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Hernfjäll,V. 1999. Via Regia • Kungsvägen - Eriksgatan. (Via Regia - The King's 
Progress - Eriksgata.) Fornvännen 95. Stockholm. 

The fragments of lhe Romanesque murals in the old church at Eriksberg in 
Västergötland show a king extending a scepter towards a cherub with four wings 
hovering över the triumphal arch. The king has been interpreted as St. Erik. The 
painting may be an illustration of the Via Regia, rules of conduet written by Abbot 
Smaragdus in 810 for Charlemagne. A comparison made between Smaragdus' 
Via Regia, the Bible, St. Erik's legend and the Provincial Laws of Uppland, 
Västergötland and Östergötland shows that there are several parallels, supporting 
the theory. 

Viola Hernfjäll, Mickelsbergsvägen 94, S - 129 50 Hägerslen. 

I Eriksbergs gamla kyrka, belägen i Gäsene hä
rad, Västergötland, ca 20 km. fågelvägen O S O 
om Herrljunga, finns fragment kvar efter en ro
mansk muralmålning som av allt att döma en 
gång varit mycket rik, påkostad och ovanlig. 
Eriksberg innehades enligt traditionen av den 
erikska ätten och kyrkobygget torde ha påbör
jats av Erik Jedvardsson (den Helige) på 1150-
talet, men slutfördes av sonen, kung Knut Eriks
son, som också troligen bekostade målningen 
för att hedra fadern. Målningen, som jag daterat 
till 1170-talet, har jag tidigare ingående beskrivit 
och analyserat (Hernfjäll 1993). 

Fragmenten finns huvudsakligen i det tunn-
välvda koret. De som funnits i långhuset på tri
umfbågsväggen är nu nästan helt förbleknade. 
Men innan målningen efter upptäckten om
kring 1900 åter kalkades över, togs lyckligtvis ett 
foto av den (fig.la). På vardera sidan om triumf
bågen ses en stor kungagestalt, av vilka den vän
stra (på norra sidan) är mycket skadad, medan 
den högra (på södra sidan) då ännu var förhål
landevis välbevarad. Den södra gestalten har 
bygelkrona och är iförd en mantel med bred 
bård. I vänster hand håller han en liljespira, 
medan han i den högra mot koröppningen 

sträcker ut en märklig tingest - en kvistlik spira 
med grenar, upptill avslutad av ett kors (fig. Ib). 

Milt över valvöppningen ses bröstbilden av 
en ängel med fyra vingar, tydligen en kerub, 
Paradisets väktare (1 Mos. 3:24). Den är alltså väl 
placerad över ingången till det allra heligaste. 
Längst in i absiden ovanför det lilla absidfönst
ret fanns Krislus i Majestät omgiven av de fyra 
evangelistsymbolerna. Endast fördjupningar ef
ter de färggranna stenar som en gång prytt hals
ringningen med clavus samt Livets Bok tyder på 
detta motiv (fig. 2). Till det lilla absidfönstret leder 
från altarskivan en liten trappa bestående av tio 
trappsteg vilken kan tolkas som Paradisets port. 

I tunnvalvets mitt finns nu två rundlar med 
fragment av kvinnliga dygder med både krona 
och gloria. Men allt tyder på att rundlarna en 
gång varit fyra och de skulle i så fall enligt min 
tolkning ha kunnat innehålla de fyra kardinal
dygderna Justitia, Fortitudo, Prudentia och Tem
perantia (Rättvisan, [Själsjstyrkan, Klokheten 
och Måttfullheten) (fig. 3). 

Den stora, skägglösa kungagestalten på tri
umfbågsväggens södra sida har av bl.a. Bengt 
Thordeman och Åke Nisbeth tolkats som Erik 
den Helige, en tolkning som jag anser mycket 
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Fig. la. Eriksbergs kyrka, Västergötland. Triumfbågsväggen före den senaste överkalkningen ca. 1900. Foto 
ATA. - Eriksberg Church, Västergötland. The E wall before the latest whitewashing c. 1900. 

