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Legenden om Erik den helige har inte varit före-
mål för någon egentlig debatt på ett halvsekel. I
samband med ett större forskningsprojekt om
Uppsala domkyrka blev det nödvändigt att grans-
ka legendenochkringliggandeämnenpånytt.Det
visade sig att kompletterande källmaterial finns.
Legenden omdomkyrkans viktigaste helgon,

kung Erik Jedvardsson, är bevarad i flera iden-
tiska texter. Den äldsta finns i Uppsala domkyr-
kas registerbok från 1344, Registrum Upsalense
(tryckt i Erik den heliges legend). Den bästa över-
sättningen till nutida svenska är gjord av Hans
Aili (1990), och den följer vi här.
Kort sammanfattning: Erik var av kungaätt

och togs enhälligt till kung. Han dyrkade Tre-
enigheten, och hans liv hade tre huvudteman.
Han »ägnade sig helhjärtat åt att först bygga
kyrkor och att förnya och utvidga gudstjänsten;
därefter ägnadehan sig åt att styra sitt folk och att
stifta rättvisa lagar; till sist ägnade han sig åt att
bekämpa rikets och trons fiender». Han byggde

Uppsala (dom)kyrka, reste runt i sitt rike, tacka-
de vid ett tillfälle nej då folket erbjöd honom en
tredjedel av böterna, späkte sig och var kysk. Då
han »till sist hade byggt sin kyrka och ordnat sitt
rike» företog han tillsammans med Uppsalabis-
kopen Henrik ett tåg till Finland, där man vann
seger och döpte folket. Henrik stannade kvar och
blev sedan dödad. I sitt tionde regeringsår anfölls
Erik i Östra Aros av den danske kungasonen
Magnus, som hävdade rätten till kronan trots att
utlänningar enligt lag inte fick sitta på kungatro-
nen. Då Erik på Kristi himmelsfärds dag bevis-
tade mässan i Trefaldighetskyrkan som stod »där
numera domkyrkan har grundlagts» fick han
bud om att fienderna fanns utanför staden, gick
emot dem med sina män och blev besegrad och
halshuggen. Två underverk inträffade genast: en
källa sprang fram där hans blod först utgjutits,
och en blind kvinna fick synen åter av hans blod.
Han dog den 18 maj 1160.
Den bevarade legendtexten ärmed stor säker-
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het skriven för att ingå i helgonets tidegärd, offi-
cium, där den delades upp på tre läsningar. I flera
officier, det äldsta från slutet av 1300-talet, ingår
texten på detta vis (Lundén 1960, s. 24 f; Nilsson
2000, tab. 5). I den äldsta handskriften, Uppsala-
registret, är legendtexten i stället sammanhållen,
utannågot officium.Emellertid har den stora an-
fangsbokstäver på de ställen där officiets tre läs-
ningar börjar (fotokopia i Uppsala universitets-
bibliotek).
Närman tog in enhelgonlegend i ett officium

måstemanoftakomprimeraden(jfrCarlsson1952,
s. 244). I den bevarade texten anges uttryckligen
att så har skett:

»Övriga delar av hans liv, liksom den heliga
kroppens skrinläggning (Reliqua vite eius et
translacio sancti corporis) och de mirakel, som
Herren verkat genom sitt helgon och ända
intill vår tid inte upphört att verka i nåd, har
beskrivits på annat håll och utelämnats här
för korthetens skull.»

Formuleringen verkar egendomlig i ett officium,
men Ann-Marie Nilsson (2000, tab. 5) har visat
att den finns med i flera Eriksofficier från 1300-
och 1400-talen. I Uppsala tycks man ha tvekat
om passusen: den finnsmed i ett breviarium från
1485 men är utelämnad i ett annat från 1400-
talets andra hälft. I stiftets tryckta breviarium
från 1496 ströks avslutningen med de två mirak-
lerna och denna formulering (Nilsson 2000, tab.
5, s. 161 f.). En gissning är att den tjänstgörande
prästen gärna hoppade över den. Men uppen-
barligen bygger den legend vi har på andra texter,
varav några gått förlorade.

Den bevarade legendens ålder
Troligen skrevsdenbevaradeErikslegenden, d.v.s.
Eriksofficiet, av priorn i Sigtuna dominikankon-
vent, Israel Erlandsson, som hade varit kanik i
Uppsala på 1270-talet. Israel står som berättare i
flera anslutande texter i Eriksmiraklerna, och var
förmodligen ansvarig för hela mirakelsamlingen
(Westman 1915, s. 81–86). Språkliga likheter finns
mellan legenden ochmiraklerna (Jaakola 1922, s.
294–298, sammanfattn. s. 19). Mirakelsamling-
en innehåller tre tidsskikt. I officiet hänvisas till
några mirakler som alla hör till det andra tids-

skiktet, före 1292. Det torde därför ha författats
senast detta år (Westman 1915, s. 83 ff; Lundén
1960, s. 24).
Legendtexten har en bisats som syftar på för-

hållanden efter 1290. Det handlar om uppgiften
att Trefaldighetskyrkan stod där domkyrkan nu-
mera grundlagts. Den förra kyrkan revs med stor
säkerhet 1290, och efter det blev det nödvändigt
att i legenden berätta var den hade stått (Carls-
son 2010, s. 451–461; Lovén 2010b, s. 303 ff).
Notisen medför dock knappast att hela texten
måste dateras till efter 1290: det kan handla om
ett förklarande inskott i en annars oförändrad
text.
I andra stift där Erikskulten hade mindre be-

tydelse komprimerade man läsningarna ytterli-
gare (Nilsson 2000, tab. 5; jfr Pernler et al. 2007,
s. 183–187 om Helena av Skövdes officium). En
text är klart äldre än 1344 års legend och finns i
ett breviarium i brittisk ägo. Den kan dateras till
1200-talets sista decennier och tordehärröra från
Linköpings stift (Schmid 1954, s. 158 f). Officiets
läsningar känns igen från den bevarade legen-
den.
Sammantaget förefaller inget motsäga den

etablerade dateringen av den bevarade legenden
för officiebruk: den torde ha författats mellan
1270- och 1290-talen, med uppgiften om Trefal-
dighetskyrkans plats som ett eventuellt inskott.

