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ERIK DEN HELIGE, SVERIGES HELGONKONUNG 
NÄGRA SYNPUNKTER 

AV 

8 VEN TU NB ERG 

D
et ligger och har alltid legat något gåtfullt över Sveriges 
helgonkonungs gestalt. 1 den senare traditionen av såväl 
officiell som folklig art har »Sankte Erik konung» varit 
symbolen för det högsta och käraste i svenskt koiiunga-

döme och den strålande förebilden för vad en svensk konung kunde 
vara för sitt folk. I hans egen samtids torra och för visso föga rik-
lialtiga vittnesbörd märkes emellertid härav föga; det är t. o. m. så, 
att konung Erik stundom synes alldeles försvunnen och hans varelse 
förnekad. Man står förvånad och förvirrad inför denna företeelse. 
Det hade varit att vänta, att en personlighet av dylik räckvidd hade 
gjort sig med sin aktuella livsgärning betydligt mera gällande än 
vad som nu synes vara fallet. 

Vi vända oss först till det historiografiska spörsmålet. Huru har 
Sankt-Eriksgestalten utformats i den historiska litteraturen fram ge
nom tiderna? 

P r o s a i s k a k r ö n i k a n , »vår första historia», har om konung 
Erik endast de nödvändigaste faktiska uppgifterna, dock med till
lägget: »alle swenske gaffwos illa om hans dödh, Gudh gör ther 
11 w stoor iärtekne för hans skull». I E r i c u s 0 1 a i ' s stora riks-
krönika har den uppbyggliga legenden redan dragits in i betraktel
sen och dess upplysningar ligga tydligen liksom väntande i bak
grunden. I detalj är denna legend, såsom att vänta är, använd hos 
J o h a n n e s M a g n u s i hans »Gothorum Sveonuraque Historia». 
På ett säreget sätt bryter sig källmaterialet i O l a u s P e t r i s 
nyktra protestantiska framställning. Redan introduktionen av hel-
gonkoniingeii är här betecknande: »Och seyes hans fadher haffua 
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warit en rijker bonde, somblige äro och widh thet sinnet, at han war 
födder aff konunga släkt. Men ther ligger fögha macht vppå, hwad 
slekt han war vthåff, thet war honom ingen wanhedher, at han war 
en bonda son, vtan thet war honom heller en stoor ära, at han, som aff 
ringa släkt födder war, skickade sich så wel, at hwar man höit ho
nom ther godh före, at han mötte wara theras konung. Then man 
är ädhele noogh, som för sitt dygdesama liffuerno warder ädhele 
reknat, och thet är fögho ära, ja, thet är stoor skam wara född aff 
höga släkt och icke skicka sich ther epter. Thet är ära, at en ringa 
man för sin dygd skul warder upsatt, och thet är stoor nesa wara 
högdt vpkommen och bliffua for sin odygd skul nidher satt. Dygden 
gör mannen ädhela, ä.ä hwad han är på hyrdennes wegna höög eller 
iåågh.» På samma borgerligt moraliserande vis fullföljer Olaus Petri 
sedermera sin skildring av konung Erik och hans gärning, varvid 
även de legendariska dragen bliva rationalistiskt utnyttjade. 

De tvenne närmast följande århundradenas historieskrivning er
bjuda i fråga om Erik den Heliges gestalt föga anmärkningsvärt. De 
redan tillrättalagda linjerna följas av M e s s e n i u s i Scondia 
illustrata, av L a u r e n t i u s P a u l i n u s G o t h u s i Historia? 
arctoae libri tres, J o h a n n e s L o c c e n i u s i Historiae rerum 
Svecicarum... . libri novem, C l a u d i u s ö r n h j ä l m i Historia; 
Sveonum Gothorumque ecclesiasticse libri quatuor priores m. fl. Det 
adertonde århundradets rationella kritik bragte ej heller härutinium 
någon ändring, såsom genast framgår vid ett studium av O l o f 
v o n D a 1 i n s Svea rikes historia, L a g e r b r i n g s Swea rikes 
historia eller R i i h s ' Svea rikes historia. 

Sveriges moderna historieskrivning med dess djupare historiska 
uppfattning ooh dess allsidigare historiska kritik begynner som be
kant med E r i k G u s t a f G e i j e r . Betecknande nog är det också 
i Geijers Svenska folkets historia, som Sankt-Eriksproblemet för 
första gången skymtar fram. Skildringen av konung Eriks liv och 
gärning avviker visserligen föga från tidigare framställningar. Men 
Geijer antyder indirekt det förefintliga källmaterialets disparata be
skaffenhet. Vi läse endast hans sammanfattning: Konung Eriks 
»dygder och stränga levnadssätt gjorde, att han efter döden blev 
ansedd helig. Han vördades såsom Sveriges skyddshelgon, hans fana 
fördes i fält emot rikets fiender, hans dödsdag firades årligen över 
hela riket, Stockholms stad förer hans bild i sitt vapen och Uppsala 
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domkyrka förvarar ännu hans fordom dyrkade relikvier. Av kyrkan 
har han aldrig blivit kanoniserad, ehuru hundrade år efter hans död 
vid underrättelsen om den vördnad folket fortfor att ägna hans minne 
vallfarter till hans grav även från Kom uppmuntrades. Närmare hans 
egen tid var romerska hovet honom icke bevåget. I ett påveligt brev-
av år 1208 framställes hela hans släkt såsom våldskräktare av riket 
emot det rättmätiga Sverkerska huset. De gamla underrättelserna till
skriva honom enstämmigt en tioårig regering. Han har således blivit 
upphöjd på tronen 1150, fem år före Sverkers död, och hans välde 
har i början ej sträckt sig längre än till dot egentliga Svearike. Av 
göterna har han endast till en tid varit erkänd, ty de hade ej blott 
utkorat Sverkers son Carl till konung, utan denne berättas även 
verkeligen ha kommit i besittning av regeringen tvenne år före Erik 
den Heliges död, i vilken han framställes såsom medbrottslig.» 