sannolik. Kungen håller alltså ut sin märkliga 
spira mot änglaväktaren och mot korets tunn
valv. De fyra dygderna där är ju de som bör ut
märka en god konung. Genom dem leder vägen 
rätt fram till Paradisets port. Det talades under 
medeltiden ofta om kungsvägen, Via Regia, som 
icke viker av vare sig åt höger eller vänster 
(Westman 1954, s. 55, Sjöberg 1983, s. 255, 
1989, s. 371). Uttrycket användes t.ex. av Knud 
VI av Danmark i ett brev till biskop Valdemar 
av Sleswig 1187 (Haastrup & Egevang 1987, 
s.123,): »Da vi af den almaegtige skaber er indsat 
som leder af hele riget /... Han, som har givet os 
den kongelige majestaets scepter og betroet os ri-
gets stav, en retfaerds stav til straf for dem, der 
gor det onde, men til pris af dem, der gor det go
de, for at de retfaerdige derved kan beskyttes, så 
de ikke bukker under for oretfaerdige under-
trykkelser, og for at de forvildede dermed kan 
ledes ind på rette vej, så at de ikke, vigende bort 
fra konge-vejen, som genstridige skal boje af til 
hojre eller til venstre, og derved gå til grunde.» 

Tyvärr vet vi inte hur den tidigaste versionen 
av S:t Eriks legend var formulerad. Den äldsta 

bevarade fullständiga texten av Vita Sancti Erici 
regis et martyris från 1344 bygger på flera äldre 
versioner. Numismatikern Rolf Sjöberg har på 
ett övertygande sätt visat att den första versio
nen av legenden måste ha skrivits vid Uppsala 
domkapitel redan på 1180-talet (Sjöberg 198,5, s. 
257 f, 1989, s. 373 ff). Texten innehåller följande 
passus: Deinde regnum suum circuiens ac populum 
visitans universum, via regia incedens nec ad dexte-
ram declinans favore vel precio nec ad sinistram de-
flectens timore vel odio, tramite recto, qui ducit adpat-
riam, inflexibililer gradiebatur. (Därefter reste han 
omkring i sitt rike och besökte hela sitt folk och 
färdades kungsvägen. Utan alt låta sig böjas el
ler lockas vare sig till höger eller vänster, av 
gunst eller gåva, fruktan eller hat vandrade han 
orubbligt den raka (rätta) väg som leder till him
melriket.) Detta, i synnerhet den första mening
en, förefaller mig vara en perfekt beskrivning av 
vad som kom att kallas eriksgatan. 

Även i den engelske helgonkungen S:t Ed
munds legend sägs att han vandrade via regia 
(Sjöberg 1983, Westman 1954, s. 55 f). Edmund 
(841-869), kung av East Anglia, led martyrdö-
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Fig. Ib. Eriksbergs kyrka, Västergötland. Förtydligande av de nu försvunna motiven på triumfbågsväggen. 
Bården upptill är nu dold av trätaket. Skiss av författaren. - Eriksberg Church, Västergötland. An outline of 
the motives now missing in order to make them clear. The upper börder is now covered by the wooden ceiling. 

den i strid. Överensstämmelsen beträffande via 
regia beror möjligen på en gemensam källa, 
Fiirstenspiegel, Via Regia, skriven ca. 810 för 
Kar! den Store. Författare var abboten Smarag
dus i klostret S:t Mihiel i norra Frankrike. Han 
verkade först vid Karl den Stores hov i Aachen, 
sedan hos hans son Ludvig den Fromme i 
Aquitanien. Otto Eberhardt (1977) har synner
ligen utförligt kommenterat Smaragdus Via 
Regia, och det är några punkter i hans framställ
ningjag här vill anknyta till. 

Det finns många furstespeglar ända från an
tiken och alla innehåller levnadsregler för kung
ar och furstar. Den här aktuella med titeln Via 
Regia har ett kristet innehåll. Den talar i 36 ka
pitel i första hand om de dygder som utmärker 
en god konung. Talet 36 (6x6) symboliserade den 
högsta fullkomligheten (Eberhardt 1977, s. 363 f). 

Dygderna är framför allt Sapientia (Vishe
ten), Prudentia (Klokheten), Justitia (Rättvisan) 
och Misericordia (Barmhärtigheten). Grund
dygden är Dilectio Dei (Kärleken till Gud). 
Clementia (Mildheten) och Humilitas (Öd
mjukheten) är speciella härskardygder. 

I Erikslegenden framhålls Eriks dygder som 
i mycket är desamma som i Via Regia. Han var, 
sägs det, mild och rättskaffens, from och öd
mjuk, rättvis, frikostig med allmosor till de fat
tiga och han visade barmhärtighet med de 
olyckliga. 

Bibeln, framför allt Gamla Testamentet och 
kung Davids liv, gällde som normgivande rät
tesnöre för livet vid Karl den Stores hov liksom 
ftir föreställningen om kungadömet och mak
tens uppgifter. Karl betraktade de gammaltesta
mentliga härskarna som sina förebilder, särskilt 
Josia och David. 