Andra texter
Slutpartiet i Erikslegenden anger att tre andra
texter fanns.
1. En levnadsbeskrivning, »övriga delar av
hans liv». Förlorad.

2. En berättelse om Eriks translation. För-
lorad.

3. En mirakelsamling. Bevarad: tillsammans
med legenden har Uppsalaregistret en om-
fattande samlingEriksmirakler (SRS 2:1, s.
278–316; övers. Lundén 1960, s. 55–76).

Text2, translationsberättelsen,behandlashär först.
Spåren av text 1 har viktigare implikationer, och
det är oundvikligt att vi i diskussionen ävenkom-
mer in på legendens källvärde, dess verklighets-
bakgrund.
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Translationen
Den translation som man hade en berättelse om
skedde med stor säkerhet 1257. Ordet translatio
kan i sammanhanget betyda antingen skrinlägg-
ning eller flyttning av ett relikskrin. En översätt-
ning till svenska av legenden, gjord på 1400-talet,
återger passusen med »hwru hans helghadoma
fördis aff gamblaVpsala til nyaVpsala» (påpekas
av Ahnlund 1949, s. 144). Viktigare ur kultsyn-
punkt var emellertid placeringen av benen i ett
relikskrin, och med viss säkerhet handlade text 2
om det.
Detharoftaantagits (t.ex.Carlsson1944;1952)

att Eriks ben låg i ett relikskrin redan på 1100-
talet, eftersomkulten är belagd i slutet av århund-
radet. Men ett helgon kunde dyrkas fastän kvar-
levorna inte låg i ett skrin. Ingrid av Skänninge,
död 1282, tillbads senast i början av 1400-talet och
var föremål för en kanonisationsprocess, men be-
nen skrinlades först 1507 (Fröjmark 1992, s. 67–
72). David av Munktorp torde ha levat på 1000-
talet, och storlekenhosMunktorps kyrkavisaratt
kulten måste ha varit livlig åtminstone sedan
1300-talet, men en skrinläggning blev aktuell
först 1463 (Lundén 1983, s. 264). Ett helgons grav

kunde vara särskilt markerad: i kanonisations-
processen förKatarina avVadstena, död 1381 och
ombegravd på 1410-talet, berättas 1475 att hen-
nes grav eller monument var »något upphöjd
över golvet, såsom det brukar göras till minne av
helgon» (Fröjmark 1992, s. 144–147 m. övers.).
Kulten daterar inte skrinläggningen.
I Uppsala domkyrka fanns fram till branden

1702 delar av ett altarskåp som visade scener ur
Erikslegenden (fig. 1, 3, 9–10). Scenerna finns åter-
givna i kopparstick i Johan PeringskiöldsMonu-
mentaUllerakerensia, några också som teckningar
(Bengtsson 2010b, s. 45–60). Såväl stil som his-
toriska sammanhang pekar mot att konstnären
kan ha varit BerntNotke, och tillkomsttiden kan
sättas till omkring 1490.
Legenden skildrades i tolv scener. De fanns på

båda sidor om två träpaneler, där ena sidan var
målad (fig. 9–10) och den andra hade utskurna fi-
gurer (fig. 3). De flesta av de utskurna scenerna
hade förklarande latinska inskrifter nedtill, som
»Andraämnet.Hur folket erbjödhonompengar».
En trettonde scen som inte var hämtad ur den

bevarade legenden fyllde den tredje panelen (fig.
1). Den visade ett stort relikskrin stående på gol-
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Fig. 1. Delar till ett altar-
skåp, monterade på en
pelare i Uppsala dom-
kyrkas kor. Ur Pering-
skiöld 1719, reproduk-
tion Uppsala universi-
tetsbibliotek (beskuren).
—Parts of a late 15th
century altarpiece, fixed
to a pier in Uppsala
Cathedral, depicted in c.
1700.
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vet i en kyrkobyggnad. Två pilgrimer knäfaller
vid skrinet, som har två långa bärstänger och
flankeras av fanor och höga ljusstakar. Nedtill, in-
fällt i en bård, finns ett fältmed inskriften: »Hans
reliker skrinlades/överfördes år 1257» (Translate
sunt reliquie eius anno dominimcclvii). Einar Carls-
son (1944, s. 117; 1949, s. 9) ansåg inskriften vara
ett sentida tillägg. Bokstavsformerna motsäger
dock inte en datering till slutet av 1400-talet.
Om det bara handlade om en skrinflyttning

1257måste den ha skett inomdomkyrkan iGam-
la Uppsala. Den var sedan en brand i början av
1200-talet reducerad till ett kor och två korsar-
mar (Göthberg 2010, s. 52 ff), och det är svårt att
se någon annan plats för skrinet än invid hög-
altaret. Det vore också märkligt om en sådan se-
dan länge överspelad flyttning skulle ha fram-
hävts i slutet av 1400-talet.
En skrinläggning 1257kankopplas till ett påv-

ligt avlatsbrev utfärdat föregående år, 1256 (Boë-
thius & Romdahl 1935, s. 21; Söderlind 1950, s.
130 f). Påven betecknar här Erik som beatus och
sanctus (DS 435). Någon kanonisation var inte
nödvändig vid denna tid om man inte strävade
efter att helgonet skulle dyrkas över hela kristen-
heten (Fröjmark 1992, s. 13 f). Med avlatsbrevets
formulering hade kulten fått bekräftelse från
högsta ort (jfr paralleller i Vauchez 1997, s. 90
not 20). Skrinläggningen kan antas ha varit en
följd av påvebrevet. Vidare erhöll man 1258 påv-
ligt tillstånd att flytta ärkesätet (DS 451), och för
flyttningen behövde man ha sitt viktiga helgon i
ett skrin.
Forskningenhar inte diskuterat själva bildens

syfte – att man avbildade ett skrin som stod upp-
ställt några meter bort är ju egendomligt. En
granskning visar emellertid att det är just skrin-
läggningen som avbildas. Att en sådan händelse
kunde framställas i konsten visas av Rogier van
derWeydens målning från omkring 1440 där S:t
Huberts kropp tas upp ur graven (National Gal-
lery, London). Scenen torde vara en vision av det
skrin som togs i bruk 1257, stående på golvet där
det just har mottagit helgonkroppen. Att det
handlar om skrinläggningstillfället förklarar var-
för skrinet avbildas med bärstänger, och varför
det avbildas överhuvudtaget. Ett svårbegripligt
parti finns i bakgrunden till vänster: där står någ-
ra personer som inte vänder sina ansikten mot

