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I Helige Stenfinns fotspår 
i Hälsingland

Vi har en tradition sedan fem år tillbaka i vårt stift att en gång om 
året åka på en pilgrimsfärd och besöka något som har med Sveriges 

tidiga kristnande att göra. I år var vi en grupp om 10 personer, vilkens 
mål var att lära känna våra tidiga kristna rötter i Hälsingland och bese 
Helige Stenfinns dödsplats och grav i Norrala och de orter han förde 
Evangeliet till.

Vi startade med att på vägen mot Hälsingland besöka våra försam-
lingsbor Marjo Marthin och Laurentius Hagström och fira den Gu-
domliga liturgin i deras kapell i Järbo tillägnat Helige Josef den tro-
lovade. Den 25 augusti enligt Kyrkans kalender firades passande nog 
Apostlarna Bartolomeus och Titus, vilkas texter passade utmärkt i Li-
turgin till vårt sökande efter spåren av Hälsinglands apostel. I sin pre-
dikan återgav Fader Anders historien kring denne martyr:

Stenfinn, Staffan eller Stefan (latin Stephanus) räknas som Hälsing-
lands apostel. Det är okänt när han föddes, men han led martyrdöden 
år 1060.

Han skall ha varit Benediktinermunk från Corvey (uppgiften saknas 
dock i de äldsta källorna), Nordrhein-Westfalens äldsta kloster, grun-
dat 822 av benediktinmunkar vid Höxter nära floden Weser. Härifrån 
sändes Ansgar år 826 som missionär till Norden. Helige Stenfinn blev 
dock vigd till präst och biskop i Bremen. Av namnet att döma var han 
nordbo. Enligt Adam av Bremen hette han egentligen Stenfi men fick 
namnet Simeon av den bremiske ärkebiskopen Adalbert (1043–72). 
När denne vigde sex missionsbiskopar för svensk räkning var en av 
dessa Stenfinn. Den prosaiska krönikan från 1450-talet (den första 
framställningen som gjorts av Sveriges äldsta historia), liksom Adam av 
Bremen i sin berättelse om de nordiska länderna, återger en historia om 
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en hednapräst i Uppsala som efter att under mystiska omständigheter 
blivit blind och fått en uppenbarelse av Guds Moder jungfru Maria där 
han erbjudits synen tillbaka, övergick till kristendom. På grund av den-
na händelse skulle kung Stenkil, kung av Sverige cirka 1060-1066, ha 
skrivit till ärkebiskopen av Hamburg-Bremen och begärt att få kristna 
missionärer. De två som sändes var Adalvard och Stenfinn. Den pro-
saiska krönikan berättar först om Adalvards framgångar i Sigtuna och 
Uppsala och sedan om hur Stenfinn sändes norr över.

Adam av Bremen har berättat att 
”på gränsen mellan svearnas och norr-
männens land bor skridfinnarna, vilka 
sägs löpa snabbare än vilda djur. Deras 
största samhälle är Hälsingland”. Hit 
skickades nu Stenfinn som förste bi-
skop för att kristna människorna och 
genom sin predikan fick han många 
att konvertera till kristendomen. Dock 
hade man säkert hört om kristendomen 
tidigare i Hälsingland. Det kan man 
sluta sig till när man ser korset på run-
stenen i Norrala.

Det finns två traditioner om hur Helige Stenfinn tog sig till Häl-
singland. En version berättar att han tog sig till fots längs den gamla 
ridstigen, som var en förbindelse mellan norr och söder. Dock var det 
en mycket farlig väg genom Ödmården, då det fanns rövare där. En an-
nan version berättar om att kung Stenkil lovade Stenfinn eskort ut till 
Roslagen och att han där mötte hälsingar som varit på Uppsala mark-
nad. De stod just i begrepp att segla hemåt med sina båtar och de varor 
de bytt åt sig. Han blev då erbjuden att åtfölja dessa. Om det blev dålig 
seglarvind fick de på så sätt en extra roddare. 

