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Vid sidan avmedeltidens välkända helgongestal-
ter somvördades antingen i hela den västerländs-
ka kyrkan eller i en viss region/kyrkoprovins fanns
många helgonkulter som förblev lokala fenomen
med ytterst begränsad geografisk spridning och
utan officiellt erkännande från påvestolen. I den
västerländska kyrkan har helgon utsetts på en
mängd olika sätt, men år 1234 fastslogs i den
kanoniska rätten att endast påven hade rätt att
fatta för hela den västerländska kyrkan giltiga
beslut om att en person skulle få firas liturgiskt
som helgon. En sådan påvlig kanonisering var
emellertid en långdragen och kostsam process,
och på lokal och regional nivå förblev påvedö-
mets kontroll över helgonförklaringarna i prak-
tiken klen även efter 1234 (Fröjmark 1992, s. 13.).
De synliga spåren av demedeltida lokala helgon-
kulterna är få. I några fall finns delar av gravarna
bevarade, såsom beträffande Björn av Klockrike
och Nils Hermansson i Linköpings domkyrka.
Övriga uppgifter omde svenska lokalhelgonen är

i regel ytterst knapphändiga och består inte säl-
lan av notiser hos efterreformatoriska historie-
skrivare. Ibland har helgonets namn levt vidare i
bygden genommuntlig tradition och platser som
under medeltiden förknippades med kulten.
Syftetmed denna artikel är att lyfta fram kul-

ten av det uppländska lokalhelgonet Holmger
Knutsson som vördades i Sko kloster under me-
deltiden. Även han har i stort sett fallit i glömska,
men skiljer sig från andra lokalhelgon genom ett
föremål som kan knytas till kulten, nämligen ett
unikt gravtäcke som tillhört graven i Sko klos-
terkyrka (nuvarande Skoklosters kyrka). Täcket
är utställt i textilkammarenpåHistoriskamuseet
i Stockholm. I biografiska uppslagsverk och litte-
ratur om Skoklosters kyrka nämns tämligen kort-
fattat att Holmger tycks ha vördats som helgon
undermedeltiden,menen fördjupad studie avhel-
gonkulten saknas. Tanken är att här dels visa vil-
ka källor – såväl medeltida som efterreformato-
riska – som finns och vad vi kan utläsa av dem,
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dels komplettera framställningen med exempel
från andra lokala helgonkulter, vilket bör ge en
bättre bild av Holmger Knutsson-kulten än vad
som hittills framkommit i litteraturen.

Holmger Knutssons levnad och död
Holmger Knutsson levde under första hälften av
1200-talet och var son till den uppländske stor-
mannen Knut Långe. Knut övertog kungamak-
ten från den minderårige Erik Eriksson (»Erik
läspeochhalte») ibörjanav1230-taletoch tvinga-
de honom i landsflykt. Vid Knut Långes död 1234
återvände Erik Eriksson från Danmark och blev
kung för andra gången. År 1247 utbröt emeller-
tid ett uppror mot kung Erik lett av Knuts son
Holmger. Upproret nedslogs samma år i slaget
vid Sparrsätra i Uppland. Holmger skall då ha
flytt till Gästrikland, där han så småningom till-
fångatogs och avrättades genom halshuggning
1248 (se t.ex. Harrison 2002, s. 115−119). Detta
finns beskrivet i Erikskrönikan, den äldsta av de
medeltida svenska rimkrönikorna. Denna antas
ha nedtecknats under 1300-talets första hälft och
är den medeltida källa som innehåller de mest
utförligauppgifternaomHolmgerKnutsson.Tex-
ten om hans flykt och avrättning lyder på föl-
jande sätt:

Til gestringa land flydde holmger tha
Ther loot konung Erik han faa
Ok loot sidhan hugga honom howodit aff
ok loth honom fylgia vänlika til graff
loot han erligha beganga
mz klerka the han kunne fanga
Jnnan eth kloster thz heyter skoo
ther badh han sik i leggia för än han doo
gud gaff honom nader oc giorden hälagh
huar gudi tiänar han er säligh.

(SFSS 17:1, s. 2 f.)