skrinet, och en av dem tittar uppåt. Genom ett
fönster syns diffusa linjer sommarkerar horison-
ten. Det är oklart om personerna finns i ett bort-
re rum i kyrkan eller om hela scenen var en tavla.
Möjligen skall detta skildra ett av de tidigaste
Eriksmiraklerna, ärkebiskop Folkes minnesan-
teckning om »ljuset som visade sig vid sankt
Eriks translation». Vidare kan man undra över
en lutande konstruktion på golvet till höger om
skrinet, under ett antal votivgåvor som förestäl-
ler botade kroppsdelar. Kan den vara en träläm
vid den nyss öppnade graven?
Ett starkt argument finns för attEriks benvar

skrinlagda före 1257.Dennorska Sverresaganom-
talar att kung Sverre gifte sig med Margareta,
»dotter till sveakungen Erik Jedvardsson den
helige. Erik vilar i skrin (hvilir i scrini) i Sverige i
Uppsala». Sagatexten härrör troligen från 1220-
talet, men de äldsta handskrifterna är från om-
kring 1300. Carlsson (1944, s. 87–92) framhävde
att alla fyra versionerna har denna formulering,
och en av dem anger sig vara avskrift av en text
som skrevs före 1245. Emellertid är ingen av
handskrifterna äldre än från omkring 1300, och
förhållandet mellan dem är mer komplicerat än
Carlsson framställde det: enskilda uppgifter eller
språkliga egenheter är gemensamma för två eller
tre av dem på ett sätt som gör handskriftsgenea-
login besvärlig (Indrebøs kommentarer till Sver-
ris saga, s. XXXV–LI). Den intressanta upplys-
ningen att svärfadern till sagans huvudperson
var skrinlagd kan därför vara ett sent tillägg.
ÄvenVästgötalagens kungalängd, troligen från

1240-talet, ger ett osäkert stöd för en skrinlägg-
ning före 1257. Längden anger gravplats för flera
kungar, och uttrycket som används är »ligger i»
eller »är jordad i». För Erik anges det avvikande
»benhanshwilæs iwpsalum»,ochunderverk sker
(ÄVgL 2, s. 198 f; Carlsson 1944, s. 82 ff). Här
finns dock två svårigheter. Satsen kan vara ett
tillägg, eftersom handskriften är från 1320-talet.
Viktigare är att Västgötalagens biskopslängd an-
vänder samma uttryck om den förste biskopen
Sigfrid: »J wæxyo hwilæs ben hans. Æn hælhir
ænglær tokowið sial hans oc førðþohanæ til para-
dis» (ÄVgL 2, s. 202). Kulten av Sigfrid var troli-
gen utvecklad före 1219 (Larsson 1975, s. 42),
men det finns inga belägg för skrinläggning eller
för existensen av något skrin. På 1600-talet
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berättas i stället om hans gravplats och gravsten
med ett altare, belägnamitt i kyrkan (Gustafsson
& Ullén 1970, s. 70, jfr s. 190 f). Författaren till
längderna kan antingen ha tagit för givet att alla
helgon var skrinlagda eller ha använt uttrycket
»hans ben vilar i» sommarkering av helgonsta-
tus (Lindquist 1941, s. 51).
Mot dessa belägg står påvebrevet 1256, där

det anges attmänniskor samlas ad sepulchrum, vid
graven. Carlsson tog inte upp denna beteckning
på Eriks kultplats, som är besvärande för hans
tes. Det tycks inte finnas belägg för att ordet
sepulchrum användes om relikskrin (jfr Söderlind
1950, s. 130 f;Kumlien 1967, s. 30not 38hade inte
observerat Söderlinds not 1). Påvebrevet är be-
varat i original och är således handskriftmässigt
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Fig. 2. Kalkmålningar i De Geers gravkor, under medeltiden Eriks och Olovs kor, i Uppsala domkyrka. Bilden
är ett montage av två fotografier. Foto: CL. —Heavily restored murals from c. 1480 in Erik’s and Olov’s Chapel
in Uppsala Cathedral.
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äldre än 1257, till skillnad från Sverresagan och
Västgötalagens kungalängd.
Sven Tunberg (1950, s. 134 f) försökte har-

monisera källorna genom att anta att det 1257
handlade om en förnyad skrinläggning, inte att
benen nu togs upp ur graven. Den nya skrinlägg-
ningen innebar i så fall en markering av att hel-
gonet fick en tydligare kanonisk status (upplys-
ningar av Anders Fröjmark; jfr Carlsson 1944, s.
114). Kanske placerades ett äldre skrin inuti ett
nytt, vilket är belagt från annat håll (Ekroll 2002,
s. 65 ff, s. 82 f). Tolkningen är attraktiv, men den
förklarar inte varför påven 1256 använder ut-
trycket ad sepulchrum. Kanske kan man tänka sig
att benen tidigt hade flyttats till en upphöjd grav,
likKatarina avVadstenas, och att det var från den
de överfördes till ett skrin 1257.
Intresset förberättelsenomtranslationenmins-

kade troligen allt efter som flermirakler anteckna-
des. Dessa var bevis för att Gud verkade genom
Erik och hade större värde. Att berättelsen så
småningom förde en undanskymd tillvaro kan
förklara att den som översatte Erikslegenden till
svenska på 1400-taletmissuppfattade hänvisning-
en till translationsberättelsen och trodde att den
handlade om flyttningen från Gamla Uppsala
1273.

Eriks utomhusmässa
Ett tydligt spår av den försvunna längre Eriksle-
genden finns. Den bevarade legenden uppvisar
en egendomlighet som torde ha uppstått vid för-
kortningen (Svennung 1963, s. 92, s. 95). Det
handlar omdåkungenbefann sig i Trefaldighets-
kyrkan och fick bud om att fienden stod nära
staden.

»Det berättas att han svarade: ›Låt mig
höra denna stora högtids mässa till slut i
fred. Jag hoppas nämligen i Herren, att vi på
en annan plats skall högtidligen få höra det
som återstår av hans gudstjänst.› Efter dessa
ord anbefallde han sig åt Gud, korsade sig,
gick ut ur kyrkan och beväpnade sig och sina
män; trots dessas ringa antal gick han
modigt med dem fienden till mötes.»

