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ERIK DEN HELIGE, 
SVERIGES HELGONKONUNG 

Av Sven Tunberg 

U n d e r ovanstående titel har undertecknad i denna tidskrifts 
årgång 1941 publicerat en artikel över den svenske konungen 
Erik Jedvardsson och hans minne. Det var traditionens säregen
het beträffande konung Erik, som blev föremål för uppmärk
samhet. Vid sidan av helgonlegendens gåtor syntes mig fram
för allt den så att säga yt t re traditionens art påfallande, i ty at t 
Eriks konungagärning icke på sätt som väntats däri fått sitt rum. 
Förklaringen fann jag i tidens politiska propaganda. Den med 
Erikska ätten konkurrerande Sverkerska gjorde sig angeläget 
att så länge och så vitt möjligt var bestrida sin motståndar-
dynastis legitimitet och lagliga rät t till Sveriges tron. Det var 
endast långsamt och dröjande, som det allmänna erkännandet 
av den svenska Eriksregimen kunde arbeta sig fram. 

Men i själva verket finns det även andra delar av Erik den 
heliges historia, som förete en liknande svårgripbar bild. Då jag 
haft att å ämbetets vägnar granska ett tämligen nyutkommet ar
bete av docenten E. Carlsson över »Translacio archiepiscoporum» 
(1944), har jag blivit livligt medveten härom. Konung Eriks hel
gontillblivelse, hans relikers betydelse i Uppsala ärkestifts kyrk
liga liv med mera dylikt berörande helgonkonungens inrepoli
tiska roll, allt har visat sig ägnat att framkalla den starkaste 
motsättning bland de historiska forskarna. Även i dessa avseen
den har helgonkonungens ljusa och till fridens makter vädjande 
minne blivit ett stridens och tvedräktens minne. Emellertid bör 
man ju ej stanna vid detta konstaterande. Också i detta fall bör 
det gälla att förutsättningslöst söka blotta det verkliga skeendet 
och utgrunda det sammanhang, som ligger bakom de tvistande 
historieforskarnas starkt skiftande konstruktioner. Jag kan här
vid av utrymmesskäl ej i enskildheter angiva de olika uppfatt-
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ningarnas framväxt och beroende av varandra utan måste nöja 
mig med att i anslutning till dokumentens vittnesbörd ge en kort
fattad kronologisk framställning av förloppet, såsom jag fattar 
det, och blott i viktiga fall närmare diskutera omstridda moment. 

Redan tidigt under 1200-talet spåra vi strävanden att utbyta 
katedralkyrkan i Gamla Uppsala mot en annan på lämpligare 
plats uppförd biskopskyrka. Förhållandet är ju lättförklarligt. 
Gamla Uppsala var varken då eller sedermera någon passande 
residensort för rikets ärkebiskop; att det för en tid fått denna 
heder har naturligtvis sammanhängt med speciella politiska om
ständigheter. Till en början gingo blickarna till det nyss läm
nade Sigtuna, som ju onekligen i och för sig erbjöd stora för
delar i många hänseenden.1 Projektet fick emellertid förfalla. 
Vid mitten av 1200-talet omtalas en svår brand i Gamla Uppsala 
domkyrka och ivriga åtgärder från kyrkligt håll för kyrkans 
reparation. Under trycket av de nya svårigheterna har väl tan
ken på en eventuell förflyttning av ärkesätet åter kommit upp 
— ehuru man tydligen och helt naturligt därför varken nu eller 
senare uppgav arbetet på en nödig restauration av den gamla 
kyrkan. En påvebulla av år 1258 bemyndigar biskopen av Väs
terås att å påvestolens vägnar bevilja en av ärkebiskopen och 
domkapitlet i Uppsala framförd begäran om tillåtelse att flytta 
katedralkyrkan till lämpligare plats, »retento sibi suo antiquo 
nomine». Nya påvebullor från år 1259 bekräfta påvestolens in-