Här framgår attHolmger på egen begäran fick en
ståndsmässig begravning i Sko klosterkyrka.Mest
intressant är kanske uppgiften om att »Gud gav
honom nåd och gjorde honom helig» i den näst
sista raden, vilken är en av våra medeltida källor
som vittnar om att Holmger efter sin död blev
föremål för helgonkult. Att valet föll på Skoberor
sannolikt på att Knut Långe varit involverad i
grundandet av klostret och också skall ha haft sin

grav där (Toll 1918−21, s. 284 f). Även Holmgers
änkaHelena skall hagynnatklostret (Tuulse 1967,
s. 192), men inga bevarade donationsbrev knut-
na till henne finns i urkundsserierna Diplomata-
riumSuecanum/SvensktDiplomatarium.Honnämns
i ett testamente från 1258,mendå sommottagare
av Kristina Fastedotters psalterium (… domina
Helena de scoHolmgeri relicta; DS 1, nr 855). Det är
oklart huruvida Helena begravdes i klosterkyr-
kan fastän det verkar troligt.

Gravens placering och utformning
Nunneklostret i Sko tillhörde cistercienserorden,
och det verkar som om det på platsen funnits en
provisorisk träanläggning innan man vid 1200-
talets mitt började ersätta denna med byggnader
i tegel (Tuulse 1967, s. 188). Vid tiden för Holm-
gers begravningpågick således byggandet av klos-
terkyrkan för fullt. I det nuvarande kyrkorum-
met finns inga spår av graven. Vad kan vi utläsa
om dess placering och utformning i bevarat käll-
material? I sin uppsats om äldre gravmonument
i Sverige uppger historikern JohannesMessenius
(d. 1636) att graven varit belägen framför hög-
altaret och att den jämnades med marken vid re-
formationen (Messenius 1611, s. 28). Detta visar
att det handlade om en gravtumba i klosterkyr-
kans kor. Undermedeltiden stod högaltaret mitt
på korgolvet, men man murade om det 1617 och
flyttade det till östra väggen (fig. 1; Tuulse 1967,
s. 204).
Både platsen och gravens utformning visar

vilken hög status Holmger Knutsson tillmättes.
Området vid högaltaret var den mest prestige-
fyllda gravplatsen i kyrkorummet och ofta vikt
för höga kyrkliga dignitärer. Frågan är dock om
detta var den ursprungliga graven, då byggnads-
arbetet intekanhakommitalltför långtvidHolm-
gers begravning. I ett brev utfärdat i november
1300, ett halvsekel efter Holmgers död, uppger
ärkebiskop Nils Allesson att han detta år invigt
klosterkyrkan och att biskop Johannes i Åbo tidi-
gare invigt högaltaret (DS 2, nr 1331). Möjlighe-
ten finns att kvarlevorna lades i en provisorisk
grav för att senare flyttas till en tumba framför
högaltaret när helgonkulten börjat få fäste. Ett
presumtivthelgonskvarlevorskullenämligenhelst
vila ovan jord, och biskopen kunde därför före-
skriva en elevatio-ceremoni. Kvarlevorna grävdes

180 HannaKällström

Fornvännen 107 (2012)

Art. Ka?llstro?m 179-188:Layout 1  12-09-17  13.45  Sida 180



då upp och placerades vanligen i ett upphöjt sten-
monument.Det innebar ett slags bekräftelse från
biskopens sida att en viss person skulle betraktas
som ett helgon (Fröjmark 1992, s. 103). I fallet
med linköpingsbiskopen Nils Hermansson flyt-
tades t.ex. kvarlevorna från högkoret till en prakt-
full gravtumba i det norra korkapellet vid en ele-
vatio under 1400-talets första årtionden (Käll-
ström2011, s. 70 f). BeträffandeHolmgerKnuts-
son kan det dock endast bli fråga om en gissning,
då det inte finns några belägg för att någon sådan
ceremoni ägt rum.DessutomvarHolmger kunga-
son, och högreståndspersoner, i synnerhet kung-
ligheter, kunde hur som helst ofta få tumbalik-
nade gravmonument resta över sig av världsliga
skäl.
Den enda avbildning som finns bevarad av