Kungens två repliker hänger inte samman. Först
säger Erik att han vill följa mässan till slut, där-

efter att han hoppas att på annan plats få höra det
som återstår. I pietet tycks författaren till den be-
varade legenden ha velat inkludera de yttranden
av helgonets egenmun som fanns i den äldre leg-
enden, även om de kom att motsäga varandra.
Vi känner till fyra längre bildsviter med Erik

den heliges legend, alla från ungefär samma tid.
Den mest utförliga är det nyss behandlade altar-
skåpet, som bara är känt genom avbildningar.
Vidare har ett av Uppsala domkyrkas sidokapell
en serie kalkmålningar, varav sex visar scener ur
Erikslegenden (fig. 2). Konstnären var med störs-
ta sannolikhetAlbertus Pictor, och sviten tillkom
troligen omkring 1480 (Bengtsson 2010a, s. 327–
355).Målningarna blev hårt påbättrade vid dom-
kyrkans restaurering 1885–93, men det finns en
akvarell av en av scenerna gjord dessförinnan som
visar att påmålningen följer originalen där inte
skadorna var alltför stora (fig. 4). Före 1702 års
brand fanns dessutom en tapet med Sankt Eriks
historia i domkyrkan. Den uppges vara skadad i
ett inventarium från 1693, och inga ordentliga
avbildningar tycks ha gjorts (Bengtsson 2010a, s.
331 ff; Estham 2010, s. 223 f). Slutligen har kalk-
målningar med Erikslegenden funnits i Gamla
Uppsala kyrka. Även de är försvunna men kända
genom avbildningar hos Peringskiöld (fig. 5).
Stilen och förekomsten av ärkebiskop JönsBengts-
sons vapensköld placerar dem i tiden 1448–67.
Altarskåpets framställning av hur budbärar-

en kommer till kungen följer 1344 års legend.
Kungen sitter i kyrkan och prästen står vid alta-
ret (fig. 3). I de båda kalkmålningssviterna utspe-
lar sig i stället scenen utomhus (fig. 4–5). Under-
laget är gräs och blommor. Domkyrkans kalk-
målning visar dessutom en byggnad i bakgrun-
den. Det enda sättet att hålla mässa utomhus var
att använda ett resealtare, och något kanonrätts-
ligt hinder mot förfarandet fanns knappast (med-
delat av Alf Härdelin).
Sammanställs legendens osammanhängande

passagemeddessa bilder går det att göra enunge-
färlig rekonstruktion av en utförligare legend-
text. Kungen bevistade mässan i kyrkan då han
fick budet om fienden. Han ville trots detta höra
den till slut (första repliken). Man kom dock
fram till att det brådskade. Då beordrade kungen
fram ett resealtare, och vid det kunde mässan
fortsätta utomhus (bildscenen). Syftet kan ha va-
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Fig. 3. Kungen får budet att fienden finns nära staden.
Scen ur det förstörda altarskåpet i Uppsala domkyrka.
Ur Peringskiöld 1719, reproduktion Uppsala universi-
tetsbibliotek. —King Erik recieves a message that ene-
mies are near the town. Scene from the altarpiece in
Uppsala Cathedral, depicted in c. 1700.

Fig. 4. Samma scen som i fig. 3. Akvarell av Emil Nord-
ström, daterad 1891, av en av kalkmålningarna i Upp-
sala domkyrka före restaureringen. Reproduktion
Nordiskamuseet. —The same scene as in fig. 3.Water
colour of amural in Erik’s andOlov’s Chapel before
restoration. Note the grass on the ground, indicating
an outdoors scene.

rit att väpna sig utan att bära vapen i kyrkan. Inte
ens detta räckte, utan man gav sig iväg innan
mässan avslutats (andra repliken).
Händelsen ligger långt från gängse helgonle-

genders stereotypa omdiktning och förefaller
sakna paralleller. Resealtaren är belagda i svenskt
material (R.Norberg iKL14 sp. 77 ff). Vapenför-
bud i kyrkorna har inget annat än sena belägg
(Nilsén 1984, s. 185 f), men förmodligen sågs det
som en kristlig handling att göra som Erik tycks
ha gjort här.
Kopplingen mellan den bevarade legendens

lakun och bildkonsten utgör ett starkt indicium
för att den längre legenden hade ett delvis annor-
lunda innehåll. Utomhusmässan öppnar fältet för
att leta efter andra spår av den längre legenden.

Eriks jarl
I två bilder finner vi en intressant person i Eriks
följe. Kalkmålningarna i Uppsala domkyrka har
en scen där kungen tackar nej till den tredjedel av
böterna som folket erbjuder honom(fig. 6, jfr fig.
2). Inga avbildningar finns från före restaure-
ringen, men läget högt uppe bör ha skyddat mål-
ningen från skador. Kungen höjer sina händer i

en avvisande gest mot dem som frambär gåvor
till honom. I mitten av bilden står en man som
uppenbarligen är en representant för kungen.
Viktigt att notera är att han framställs som gam-
mal. Han är iförd något sommåste tolkas som en
hertighatt av senmedeltida slag. En parallell finns
i Johannes Rosenrods målningssvit i Tensta kyr-
ka i Uppland, där hertig Erik Magnusson i en av
scenerna framställsmed en rundkullig hatt (Svan-
berg 1987, s. 158 f, jfr s. 103). Hertig, dux, var den
vanliga medeltida översättningen av ordet jarl.
Scenen förefaller visa hur jarlen var kungens re-
presentant. Folket erbjödhonombötesandelarna
ochhanstod ibegreppatt ta emotdem,menkung-
en gick då in med sitt vällovliga avböjande.
En hertighatt på en restaurerad kalkmålning

är ingen säker källa, men jarlen finns även i en
orörd medeltida bildframställning. Finlands na-
tionalhelgon, biskop Henrik, följde Erik på hans
korståg till Finland. Detta berättar såväl den be-
varadeErikslegenden somHenrikslegenden, skri-
ven i slutet av 1200-talet. I Nousis nordöst om
Åbo låg biskop Henrik begravd innan en del av
kvarlevorna flyttades till Åbo domkyrka. Nousis
kyrka har en sarkofag som visar Henriks liv och
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Fig. 5. Samma scen som i fig. 3–4.
Försvunnen kalkmålning i Gamla Upp-
sala kyrka, återgiven i Peringskiöld
1710. —The same scene as in figs 3–4.
Destroyed wall painting from c. 1460 in
Old Uppsala Church, depicted in
c. 1700.