Det talas mycket om »den rätta vägen». Via 
Regia är alla troendes väg som på jorden förbe
reder till det himmelska målet och för dit säkert 
och direkt (Eberhardt 1977, s. 512). Via för
kroppsligas av Jesus själv, ty han sade Ego sum 
via, veritas et vita,]a.g är vägen, sanningen och li
vet (Eberhardt 1977, s. 502). Via regia är alltså 
här ett religiöst, moraliskt begrepp. Men via re
gia kan i andra sammanhang få en mera konkret 
betydelse som en rak och säker riksväg, via pub -
lica, via militaris och via regia, regalis (Eberhardt 
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Fig. 2. Eriksbergs kyrka, Västergötland. Absidmål
ningen rekonstruerad. Skiss av författaren. - Eriks
berg Church, Västergötland. The painting in the apse 
reconstructed. 

Fig. 3. Eriksbergs kyrka, Västergötland. Kormål
ningen rekonstruerad. Den har senare delvis målats 
över. fnom rundlarna har troligen de fyra kardinal
dygderna funnits. Skiss av författaren. - Eriksberg 
Church, Västergötland. The chancel painting recon
structed It was låter painted over.The roundels pro
bably illustrated the four cardinal virtues. 

1977, s. 503). Det är framför allt denna senare, 
konkreta eller bokstavliga tolkning av via som 
kom att gälla på 12- och 1300-talen här uppe i 
Svears och Götars landskap. Enligt legenden 
om S:t Erik blev Via Regia den väg som den ny
valde kungen skulle färdas för att lära känna sitt 
rike. Dock betonades även den moraliska as
pekten. Westman menar (1954, s. 50) att »en an
tydan i legenden innebär att Erik ridit eriksga
tan», ett påstående som det kan vara vanskligt 
att instämma i, eftersom vi inte känner till den 
ursprungliga texten. 

Allra först förekommer det medeltida be
greppet Eriksgata i våra landskapslagar, t.ex. i 
Östgötalagen ca 1290 och i Upplandslagen 1296. 
I Äldre Västgötalagen från 1200-talets mitt och 
senare del beskrivs eriksgatan, men själva ter
men används inte. 

Efter kungavalet på Mora äng utanför 
Uppsala skulle den nyvalde »dömas» till kon

ung, och sedan skulle han rida eriksgata. Eder 
och ömsesidiga löften att hålla lagen skulle av
läggas av både tinget och kungen. Vid land
skapsgränserna skulle gisslan som garanterade 
kungens säkerhet utväxlas och kungen skulle i 
varje landskap bl.a. »giva fred åt tre män, som 
icke hava gjort nidingsverk». 

I Upplandslagen beskrivs vilken väg kungen 
med sin gisslan skulle rida genom sitt land: 
»Från Uppsala skall man följa honom till 
Strängnäs». Vidare går färden genom Östergöt
land till Junabäck (Jönköping) i Småland och 
upp genom Västergötland, Närke och Västman
land tillbaka till Uppsala. »Då har han ridit rätt 
eriksgata». Detta konstaterande har i nutida 
redogörelser för eriksgatan ofta utelämnats eller 
endast nämnts i förbigående. I Magnus Eriks
sons landslag från ca 1350 finns i Konungabal-
ken föreskrifter ftir hur konungen skulle rida sin 
eriksgata. Där sägs redan i början att han skall 
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rida medsols genom sitt land »(Holmblad, 1991, 
s. 9 ff), men Holmblad anar att detta förfarings
sätt kan ha ett slags religiöst eller kultiskt ur
sprung». Enligt min uppfattning är det Bibeln 
och möjligen Smaragdus Via Regia som ligger till 
grund för detta tänkesätt. Det var viktigt att göra 
vad Gud, och därmed lagen, bjuder. Det varnas 
upprepade gånger för att vika av till höger eller 
till vänster (Ordspr. 4: 27,5 Mos. 5:32,Jesaja 30: 
21, 4 Mos. 21:22). 

Benämningen eriksgata har länge och livligt 
diskuterats och flera olika tolkningar har före
slagits, av vilka »allhärskarens väg» har ansetts 
som sannolikast (KLNM 4, sp. 23,1959). Man 
tycks till varje pris ha velat undvika att förknip
pa eriksgata med kunganamnet Erik. Det har 
man däremot inte gjort i Finland. 