1 Vår kunskap om flyttningsplanerna i början av 1200-talet vilar på en 
regestanteckning rörande ett påvebrev av 1215 eller 1216, vilket bemyn
digade biskoparna i Linköping, Strängnäs och Västerås att om så be
funnes lämpligt befullmäktiga ärkebiskopen i Uppsala att överflytta till 
Sigtuna. Se E. Carlsson, a. a., s. 9. Frän Sigtuna hade förflyttningen till 
Uppsala skett troligen i början av 1130-talet. En biskop Henrik av Sig
tuna, »fördriven från Sverige», omtalas såsom stupad i slaget vid Fotevik 
i Skåne vid Magnus Nilssons sida år 1134. Tydligen står dennes landsflykt 
i samband med biskopsdömets överförande till Gamla Uppsala, Svealän
dernas politiska centrum, av den kyrkligt nitiske konung Sverker. Det 
var säkerligen också i detta sammanhang, som det uppländska biskops
dömet förlorade vissa gårdar i närheten av Sigtuna, vilka det sedermera 
på 1170-talet sökte med påvens hjälp återfå. Jfr S. Tunberg, Äldre medel
tiden, s. 41, K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveckling, s. 167 f., 
H. Brulin, Några feldaterade påfvebref, Bidrag till Sveriges medeltids
historia, tillegnade C. G. Malmström, 10, s. 1 f l , J. Rosén, Kronoavsönd-
ringar under äldre medeltid, s. 74, n. 15. 
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tresse i saken.2 Men det var i dessa tider med deras outvecklade 
ekonomiska resurser alltid långt mellan ord och handling. Det 
förvånar oss därför näppeligen, att det var först ett decennium 
senare, som konung Valdemar på en herredag i Söderköping den 
22 september 1270 fattade det avgörande beslutet i positiv rikt
ning. Det av konungen utfärdade diplomet i ärendet talar om 
medverkan av »maioribus ecclesiarum prelatis ac nobilioribus 
regni principibus».3 Nu var också tillfället kommet för västerås
biskopen att fullgöra det påvliga uppdraget av år 1258. Detta 
skedde genom ett mandat av den 9 september 1271, utgånget 
från ett biskopsmöte i ö s t r a Aros. I mandatet blev ös t ra Aros 
(Nya Uppsala) direkt omnämnt såsom platsen för den nya dom
kyrkan.4 En betydelsefull milstolpe i utvecklingen var passerad. 

Inför den senare forskningens motsägande meningar rörande 
själva byggfrågans utveckling måste en omständighet med 
styrka framhållas. Att från grunden uppföra en ny katedral
kyrka var för 1200-talets svenska samhälle otvivelaktigt en 
oerhört krävande uppgift. Redan platsens omsorgsfulla utväl
jande, grundens noggranna utstakande och läggande, de första 
skaktningarnas genomförande o. s. v. torde ha tagit år i anspråk. 
Innan den nya byggnaden ens provisoriskt kunde brukas som 
gudstjänstlokal, måste decennier ha förflutit. Betecknande nog 
omförmäla pålitliga källor, at t en »ecclesia lignea» år 1290 upp
fördes »infra muros ecclesie noue»;5 vi möta här en från andra 
håll i Europa känd företeelse, nämligen att en tillfällig guds
tjänstlokal fick för en tid ersätta den ännu ej färdigbyggda 
egentliga kyrkan. För visso skulle det sedan också dröja åtskil
liga år, innan denna »ecclesia lignea» skulle bliva obehövlig. 
Det är dessutom endast vad vi kunnat vänta, då källorna synas 
antyda, att Gamla Uppsala kyrka länge vid högtidliga tillfällen 
fortfarande måst anlitas som katedralkyrka; att namnet »ecc
lesia Upsaliensis» ofta härvid blivit dubbeltydigt, är en högst 
naturlig företeelse.6 

2 Carlsson, a. a., s. 10 ff. 
3 Carlsson, a. a., s. 13 ff. 

* Carlsson, a. a., s. 14 £. 