Fig. 6. Kungen avböjer sina bötesinkomster. Kalkmålning i De Geers gravkor i Uppsala domkyrka.
Foto: P. Melin. —King Erik is offered a third of the fines but declines. Wall painting in Erik’s and Olov’s
Chapel.
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mirakler. Bilderna är gjorda på mässingsplattor
och skapadespå 1420-talet (Riska 1990).Här finns
ingen risk för felaktiga avbildningar eller restau-
reringar, utan plattorna är i stort sett orörda.
Första scenen visar sjöresan till Finland, med

kungen och biskopen i var sitt skepp och en finsk
här på stranden (fig. 7). Nästa scen visar upptill
striden mot finnarna (fig. 8). En rustningsklädd
krigare med krona kämpar i första ledet. Bakom
honom, med draget svärd men passiv, står en an-

nan man i rustning och en enklare krona. Då två
män med olika kronor uppträder i samma bild
åsyftar de regelmässigt en kung och en hertig
(Svanberg 1987, s. 98–102).
Två bildframställningar där män i hertigatt-

ribut finns i kungens sällskap går knappast att
förklara som missuppfattningar. Den längre leg-
enden har med stor säkerhet haft uppgifter om
en jarl i Eriks följe. Legendtexten om Finlands-
tåget kan ha handlat omatt kungen gick i fronten
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Fig. 7. Eriks och biskop Henriks korståg till Finland. Mässingsplatta på Henriks sarkofag i Nousis kyrka.
Foto: Museiverket, Helsingfors. —King Erik’s and bishop Henrik’s crusade to Finland. Brass plaque from the
1420s on Henrik’s sarcophagus in Nousis Church, Finland.
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Fig. 8. Striden och de be-segrades dop. Mässings-platta på Henriks sarkofag i Nousis kyrka. Foto: Museiverket,
Helsingfors. —The battle and the baptism of the Finns. Brass plaque on Henrik’s sarcophagus in Nousis
Church, Finland.

för anfallet, men jarlen tvekade. Troligen berät-
tade legenden att jarlen var gammal och inte or-
kade strida: i Uppsalamålningen framställs han
ju som äldre. Det gör att han inte passar i någon
standardmall.
Man kan peka ut två kandidater till vem jarl-

en var. Den ene är jarl Ulf, belagd i två brev från
1160-talet (DS49och51). Ienårbokskriven iUpp-
sala i början av 1300-talet angesEriksmorbror ha
varit jarl Ulf Galle (ASM, s. 265; jfr nedan), och

fastän notisen är innehållsligt tveksam kan sam-
mapersonåsyftas.Denandreären jarlSiward, som
före 1160-talet grundlade Vårfruberga nunne-
kloster utanför Strängnäs (Ossiannilsson 1945;
Ståhle 1948). Då Siward är knuten till Mälarda-
len är han en starkare kandidat.

Ett mirakel under Finlandståget?
På Nousisplattan visas nedanför striden hur bis-
kopHenrik döper de besegrade: en kö av dem tar
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av sig huvudbonaderna innan de når dopfunten
(fig. 8). En krigare står vid köns bakre del och
svänger en klubba med avbrutet skaft. Bakom
ryggen har han en pilbåge och en lös eller fly-
gande pil. Att krigaren skall föreställa en svensk
framgår av att i stridsscenen ovanför är det bara
svenskarna som bär klubbor.
Bilden tycks visa att en svensk krigare har

velat slå en av de besegrade,men då har klubbans
skaft knäckts. I den bevarade legenden berättas
att kungErik efter segern grät över de fallna fien-
dernas själar, och scenen går att läsa i samma
anda. Det tycks ha funnits en passus om att en
krigare försökte döda en motsträvig finne men
hindrades av att stridsklubbans skaft brast. Troli-
gen skall pilen och pilbågen dras in i berättelsen,
men hur är oklart. Skaftbrottet får antas ha skett
genom ett mirakulöst ingripande, med motive-
ringen att inte ännu en själ skulle gå förlorad. Då
Nousisplattorna handlar om Henrik bör det ha
varit han som tillskrevs miraklet, men eftersom
det skedde under Finlandståget kan det ha ingått
i Eriks legend.
En sådanpassus skulle kunna förklara enegen-

domlighet hos Nousisplattorna: användningen
av klubbor. De ser ut som krocketklubbor, och
formenär svår att finnamotsvarigheter till (med-
delat av Fred Sandstedt). Det normala i den sen-
medeltida bildkonsten är att rustningsklädda
krigare bär svärd, yxor och lansar. Omden längre
legenden berättade att en krigare hade försökt
döda en av de besegrade med en klubba blir det
förklarligt att konstnären framställde detta som
ett vanligt vapen i kungens här.

Störtande av gudabilder?
Ytterligare en scen iNousis kan nämnas. I scenen
med sjöresan syns på stranden en naken mansfi-
gur på en kolonn (fig. 7). Sådana kolonner före-
kommer i denmedeltida bildkonsten, t.ex. i fram-
ställningar av hur Josef ochMaria flyr till Egypten
(Camille 1989). Ikonografin är helt klar: det rör
sig om en avgudabild.
Det är tänkbart att avgudabilden infogades av

konstnären själv, för att signalera att det hand-
lade om ett korståg, men legenden kan ha inne-
hållit en formulering att Erik och Henrik stör-
tade hedniska gudabilder efter sin seger. I Eriks-
officiet sägs i en hymn att »Konungen leder fin-

narnas folk från kulten av de onda andarna» (a
cultu demonum; Lundén 1960, s. 29 m. övers.).
Vidare skrevs i Finland vid 1400-talets mitt eller
andra hälft en ny och längre Henrikslegend, den
s.k. Legenda Nova (Heikkilä 2009, s. 56 f, s. 139
f). Här nämns på flera ställen ydolis, avgudabilder
(Maliniemi 1942, s. 89). Legenda Nova är yngre
än Nousisplattorna, och det kan väl inte uteslu-
tas att idén kom från dem, men avgudabilderna
skulle också kunna ha hämtats från den längre
Erikslegenden. Detta är emellertid en spridd
kliché imissionsberättelser, och ävenommotivet
ingick i den längre legenden är det inte särskilt
intressant.