Holmgers gravmonument är en skiss från sent
1500-tal eller tidigt 1600-tal i en av arkivmannen
och genealogen Per Månsson Utters (d. 1623)
handskrifter. Den ytterst enkla teckningen visar

någon form av sarkofag i perspektiv, där den ena
gaveln pryds av en vapensköldmed tre bjälkar. På
denandragavelnsynsendastentriangel(Toll1918−
21, s. 286).Graven förstördes ju enligtMessenius
vid reformationen, men den tycks i alla fall ha
funnits kvar omkring år 1600, då Utter tecknade
av den. Möjligen kan Johan III ha låtit tillverka
en ny sarkofag (Toll 1918−21, s. 287), men dess
förhållandevis enkla utförande skulle också kun-
na tyda på att gravmonumentet delvis förstörts i
en brand somdrabbade klostret i början av 1500-
talet. Jonas Werwing (assessor i Antiqvitets-kol-
legiet, d. 1697) uppger i sin historik över Sigis-
munds och Karl IX:s regeringsperioder att en
mängd helgongravar – däriblandHolmgerKnuts-
sons – raserades 1596 (Werwing 1746, s. 294 f).
Detta årtal verkar rimligtmed tanke påUtters av-
bildning. Gravtäcket räddades emellertid undan
förstörelsen.
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Fig. 1. Mittskepp och högkor i Skoklosters kyrka. FotoWikimedia Commons. —The nave and chancel of Sko-
kloster church.
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Kulten avHolmger Knutsson i Sko kloster
Förutomuppgiften iErikskrönikanomatt»Gud
gjorde honomhelig» finns ytterligare ett parme-
deltida källor som vittnar om helgonkulten i Sko
klosterkyrka. Till att börjamed återfinns en intres-
sant notis i en samlingmirakelberättelser omden
danske kungenErikPlogpenning.Denne skall ha
halshuggits av sin bror 1250, och kvarlevorna fick
åtta år senare sin plats i Ringsteds klosterkyrka.
Merparten av det femtiotal mirakler som omta-
las skall ha skett vid graven under åren 1258−74.
I flera av berättelserna förekommer svenska pil-
grimer,och intressant idetta sammanhangärupp-
gifterna omThomas»frånOdensvi socken i Väs-
terås biskopsdöme».Denne var förlamad i sidan,
och enligt berättelsen visade sig den helige Erik
för honom och lovade honom hjälp. Tydligen val-
de Thomas i stället att förlita sig på S:t Holmger
och begav sig till dennes grav, för därefter sägs att
Erik återigen visade sig för Thomas och helade
honom iSkokloster, där»Holmger vilar och som,
efter vadman säger, utmärker sig genom järteck-
en» (Olrik 1893−94, s. 378, 381, 394 f). Notera
hur helgonkulter kunde konkurreramed varand-
ra.Då kulten av ett visst helgon i regel hörde ihop
med dess grav medförde nämligen denna såväl
prestige som inkomster för den kyrkliga institu-
tion som vårdade den. Vallfarten var i sin tur en
av medeltidens mest påtagliga andliga övningar,
vilket gjorde helgongravarna till viktiga och väl-
besökta platser i demedeltida kyrkorummen.
Erik Plogpennings mirakelsamling visar att

Holmgers grav besöktes av hjälpsökande under
1200-talets andra hälft. Gravens placering i hög-
koret tyder på att lekmännen hade tillträde till
detta, vilket inte var helt självklart under medel-
tiden, i synnerhet inte i klosterkyrkor och kated-
raler. Sko klosterkyrka fungerade dock även som
sockenkyrka efter att den närbelägna Flasta kyr-
ka brunnit ner på 1200-talet och inte åter-
uppförts (Tuulse 1967, s. 187). Även i andra klos-
terkyrkor och katedraler som var föremål för
vallfart framkommer emellertid att pilgrimerna
haft tillträde, om än begränsat, till högkoret, där
helgonrelikerna i regel var placerade nära hög-
altaret. I Uppsala domkyrka stod t.ex. S:t Eriks
relikskrin bakom högaltaret under senmedelti-
den, och allmänheten bereddes tillträde dit gen-
om sidoingångar i kormurens norra respektive

södra del (Bengtsson 2010, s. 18, fig. 10). Tyvärr
vet vi inget närmare om lekmännens besök vid
Holmgers grav (bortsett från den ovannämnde
Thomas»misslyckade»satsningpådettahelgon),
men generellt kan sägas att besöken tenderade
att bli allt kortare under senmedeltiden. Under
den äldremedeltiden kunde pilgrimer stanna vid
en viss helgedom i flera dagar eller i extrema fall
upp till ett år. I de s.k. Eriksmiraklerna frånUpp-
sala berättas t.ex. om en blind kvinna som under
1200-talets andra hälft vakade en hel natt vid S:t
Eriks reliker (Gallén & Lundén 1960, s. 52, 67;
Nilson 1998, s. 100, 104). Vidare talar nedteck-
nademirakler från den äldre medeltiden ofta om
helanden i direkt anslutning till helgonets grav,
medan den vanligaste formen av vallfart under
senmedeltidenhandlade omatt en sjuk eller nöd-
ställd person givit ett löfte om vallfart till en viss
helgongrav och efter att ha blivit bönhörd upp-
fyllt detta löfte (Fröjmark 1992, s. 29 f).
Ett annat viktigt vittnesbörd om helgonkul-