' Carlsson, a. a., s. 29 ff. 
6 Carlsson, a. a., passim. 
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Men vi komma nu över till huvudproblemet: Eriksrelikernas 
roll i detta sammanhang. Källor, vilkas pålitlighet ej gärna kan 
bestridas, uppgiva, att dessa reliker överflyttats från Gamla 
Uppsala till Nya Uppsala år 1273.7 Ett väsentligt dokument är 
på denna punkt konung Valdemars brev av den 28 juli 1273. 
Konung Valdemar bekräftar i detta brev en donation — ej ett 
löfte om en sådan, vilket av Carlsson och andra uppgives — till 
Uppsala domkyrka »in translacione reliquiarum beati Erici regis 
et martiris gloriosi». Med rätta anmärker Carlsson, att man 
ej, såsom på sina håll skett, kan identifiera brevets datum med 
rättshandlingens datum. Vi kunna dock som sannolikt antaga, 
att den åsyftade »translacio» ägt rum ej så långt före brevets 
datum. Närmast till hands ligger att förmoda, att tilldragelsen 
hört samman med en annan, vilken omtalas dels i Uppsala 
ärkebiskopskrönika under formen: »Facta sedis translacione ad 
nouam Vpsaliam omnium aliorum* episcoporum et archiepisco
porum corporibus translatis ibidem sepultorum», dels i Uppsala 
domkyrkas kalendarium av år 1344 under den 4 juli: »Translacio 
archiepiscoporum de antiqua Vpsalia ad Vpsaliam anno Domini 
MCCLXX tercio».11 Kanske ha sålunda i början av juli månad 
1273 såväl Eriksrelikerna som den gamla domkyrkans övriga 
förnämsta reliker, otvivelaktigt i de högtidligaste former, över
förts till Nya Uppsala. Vad var innebörden i denna handling? 
Ja, härom ger ärkebiskopskrönikan själv upplysning i de nyss 
citerade orden: »Facta sedis translacione ad nouam Vpsaliam 
omnium aliorum episcoporum et archiepiscoporum corporibus 

7 Carlsson, s. 5, 25 ff. 
8 Uttrycket »aliorum» förklaras av att i det närmast föregående yttras: 

»Sextus archiepiscopus Vpsalensis fuit dominus Olauus dictus Basata-
m i r . . . cuius corpus relictum est in Vpsalia antiqua facta sedis» etc. En 
senare hand har härtill anmärkt: »Hic fuit cognatus regis Erici tertii» (se 
DS 229). A. M. Strinnholm, Svenska folkets historia (4, s. 512, n. 1172), frå
gar efter orsaken till att Olofs stoft fick kvarstanna i Uppsala och fram
kastar spörsmålet; »Återfanns hans graf icke?» För min del skulle jag 
vara benägen att antaga, att Olof Basatömir såsom befryndad med Erikska 
konungaätten i Gamla Uppsala blivit jordad i ett visst släktsammanhang 
och hans stoft därför ej ansetts böra rubbas. Förhällandet kunde vara av 
betydelse för bedömandet av den Erikska dynastiens ursprung. 

8 I motsats till Carlsson (a. a., s. 3 f.) anser jag det självklart, att de 
båda ovan återgivna källställena åsyfta en och samma tilldragelse. 
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translatis ibidem sepultorum». Sålunda just genom biskoparnas 
translation skedde ärkesätets translation, det symboliska teck
net var givet till ärkebiskopsdömets och så småningom också 
dess domkyrkas förflyttning till en annan ort. 