Från Åbo ledde på somrarna en väg som slu
tade vid Lammaisfors i Kumo där landskapets 
medeltida tings- och mötesplats var belägen. 
Början av vägen kallas ännu i dag Airikinlie 
(Eriksvägen). I vägens norra ände mynnar Sankt 
Henriksvägen som kommer från Nousis. Men, 
skriver Kustaa Vilkuna i KLNM, inga folkliga 
traditioner om helgonkult torde vara förknippa
de med denna väg, varför den »svårligen torde 
kunna kombineras med Sankt Erik». Intressant 
är emellertid att namnet Airik måste ha kommit 
in i finskan redan på 1100-talet, eftersom Airik 
på 1200-talet i de centrala dialekterna övergick 
till Eirik och Erik. Ur finsk synpunkt kan det en
dast vara fråga om personnamnet Erik. Den 
äldsta finska lagöversättaren har återgett ut
trycket Airikinlie med Eerikinretki, Eriks färd. 
Finnarna fick 1362 rätt att ta del i kungavalet på 
Mora äng. Kanske reds eriksgata av gammal 
hävd även i Finland, slutar Vilkuna. Eller kan 
det möjligen röra sig om den väg Erik och bis
kop Henrik tog på sitt korståg? 

Om man jämför vissa avsnitt av Gamla 
Testamentet dels med Erikslegenden, dels med 
Smaragdus Via Regia, dels med Magnus Eriks
sons landslag finner man flera paralleller. På sitt 
tåg till det förlovade landet måste Israels folk ge
nomkorsa edomiternas och amoriternas riken 
och be deras härskare om tillstånd att mar
schera igenom: »Låt oss tåga genom ditt land. 
Vi skola icke taga vägen över åkrar och vingår
dar och icke dricka vatten ur brunnarna; stora 

Fig. 4. Eriksbergs kyrka, Västergötland. Triumfbågs
väggen. Erik den helige med liljespira i vänster hand 
och den märkliga spiran i höger riktad mot korvalvet. 
Foto ATA. - Eriksberg Church, Västergötland. The E 
wall. St. Erik with the lily scepter in his left hand and 
the stränge scepter in his right. 

vägen skola vi gå utan att vika av vare sig till hö
ger eller till vänster, till dess vi hava kommit 
igenom ditt område» (4 Mos. 20:17). Och Israel 
skickade sändebud till Sihon, amoriternas kung 
och lät säga: »Låt mig tåga genom ditt land. Vi 
skola icke vika av ifrån vägen in i åkrar eller 
vingårdar och icke dricka vatten ur brunnarna. 
Stora vägen skola vi gå till dess vi hava kommit 
igenom ditt område» (4 Mos. 21: 21-22). 

Även sveakonungen måste för varje nytt 
landskap han kom till be om tillstånd att på sin 
eriksgata få rida igenom. Vid gränsen skulle ny 
gisslan stå beredd. I varje landskap skulle som 
nämnts tre män frigivas. Detta har sin motsva
righet i Smaragdus Via Regia. Men det betonas 
att de icke fick ha begått nidingsdåd. Smaragdus 
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avsåg slavar (servi) och krigsfångar. (Eberhardt 
1977, s. 592 ff och 661). 

Det finns ytterligare paralleller mellan 
Bibeln, Smaragdus Via Regia, S:t. Erikslegen
den och uppgifterna i landskapslagarna om 
Eriksgatan. Så har legenden samma tredelning 
av furstens uppgifter som Via Regia, nämligen i 
fråga om gudsdyrkan, rättskipning och krigfö
ring; 1. Gudsdyrkan skulle ske genom ett fromt 
liv och komma till uttryck i praktisk handling 
enligt Ordspråksboken 21:3: »att öva rättfärdig
het och rätt, det är mer värt för Herren än offer». 
2. Rättskipning och lagar spelade stor roll i Via 
Regia. 3. Sluligen skulle fursten strida för Gud. I 
legenden står: Imitatus namque sanctorum Veteris 
Testamenli regum exempla. Han följde nämligen 
de föredömen som givits av Gamla Testamen
tets heliga konungar och ägnade sig helhjärtat åt 
att först bygga kyrkor och att förnya och utvid
ga gudstjänsten; därefter ägnade han sig åt att 
styra sitt folk och att stifta rättvisa lagar; till sist 
ägnade han sig åt att bekämpa rikets och trons 
fiender. 

Kungainsigniernas etiska betydelse behand
las också i Via Regia. Särskilt intressant med 
tanke på målningen i Eriksbergs gamla kyrka är 
den spira som S:t Erik enligt nämnda foto håller 
ut mot öppningen till koret. Eberhardt skriver 
(1977, s. 4.57): Utom att spiran är ett tecken på 
yttre makt fungerar den framför allt som ett me
del att genomföra makten. Den hjälper till att 
vinna självbehärskning och tjänar till att be
mästra de av Gud fastställda maktåliggandena 
och att nå det yttersta maktmålet, det himmels
ka riket. 

