En pilgrimsfärd:

I de bortglömda fotspåren av den
Ortodoxe martyren Helige Sven av Arboga

D

e senaste åren har vi varit en liten grupp Ortodoxt troende
som tillhör vårt stift som gjort små pilgrimsfärder för att
upptäcka spåren efter de Ortodoxa helgon som verkat på svensk
mark den korta tid under att Sverige blev kristet innan schismen
med den romersk-katolska kyrkan. Vi har varit i Munktorp utanför Köping i Helige Davids fotspår, på Birka/Björkö i Helige
Ansgars och i Eskilstuna och Strängnästrakten där vi funnit spår
efter Heliga Anna av Novgorod och Helige Eskil.

I år, den 16/29 juli 2017, gick vår färd till Arboga, för att gå i
spåren av det bortglömda helgonet Helige Sven som led martyrdöden där förmodligen någon gång på 900- eller 1000-talet.
Namnet Arboga betyder åkrök. Ån bildar en krökning just vid
den plats där man anser att den äldsta staden legat. Innan någon
stad blev byggd hade säkert i urgamla tider uppstått ett fiskeläge
här där vikingarna funnit en lämplig vinterhamn.
Helige Sven stenades till döds av hedningar när han predikade Guds rike mitt i en offerlund strax söder om Arbogaån. Det
finns även idag gamla ekar och stora stenar i den forna hedniska
offerlunden så att man kan föreställa sig hur det sett ut då. En
källa vällde fram där Helige Svens blod flöt ut och den har alltid
burit hans namn.

Den äldsta skriftliga källan, en krönika skriven av en franciskanermunk, antas vara skriven på 1300-talet. Där står det att helige Sven var en “renlefnadsman” (=munk) som blev mördad av
ogärningsmän. Nyare källor anger att han vördades och bevarades i folkminnet som “Arbogas första martyr”. Hans namn står
omnämnt på andra plats efter Guds Moder Maria i en helgonförteckning på över vilka helgon som vördades i Arboga under
medeltiden.
Man byggde ett litet kapell till helige Svens ära av stenarna i
den gamla offerlunden. Kapellet kallas fortfarande Helge Svens
kapell och ligger lite i utkanten av den medeltida stadskärnan.
Arkeologerna gissar att det byggdes på 1200-talet. Den Helige
Svens kapell är idag endast en ruin av grundstenar. Det finns en
bro och en gata som idag är en del av den moderna staden men
fortfarande bär namnen Kapellgatan och Kapellbron, vilka leder
till kapellet. Man bar under medeltiden helgonets reliker längs
Kapellgatan och över bron till stadskyrkan och tillbaka på hans
helgondag. Denna dag är tyvärr bortglömd, likaså hans minne.
Men det vi ska nu försöka att återuppliva igen.
***
Vår guide denna dag var vår Ortodoxe vän Nikolaj Sananés
som bor alldelses utanför Arboga och som gjort seriösa efterforskningar om det lokala helgonet Helige Svens historia. Den
första anhalten på pilgrimsfärden var på en bro över Arbogaån
där vi kunde se Kapellbron som uppkallats efter att den leder till
Helige Svens kapell. Vi kunde även se Nicolaikyrkan, byggd på
1100-talet, samt Heliga Trefaldighets kyrka, som grundades troligen under mitten av eller på sent 1200-tal. Den hörde till att börja
med till franciskanermunkarnas kloster.
Vi körde genom den
pittoreska småstadens
charmiga bebyggelse
längs med ån, ut ur staden sydväst om Arboga invid sjön Tjurlången där vi stannade och
tittade på fornborgen
Halvardsborg.
Man

tror att den har byggts någon gång mellan 600- och 900-talen och
under Helige Svens tid tjänade den som tillflyktsort vid överfall
av främmande vikingar i tider då segelfarten varit friare genom
de större vattendragens förbindelse med varandra. Av borgen är
idag inte mycket kvar. Men den har bestått av en 520 meter lång
och upp till 3 meter hög mur.
Sedan fortsatte vi till de gamla hedniska offerlundarna söder om staden.
I närheten av offerlundarna samlades
invånarna från angränsande socknar
på vikingatiden för att idka byteshandel och utföra offer. Då Arboga är
beläget just på gränsen mellan de tre
landskapen Södermanland, Närke
och Västmanland utspelades säkerligen blodiga strider, vilka är vanliga
i gränstrakter. Osäkerheten ökades
ännu mer genom främmande vikingaflottor. Den största mittstenen på
den hedniska offerplatsen finns kvar
än idag och kallas ”predikstolen”.
Vissa anser att den mittersta stenen sparades som minne av den
predikan som den Helige Sven höll på den stenen innan han blev
dödad.
Några av oss följde sedan vägen till fots genom eklundarna
som på hednatiden varit tillägnade olika gudar som man då offrade till. Vägen som var ca en kilometer gick från lunden med
”predikstolen” och ledde fram till platsen där Helige Svens sista
blodsdroppar utgjutits
och där källan sprungit fram som haft hans
namn. Man kunde tänka
sig att denna väg varit
Helige Svens Via dolorosa.
Kanske hade han jagats
av de uppretade, stenkastande hedningarna på
den vägen när han flydde
för sitt liv eller så hade