Det skall emellertid på denna punkt göras ett påpekande, 
Eriksrelikerna omtalas ej direkt i samband med ärkesätets för
flyttning, söm förknippats med endast rent institutionella för
hållanden, å andra sidan ha deras translatio varit av sådan vikt, 
at t de framlockat en kunglig donation till domkyrkan och ett 
kungligt brev härom. Måhända har för de betydelsefulla kunga-
. relikernas sollenna överbringande till Nya Uppsala under måna
derna närmast före 28 juli 1273 tagits i anspråk en egen, själv
ständig dag, skild från »biskopsdagen» den 4 juli 1273. En dylik 
dag synes då så att säga erbjuda sig av sig själv. Erikslegenden 
har som bekant det oriktiga påståendet, att den helige konungens 
dödsdag, som varit den 18 maj 1160, detta år inföll på Kristi 
himmelsfärdsdag. Den 18 maj 1160 sammanföll ingalunda med 
Kristi himmelsfärdsdag, vilken ifrågavarande år firades den 5 
maj. Men legendens utsago har måhända en viss bakgrund an
nan än den fromma fiktionens. Kanske har ett visst år, då ett 
sammanfallande av ifrågavarande art verkligen ägde rum, spe
lat en särskild roll i den Erikska helgonkultens historia? Härom 
skall nedan en antydan göras. I varje fall observerar man med 
intresse, att året 1273 är ett »sammanfallets» år.1" Fantasin 
lockas ovillkorligen hän mot visionen av ett konung Eriks im
posanta relikvietåg från Gamla till Nya Uppsala Kristi himmels
färdsdag den 18 maj 1273." 

En anmärkning av källkritisk karaktär kan i detta samman
hang ej förbigås. Inom det fält, varom här närmast är fråga, 
avses med »translatio» en högtidlig överflyttning av kyrkliga 
reliker från en förvaringsplats till en annan (jfr termerna »skrin-
läggning», »elevatio», »exaltatio», »altarsättning»). Carlsson1-
har velat antaga även en annan betydelse, i det att »translatio» 

10 Se Ahnlund, Till frågan om den äldsta Erikskulten i Sverige, Hist. 
Tidskr. 1948, s. 316. 

11 En annan tänkbar dag, ehuru ej så mycket ur årstidssynpunkt, för 
relikvieförflyttningen 1273 är den 24 januari, dagen för helgonkonungens 
kalendermässiga translation. Härom se nedan och Ahnlund, 1. c. 

12 A. a., s. 30 f., 40 f. 
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skall kunna avse också ett relikernas kringförande i procession 
och sålunda åsyfta ett från medeltiden känt bruk beträffande 
just Eriksrelikerna. Ett dylikt antagande måste bestämt avvisas 
redan av språkliga skäl. Såsom Ahnlund13 framhåller, är det helt 
andra uttryck och termer, som i bevarade källor användas, då 
det gäller relikprocessioner. 

Men vi fortsätta vår forskning i Eriksrelikernas historia. När
maste spörsmål blir, var dessa reliker år 1273 placerades i Nya 
Uppsala. Av den nya domkyrkan fanns väl ännu knappast den 
första grunden, varför en annan förvaringsplats måste sökas. 
Det förefaller sannolikast, att såsom provisorisk förvaringsplats 
utvalts den »ecclesia sancti Erici in Arusia», varom ett diplom 
av år 1278 talar.14 Denna kyrka har, säkerligen med rätta, av 
forskningen sammanställts med Erikslegendens »Ecclesia 
Sanete Trinitatis in monte, qui dicitur Domini, ubi nunc metro-
politana fundata est ecclesia»; vid byggnadsarbetet å den nya 
domkyrkan har den sålunda fått tillsvidare kvarstå i och för 
gudstjänständamål. Så småningom blev emellertid tydligen 
Erikskyrkan hinderlig för byggnadsarbetets fortgång, varför 
den år 1290 ersatts med den ovan omtalade på samma plats upp
förda »ecclesia lignea». Och mycket riktigt! De bevarade käll-
uppgifterna angående »ecclesia lignea» innehålla även en upp
lysning, att Eriksrelikerna dit överflyttades samma år, som 
kyrkan uppfördes, sålunda år 1290.1:' Från »ecclesia lignea» böra 
slutligen i organiskt sammanhang relikerna ha övergått i den 
nya domkyrkans vård. 