Det är frestande att tänka sig att målningen i 

Eriksbergs gamla kyrka velat illustrera Via regia
begreppet. Genom spiran som kungen håller ut 
mot korvalvet når han via de fyra dygderna i 
korvalvet det yttersta målet för makten: Kristus 
i Majestät och det himmelska riket, till vilket 
porten öppnar sig längst in i absiden. Vägen dit 
är rak och direkt utan avvikelser åt höger eller 
vänster. 
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Summary 

Among the fragments of a Roman mural in the 
old church at Eriksberg, Västergötland, dated to 
the 1170's the large figure of a king extends his 
scepter to a cherub with four wings hovering 
över the chancel opening. Cherubs guarded the 
Paradise. In the chancel, along the middle of the 
barrel-vaulted roof there are small fragments of 

the four cardinal virtues. They lead the way to 
the apse where fragments show Christ in 
Majesty. 

The king is said to be St. Erik who was mur-
dered in Uppsala in 1160. The painting was pro
bably commissioned by his son Knut who was 
king 1167-1196. The original text of St. Erik'sle-
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gend has disappeared. The oldest known text is 
from 1344, but the original was probably writ
ten in the 1180's. The existing text teils us that, 
after having been chosen king, he traversed his 
country visiting his people, and he rode the 
Eriksgata, The rving's Progress, the Via Regia, 
without turning to right or left. He followed the 
road straight on to the Kingdom of Heaven. 

The same idea is expressed in the legend of 
the English king St. Edmund (841-860). The si
milar wording could possibly be due to a com
mon source, the Via Regia, containing rules of 
conduet for princes, written for Charlemagne 
by the Franconian abbot Smaragdus in about 
810. 

Smaragdus' Via Regia (thoroughly explained 
by Eberhardt) speaks in 36 chapters of the vir
tues (Sapientia, Prudentia, Justitia, Misericor
dia) characterizing a good king. In St. Erik's le
gend the virtues ascribed to him are almost the 
same. Much is said of the Via Regia, the road of 
all the faithful on earth which prepares for and 
leads to Heaven. But apart from the religious 
and moral aspects the Via Regia could in 
other texts acquire a more literal meaning as a 
straight, safe high road, a via publica or via mili-
taris. 

According to St. Erik's legend the Via Regia 
was the road which the newly elected king 
should follow in order to get to know his coun
try and his people. The word Eriksgata is first 
met with in the old Swedish Provincial Laws (of 
Uppland, Västergötland and Östergötland). 

In the law of Uppland the route of the road 
is described: The King and his hostages rode 
from Uppsala via Strängnäs, through Östergöt
land to Jönköping, then through the provinces 
of Västergötland, Närke and Västmanland back 

to Uppsala. The direction-with the sun-was 
important, "then he has ridden the right 
Eriksgata". At each provincial börder the hosta
ges were exchanged and three men from each 
province would be pardoned by the King, un
less they had committed 'a nefarious deed' In 
the Bible there are parallels in the Pentateuch, 
e.g. Num. 20:17, Num. 21: 21-22. 

Historians have long and fervently discus
sed why the road followed by the Fving was cal
led the Eriksgata (the King's Progress). Finally 
they have agreed on »the road of the absolute 
ruler». 

A comparison of certain parts of the Old 
Testament, St. Erik's legend, and Smaragdus' 
Via Regia with Magnus Eriksson's statute law re
veals several parallels as mentioned above. The 
legend has the same division into three of the 
sovereign's duties as has the Via Regia. His prin
cipal duties were first of all to build churches 
and renew and extend the divine service, se
condly to rule över his people and institute just 
laws, finally to fight the enemies of the country 
and of the faith. Finally Eberhardt also com
ments on the ethic meaning of the scepter. It is 
a means of exacting royal power. It helps the 
King to control himself and to master the duties 
of power decided by God and to reach the ut-
most aim of power, the Kingdom of Heaven. 

It is tempting to think that the mural in 
Eriksberg Church illustrates the idea of the Via 
Regia. Through the scepter that the king extends 
towards the chancel vault he reaches via the four 
cardinal virtues the utmost purpose of power, 
Christ in his Majesty and the Kingdom of 
Heaven to which the porch opens in the apse. 
The road there is just and straight without de
viations to the right or the left. 
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