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Nordmanden
i Egtved kirke
I menneskemylderet på altertavlen i Egtved kirke ses
den norske kirkes helgen, Olav den Hellige. Olav, der
fødtes i sidste halvdel af 900-årene, drog som ganske
ung på sit første vikingetogt rundt i Norden. Hans
sind var præget af vildskab, grådighed og grusomhed, men han var samtidig begavet med evner til at
organisere, styre og samle. Senere drog Olav afsted på
adskillige togter sydpå, bl.a. til Frankrig og Spanien.
Under disse togter havde Olav en række drømme
om at samle Norge til ét stort rige, hvor han selv
skulle være konge – kristen konge! Derfor lod Olav
sig under en rejse til Frankrig døbe, og vendte efter
sin dåb hjem til et religiøst splittet Norge, hvor der
ikke umiddelbart var grobund for indførelse af kristendommen, som nu lå Olav stærkt på sinde. Hjem
fra rejsen fulgtes Olav af og med adskillige biskopper,
Nordmanden i Egtved kirke
som skulle hjælpe til med kristningen af nordmændene, hvad der, skulle det vise sig, ikke var så let en sag.
Olav udnævnte dog hurtigt sig selv til småkonge i sin
hjemegn, og lidt efter lidt blev han kronet i flere og
flere af de norske småriger, og kunne efter en årrække
kalde sig konge over hele Norge. Han gjorde Nidaros
(Trondheim) til sin residensby, og i løbet af kort tid
påtvang han nordmændene den nye tro, og en mængde kirker blev opført rundt omkring i kongeriget.
I menneskemylderet på altertavlen i Egtved kirke ses den norske kirkes helgen, Olav den Hellige. Olav,
der fødtes i sidste halvdel af 900-årene, drog som ganske ung på sit første vikingetogt rundt i Norden.

Hans sind var præget af vildskab, grådighed og grusomhed, men han var samtidig begavet med evner til

hellighed. Af stedet, hvor Olav først var blevet begravet, udsprang en kilde, ved hvis vand syge fandt helbredelse for deres lidelser. Jo, Olav var hellig, og han
blev derfor helgenkåret den 3. august 1031, og tildeltes
navnet Olav den Hellige. Hans lig blev gravet op og
flyttet flere gange endnu, og blev til sidst placeret bag
højalteret i Nidarosdomen, som var blevet opført over
Olavs første gravsted, og hvor kilden sprang.
Middelaldermennesket forklarede ofte sygdomme og
naturkatastrofer med Guds straf, og var af den opfattelse, at helbredelse alene skete ved mirakler. Gennem
tilbedelsen af en helgen kunne man gøre sig håb om
bedring, ligesom man kunne takke helgenerne for
lykke og fremgang.
I løbet af middelalderen fik hvert kristent land en
helgenkonge – helst en martyr, faldet for en retfærdig
sag i kamp mod ydre og indre fjender. Foruden Olav
kendes i Danmark især kong Knud, som blev myrdet
foran alteret i Albani kirke i Odense. Men det havde
ikke den samme høje status, at kong Knuds kvalifikationer og tegn på hellig status var bestemt af, at han
var så heldig at befinde sig foran et alter, da de jyske
bønder indhentede ham, hvorfor Olav var og blev den
store helgenkonge i Norden.
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Altertavlen i Egtved kirke har efter al sandsynlighed oprindeligt været placeret i Sct. Nicolai kirke i
Kolding, men er i 1580’erne blevet flyttet til Egtved
kirke. Det skete, da lensmanden på Koldinghus,
Casper Markdanner, lod en ny altertavle opsætte i Sct.
Nicolai kirke, og skænkede den hidtidige til Egtved
kirke.
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