Eriks sista strid och avrättning
Uppsala domkyrkas altarskåp följde den beva-
rade legenden, och scenernas påskrifter går utan
svårighet att följa i texten. Men även här fanns
bilder som pekade åt ett annat håll.
Eriks död skildras tämligen utförligt i den

bevarade legenden, men en detalj behandlas så
kortfattat att den har missuppfattats. Sedan Erik
och hans män hade rustat sig gick de mot fien-
den, som de nyss hade fått veta befann sig utan-
för staden.

»Fienden mötte dem i strid och riktade sig
med kraft framför allt mot konungen; när
fienderna fått Herrens smorde konung fälld
till marken, gav de honom sår på sår; snart
låg han där halvdöd, men då gick de ännu
grymmare fram och utsatte honom för spott
och spe; utan vördnad högg de av hans vörd-
nadsvärda huvud. Så gick han segerrik från
kriget till friden och bytte saligen sitt
jordiska rike mot himmelriket. På den plat-
sen inträffade det första av hans tecken: en
sprudlande källa bröt fram på det ställe där
hans blod först utgjutits. Källan finns kvar
än idag som ett vittnesbörd om hans martyr-
död.»

Detta har uppfattats som att Erik halshöggs där
striden stod, varpå en källa bröt fram. Emellertid
visade två sammanhängande scener i domkyr-
kans altarskåp striden, och kungen har ett tydligt
framhävt sår på kinden (fig. 9). Det måste syfta
på frasen »där hans blod först utgjutits». I hals-
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huggningsscenenär stridenöver,kungenärannor-
lunda klädd och knäfaller på en matta, och i bak-
grunden syns en kyrkobyggnad (fig. 10). Det ur-
sprungliga legendinnehållet varmed säkerhet att
stridenskeddeutanför staden,ochkällanvälldeupp
på denna plats. Det torde handla om nuvarande
Slottskällan, 500msöder omdomkyrkan (Lovén
2004, s. 21 ff). Därefter fördes kungen till en an-
nan plats och halshöggs. Enligt en uppgift från
1344 var Sankt Eriks kapell, 50m söder om dom-
kyrkan, byggt på dödsplatsen (Carlsson 2010, s.
379–397). Det är troligt att den längre legenden
bättre skildemellan stridsplatsenochdödsplatsen.

BiskopHenriks nationalitet och tillsättning?
Henrikslegenderna innehållernågrauppgifter som
skulle kunna härstamma från den längre Eriksle-
genden. Biskopen anges ha varit engelsman. I

Legenda Nova från 1400-talet står dessutom att
Henriksändes tillSverige»medkardinal-legaten»
(cum legato cardinali; Maliniemi 1942, s. 85). Det
syftarutan tvivelpåengelsmannenNicolausBreke-
spear, som var påvlig legat i Skandinavien 1152–
53. Då tidssammanhang verkligen finns, trots att
tre sekler hade passerat då Legenda Nova skrevs,
kan uppgiften inte avvisas även om den saknar
annat stöd. Den kan vara en lärd kombination,
men ett alternativ är den hämtades ur den längre
Erikslegenden.
VidarehävdarLegendaNovaattHenrik valdes

till biskop med samtycke (cum consensu) av kung
Erik. Kungligt inflytande på biskopstillsättningar
var inget som kyrkan lovordade på 1400-talet,
men det var normalt under den äldremedeltiden
(Hellström 1971, s. 250 ff). Passagen kan därför
ha hämtats från den längre Erikslegenden.
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Fig. 9–10. Eriks sista strid och avrättning. Scener ur det förstörda altarskåpet i Uppsala domkyrka.
Ur Peringskiöld 1719, reproduktion Uppsala universitetsbibliotek. —King Erik’s last battle and execution.
Scenes from the altarpiece in Uppsala Cathedral, depicted in c. 1700.

Art. Bengtsson 24-40:Layout 1  12-02-21  14.06  Sida 35



Tanken att Legenda Novas författare använ-
de den längre Erikslegenden motsägs av att man
kanske kunde förvänta sig fler avvikande upplys-
ningar.Emellertidvar fleraavde legendinslag som
här har identifierats utifrån bildkonsten ointres-
santa för författaren, eftersomde inte var fokuse-
rade på Henrik. Tystnaden kring det förmodade
miraklet under Finlandståget kvarstår dock som
problematisk.

Ytterligare tecken på förkortningar i den
bevarade legenden
Erikslegenden nämner påfallande få personer och
platser (Ahnlund 1949, s. 148 f). Det är ytterli-
gare ett argument för att den förkortats – andra
legender har mängder av person- och ortnamn
(t.ex. Gertz 1912, s. 189–218, 261–271; Lundén
1983, s. 247–253). Vad som funnits av konkretion
i den längre legenden, exempelvis kring kyrko-
byggande, går bara att spekulera i.
I en årbok skriven i Uppsala i början av 1300-

talet finns som nämnts en uppgift om Eriks här-
stamningpåmödernet.Efternotisenomhansdöd
1160 anges att hans mor var Cecilia, dotter till
kung Sven, och hon var syster till jarl Ulf Galle
och Kol (ASM, s. 265). Denna uppgift faller ur
ramen i årboken, men i en legend hade den varit
motiverad för att påvisa hans kungliga härstam-
ning (Lovén i tryck).
Om den längre legenden hade varit bevarad

kanske vi skulle ha fått en förklaring till en felak-
tighet i den bevarade legenden. Erik anges i av-
slutningen ha dödats 18 maj 1160, och tidigare i
texten sägs att »den dagen inträffade Herrens
himmelsfärds fest». Emellertid inföll den rörliga
Kristi Himmelsfärds dag år 1160 den 5 maj, inte
18maj.Dödsdagen 18maj bör vara korrekt, efter-
somman tycks ha fört ett nekrologium i Uppsala
redan på 1160-talet (Lovén 2010a, s. 15–18; i
tryck). Forskningen har föreslagit att årtalet är
felaktigt (t.ex. Schück 1953, s. 34) eller att någon
viktig händelse i relikernas historia inträffade ett
år då Kristi Himmelsfärds dag inföll 18 maj (Ny-
berg 1975, s. 13 ff; Lovén 2004, not 52; jfr Tun-
berg 1950, s. 133). En ny tolkning skulle kunna
utgå från att felet uppstod då legenden förkor-
tades. Av altarskåpsbilderna framgår att striden
och avrättningen tordeha framställts som tvåoli-
ka händelser. Kan legenden ha berättat att stri-

den stod Kristi Himmelfärds dag, det vill säga 5
maj, varefter Erik hölls fången fram till en avrätt-
ning den 18 maj?