Eftersom Stenfinns mål var Norrala/Trönö seglade eller rodde man 
fram till Norralas centralbygd. Deras båtar kallades ”snäckor” och vid 
en svag sluttning låg en plats som kallades Snäckli, där man steg i land 
med sina båtar. Platsen ligger i närheten av byn Snarböle strax norr om 
kyrkan. Man måste komma ihåg att vattenlinjen på 1000-talet inte låg 
där den ligger idag. Står man vid Norrala kyrka och tittar ut över slätt-
ten var det vatten där när Stenfinn kom med båt.

Enligt traditionen skall hans verksamhet börjat i Trönö, där ett av-
gudahus fanns. Dit samlades människor från omgivande bygder för att 
dyrka sina asagudar. Under vistelsen i Hälsingland skall hans egentliga 
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utgångsplats varit i Norrala, där 
han åtnjöt visst skydd av härads-
konungen, som hade sitt säte i 
Kungsgården.

Från Norrala företog han sig 
veckolånga resor på hästryg-
gen runt om i Hälsingland och 
förkunnade den nya läran. Han 
påbörjade sina resor genom att 
rida till Arbrå på måndagen, på 
tisdagen till Järvsö, på onsdagen 
till Ljusdal, därefter till Delsbo 

och var vid veckans slut tillbaka i Trönö. Han skulle då ha medfört fem 
hästar. Enligt en annan version skall han haft hästarna utplacerade efter 
färdvägen.

Intressant är här ihopblandningen på nordiskt område mellan He-
rodes stalledräng Staffan och Hälsingarnas apostel Stenfinn (Staffan). 
I visan heter det ju att Staffan ”vattna sina fålar fem” och detta kan ha 
att göra med Stenfinns fem hästar som han använde för att resa runt i 
Hälsingland med!

Lite mer utförliga är de berättelser som finns i den Prosaiska kröni-
kan. Här berättas om hur den nitiske missionären dristade sig till att 
förstöra avgudatempel och bildstoder, men tvingades fly för de upp-
retade hedningarna. Dessa hann emellertid upp honom och stenade 
honom till döds i en skog vid namn Ödmården vid Tönnebro å. Tra-
ditionen utpekar platsen till Kapellstenen i Skogs socken, där finns ett 
stort flyttblock som ingår i ett offerkast.

För att påminna om helige Stenfinns förbindelse med Skogs socken 
lät Ärkebiskop Nathan Söderblom resa en minnessten 1928 vid Själs-
stugan, som var ett slags härbärge för vägfarande, alldeles bredvid Ka-
pellstenen. Vid Kapellstenen, söder om Själstugan skall Helige Stenfinn 
ha segnat ned av trötthet och blivit stenad av förföljarna. Ytterligare en 
variant säger att Stenfinn lyckades undfly, men lämnat kvar sin kappa. 
Därför kallas Kapellstenen också ”Kappa-stenen”.

I en annan version skulle Helige Stenfinn flytt tillsammans med 
några kristna vänner och upphunnits vid Mårdbäcken i Skogs socken, 
där han utsattes för misshandel. Han fördes sedan till Själstugan. Där 
överfölls han på nytt och stenades ihjäl. Innan han gav upp andan skall 
han ha uttryckt sin önskan att på ryggen av en fåle bli förd till en plats 
där han skulle begravas och där en kyrka sedan skulle byggas. För att 

Utsikt från nya Trönö kyrka mot platsen 
där det gamla avgudahuset fanns.
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fullfölja hans önskan sattes hans döda kropp på en otämjd fåle, som 
släpptes iväg mot okänt mål. Efter några dagar återfanns fålen med 
helgonets kropp i Norrala. På platsen där fålen stannat begravdes han 
och man uppförde ett gravhus.

Martyren begravdes alltså vid nuvarande Nor-
rala kyrka och över hans grav restes en stupa, en 
sorts monument i husform som var byggt av trä. 
Då det på 1800-talet ersattes med en ny byggnad 
av sten borttogs ett par yttre brädfoder daterade 
till 1700-talet. En teckning från 1600-talet på 
”Helge Bror Staffans stupa” finns bevarad men 
det finns också en akvarell från 1763. Ovanför 
ingången till den nuvarande stupan finns en min-
nestavla.

I stupan finns ett underjordiskt rum med en mindre svartmålad 
kista fylld med ben. Kistan verkar ha kommit dit 1887 genom kyrko-
herden Jonas Söderbloms initiativ och fyllts med ben som kommit upp 
på kyrkogården. I rummet finns också ett fyrkantigt stenkar, vars syfte 
är okänt.

