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ODENS ÖGA 

Tydningen av de tre stora figurerna, som stå t i l l sammans längst till 
vänster på Skogshonadcn, har alltid varit föremål för diskussion. Teorien, 
att de skulle föreställa Oden, Tor oeh Frej , synes under de senare åren vun
nit störst anklang. Som stöd har Adams av Bremen berättelse om de tre 
gudarna i hednatemplet i Uppsala framdragits . Figurernas utseenden och 
attr ibut tycks göra teorin trolig. Man har visat på hammaren , som Tor, den 
mellersta figuren, bär i handen. Frej , till höger om honom, går visserligen 
inte att identifiera fullt så t i l l fredsstäl lande; så har man t. ex. inte kunnat 
komma till klarhet över vad han bär i vänster band. Så mycket bät t re före
faller då Oden karakter iserad: såsom stridsgud med yxa och sköld i vardera 
handen. Dessutom synes han vara enögd. 

Härmed följa citat från några av de författare, som omfatta denna teori. 
»Oden hade vunnit vishetens gåva genom att i Mimers brunn pantsät ta sitt 
ena öga. Det synes vara i enlighet härmed, som han pä Skogsbonaden fram
ställes som enögd» (S. Anjou, Fornvännen 1935, s. 260). — »Odin, enögd 
med sköld och yxa . . . » (V. Sylwan, Fornvännen 1949, s. 330). — »Oden har 
blott ett öga och bär som stridsgud yxa (och sköld?)» (G. Axel-Nilsson, 
Hälsingcrunor 1952, s. 21). 

En noggrann undersökning av bonaden har emellertid visat, att denna 
tydning icke håller streck. Undertecknad har sedan länge misstänkt , att 
»Oden» ursprungligen har haft två ögon. Genom glaset, som skyddar bona
den, tyckte jag mig skönja svaga spår, d. v. s. små hål i bottentyget efter cn 
ursprungligen existerande mönstcr tråd, som bildat det andra ögat. 

Först då glaset för någon tid sedan blev avlägsnat och jag blev i tillfälle 
att på närmare håll studera bonaden från båda sidor, kunde jag emellertid 
med säkerhet fastslå, att även det andra ögat existerat, ehuru mönster-
tråden nu helt försvunnit. För blotta ögat äro fem små häl i bottentyget iakt
tagbara, fig. 1. I stark förstoring kan man urskilja 9 st. bål, varigenom 
ögat får en fullt t i l lfredsställande teckning. De bägge ögonen ha haft samma 
form, ungefär som en kvartseirkel. De ha tydligen vävts på samma sätt med 
en grövre linje, där mönster tråden gått över tre varpt rådar (såsom på 
nästan alla i varpriktning gående l injer) , och sedan cn tunnare , snett upp
stigande, rundad kontur, gjord av tre »stygn». Mönstcrtråden, som iir blå, 
har här varit yt terst tunn och bar därför lämnat föga spår efter sig i 
bottentyget. Även på det bevarade ögat är den uppstigande linjen mycket 
tunn och bristfällig. 

Jag har här i korthet velat framlägga resultatet av denna lilla deta l j 
undersökning, dä jag vet, a t t vissa forskare ställt sig undrande på denna 
punkt. Jag skall icke i detta sammanhang kommentera vad det kan inne
bära beträffande identifieringen av figuren längst till vänster. Enögdheten 
går i varje fall icke längre att förebara som bevis för att figuren föreställer 
Oden. Han är dessutom i övrigt icke karakteriserad på vanligt sätt . Odens 
vapen var ju framförallt spjutet, icke yxan. 
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Fig. I. Skogsbonaden, detalj. »Odens» huvud med spär efter det vänstra 
ögul. •- The Skog Tapestry, n delull. Odin'» head showing truces of the 

left eye. 
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Fig. 2. Skogsbonaden, deta l j au bonadens yttersta högra par t i . — The Skog 
Tapestrg, detail of the tapestry'» outermost r ight-hand part . 
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Till sist (fig. 2) bifogas även en delalj av bonadens yttersta parti till 
höger, vilket varit invikt, när bonaden tidigare fotograferats. Vid en år 1939 
företages konservering vecklades detta ut. Som synes upptages halva bona
dens höjd av en man till häst. I förhållande till ryt taren är hästen l i ten; 
den har svårt att få rum innanför ramen, Byttaren, för övrigt tecknad som 
de övriga männen till häst, är tydligen medlem av den beridna skara som 
färdas mot kyrkan. 

Anne Marie F'ranzén 

PREDIKSTOLEN I KUNG KARLS KYRKA 
Kung Karls kyrka i Kungsör byggdes under åren 1691—1700. Byggherre 

var Karl XI, och r i tningarna utfördes av Nic. Tessin d. y. är 1689. Kyrkan 
var ej avsedd lill sockenkyrka utan som gärdskapell vid Kungsörs kungs
gärd, där konungen ofta vistades. Färdigstäl landet av kyrkan tog lång tid. 
VM Karl XI :s död år 1697 återstod ännu viktiga arbeten att utföra. Lands
hövding Gustaf Cronhjelm skrev den 12 maj 1698 till Tessin och påpekade 
del ta : »Eljest påminnes och angående al tar tavlan, predikstolen, golvstcnen, 
stenen lill porten och själva portens förfärdigande.»1 

Följande år, 1699, fick kyrkan sin predikstol. Om densamma lämnas vik
liga upplysningar i räkenskapshandlingar för Kungsörs kyrka i Slottsarkivet.2 

Där finnes ett blad med uppgifter om arbete och kostnader för al tare och 
predikstol i Kungsörs kyrka. Bladet är icke daterat eller underskrivet . Men 
av uppgifterna kan man sluta sig till att det är Nic. Tessin d.y., som gjort 
uppställningen. Där s tå r : »1699 dn 14 Dee. har förgyllare Jeremias Bieger fått 
af mig resten för altaret nembl. 141 Dl Smt.» samt samma dag för arbete på 
predikstolen 69 Dl Smt. Ti l l sammans har således Bieger fått 210 Dl Smt den 
14 dec. 1699 »af mig». Enligt promemoria nr 3 i samma räkenskapshandlingar 
har den 14 dec. 1699, alltså samma dag, till Bieger utbetal ts jus t denna 
summa för arbeten i Kongsöhrs kyrka av »Öfwer Intendenten Högwällb. H:r 
Tessin». Man bör alltså kunna räkna med att detta blads uppgifter är sam
manstäl lda av Tessin. 

Beträffande predikstolen skriver Tessin där föl jande: »Till Kongsörs 
Kyrkjas Predikstohl som till enn debi för har Uttal här i Slottskyrkjan, menn 
sedermehra uppå högstsahl: Konungens Nådigste befallning dijt blef t rans
porterat , och följjande arbete tillgiordt Ao 1701 dn 12 Martij M:r Burchard 
1'rächt Billthuggarc för 
löfwerk och förgyllning 120 Dl Smt 
Anno 1699 dn 14 Dec: förgyllare Jeremias Bieger 69 » » 
Anno 1699 dn 17 Nov: Mester Simon Hamnan för 
snickarearbetet till Predlkstohien 226 » » 21l/4öre.» 

Osuald Siren: Tessinska kyrkobyggnader. 
Slottsarkivet, Biikenskapcr för Kongsöhrs kyrka 1695, 1697, 1699 och 1702. 
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