214). Senare fár motivet en annan utformning, S.Olav knaböjer infor altaret 

och áser mássundret, ex kalkmálningarna ! Váskinde och Trákumla kyrkor 

omkring 1430, altarskðpen í Överenhörna k:a 1470-90 och Vármdó k:a 1514. 

Stralsundsmálningen ár unik í sin framstállning av motivet. 

2. Olavs dop 
Stralsundsmálningen framstáller hur S.Olav döps i vuxen alder, han har gyllen- 

gult hár och skágg. Ceremonin áger rum í ett litet dopkapell med gotiska valv. 

S.Olav star naken i en dopfunt med vatten till magen, helt orealistiskt efter- 

som nederdelen av kroppen ej kan fá plats i funten. Han höjer de slutna han- 

derna mot ansiktet. Þá varsin sida om funten star en arkebiskop och en drott- 

ning. Árkebiskopen kladd i full ornat gör valsignelsegesten över S.Olavs panna 

och lyfter med vanster hand den vita dophattan med hjalp av de övriga perso- 

Í Legendariske sagan , Heinrichs s 54:“Nu er konongr ut komenn." Þætr sagðu „at hann var ælgi ut 

komenn, “Jaur =: hiscup,“ sía er sannr konongr, er nu er ut komenn, firir Pui at hann vill 

hælldr Þíana lova, en guðs log Pione hanum."
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nerna runt funten. Dopháttan ár broderad med tre réda kors. Den som háller 
biskopskraklan bakom arkebiskopen ár skymd. Drottningen, med "Margareta"- 
hárvalkar vid tinningen och brokadmantel med bram, háller dophattans bak- 
sída, Bakom funten star en kung och en annan furstinna, som háller i háttans 
nederkant, medan kungen lyfter framkanten över S.Olavs huvud. Bakom árke- 
biskopen star en kvinna med runda harvalkar under ett vitt dok. 

Vilken kálla námner 5.0lavs vuxendop? Theodricus Munk gav redan 1180 
besked om att han hört olika berátteiser om S.Olavs dop (Salvesen s 60). Han 
beráttar att Olav Tryggvasson mötte Olav och hans mor Ásta: 

Etter hvanoen sier, lot kongen ná bade Olav og hans mor dape, andre hev- 
der at Olav ble dapt í England, men selv har jeg lest í Normannenes 
historie at han ble dept i Normandie av Robert, erkebiskop til Rouen. --- 
Men enten han ble dapt i Rouen eller Í England, er det sikkert at han var 
eldre da han ble dapt enn istendingene sier, enda en ellers ber ha stor 
tillit til dem Í slike ting. Og det er ikke underlig at slik forvirring skulle 
oppstá med hensyn til Olav, siden det ikke var noen historieskriver der 
til lands. 

Det finns inga utférliga skildringar av dopet í Rouen í legenderna, de námner 
endast stadens namn. Thegdricus Munk gör en parallel! med den romerske kej- 
saren Konstantíns dop, om vilken man givit líka motstridiga uppgifter. S.Olavs 
dop intraffade vintern 1013-14 í Rouen dar denne besökte hertig Rickard av 
Normandie (Snorre 2 Kap 20,27, Bragger s 376). Dit hade hertigens syster 
drottning Emma av England och hennes make Ethelred fördrivits av den danske 
kung Sven. Árkeblskop Robert var hertigens bror. Kanske férestaller málningen 
drottning Emma, arkebiskop Robert, kung Ethelred eller hertig Rickard och 
hertiginnan med följe?. Ett kungadop var líka viktigt som en kréning, “ty ett 
lands övergöng till den kristna löran raknades ofta fran den dag dá konungen 
sjálv mottog dopet.“ (Kallstrém s 24). Dárför var Konstantíns dop líksom Olavs 
dop ocksá en symbol för en kristen stat. 