Det var alltså farliga tider för en alltför kraftfull mission, vilken his-
torien om Stenfinn visar. När en ny biskopsdelegation ledd av bisko-
parna Adalvard den yngre i Sigtuna (senare också biskop i Skara) och 
Egino i Dalby (utanför Lund) några år senare ville göra ett nytt försök 
att missionera i Uppland genom att bränna hednatemplet i Uppsala, 
eftersom de trodde att hela folket då skulle omvända sig till kristendo-
men, stoppade kung Stenkil detta. Stenkil var själv kristen men lycka-
des få biskoparna att avstå från detta, eftersom han befarade att han 
skulle bli avsatt och de som omvänt sig skulle återfalla i hedendom och 
framför allt att biskoparna skulle bli dödade.

Det gåtfulla i historien med biskopsmartyren Stenfinn är att det inte 
finns några belägg från medeltiden att man grävt upp eller venererat 
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hans reliker i ett relikvarium. Det finns ett litet relikvarium i Norrala 
i trä som har förgylld kopparbeklädnad med emaljdekor. Sannorlikt 
gjord i en sachsisk verkstad omkring 1200. Lockplattan visar Kristus i 
majestät och symboler för de fyra evangelisterna. Kanske innehöll detta 
en relik av helgonet. Det finns också ett större och mycket magnifikt 
relikvarium i Trönö, men bildmotiven på skrinet omtalar det katolska 
helgonet Thomas av Beckets martyrium. Kanske grävdes aldrig hans 
kropp upp utan finns kanske kvar under stupan på Norrala kyrkogård.

Efter Fader Anders noggranna beskrivning av Hälsinglands apostel 
avslutades Liturgin och Marjo och Laurentius bjöd på en utsökt Aga-
pemåltid, där vi bl.a. diskuterade vad Adam av Bremen kan ha menat 
med ”skridfinnar vilka sägs löpa snabbare än vilda djur”. En idé är att 
han beskrev samer som färdades på skidor, därav att de kunde fara for-
tare än vilda djur.

Efter måltiden begav vi oss 
mot Norrala där en person från 
Trönö hembygdsförening tillika 
aktiv i Svenska kyrkans försam-
ling där åtagit sig att göra en ini-
tierad guidning. Vi mötte henne 
på Norrala kyrkas kyrkogård vid 
Staffans stupa där hon ordnat att 
vi kunde få komma in. Väl inne 
fick vi också möjlighet att lyfta på 
golvplankorna och gå ner i den 
källare som fanns, där vi såg det 

fyrkantiga stenkaret och öppnade den svarta kistan som var fortfarande 
innehöll de ben som det fyllts med av kyrkoherden 1887.

Guiden berättade att vad hon visste har det aldrig gjorts någon 
arkeologisk utgrävning under stupan för att se efter vad som byggts 
på 1060-talet. Tyvärr finns inte den gamla kyrkan kvar i Norrala från 
1100-talet som hade centraltorn och östtorn och var en så kallad klöv-
sadelkyrka. Kyrkor med två torn från 1100-talet är ovanliga (se t.ex. 
kyrkan i Husaby i Västergötland där Olof Skötkonung skulle döpts) 
och visar att kyrkan hade en speciell betydelse. 1807 eldhärjades den 
gamla kyrkan och den kyrka som finns idag i Norrala är från 1816. 
Den nuvarande Staffans stupa är jämnårig med den nya kyrkan. Gui-
den berättade om den folkliga traditionen som säger att om stupan 
skulle raseras  skulle också Norrala kyrka gå förlorad.

Efter besöket i Norrala åkte vi till Trönö gamla kyrka som ägs av 



6

Statens fastighetsverk 
och som verkligen är en 
unik klenod. Genom att 
kyrkans murbruk av grå-
sten är oputsad så kan 
man avläsa dess histo-
ria i fogar och skarvar, 
varje tillägg har lämnat 
spår. De äldsta delarna 
från 1200-talet kan ses i 

långhusets nordvästra del. Under 1500-talet förvandlades den smala 
gråstenskyrkan till en större enskeppig salkyrka med varv och vackra 
gropkapitäl. Under 1700-talet så byggdes en ny sakristia och flera nya 
inventarier tillkom, bl.a. altaruppsatsen och bänkinredningen.