ten är det nämnda gravtäcket (fig. 2–3). Det här-
rör från andra hälften av 1400-talet och har be-
handlats mest utförligt av Agnes Branting och
Andreas Lindblom (1928),mendet beskrivs ock-
så av Jan Svanberg (1987). Täcket mäter 239 cm
på längden samt 108,6 cm (överkanten) respek-
tive 108,1 cm (underkanten) på bredden och är
av grönt siden med stödtyg av blå lärft. I mitten
framträder en broderad bild av Holmger Knuts-
son i helfigur. Vi ser en blond skägglös man med
en krans på huvudet, en gyllene mantel, gulvit
stormönstrad livklädnad och skor i mörkviolett.
Vidare är han avbildad sommartyr, då han håller
ett svärd,martyrtecknet, i sin högra hand. Likhe-
ten med Erik Plogpenning är tydlig: båda var av
kunglig härkomst, halshöggs och begravdes i klos-
terkyrkor. Det fanns dock fler medeltida martyr-
helgon som avrättats med svärd – t.ex. S:t Erik i
UppsaladomkyrkaochS:tThomasavCanterbury.
En parallell kan också dras till Johannes döparen
som var Sko klosterkyrkas patronus (tillsammans
med jungfruMaria). Johannesdöparenshalshugg-
ning omtalas bl.a. i Matteusevangeliet (kap. 14).
ÖverHolmgers huvud svävar enkungakrona,

vilken flankeras av minuskelinitialerna b och o.
Dessastår förbeatus (=salig)ocholmgerus (=Holm-
ger) och visar tydligt på dennes helgonstatus.
Runt täckets kant löper dessutom en latinsk in-
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skrift som också den vittnar om vilken betydelse
Holmger tillmättes:

DATUM PREC/LARA REGALI STIRPE
SUEORUMHOLMGERUMMORU[M]
SPECULU[M]MORS STR/AUIT AMARA
HICQUECUBATC/APITE PLEXUS
S[ED]MORS PRECIOSAMONSTRATUR
RITEMULTIS SIGIS/SPECIOSA.

Eller på svenska, i Sölve Gardells (1937, s. 422)
översättning:

Holmger, född av svearnas lysande konunga-
släkt, själv en de goda sedernas spegel, ned-
slogs av den bittra döden och ligger här hals-
huggen. Men hans dyra [Gardell har här

dyrköpta] död visar sig med rätta härlig
genommånga järtecken.

Bruket att täcka gravar med bonader/täcken om-
talas redan under de första kristna århundradena.
Från medeltiden finns gravtäcken omtalade i di-
verseurkunderochtycksdåuteslutandehaanvänts
förhelgonsochhögreståndspersonersgravar (Bran-
ting&Lindblom1928, s. 114). Ett exempel är her-
tiginnan Ingeborgs donation av textilier tillmak-
en hertig Erik Magnussons grav, där två stycken
var avsedda för festdagar och de övriga sex för
vardagar (DS 5, nr 3845. Se också t.ex. DS 4, nr
2829). Beträffande hertig Erik och hans brorVal-
demar, vilka avled 1318 under oklara omständig-
heter efter att ha tillfångatagits av brodern kung
BirgerMagnusson vidNyköpings gästabud, upp-
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Fig. 2. Holmger Knutssons gravtäcke från 1400-talets
andra hälft. Foto Statens historiska museum. —Tapes-
try made for the tomb of Holmger Knutsson during
the later 15th century.