3. Olavs seglats 

En enmastad kogg med fyra personer ombord tagger ut fran en hamn med höga 
stadsmurar och portar, líkt Stralsund eller Libeck. | bakgrunden skymtar en 
strand och en hig byggnad med smala rundbágade fönster, kanske en kyrka, 
S.Olav med krona och brokaddrakt sitter i aktern. | vanster hand bar han yxan, 
sitt kungliga vardighetstecken och attribut. Han lágger höger hand pá en stor 
lasttunna, likt en nordtysk köpman pá handelsresa. Men i undermálningen har 
handen utformats annorlunda, den lág lutad över relingen och höll í brasskotet, 
som nu bara hánger löst (Stams infrar. foto 26, 53). Bredvid S.Olav sitter en 
aðling i hatt och brokaddrákt. En besáttningsman lutar sig över relingen och 
spyr, farten ár troligen hög. | fören star en person med ljusröd hatt och ka- 
puschang , som skádar mot stranden och gestikulerar.
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Vilken seglats ar det frága om? Entigt kronologin i manga texter seglar 
Olav hem till Norge direkt efter sin vistelse í Rouen, nu för att erðvra kunga- 
makten í Norge (Snorre 2 Kap 29, Salvesen s 62 ). Passio et miracula beati 
Olavi inleder med en symbolisk skildring av hur trons milda sunnanvind skulle 
betvinga nordanvindens ondska och lágger ingen stor vikt vid Olavs seglats 
(Passio s 15). Legendariska sagan later manga aventyr intraffa före seglatsen 
till Norge, men ger en utförlig beskrivning av hemresan med storm och svar 
sjögáng, vilket ocksá framgár av málningen med den sjösjuke besattnings- 
mannen (Olafs saga. Kap 19). S.Olav hade utrustat tvá handelsskepp, knarrar, 
med 140 valrustade sjömán. Med ombord följde biskop Grimkel och biskop 
Sigurd. Málningen visar bara ett fartyg, som dock ár realistiskt och detaljerat 
framstállt. Kanske ska kyrkan pá stranden förestálla kyrkan í Trondheim. 
S.Olavs seglats i Stralsund skiljer sig fran senare mer aventyrsbetonade seg- 
latsmotiv dár S.Olavs fartyg angrips av sjöjungfrur och trolt, ex kalkmálning- 
arna i Vallensbák k:a, Danmark, och Dingtuna k:a, Sverige. Det ár i detta fall 
inte heller frága om 5.Olavs kappsegling som omtalas í Ribelegenden 1460 och 
Löwenlegenden 1485 (Storm 1880 s 277, 1885 s12). Den realistiska karakta- 
ren övervager helt. 

4. 5.0lav och prásten möter Norges folk 
Detta ár den mest skadade av de bevarade málningarna, men S.Otavs krönta hu- 
vud, yxa och delar av brokadmantein finns kvar í bildens mitt. Han strácker 
fram sin högra arm och bar yxan i den vánstra. Brevid helgonkungen star en 
man í ljusgrá kápa och almucia, liknande prásten í predikstolen í scen 1. 

Framför dem knáböjer en man i blá hatt och blá mantel och bakom dem 
skymtar rester av en ljust röd byggnad, troligen en kyrka, med blátt tak. Vid 
marken skymtar en buske. Bilden ár svar att tolka, men jag instámmer med 
Baiers uppfattning, att S.Olav í kunglig ornat star í en folkmassa. Det handlar 
troligen om 5.Olavs landstigning í Selja vid Stad och hans möte med de norska 
hövdingarna och bönderna, vilka erkánde honom som kung. Han star tilisam- 
mans med en prást framför en kyrka, vilket ocksá kan visa hur 5.Olav bygger 
kyrkor och instiftar práster í Norge. Kanske förestáller prasten biskop Grim- 
kei och byggnaden en kyrka í Trondheim? Det ár ett ovanligt motiv inom 
S.Olavs ikonografi, men -jámförelser kan göras med landstigningsmotivet pá 
Överenhörna-skápet samt bilden av S.Olav och hövdingarna pá Östuna-skápet, 
dár S.Olav star innanför en borgmur och talar till en folkmassa. 