Den gamla domkyrkan vid Uppsala högar stod plundrad på 
sina heligaste skatter. Skulle ingen ersättning kunna beredas 
den? Den tanken bör ur flera synpunkter icke ha varit främ
mande för den kyrkliga ledningens män. Och snart möta vi 
också åtgärder för dess realiserande. År 1302 har ärkebiskop 
Allesson låtit anställa forskningar efter helgonkonungens grav 

13 S:t Eriks translation och legend, Hist. Tidskr., 1949, s. 146. 
14 DS 876. Se härom Carlsson, a. a., s. 43 f., Ahnlund, S:t Eriks trans

lation och legend, Hist. Tidskr. 1949, s. 146. 
15 Beträffande »ecclesia lignea» har Ahnlund (a. a., s. 146, n. 4) påpekat 

tillvaron av ytterligare en källnotis med åberopande av Schefferus arbete 
av år 1673. Denna notis är numera tryckt i DS 5, s. 306 och åberopas av 
Carlsson, a. a., s. 48. 
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i Gamla Uppsala, återfunnit densamma jämte några benrester 
däri samt under utlovande av kyrklig indulgens anbefallt graven 
i de trognas hågkomst. Erik den heliges »sepulcrum» har här
igenom upphöjts vid sidan av hans reliker till ett föremål för 
folkets dyrkan. Gamla Uppsala stod ej utan sin tillbörliga del 
i nationalhelgonets minne.10 

Tanketråden löper efter detta gärna tillbaka till Eriksreliker
nas tidigare öden och då också i någon mån till Erikslegendens 
tillkomst. 

Vi ha i det föregående talat om Eriksrelikernas »translation» 
från Gamla till Nya Uppsala år 1273. Men helgonreliker böra 
vid sidan av sådana extraordinära »translationer», å vilka 
»translatio» 1273 är ett exempel, även undergå andra för reli
kernas karaktär konstituerande »translationer». Jag åsyftar de 
kyrkliga handlingar, vilka tidigare åberopats (»skrinläggning», 
»altarsättning» m. m.). Med andra ord: när blevo konung Eriks 
kroppsliga kvarlevor kyrkans erkända heliga reliker? Carlsson 
har i en senare del av sitt ofta citerade arbete17 givit en mycket 
upplysande och värdefull utredning rörande relevanta frågor 
ur den övriga nordiska helgonhistorien. Det är härvid ett kyrk
ligt bruk, som speciellt tilldrager sig uppmärksamheten. Vi 
kunna åskådliggöra det i tvenne beryktade fall — andra att för
tiga. Danmarks nationalhelgon konung Knut den heliges kvar
levor translaterades med skrinläggning och altarsättning år 
1095. År 1101 skedde en ny translatio, nämligen då påvens be
kräftelse på Knuts helighet hade av konung Erik Ejegod för
värvats. Samma blev förhållandet med Danmarks närmast i 
tiden följande furstliga helgon, hertig Knut Lavard. Vid mitten 
av 1140-talet fingo hans jordiska lämningar sin första t rans
lation och år 1170 efter Knuts officiella kanonisering sin andra, 
i essentiellt avseende slutliga. Vi ha alla skäl att behålla dessa 
fakta i minnet, då vi studera den svenska Erikskultens äldsta 
historia. 