Den längre legendens åtkomlighet och
användning på 1400-talet
De uppsaliensiska bildsviterna och Nousisplat-
torna skapades på 1400-talet, men i det skriftliga
källmaterialet finns bara 1344 års legend beva-
rad. Inga spår av den längre Erikslegenden finns
i Ericus Olais krönika från omkring 1470. Ericus
var kanik i Uppsala, och han borde rimligen ha
känt till texten om den existerade. Emellertid re-
fererar han nästan ingenting av den bevarade le-
genden heller (Ericus Olai 1 kap. 14–15; 2, s. 43).
Han har tre citat men nämner varken Finlands-
tåg, stöd till kyrkan eller lagstiftning. Mycket av
det han skriver om Erik är i stället hämtat från
Prosaiska krönikan (1450-talet), som var en vik-
tig källa för hans skildring av äldre medeltiden
(Nygren 1953, s. 225; Ericus Olai 2, s. 42 f).
Ett alternativ till att den längre legenden an-

vändes ännu i slutet av 1400-talet är att det fanns
äldre bildförlagor som hade skapats innan den
bevarade legenden blev auktoritär. Emellertid är
inga så långa tidiga bildsviter belagda på nordisk
botten. Att fyra Erikssviter dyker upp under and-
ra hälften av 1400-talet tyder i stället på att hel-
gonets ikonografi utvecklades först då.
Mest sannolikt är att handskrifter med den

längre legenden fanns kvar på 1400-talet. Paral-
leller finns till att en undanskymd äldre text inte
glömdes bort alldeles. Toni Schmid (1954, s. 160)
har pekat på några svenska fall där man fogat in
äldrematerial i officier. En annan parallell är bru-
ket av de olika legenderna om Danmarks Knut
den helige. En skrevs på 1090-talet och en ny och
betydligt längre på 1120-talet. Den yngre legen-
den var huvudkälla för senare liturgiska texter,
men även den äldre användes för officier ännu
vid medeltidens slut (Gertz 1912, s. 34–37, 53).
Uppsala domkyrkasmedeltida gods- och gåvo-

handlingar är osedvanligt välbevarade. För de re-
ligiösa böckerna är situationen annorlunda (Nils-
son 2000, s. 24). Liksom på andra håll slaktades
de för att pergamentet skulle återanvändas. Det
är därigenom inte förvånande om en text som exis-
teradeännu i slutet av 1400-talet inteharbevarats.
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Legendens historicitet
Helgonlegender är rent principiellt opålitliga käl-
lor, eftersom de hade som syfte att framhäva en
persons kristliga dygder och därmed att förtiga
personens mindre goda sidor och att bortse från
vad som bedömdes vara irrelevant. Knut Stjerna
publicerade 1898 ett källkritiskt generalangrepp
mot den bevarade Erikslegenden. Mera mode-
rerade källkritiska undersökningar av Lauritz
Weibull 1917 och Jalmari Jaakola 1922 pekade på
en rad punkter där Erikslegenden kopierar äldre
legender och Bibeln. Sådana iakttagelser var etab-
lerat allmängods inom den internationella hagio-
grafiska forskningen (Delehaye 1907, s. 24–34).
Mot detta skall ställas element som inte kan

avfärdas som lån. Einar Carlsson (1952, s. 248 f)
påpekade att legendens avslutning avviker från
fromhetsschemat genom att kungen inte dödas
för sin tro utan i kamp om makten. Andra hel-
gonkungar lade ned sina vapen och lät sig dödas
eller tillfångatas, men Erik och hans män beväp-
nar sig.
Curt Weibull (1916) visade i en granskning

av legenderna om den danske kung Knut den
helige, död 1086, hur den kristna omtolkningen
av händelserna blev alltmer uttalad för varje ver-
sion av legenden. »Ju längre tiden led, ju mera
avlägsnade sig traditionen från de ursprungliga
versionerna» (s. 72). Einar Carlsson (1944, s. 66
f) ansåg att en missvisande berättelse om Erik
inte kunde ha framförts förrän några generatio-
ner efter hans död. Men om Knut den helige
skrevs flera texter inom loppet av trettio år, och
även den yngsta hade presumtiva åhörare som
följt kungen. Detta tycks inte ha spelat någon
roll, utan idealiseringen och förtigandet av inslag
som sågs somovidkommande tilltog obehindrat.
Tiden förefaller åtminstone i detta fall ha varit
oviktig: det var antalet bearbetningar som styrde
schabloniseringen.
Den bevarade Erikslegenden har ordnings-

nummer två eller högre, och dess källvärde är
därför lågt.Men flera av de element ur den längre
legenden som kan identifieras uppfyller kravet
på att inte vara schabloner. I sig är de inte särskilt
intressanta, utan det viktiga är att de avviker från
helgonlegendernas vanliga stereotypi.Utomhus-
mässan är så egendomlig att det är svårt att se den
som fritt uppdiktad eller som ett lån. Att Eriks

jarl framställs som gammal i ett fall och som pas-
siv i strid i ett annat ökar sannolikheten för att en
ursprunglig berättelse låg bakom. Scenen med
det avbrutna klubbskaftet saknar oss veterligt pa-
ralleller. Vidare skilde tydligen den längre legen-
den mellan Eriks sista strid och avrättning.
Att dessa passager strukits i den bevarade leg-

enden är intemärkligt. De var småkrångliga eller
ovidkommande för helighetsryktet. Ett undan-
tag är kanske händelsen med klubbskaftet, men
omden var ettHenriksmirakel är överhoppning-
en förklarlig. Strykningarna gjorde att legenden
blev mera konform, och om man samtidigt till-
förde en tematisk tredelning blev resultatet en
bättre legend. Målet var inte korrekt historie-
skrivning utan att, med Lauritz Weibulls (1917,
s. 14) ord, »framställa helgonen såsom upphöjda
föredömen för folket».