5. Olavs déd i Stiklastadslaget 
Ett av de vanligaste motiven inom Olavsikonografin skildrar S.Olavs marty- 
rium vid Stiklastad, men Stralsundsmálningen skiljer sig fran de tidigare 
konstverken med detta motiv, genom att S.Olav har deltar í striden med full 

rustning och val Devapnad med svárd. Nu framtrader han som "Guds riddare“, 

Kristi stridsman. Utanpa rustningen bar han sin krona och sin brokadrakt. Hans 

gyllene yxa och baneret med det norska kungavapnet bars av hans valrustade
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mán, en av dem laddar sin kraftiga armborst. Det ár Torsten Knarrarsmeds 
första attack mot S.Olav som skildras, han hugger sin yxa í kungens högra kná. 
Enligt Snorre tráffade hans hugg det vanstra benet ovanför knáet (Snorre Kap 
228). Legendariska sagan berattar istáltet att Kalv Arnesson sárade kungen i 
benet men namner ej vilket. (Olafs saga Kap 81-82). Tidigare konstverk har 
framstállt S.Olav som försvarslös och frediig, tronande med yxan som ex i 
Kaupanger-antemensalet eller drömmande pá marken med svardet vid sidan 
som Í Trondheim-antemensalet. 

6. Olav den heliges skrin 
Stralsund-skápets málning visar ett högt öppet skrín med nederdelen formad 
som en oktogon, dárðver en mörk valvd baldakin med gotiska valv prydda med 
korsblommor liknande skapets egen korpusarkitektur. Spar av svartnat guid 
syns. Skrinet stár med smá fotstöd pá den gröna marken, en buske skymtar i 
hornet och í fonden avtecknar sig en lág kyrkobyggnad. S.Olav ligger svept í sin 
mörkröda brokadmantel med korslagda armar í det öppna skrinet. Over armarna 
ligger nágot som líknar ett rökelsekar. Málningens högra del ár helt skadad, 
dárför kan man inte se S.Olavs huvud och bröstparti í skrinet. Bakom skrinet 
star tre personer, en man í ljusgrá kápa, troligen en prást, som tittar mot 
S.0lavs huvud och gestikulerar. En man intill honom med en uppsiagen grön bok 
sneglar pá honom. Vid hans högra sida stár en kvinna med hörvalkar under ett 
vitt dok och laser í en blá bok. Framför skrinet knáböjer tvá pligrimer med 
pilgrímshattar höngande pá ryggen, en man och en kvinna. Kvinnan har ett vitt 
hustrudok och knöppta hander, mannen bar skágg och háller handen mot pannan. 

Detta kunde inte vara frága om S.Olavs skrinlággning, menade Wallem, 
och hánvísade till motivets utformning pá Trondheim-antemensalet dár tvá 
biskopar utfér ceremonin (Wallem 1927, Arkiv I1A1). Det áldsta Olavsskrinet 
var gjort av tra, men Stralsundsmálningen visade ett skrin av metali. Han 
satte dárför málningen í samband med en uppgift om hur arkebiskopen Aslak 
Bolt 1429 bestallde koppar fran Sverige till "hufoana ofuer sancti Olafs 
skríin“ (Wallem 1927). Det máste handla om ett senare tillfálle, dá pílgrimer 
besökte graven och férundrades över miraklerna vid graven. Hade den tyske 
málaren vetat om hur Sankt Olavs senmedeltida metallskrín sag ut, undrade 
Wallem, eller kunde skrinet ha haft ett snarlíkt utseende? 

Det kan dock vara skrínlággningen som skildras, de fórnáma pilgrimerna 
ár kanske ett donatorsportratt av det férnama par som instiftat altaret í Ni- 
colafkyrkan. Kanske hade de besökt Nidarosdomen och sett skrinet. Nu ville de 
avblldas í det allra hellgaste ögonblicket í Olavslegenden, skrinlággningen. 
Nar S.Olav legat ett ár och fem dagar tags hans lík upp ur jorden, den 3 augusti 
1030. Biskop Grímkel och hévdingen Einar Tambarskálve deklarerade S.Olavs 
helighet efter överenskommelse med kung Sven och dennes mor Alvíva. S.Olavs 
lik lades í en kísta som placerades pá altaret í Klemenskyrkan. Skrinet pá 
málningen líknar mer det skrín í silver och guid, vilket sonen kung Magnus den 
gode bestállde (Snorre 2 Kap 244, 3 Kap 10):
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Detta skrín var bade till storleken och utseendet fór övrigt gjort som en 
líkkista; nedtil} var en svalgáng, och upptil} var locket format som ett 

tak med takás och gavelnockar. Pá locket funnos höngslen baktill och 
haspar framtill, och det lástes med nyckel. | detta skrin lát konung 
Magnus nedlágga konung Olavs heliga lekamen. Manga jartecken skedde vid 
konung Olavs heliga reliker. --- Det faststalldes nu genom lag i hela 
Norge, att konung Olavs áminnelsedag skutle hallas helig,---. 