Konung Erik stupade vid Uppsala år 1160. Redan i slutet av 
1100-talet (1198) finna vi hans namn med helgonbeteckning i det 
svenska Vallentunadiariet. Man har all anledning att också 

" För nödiga källupplysningar se Carlsson, a. a., s. 51 ff. 
17 Carlsson, a. a., s. 87 ff. 
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erinra om upplysningen i den tidiga norska Sverresagan, att 
»Eiricr hvilir i scrini i Svibiolm at Uppsolum». Då helgonryktet 
självklart sammanhängt med konungens dödssätt, har det otvi
velaktigt kommit fullt i gång redan under de närmaste årtion
dena efter Eriks död. Detta var ju också så mycket mer natur
ligt som då på Sveriges tron satt helgonkonungens son, Knut 
Eriksson, och Eriks dotter var Norges drottning. Härav kunna 
dragas tvenne sannolika konklusioner. Den första av dessa är 
helt enkelt den, att konung Erik i sin grav i Gamla Uppsala 
tidigt blivit föremål för dyrkan och hans kvarlevor i följd 
därav helt eller delvis i detta sammanhang translaterats genom 
skrinläggning och eventuellt altarsättning. Den andra konklu
sionen är av liknande art. Den dyrkan, som ägnades Erik, har 
väl snart förutsatt en viss gudstjänstritual med däri insprängd 
helgonlegend. Vi böra sålunda kunna räkna med både en trans
latio Sancti Erici och åtminstone ett rudiment av en Erikslegend 
redan under 1100-talet. lx 

Kunna vi nå något längre ifråga om tiden för nämnda t rans
latio? Jag vill vid detta tillfälle ej diskutera de slutsatser, som 
kunna dragas av det ryktbara påvebrevet från början av 1170-
talet till den svenske konung »K», ej heller de intressanta 
hypoteser, som nyligen i detta samband blivit framställda av 
Ahnlund.1!l Men jag kan ej undertrycka en tanke, låt vara djärv 
och åtskilligt »luftig». Jag har ovan erinrat om, att Erikslegen
den felaktigt för Eriks dödsår 1160 sammanställt dödsdagen, den 
18 maj, med Kristi himmelsfärdsdag och dessutom vågat en för
modan, att felet uppkommit därigenom, att ett år, då ett dylikt 
sammanställande var korrekt, spelat en särskild roll i Eriks
kultens utveckling. Granska vi från denna synpunkt kronologien 
under senare hälften av 1100-talet, finna vi åren 1167, 1178 och 
1189, vilka alla kunna komma ifråga. Man fäster sig särskilt vid 
året 1178 såsom det antagligaste. Konung Knut Eriksson var då 
sedan några år obestridd herre i landet, och det bör ha legat i 
hans intresse att snarast möjligt bringa sin faders minne den 
största möjliga heder. De translationshögtidligheter, som vid 

18 Se härom Carlsson, a. a., s. 98 ff. samt tidigare K. B. Westman, Svea 
rikes ärkebiskopar, s. 21. 

10 Till frågan om den äldsta Erikskulten i Sverige, Hist. Tidskr. 1948, 
s. 297 ff. 
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denna tidpunkt måhända ägt rum, kunna ha i traditionen fast
låst Eriksmässa och Kristihimmelsfärdsdag. 