han släpat sig själv dödligt sårad fram
till platsen där han givit upp sin själ. En
annan teori är att han döende burits till
platsen där källan uppkom.
Källan som en gång flödade så rikligt att den bildade en liten damm där
det fanns fisk och sedan kom att försörja hela stadens kommunala vatten
fram till år 1930, sinade på grund av
utdikningar och vägbyggen på 1960-talet och lades igen. Idag finns inget spår
av källan, mer än vassen som växer på
slätten nedanför kapellruinen.
En känd lokalhistoriker, Lennart
Stenfeldt, är mycket kunnig om Arbogas historia och har skrivit
en del om Helige Sven. Han var bl. a. med på den senaste arkeologiska utgrävningen av kapellruinen 2002. Han har funnit arkiverade fotografier på det pumphus som fanns placerat vid källan
och exakta koordinater på var den funnits. Vår guide Nikolaj och
den lokale historikern har diskuterat möjlighet till att engagera
lokala intressenter för att försöka gräva fram källan igen.
På Brattbergets sluttning i skogen ovanför den plats på slät�ten där Helige Sven lämnat sin själ i Guds händer och där hans
källa finns någonstans, några hundra meter söder om Arbogaån,
byggdes kapellet till hans ära, vilket var målet för vår pilgrimsfärd denna dag och vi fick se ruinerna av dess grundstenar. Man
antar att kapellet har varit byggt i en våning. Efter utgrävningen 1892 drog man
slutsatsen att det för övrigt måste varit
byggt i trä, men i rapporten om den arkeologiska undersökningen 2002 skriver
man att det är troligare att hela kapellet
varit uppfört i samma byggnadsmaterial som stenresterna som finns kvar idag
men med detaljer av tegel och trä. Invändigt mätte kapellet 9 meter i längd och
5,65 i bredd med en meter tjocka väggar.
Man tror att golvet varit av tegel eftersom
man funnit rester av det och murbruk.

Spåren av den stenlagda väg som ledde från kapellet till nuvarande Kapellgatan i staden över åkern syntes ännu 1892 strax
öster som 2 höjningar i åkern (den ena av sten) men är numera
försvunna. En minnessten och en skylt invid ruinerna förklarar
dess historia och helgonets.
Vår guide Nikolaj har själv komponerat troparion och kontakion till Helige Sven (se text nedan), vilka han sjöng för oss i
kapellruinen och var och en bad tyst en stund om helgonets förböner och vägledning, särskilt för att måla en ikon föreställande
den Helige Sven.
Man har gjort utgrävningar i kapellruinen på 1800-talet och
1900-talet och fann minst 7 gravar under kapellets murade golv.
En av dem ligger på hedniskt manér mot norr och lite djupare än
de andra som ligger enligt kristen sed mot öst endast 40 cm under marken. På 1890-talet hittade man ett relikskrin under kyrkoruinen, men det är inte säkert vems reliker de innehåller. Arboga
Tidning beskrev fyndet i en artikel den 27 maj 1892 som möjliga
reliker från Helige Sven. Nästa steg är att söka på Länsmuseets
arkiv efter resultatet från c-14 proverna som togs på benen från
gravarna under kapellet efter den senaste utgrävningen 2002.
Namnet Sven är typiskt nordiskt men fanns även i de germanska länderna, så fast man kan tänka sig att han var en av de första

svenska missionärerna och martyrerna kan vi inte veta det med
säkerhet. Helige Sven kan ha varit lärjunge till Helige David av
Munktorp eftersom hans kloster är det enda vi känner till från
den tiden och det ligger inte långt från Arboga.
De två relativt stora stenkyrkor från 1100-talet som finns i Arboga, Nicolaikyrkan och Säterbo kyrka, är bland de äldsta i landet och detta visar på att Helige Sven med stor sannolikhet led
martyrdöden god tid innan dessa byggdes, då stora stenkyrkor
måste betyda ett välbärgat och gott förankrat kristet samhälle och
mindre risk att bli dödad för sin tro. Även den knappa informationen vi har om honom kan tyda på att han dog i kristendomens
absoluta gryning eftersom ifall han mördades när kyrkan var befäst och vid gott stånd skulle hans levnad varit bevarad och hans
festdag skrivits in i kalendern. Hans liv har mer av en legendarisk karaktär vilket tyder på att han varit äldre.
Även Lennart Stenfeldt och hans studiegrupp som engagerar
sig i lokal historia menar att Helige Sven måste ha levt under den
allra första tiden av Sveriges kristnande. Både det att han mördades av hedningar och att hans minne är så höljt i dunkel tyder på
att han var riktigt tidig, antagligen 900- eller 1000-talet, menade
Lennart bestämt. Det sätter honom i den Ortodoxa helgonkalendern.
Nikolaj tog sedan med oss till församlingsgården och församlingens kyrka, vilka han förvaltar tillsammans med sin fru. Denna
träkyrka byggdes för 6 år sedan för hand av församlingens grundare Simon Andersson (+ 2012) i nordrysk/nordisk stil av timmer
ur egen skog och återvunnet kärnvirke från gamla träbyggnader. Kapellet är
tillägnat Kristi
Uppståndelse
och en präst från
Moskvapatriarkatet som bor i
Stockholm kommer och firar
Liturgi där varannan månad.
En handfull Ortodoxa familjer