Runt Trönö gamla kyrka går en mycket ovanlig bogårdsmur, stig-
luckorna har sadeltak av tjärade brädor, muren har daterats till medel-
tid även om den delvis har murats om under senare tid.

Klockstapelns kan vara Sveriges äldsta och utformningen påminner 
om de norska stavkyrkorna, med spåntak och spånklädda stolpar. I 
klockstapeln sitter en minnesklocka från 1936 som två gånger om året 
ringer till minne av den svensk-kyrklige ärkebiskopen Nathan Söder-
blom på hans födelse- och dödsdagar. 

Den nordost om kyrkogården belägna prästgården, även kallad Sö-
derblomsgården, var Nathan Söderbloms barndomshem, som vi också 
fick möjlighet att besöka. Gården hade en mycket vacker trädgård där 
gamla växer i trakten samlats och planterats. Det var som att besöka 
Skansen i Stockholm!

För att vi skulle få se det berömda Trönörelikvariet så åkte vi till 
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Trönö nya kyrka. Den nya kyr-
kan byggdes i slutet av 1800-ta-
let, stod färdig 1895 och ersatte 
då Trönö gamla kyrka. Trönö nya 
kyrka var då en av Sveriges största 
landsortskyrkor. Vår guide nämn-
de att det sägs att arkitekten hade 
blandat ihop ritningarna med 
dem till Sundsvalls kyrka! Kyrkan 

byggdes i rött, lokaltillverkat tegel. Kyrkan totalförstördes i en brand 
1998 efter att man i några år renoverat den. Vid branden gick flera 
kulturskatter förlorade, däribland flera mässhakar från 1400-talet. 

I den nya kyrkan kunde vi bese det fantastiska relikvariet, som är 
från början av 1200-talet och förvaras i ett kas-
saskåp i väggen. Det är tillverkat i Limoges 
i Frankrike av förgylld och emaljerad kop-
par med scener ur det katolska helgonet 
Thomas av Beckets liv. Vid branden 1998 
skadades skrinet svårt, då det var omslutet 
av plexiglas som smälte. Skrinet befarades 
först vara förstört men kunde restaureras av 
riksantikvarieämbetet, vilket tog cirka två års 
arbete!

Efter detta åkte vi genom 
Ödmården med bil och tog 
oss till Tönnebro å för att leta 
efter Kapellstenen vid Själs-
stugan. Tyvärr hade vi inga 
koordinater att följa utan le-
tade bara runt den sten som 
Nathan Söderblom låtit resa 
till minnet av Helige Sten-
finns martyrium. 

Som avslutning åkte vi till den gamla kyrkoruinen vid Skog som låg 
mycket vackert invid vattnet. Vi hade läst om den otroliga upptäckten 
av Skogbonaden, en svensk variant av bayeuxtapeten. Bonaden hitta-
des 1912 i en kyrkbod vid kyrkan. Bonaden är daterad till 1200-talet 
och mäter cirka 45 centimeter i bredd och 165 centimeter i längd. 
Den vävdes i Nordsverige. Den är tillverkad i snärjväv (soumak) med 
ull i starka färger på en vit linnebotten. Bonaden förvaras idag på Sta-
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tens historiska museum i Stockholm men det finns en kopia i Skog 
nya kyrka. Bilderna på bonaden har tolkats föreställa striden mellan 
hedendom och kristendom. Centralt placerat i bilden finns två bygg-
nader som har förståtts att föreställa en kyrkobyggnad och en mindre 
byggnad placerad till höger föreställande en klockstapel. Byggnaderna 
är avbildade i genomskärning vilket gör kyrkans kor och klockringarna 
synliga. En detalj visar hur människor och djur tar sig till gudstjänst i 
den klockringande kyrkan!

Klockan hann passera åtta på kvällen innan denna underbara pil-
grimsfärd var till ända där vi farit i Hälsinglands apostels fotspår och 
bett om upplysning från Gud för hur en ikon skall målas av honom. 
Glada och tacksamma för allt Gud bevärdigat oss att se och uppleva 
denna dag styrde vi åter kosan mot våra hemtrakter i Mälardalen!


