Arqueòlegs a Noruega troben l’església i l’altar del rei víking
Olaf Haraldsson.
A Noruega, un equip internacional d’arqueòlegs ha tret a la llum
l’església on el rei víking Olaf Haraldsson va ser consagrat com a
sant. La troballa és sensacional, i la més important al país després
de la II guerra mundial, en paraules de Jørn Holme de la Direcció
de Patrimoni Cultural (Riksantikvar). La troballa confirma les
sagues nòrdiques sobre els fets que es van succeir als inicis del
cristianisme al país. Olaf II va ser un dels primers reis cristians de
Noruega i va lluitar per establir el Cristianisme com a religió
oficial del seu regne.
Els arqueòlegs, que estan treballant a la ciutat de Trondheim
(Noruega) on s’ha produït la troballa, han exposat els fonaments
d’una església de fusta, en la qual el cos del rei viking Olaf
Haraldsson, que posteriorment va esdevenir el sant patró de
Noruega, possiblement va ser consagrat just després que fos
declarat sant.
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L’augment del culte a Sant Olaf
A la seva crònica sobre els reis noruecs, l’historiador medieval
d’origen islandès, Snorri Sturluson (1179-1241) relata que acte
seguit al martiri del rei Olav Haraldsson el 1030, el seu cos va ser
enterrat a Trondheim, o Nidaros com es coneixia llavors, ciutat
que va ser la residencia del rei i per tant durant un temps la capital
de Noruega.
La població local ràpidament va començar a parlar de presagis i
miracles atribuïts al rei màrtir. Un any després de la seva mort, el
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taüt del rei va ser desenterrat i obert en presència del bisbe i un home
d’honor, revelant el seu cos incorrupte, mostrant per tant signes de
santedat.
Això va provocar que fos declarat immediatament sant per aclamació
popular, el seu cos va ser col·locat en un reliquiari i consagrat sobre
l’altar principal de l’església de Sant Climent, patró dels mariners, la
qual havia estat construïda per ell mateix, només uns anys abans. La
canonització oficial por part de l’església tindria lloc el 1041.
L’església reial, a conseqüència d’aquests fets va esdevenir el primer
mausoleu pel sant. El reliquiari d’Olaf va romandre en aquest edifici
uns anys, fins que va ser traslladat a un edifici més gran. Més
endavant el van traslladar a la Catedral de Nidaros, que podia atendre
millor l’increment progressiu de peregrins visitant el seu santuari, ja
que el seu culte, va créixer ràpidament en popularitat, tant nacional
com internacionalment, i es va difondre a la resta de països
escandinaus, Anglaterra i Rússia.
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L’església de Sant Climent descoberta
L’església de Sant Climent després del trasllat del cos, va ser
progressivament abandonada fins a desaparèixer del paisatge de la
ciutat, i la seva ubicació ha estat un misteri fins avui.
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Els arqueòlegs que treballen per la NIKU (L’Institut Noruec per a la
Investigació del Patrimoni Cultural) han tret a la llum recentment
els fonaments d’una església de fusta, els quals creuen que poden
pertànyer a l’esmentat edifici.
Les datacions obtingudes durant l’excavació situen la seva
construcció durant el regnat d’Olaf II. Les feines també han posat
al descobert una petita plataforma rectangular de pedra, a
l’extrem est de l’edifici, que possiblement correspongui als
fonaments de l’altar on el reliquiari d’Olaf va ser col·locat l’any
1031. A més a més, un petit pou ha estat localitzat a l’excavació,
prop de l´esmentada plataforma, el qual pot correspondre al pou
sagrat que es relacionaria amb els poders curatius del Sant.
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En paraules de la directora de l´excavació Anna Petersén: Aquest
és un jaciment únic a Noruega en termes religiosos, culturals i
polítics. Bona part de la identitat noruega s’ha establert a partir
del culte a la santedat d´Olaf, i va ser aquí on va començar
tot!!!!!.