Fig. 3. Holmger Knutssons ansikte, detalj från
gravtäcket. Foto Statens historiska museum. —
Holmger Knutsson’s face, detail of the tapestry.
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ger historieskrivaren Ericus Olai (d. 1486) ogil-
lande att de skall ha vördats somhelgon (SRS2:1,
s. 85). Här har vi således ännu ett exempel på av-
rättade stormän som omgavs av helgonrykte.
Holmgers gravtäcke tycks vara det enda me-

deltida gravtäcke med den dödes bild som beva-
rats i Västeuropa. Däremot finns en del bevarade
i Europas sydöstra delar. Branting & Lindblom
nämnerRumänien, där fyra gravtäcken, varav ett
med den dödes bild, från sent 1400-tal och tidigt
1500-tal återfinns i det ortodoxa klostret Putna.
Figuren på Holmgers gravtäcke är troligtvis ett
stockholmsarbete, möjligen från Albertus Pictors
ateljé,medan övriga broderier kan vara ett verk av
nunnorna i Sko kloster (Branting & Lindblom
1928, s. 115−121; Svanberg 1987, s. 93). Som sagt
är täcket tillverkat först under 1400-talets andra
hälft, vilket för oss in på frågan varför man vid
denna tid skaffade en sådan praktfull prydnad till
graven. Holmger hade ju avrättats över 200 år ti-
digare, och lokala helgonkulter tenderade att vara
mest livaktiga under den första tiden efter helgo-
nets död. Införskaffandet av gravtäcket kan där-
för tydapå att intresset förHolmger höll på att dö
ut under 1400-talet, och att satsningen var ett
sätt att åter försöka blåsa liv i hans kult.
Vi kan här dra en parallell till kulten av den

tidigare nämnde linköpingsbiskopen Nils Her-
mansson (d. 1391), vilken tycks ha varit sommest
intensiv under 1400-talets första årtionden i sam-
bandmed prästerskapets arbete för att få till stånd
en förberedande kanoniseringsprocess. Därefter
verkar intresset haminskat bland lekmännen för
att åter öka vid skrinläggningen i februari 1515.
Ytterligare satsningar från kyrkligt håll på att hål-
laNilsHermansson-kulten vid liv gjordes 1518, då
denpåvlige legatenArcimboldusutfärdade ett av-
latsbrev med löfte om s.k. plenaravlat (fullstän-
dig eftergift av all ålagd botgöring) i samband
med Nils Hermanssons årliga festdag (Källström
2011, s. 74−76). Nu verkar det ju aldrig ha varit
tal om någon kanonisering av Holmger, och vi
vet heller inte vem somdonerade gravtäcket, men
det är ändå en intressant jämförelse beträffande
sätten att hålla en helgonkult vid liv. Det kan
också vara så att det nya täcket helt enkelt ersatte
ett äldre gravtäcke som blivit utslitet. Stilen på
figuren och inskriftens majuskler ger intryck av
att vara av äldre datum, vilket skulle kunna tyda

på att man vid tillverkningen av det nya täcket
kopierat det ursprungliga. Ett alternativ är givet-
vis också att man haft en konturristning på själva
gravtumban som förlaga (Svanberg 1987, s. 93). I
vilket fall somhelst visar gravtäcket att minnet av
S:t Holmger levde kvar i Sko klosterkyrka under
senmedeltiden.
Även i fråga om ett så pass välkänt helgon som

S:t Erik i Uppsala domkyrka gick intresset i vå-
gor. Under senmedeltiden kan en tredje tillväxt-
period för Erikskulten skönjas, vilken delvis hade
sin grund i motståndet mot unionskungarna. S:t
Erik kom att betraktas som nationellt skyddshel-
gon, och samma tendenser är märkbara i Dan-
mark ochNorgemed S:t Knut respektive S:tOlof
(Lovén 2004, s. 9). Kanske fick även kulten av S:t
Holmger ett uppsving i och med senmedeltidens
nationella strävanden, då denne ansågs ha tillhört
folkungaätten. Ättens vapensköld finns också på
gravtäcket.