Förutsättningarna för en 1100-talslegend
För att vi skall kunna sätta någon historisk tillit
till de atypiska passagerna måste vi göra troligt
att en legend skrevs snart efter 1160. Det förut-
sätter tre faktorer: kult, intressenter och skrift-
produktion.
En kult fanns tidigt. Det är välkänt att Erik

har en helgondag i Vallentunakalendariet från
omkring 1198. Något längre tillbaka kommer
man med hjälp av en mynttyp som daterats till
1180-talet och visar en kungmed spira och kyrk-
modell eller ciborium. Den torde föreställa Erik
den helige och ha haft ärkebiskopen som mynt-
herre (Sjöberg 1983; Jonsson 1995, s. 56). Där-
emot kan ett påvebrev från 1170-talets början
som förbjuder kulten av en man som dödats
under rus (DS 41) knappast syfta på Erik; betyd-
ligt starkare kandidater finns (Ahnlund 1948).
Men med tanke på källsituationen är ett 1180-
talsbelägg för Erikskulten inte illa.
En legend var ingenting som behövdes för en

enklare kult, utan på helgonets dag kunde man
använda allmännamartyrtexter (Haapanen 1927,
s. 54; Helander 2001, s. 268). Emellertid har Sven
Helander (2001, s. 267) påpekat att om Eriks-
festen hade hög festgrad i Gamla Uppsala dom-
kyrka vid den tid då där fanns ett regulärt dom-
kapitel så krävde klosterliturgin en legend.Dom-
kapitlet existerade troligen på 1160-talet, är sä-
kert belagt i slutet av 1100-talet och ladesnedmel-
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lan 1207 och 1224 (Gallén 1976; Lovén 2010a, s.
20 ff).
SonenKnut, som blev kung 1167, har ofta ut-

pekas som initiativtagare till kulten. Att härstam-
ma från en helig kung innebar legitimering av en
härskaresmakt, och på kontinenten fanns furste-
släkter som kunde uppvisa helgon i flera genera-
tioner (Vauchez 1997, s. 177–183). Ett problemär
att inga belägg finns för att Knut understödde
Uppsalakyrkan, trots att dess brevmaterial är väl-
bevarat. Det bör därför övervägas om inte initia-
tivet i hög grad togs av Uppsalas domkapitel –
det kunde förväntas ge inkomster för domkyrkan
att vara gravplats för ett helgon.
Ävendentredje förutsättningen, skriftproduk-

tion, förefaller ha varit uppfylld. Materialet är
bräckligt, men åtminstone två texter tycks ha pro-
ducerats vid Uppsala domkyrka på 1160-talet, ett
nekrologiumoch en biskopslängd (Lovén 2010a,
s. 15–18; Lovén i tryck).
Detta innebär inte att existensen av en 1100-

talslegend är bevisad, bara att förutsättningarna
för att den skulle ha kunnat skrivas verkar ha fun-
nits. Inte heller kan man förutsätta att det som
här har givits beteckningen Längre Erikslegen-
den var den äldsta texten. En överarbetning kan
ha gjorts exempelvis i samband med skrinlägg-
ningenpå 1250-talet. Frågan är dockomde egen-
domliga inslag som framträder i bildkonsten,
framför allt utomhusmässan, skulle ha överlevt
en sådan tidigare omarbetning.
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Summary

The oldest preserved text containing the legend
of Uppsala Cathedral’s principal saint, the 12th
century king Erik Jedvardsson, is dated 1344. It is
a shortened version used for services and was
composed in the final decades of the 13th centu-
ry. At the end, the legend states that more on the
saint’s life, his translatio (the transferral of his
body to a casket) and his miracles can be read
elsewhere. Only the collection of miracles is pre-
served. A scrutiny of 15th century depictions of
the saint’s life (several knownonly from17th and
18th century reproductions) shows that they con-
tain traces of the lost texts.
The translatio was depicted on an altarpiece

in the cathedral, with an inscription indicating
that it took place in 1257 (fig. 1). The date has
been doubted by scholars, as the cult of Erik is
attested already in the late 12th century. There is
however support for this late dating, and other
Swedish saints were venerated for centuries
although they still lay in their graves. The factor
triggering the translatiowas probably a papal let-
ter of the previous year where Erik was explicitly
termed sanctus, making a canonisation process
unnecessary.
Thepreserved legendhas an inconsistent pas-

sage.While attending his lastMass, Erik receives
notice that enemies are near and says “Let me
hear this Mass until the end in peace. I hope in
God that wewill be able to solemnly hear what is
left of His service some place else.” The two
phrases are contradictory and indicate that a pas-
sage has been deleted between them. On two
church murals (figs 4–5) this mass was shown
taking place outdoors, suggesting that the longer

legend had Erik first moving outdoors to hear
the rest of Mass while arming himself, and then
being forced to leave altogether.
Two scenes show a duke, a jarl, in his compa-

ny (figs. 6 and 8). This could be a standard ele-
ment, but the jarl is depicted as old in one scene
and as passive in battle in the other. A scene
showing a Swedish warrior wielding a club with
a broken handle, aiming to strike a vanquished
Finn, probably shows a mercy miracle by Erik or
his companion bishop Henrik (fig. 8). Erik’s last
battle and his execution are held together in the
preserved legend, but the cathedral altarpiece in-
dicates that they were originally separate events
(figs 9–10). This might explain why the preserv-
ed legend claims that he was killed on Ascension
Day, May 18th 1160, when in fact Ascension was
May 5th this year. Some textual sources also
show possible traces of a longer legend.
These glimpses are not very interesting in

themselves, but they show that the longer legend
had not undergone the pious reinterpretations
and standardisations of most saints’ legends. This
makes it likely that it was an early text, perhaps
even the first version. There are indications that
Erik was venerated inUppsala in the 1180s, but a
written legend was no prerequisite for a cult.
However, his son Knut (reigned 1167–96) and
the cathedral chapter inUppsala both had reason
to support and spread the cult. Some traces point
to a scriptorium existing inUppsala in the 1160s,
providing an environment for an author. This
does not prove that the legendwaswritten as ear-
ly as that, but the right conditions appear to have
existed.
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