Men den påvliga kanonisationen var därmed icke given. Har 
då Sveriges helgonkonung aldrig beretts denna ära? Frågan för 
oss fram i tiden till 1200-talets mitt. Ledningen av Sveriges öden 
låg då i händerna på den kraftfulla Folkungadynastien, vilken 
hade all anledning att träda fram som arvtagaren av den Erikska 
ättens traditioner. Upptagandet av Erikskulten i officiellt hägn 
måste för denna dynasti ha tett sig som ett högst verkningsfullt 
kyrkopolitiskt remedium. Samma var naturligtvis förhållandet 
med det ärkebiskopliga centrum i Uppsala, som var väl med
vetet om Erikskultens speciella förankring inom ärkestiftets 
landamären. Det må ej heller förglömmas, att man i Danmark 
samtidigt strävade och även lyckades att frambringa en »Sanctus 
Ericus, rex Daniae» — ett memento så gott som något annat från 
svensk synpunkt.-" Allt nog, en avgörande åtgärd i frågan blev 
vidtagen. Härom upplyser ett påvebrev av den 23 oktober 
1256.-1 Till »sepulcrum beati Henrici regis, cuius corpus in 
uestra requiescit ecclesia», sammanströmmade enligt Uppsala 
domkapitels berättelse stora folkskaror i och för dyrkan, varför 
påven beviljade viss avlat till dem, »qui ecclesiam ipsam in festo 
eiusdem sancti annis singulis' uenerabiliter uisitarint». Påven 
godkände sålunda på hemställan från Uppsala ärkesäte dyrkan 
av konung Erik, vilken tillerkändes epiteten »beatus» och 
»sanctus». Man kan väl tämligen tryggt påstå, att vad påven 
sålunda förkunnat, gällde i allt väsentligen lika med en helgon
förklaring i kanonisationens alla former. Den svenska helgon
konungen bar härefter sin kyrkliga rang med samma rät t som 
de u r kanonisationsprocessens skärseld lyckligt utkomna. 

Att man så också i det samtida Sverige betraktade situatio
nen, synes framgå av följande faktum. Den helige konung Eriks 
reliker ha på sätt, som förut påvisats från annat håll i Skandi
navien, efter påvebrevets ankomst undergått en andra och full
bordande translatio. Härom vit tnar den s. k. S:t Eriks tavla, som 
intill 1702 års brand kunde beskådas i Uppsala domkyrka. A 

20 Se härom Ahnlund, Till frågan om den äldsta Erikskulten i Sverige, 
Hist. Tidskr. 1948, s. 311 ff. 

" DS 435. 
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denna fanns bl. a. en avbildning av helgonskrinet samt dess
utom följande inskription: »Translate sunt reliquie eius anno 
Domini MCCLVII». Rörande denna tavla och dess inskription 
har förts en animerad diskussion mellan Carlsson och Ahn
lund,-2 varvid den förre sökt helt underkänna tavlans käll
värde. Carlssons mening låter sig för visso icke upprätthållas. 
Inskriften är otvivelaktigt av medeltida ursprung och utgår 
från medeltida tradition, varför den förtjänar allt beaktande. I 
det samband, vari den här inordnats, blir den också ej blott be
griplig utan också väntad. Den påvliga konfirmationen av 
konung Eriks helighet 1256 har omedelbart framkallat den slut
liga translationen 1257. Till yt termera visso ha vi att beakta 
en annan omständighet. Redan under medeltiden möter i kalen-
dariska anteckningar under den 24 januari uppgiften »translatio 
Sancti Erici».-3 Sammanhanget synes påtagligt. Strax efter påve
brevets ankomst har translationen anordnats. Den har då kun
nat äga rum i slutet av januari 1257 just under de dagar, då den 
bekanta distingsmarknaden lockade stora folkskaror till Upp
landsbygdens gamla samlingsplats, Uppsala.-4 

Och så slutligen Erikslegenden. Jag kan på denna punkt fatta 
mig kort, då jag redan i min första uppsats i denna tidskrift 
tämligen utförligt behandlat densamma. Min därvid intagna 
ståndpunkt vidhåller jag fortfarande till alla delar.-'' Då Carlsson 
vill göra gällande, att den bevarade legenden i huvudsak är 
identisk med en ursprunglig, långt äldre legend, kan jag ej bi
träda hans mening.-" Hela legenden har något över sig av 

22 Carlsson, a. a., s. 116 ff., S:t Eriks tavla och S:t Eriks skrin, Uppsala 
1949, passim, Ahnlund, S:t Eriks translation och legend, Hist. Tidskr. 
1949, passim. 

23 Carlsson, a. a., s. 7, n. 5. 
24 Rörande beräkningen av tiden för distingen se N. Staf, Marknad och 

möte, s. 363. Ar 1257 inträffade distingsnyet den 17 jan. och distingsfull-
månen den 31 januari. Jag har att tacka professor B. Lindblad och 
docenten H. O. Grönstrand å Stockholms observatorium för upplysningar 
i detta ämne. 