Kultens spridning och fortgående
Lokala helgonkulter var ofta begränsade till ett
snävt geografiskt område, vanligen en viss kyrka
och dess närområde, men i fallet med Holmger
Knutsson finns uppgifter som visar att kulten fick
en något större spridning än så. Till att börjamed
tycks det ha funnits ett kapell helgat åt honom i
Björklinge strax norr omUppsala, vilket omtalas i
riksantikvarien Johannes Bureus (d. 1652) hand-
skrift Sumlen. Här sägs att S:t Holmgers kapell
skall ha varit beläget på »Börklinge hedhen», på
den plats där Holmger Knutsson enligt traditio-
nenhade satt sig ner och vilat under sin flykt norr-
ut. Vidare nämnerBureus en träskulptur förestäl-
landeHolmger som stått i kapellet,men som flyt-
tats till Björklinge kyrka. Tyvärr finns inte skulp-
turen bevarad i dag, men av Bureus beskrivning
attdömaverkardenhauppvisat vissa likhetermed
framställningen på gravtäcket. Han talar nämli-
gen om ett »beläte» föreställande en ung skägg-
lös man med långt hår, huvudprydnad (»vridhit
gulband och stijfte framan på hofudhet») och
»konungzligh kjortel». Skulpturens vänstra hand
höll i en bok, men den högra handen saknades.
Tänkbart är att den förlorade högerhanden hållit
i ett svärd.Under skulpturens fötter (sannolikt på
sockeln) stod en åkallan omhjälp inristad: »Hialp
halge Hollinger» (Bureus, utg. 1886, s. 210).
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Ännu ett kapell helgat åt Holmger skall ha
funnits i närheten av Valö kyrka i Roslagen. Det-
ta fanns åtminstone delvis kvar på 1600-talet, då
det kort beskrivs av Bureus elev Johannes Rheze-
lius (d. 1666) tillsammansmed en ritning, vilken
visar en liten kvadratisk byggnad med ingång på
sydsidan (Tuulse 1955−56, s. 430−434). Vidare
omtalas år 1624 en fornlämning i Spånga utanför
Stockholmmednamnet»SanktHollingers smör-
ask» (Gillingstam 1973, s. 252). Att S:t Holmger
dessutom varit känd utanför Uppland visar den
tidigare nämnda mirakelberättelsen om Thomas
från Odensvi i Västmanland som vallfärdade till
graven i Sko klosterkyrka. Det har också fram-
förts idéer om att den unge man med band om
håret och brämad mantel som pryder Gästrik-
lands sigill skulle föreställaHolmger (Karling1949,
s. 99−101). Helgonkulten tycks således inte bara
ha varit spridd i Uppland utan också i angrän-
sande landskap.
Tillkomsten av gravtäcket visar att kulten av

Holmger Knutsson var aktuell ännu vid 1400-
talets slut, och man fortsatte sannolikt att vörda
honom även efter reformationen. I Werwings
tidigare nämnda historik över Sigismunds och
Karl IX:s regeringsperioder beskrivs t.ex. hur en
nitisk förespråkare för luthersk ortodoxi, ärke-
biskop Abraham Angermannus, i slutet av 1500-
talet lät förstöraHolmgers grav tillsammansmed
ett stort antal andra helgongravar som »höllos i
helighet och wurdning utaf den enfaldige och
oförståndige hopen». (Werwing 1746, s. 294 f).
Detta tyder på att kulterna av de lokalhelgon som
Werving räknar upp verkligen var levande vid
1500-talets slut; om de varit helt bortglömda
hade det knappast funnits någon anledning för
ärkebiskopen att aktivt utrota minnet av dem
genom gravskövling. Att vissa »katolska» seder
ochbruk satt djupt rotade i lekmännens fromhets-
liv och levde kvar under flera årtionden efter
reformationen är knappast förvånande. I en skri-
velse författad omkring 1540 av superintenden-
ten Georg Norman fördöms t.ex. de då uppen-
barligen ännu existerande bönevandringarna för
avlidna själar på kyrkogårdarna, vilka varmycket
vanligt förekommande framför allt under sen-
medeltiden (Kjöllerström 1931, s. 191−194, 219).
Även i fråga om lokala helgonkulter finns upp-
gifter som visar att de levde kvar länge i bygder-

na. Här kan nämnas S:t Karlung i Roslagen. Vid
Rhezelius besök i bygden 1635 fanns S:t Karlungs
relikskrin ännuuppställt i Karlskyrka (numera en
ruin) och »Karlskälla» strax norr om kyrkan be-
söktes flitigt avmänniskorna i trakten. Vid en vi-
sitation 1641 förfärades ärkebiskop Laurentius
Paulinus Gothus över allt »papisteri» som levde
kvar. Bl.a. skall S:t Karlungs festdag ha firats varje
år. Ärkebiskopen befallde att kvarlevorna skulle
brännasoch skrinet avlägsnades frånkyrkan (Lun-
dén 1944, s. 192 f). Slutet för den aktiva kulten av
Holmger Knutsson bör dock ha varit raserandet
av graven i slutet av 1500-talet, och vid 1600-ta-
lets mitt var även kapellen i Björklinge och Valö
helt eller delvis borta.