från trakten firar dessemellan egna gudstjänster i kapellet. Dagen avslutades med att Nikolaj
sjöng en egenkomponerad sång om Helge Sven
(se text nedan).
Vi tackade Gud för
att Han möjliggjort en
pilgrimsfärd till en plats
knuten till en svensk Ortodox martyr och för att
Helige Sven, genom att utgjuta sitt blod för sin tros skull banade
väg för kristendomen i Sverige och nu bedjer för oss i Himmelriket. Vi tackade även oss vår vän Nikolaj Sananés för att denna
dag på ett så levande och intressant sätt hade lett oss i fotspåren
av martyren Helige Sven av Arboga.
Helige Sven, bed för oss att vi må stå starka i vår Ortodoxa tro!
Troparion till Helige Sven TON 4
Du Guds tappre hjälte, / Västra Mälardalens stolthet, Arbogas
smycke. / Du frånsade dig dina förfäders vanföreställningar / i
det du tog ditt kors och efterföljde Kristus. / Du avslöjade avgudadyrkans vansinne, / predikande Guds rike för dina landsfränder. / Du bringade de avskyvärda blodsoffren på skam, / givande
dig själv såsom ett fläckfritt offer till Gud. / Därför mottog du en
oförgänglig segerkrans i himmelen, / varifrån du aldrig upphör
att bedja för dina barn, /Vi som i fromhet vörda dig, helige Sven,
vår fader.
Kontakion TON 3
Idag fröjdar sig landet från Mälaren till Hjälmarens strand, /
nu jublar Arbogaåns banker. / Ty en frukt av livets träd har fallit till marken / och slagit rot i vår karga jord / och en källa av
levande vatten / springer fram ur Brattbergets brant, / där den
helige gav upp sin ande till Dig. / Ära vare Dig, Kriste, vår Gud,
/ som ej förgätit din förlorade flock / utan kommit och lyft av oss
våra synders tunga ok, / och upplyft oss till gemenskap med Dig
// genom den helige Svens outtröttliga förböner.


Helge Sven

Sång för barn och vuxna
text och melodi: Nikolaj Sananés 2017

Det var på hednakungars tid
Länge sen
Då kom en man så god och blid
Helge Sven
När folket skulle hålla blot
Länge sen
Men en steg fram och sa emot
Helge Sven
På lundens stora offersten
Länge sen
Fick folket se ett sällsamt sken:
Helge Sven
Där talte han om Vite Krist
Länge sen
Om lyckan som består till sist
Helge Sven
Han visade dem Himmelrik
Länge sen
Men möttes av en svår publik
Helge Sven
De sa: ”Vi vill ej höra på”
Länge sen
”Den munken ska i döden gå”
Helge Sven

Kort blev hans levnad här på jord
Länge sen
Men evig fröjd vid Herrens bord
Helge Sven
Men se! Ur klippan sprang det
fram
Länge sen
En källa som har fått hans namn
Helge Sven
I tusen år den källan flöt
Länge sen
Där vår martyr sitt blod utgöt
Helge Sven
Men ack! Vad synd har vi ej gjort
Länge sen
Att vi din källa glömde bort
Helge Sven
Vår tro tycks helt ha tagit slut
Länge sen
Så att din källa torkat ut
Helge Sven

Så sjönk han ned på ängen grön
Länge sen
Och bad till Gud sin sista bön
Helge Sven

O, Gud i himmelen, förlåt!
Länge sen
Vi vänder om till Dig i gråt
Helge Sven
Bed till Gud för dina barn
Länge sen
Att lösa oss ifrån syndens garn
Helge Sven

Men först han bad för dessa män:
Länge sen
”Förlåt dem, Gud i himmelen!”
Helge Sven

Ty om den källan än är tom
Länge sen
Fyll hellre våra hjärtans rum
Helge Sven

”I Dina händer, tag min själ…”
Länge sen
… En sista suck från mig, din träl”
Helge Sven

I våra hjärtan, Herre, giv!
Länge sen
Den källa som ger evigt liv
Helge Sven