25 Carlsson, a. a., s. 158, återger felaktigt min åsikt angående legendens 
ålder. Då han citerar mig från min tidigare uppsats i denna tidskrift 
(s. 260), gäller detta ett ställe, där jag refererar Stiernas mening. Min 
egen uppfattning återfinnes längre fram i uppsatsen (s. 266): troligen 
från senare hälften av 1200-talet. 
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»dis tans», och a l l t h ä n v i s a r t i l l , a t t d e n t i l l k o m m i t i s a m b a n d 

m e d m i r a k e l s k i l d r i n g a r n a u n d e r 1200- ta le ts s e n a r e del . D e t t a 

u t e s l u t e r n a t u r l i g t v i s icke , a t t l egenden , såsom vi i d e t före

g å e n d e ve la t gö ra sanno l ik t , ha f t e n ä l d r e f ö r e g å n g a r e och a t t i 

d en h ä r och v a r in f l ika t s e l e m e n t f rån de t t a hå l l . 

J a g s l u t a r h ä r m e d m i n k o r t a skiss ö v e r E r i k s k u l t e n s ä lds t a 

h i s to r ia . Sk i s sen h a r k o m m i t t i l l i d e t h u v u d s a k l i g a syf te t a t t 

u t r e d a m i n a egna fö r e s t ä l l n inga r om vissa h u v u d p u n k t e r av e t t 

i nveck la t h i s to r i sk t p r o b l e m . M å h ä n d a k a n den b l iva av viss t 

g a g n ä v e n för a n d r a , som a r b e t a på s a m m a e l le r l i k n a n d e forsk

n i n g s o m r å d e n . 

ZUSAMMENFASSUNG 

Sven Tunberg: Erik den helige, der Heiligenkönig Schwedens. 

Mit Hinweis auf einen friiheren Aufsatz mit demselben Titel in dem 
Jahrgang fiir 1941 versucht der Verfasser Klarheit zu gewinnen be
ztiglich der Geschichte Eriks des Heiligen in gewissen anderen Hinsichten. 
Zunächst werden der Hergang bei der Versetzung der Domkirche von 
Gamla Uppsala nach Nya Uppsala und die Rolle der Eriksreliquien 
dabei klargelegt. Unter Betonung des langsamen Fortschreitens der 
Bauarbeit meint der Verfasser feststellen zu können, dass die Eriksreli
quien nach Nya Uppsala im Jahre 1273 versetzt worden wären, im Zu
sammenhang mit der officiellen Translation des Erzbistums und dass sie 
fiir einige Zeit in einer kleineren Erikskirche untergebracht wären, 
sodann in einer »ecclesia lignea» — beide binnen den Mauern der neuen 
Domkirche — um allmählich endgtiltig in Verwahr der neuen Domkirche 
gegeben zu werden. Der Verfasser behandelt dann die umstrittene Frage 
der ersten Translation der Eriksreliquien und die Entstehung der Eriks-
legende. Auf Grund eines nordischen Vergleichsmateriales versucht er 
wahrscheinlich zu maehen, dass die Eriksreliquien zum ersten Mal Ende 
des 12. Jahrhunderts translatiert wurden, möglicherweise im Jahre 1178, 
und zum zweiten Mal im Jahre 1257, nachdem der Papst im Jahre 1256 
die Heiligkeit des Königs Eriks anerkannt hatte. Hinsichtlich der Eriks-
legende meint der Verfasser dass die aufbewahrte Légende hauptsäch-
lich von der späteren Hälfte des 13. Jahrhunderts stamme, aber dass ein 
»Rudiment» einer Erikslegende schon Ende des 12. Jahrhunderts vor-
gelegen hatte. 

26 Carlsson, a. a., s. 63 ff. och passim. 
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