Avlat och helgonkult
Avlatssystemet spelade en central roll i den väs-
terländska kyrkans lära och liv under framför allt
den senare delen avmedeltiden, och detmärks en
stark koppling mellan avlatsprivilegier och an-
daktsövningar (Källström2011, kap. 2& 3). Som
sagt var vallfarten till heliga platser en av medel-
tidens mest framträdande andaktsövningar, och
sambandet mellan just avlat och vallfart har stu-
derats av medeltidshistoriker som Anders Fröj-
mark (1992, s. 137 f) ochBenNilson (1998, s. 110 f,
179). Båda ser avlatsväsendet som en av de mest
verksamma drivkrafterna bakom senmedeltid-
ens pilgrimsströmmar. Bevarade räkenskaper från
engelska pilgrimskatedraler visar t.ex. att gen-
erösa avlatsprivilegier och ökade inkoms-ter ofta
gick hand i hand. För pilgrimskatedralerna ut-
gjorde avlatsprivilegierna således ett viktigt kon-
kurrensmedel. Mycken möda lades ned på att
erhålla i synnerhet påvliga avlatsbullor, då påven
hade rätt att bevilja större avlat än biskoparna.
De yttre formerna för avlatsväsendet reglerades
vid det fjärde Laterankonciliet 1215, då bl.a. den
tidsmässiga omfattningen av avlaten bestämdes
och begränsades med hänsyn till de utfärdande
ämbetsinnehavarna. Påvenvardenende somhade
rätt att meddela avlatsförmåner, men kunde dele-
gera denna till kardinaler och biskopar. Biskopar-
nas rätt begränsades till högst 40dagar eller ett år
i sambandmed kyrkoinvigning inom sina respek-
tive jurisdiktionsområden, medan kardinalerna
kunde utdela upp till 100 dagars avlat. Påvliga le-
gaters rätt varierade beroende på den fullmakt de
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fått av påven. I och med dessa bestämmelser blev
det vanligt att avlatsprivilegierna och villkoren för
att få del av dem angavs i särskilt utfärdade avlats-
brev till framför allt enskilda kyrkor (Gallén 1962,
s. 388−390; Andrén 2006, s. 10).
Kyrkoledningen kunde använda avlatsbreven

som instrument för att legitimera och reglera lo-
kala helgonkulter. Här kan nämnas ett exempel
från den lundensiska kyrkoprovinsen rörande
det skånska lokalhelgonetMagnhild av Fulltofta.
Hennes kult var förlagd till graven på kyrkogår-
den i Fulltofta, men i slutet av 1300-talet tycks
kulten ha spårat ur på något vis. Ärkebiskop
Magnus Nielsen beslöt då att kvarlevorna skulle
överflyttas till Lunds domkyrka vid en högtidlig
procession tredjedag pingst 1383. För attmarkera
betydelsen av denna överflyttning utfärdade ärke-
biskopen ett avlatsbrev där alla som närvarade
vid antingen processionen eller den efterföljande
ceremonin i domkyrkanbeviljades avlat (DD4:2,
nr 338). Beträffande Holmger Knutsson begrav-
des emellertid denne inne i kyrkorummet direkt
efter sin död, vilket gjorde det enkelt för kyrko-
ledningen att redan från början ta kontroll över
helgonkulten.
Hur ser det då utmed avlatsbrev för Sko klos-

terkyrka? En genomgång av Diplomatarium Sue-
canum/SvensktDiplomatarium frånmitten av 1200-
talet fram till reformationen visar att det finns ett
tiotal avlatsbrev bevarade därifrån.Ungefär hälf-
ten är utfärdade under 1200-talets andra hälft el-
ler omkring år 1300, d.v.s. tiden dåman arbetade
med att färdigställa klosterkyrkan. Samtliga brev
är utfärdade av biskopar i den upsaliensiska kyr-
koprovinsen, men avlatsprivilegierna är inte spe-
cifikt kopplade till kulten av S:t Holmger, vars
namn över huvud taget inte nämns i breven. De
flesta av breven är tämligen kortfattade och upp-
manar lekmännen att besöka klosterkyrkan på
festdagar tillägnade jungfru Maria och Johannes
döparen (d.v.s. klosterkyrkans patroni). I ett av
avlatsbreven (DS 2 nr 1430) utdelar ärkebiskop
Nils Allesson avlat till alla som lämnar bidrag till
vaxljus i klosterkyrkan. Fastän S:t Holmger inte
nämns i avlatsbreven så bör dessa ändå ha inne-
burit ett slags indirekt stöd för kulten, då avlats-
privilegier i regel gav fler besökare till kyrkan och
därmed också fler besök vid graven. Helgongra-
ven framför högaltaret hörde sannolikt till kyrko-