Men nágon kung eller drottning avbildas inte pá málningen, Fórestáller bilden 
biskop Grímkel, Einar Tambarskalve och Alviva som bevittnade och stadfáste 
ceremonin? Eller kanske ville konstnáren för sín samtid berátta historien om 
S.Olavs skrinlággning och mála ett sá státligt skrín att betraktarna i Stral- 
sund skulle inse vilket maktigt helgon S.Olay var: 

Den förlorade dörrens motiv 
De tvá pilgrimerna knáböjer med uppatvanda ansikten mot bildens högra sida. 
Vad ser de? De kan ha sett miraklet med Sankt Olavs rosiga ansikte, hans har 
och naglar som vaxte fastan han legat i jorden över ett ár, men S.Olavs ansik- 
te ár inte langre bevarat í málningen (Snorre 2 kap 244). Wallem uppfattade 
den knáböjande mannens gest som ett uttryck av förváning över de mirakler 
han skadar í bilderna pá dörren intill (Wallem 1927). Det ár mycket troligt att 
legendmotiven pá den förlorade dörren hade framstáilt Sankt Olavs mirakler. 
Carrow-psaltaren skildrade miraklet med den engelske prásten, ett náralig- 
gande ámne. Miraklet dá kung Olav brande spanor i sin hand utan att skadas, 
skildras bi a í tidiga reliefer fran Sjösás k:a 1275, men áterkommer senare i 
kalkmálningar fran Trákumla och Váskinde kyrkor, samtida med Stralsund- 
skápet. Kanske har detta motiv funnits pá den förlorade dörren tilisammans 
med miraklet med den hangde bonden, vilket malades í Risinge ka 1410-20. 

Drottning Margareta och de nordtyska köpmánnen 
Málningarna pá Olavsskápet i Stralsund har som visats mer samhörighet med 
den realistiska sagatraditionen án med den legendariska och áventyrliga, dar 
Sankt Olav klyver berg med sitt skepp och strider mot sjöodjur. Berodde det 
pá en ökad historisk medvetenhet eller var historiska berattelser mer pá mo- 
det? Konsthistorikern Harry Fett karaktariserade Otavsskulpturerna runt ár 
1400 som bade milda í den “veka stilen", melankoliska och apokalyptiska, el- 
ler borgertigt driftiga i den realistiska stilen (Fett s 96-109). Kanske rymmer 
Stralsund-skápet flera Olavstyper? Legendmálningarnas realistiske Olav som 
seglande köpman och rustad stridsman illustrerar bade de nordtyska köpmán- 
nens ambitioner och den danska kungamaktens intressen. Fett förknippade den 
veke och milde Olav pá flygeldörrens utsida í Stralsund-skápet med danske 
kungasonen Olav Hákonsson, som dog 1387 bara 17 ár gammal. Drottning Mar- 
gareta hade givit sin son helgonkungens namn och understödde Sankt Olavs-
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kulten för att legitimera familjens ansprak pá kungamakten í Norge, Sverige 
och Danmark (Authén-Blom s 43, Linton s 51). Alabasterportratten av Marga- 
reta i Roskilde och Lúbeck 1423 av Johannes Junge stammer överens med 
Stralsundsmálningen av drottning Emma vid S.Olavs dop, ex hárvalkarna och 
slöjan. Men Sankt Olav hade ett positivt symbolvarde för manga. Omkring 1400 
understödde ocksá köpmánnen i Lúbeck Olavskulten, bi a i Mariakyrkan (Hasse 
8 68,126, 170). En Olavsbild malades pá ett altarskáp | Bergenfararnas kapell 
1410 av en elev till Konrad von Soest, vilken kan jamföras med Stralsund- 
skápets stil. Férhoppningsvis kommer intresset för det markliga Olavsskapet 

i Stralsund att öka nár det efter mer án 60 ár áter en gang kan beskádas pá sin 
ursprungliga plats i Nicolaikyrkan. 
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