rummets mest betydelsefulla platser. Löften om
avlat bör också ha givit pilgrimerna ytterligare en
anledning att bege sig till Sko klosterkyrka för att
besöka Holmgers grav. Beträffande den nämnda
uppmaningen till lekmännen om att skänka ljus
till klosterkyrkan är det tänkbart att åtminstone
endelavdessa ljusvaritavseddaatt lysaupphelgon-
graven i högkoret. Vaxljus hörde dessutom till de
vanligaste offergåvorna vid vallfart (Nilson 1998,
s. 105).

Slutord
De medeltida källorna, inklusive det praktfulla
gravtäcket, tillsammans med efterreformatoris-
ka notiser tyder på att Holmger Knutsson vörda-
des som lokalhelgon i Sko klosterkyrka från 1200-
talets mitt ända fram till det sena 1500-talet. I
vilken omfattning helgongraven besöktes av pil-
grimer är osäkert, men uppgiften i Erik Plogpen-
ningsmirakelsamling visar attHolmgers helgon-
rykte spritt sig även utanför Upplands gränser.
Att kulten dessutom var spridd över inte bara
trakterna kring Skokloster utanockså stora delar
avUppland visar kapellen i Björklinge ochRosla-
gen. Även lanseringen av S:t Erik som nationellt
skyddshelgon under senmedeltiden kan ha haft
en positiv inverkan på intresset för folkungaätt-
lingen Holmger Knutsson. Sammantaget finns
det således mycket som talar för att detta lokal-
helgon hörde till Upplands mest kända helgon-
gestalter under en stor del av medeltiden.
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Summary

Holmger Knutsson was one of many local saints
venerated in the Swedish province of Uppland
(diocese of Uppsala) during the Middle Ages.
Likemost local saints he is nowalmost forgotten,
but unlike the others a tapestry from his tomb
has been preserved and can now be seen at the
Historicalmuseum in Stockholm.The aimof this
paper is to survey the sourcematerial and, through
comparison with other saints' cults, see what can
be found out about the cult of Saint Holmger.
Holmger's father was King Canute the Tall.

While King Eric the Lisp and Lame was still a
minor,Canute forced him into exile andwas pro-
claimed king in 1229. Canute soon died and in
1234Eric returned fromexile inDenmark, resum-
ing his reign. In 1247 Canute's son Holmger also
tried to dethrone King Eric but failed and was
beheaded the following year. He was buried in
Sko abbey, Uppland, and soon appears to have
enjoyed a saintly reputation. This can be read in
the Chronicle of Duke Eric. Holmger's tombwas
placed in front of the high altar, which was the
most prestigious location in the church. A 13th
century miracle story reports that pilgrims, not
only from nearby hamlets but other provinces as
well, visited the shrine of St. Holmger.
The tapestry has been dated to the later 15th

century and is the only one with a portrait of the
deceased remaining inWesternEurope. St.Holm-
ger is depicted as a martyr with a sword in his
right hand. The Latin inscription tells us that he
was famous for posthumous miracles. Interest-
ingly the tapestry wasmademore than 200 years
after the death of the saint. This strongly indi-
cates that the cult was still active towards the end
of the 15th century. Two chapels dedicated to St.
Holmger are known fromother parts ofUppland
as well. His cult in Sko abbey probably lasted
some decades after the Reformation, probably
until the shrine was destroyed at the orders of
archbishop AbrahamAngermannus at the end of
the 16th century.
The system of indulgences was one of the

strongest driving forces behind Late Medieval
pilgrimages. Letters of indulgence could e.g. be
used by the clergy to justify and regulate local
saint’ cults. However, Holmger Knutsson is not
mentioned in the preserved letters of indulgence
fromSko abbey. Still these letters probablywork-
ed indirectly as support for the cult.
To conclude, facts suggest that St. Holmger

was one of the most famous local saints in Upp-
land during theMiddle Ages.
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