R e u t e r d a h l i Swenska kyrkans historia har naturligtvis haft 
anledning att noga begrunda den svenske helgonkonungens historia. 
Han har gjort sitt bästa för att »harmoniera» de spridda och vansk
liga källuppgifterna och över huvud nå fram till en acceptabel hel
hetsuppfattning. Om hans ställningstagande vittnar exempelvis föl
jande uttalande: »Att varken Saxo eller Sturleson, som äro väl un
derrättade om de nordiska konungahusen och levde kort efter tilldra
gelserna, veta att omtala en så märklig konung som Erik Jedvardson, 
skulle synas oss besynnerligt, om vi ej erinrade oss först att hans 
regering, åtminstone efter Sverkers död, icke var rätt långvarig och 
sedan att han blott regerade i Svealandet och icke i Göta, som låg 
både danskar och norrmän närmast och med vilket dessa hade den 
bästa bekantskapen.» 

Av den förste verklige djupplöjaren inom Sveriges äldre medeltids
historia, S t r i n n h o l m , i hans stora verk Svenska folkets historia 
från äldsta till närvarande tider (1852), skulle man för visso ha vän
tat även i fråga om Erik den Helige en klargörande framställning. 
Någon sådan ges emellertid icke. Ordrik och mångtalig når icke 
Strinnholm fram till några avgörande spörsmål. Detta gäller även 
den mera kortfattade skildringen i Sveriges historia från äldsta tid 
till våra dagar av M o n t e l i u s , vilken några decennier senare såg 
dagen (1888). 

Fullt ljus över problemläget kastade så plötsligt en uppmärksam
mad studie av S t j e r n a , Erik den Helige, en sagohistorisk studie 
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(1898). Stjerna tog för första gången itu med den källkritiska frå
gan. De samtida fullt pålitliga källuppgifterna ge oss endast glimtar 
av en konung Erik, vilken regerat en mycket kort tid och näppeligen 
ens under denna tid varit erkänd i alla delar av landet. En av dessa 
källor låter oss också tydligt förstå, att såväl konung Erik som hans 
drottning intagit en närmast fientlig ställning till den kristna kyrkan 
ooh dess institutioner, ett förhållande, som likväl efter någon tids 
förlopp förändrades i för kyrkan gynnsammare riktning. Han stu
pade vid Uppsala, och en av hans söner, Knut, fullföljde sedermera 
dynastien. En helt annan bild av Erik ge senare källor. »Den legen
dariske Erik», Sveriges helgonkonung, stiger fram för vår syn i just 
den strålande och tillbedda gestalt, som den levande svenska traditio
nen och den äldsta historieskrivningen velat åt oss bevara. Redan ett 
kalendarium av år 1198 betygar konung Eriks helighet, och ytter
ligare vittnesbörd härom framkomma under 1200-talet i Västgöta
lagens konungalängd, i påvebrev och andra källor. Framför allt blir 
emellertid avgörande tillkomsten av S : t E r i k s l e g e n d e n , kyr
kans officiella skildring av den som helig erkände och dyrkade ko
nungen. S:t Erikslegenden, författad i början av 1300-talet, innehål
ler en utförlig framställning av helgonkonungens liv och konunga
gärning, varvid helgondragen klart ooh tydligt utmejslats. Såsom hu-
vudpartier möta här berättelserna om konung Eriks korståg till Fin
land och hans senare martyrdöd vid Uppsala i strid med den danske 
konungasonen Magnus. 

Stjerna ser i den »legendariske» Erik så gott som uteslutande en 
fantasiprodukt utan motsvarighet i verkligheten. Han söker också 
uppvisa, hurusom denna helgongestalt så småningom vuxit fram ur 
minnena från flera föregångare, såsom ett annat svenskt helgon med 
namnet Erik, omnämnt av Adam av Bremen, samt framför allt den 
Frö-Erik, som de gamla gudasagorna låta oss skymta såsom en 
svensk nationalgud. Den med Erik i traditionen nära förbundne 
biskop Henrik berövar Stjerna för övrigt ävenså så gott som all 
självständig historisk existens. Slutligen framhåller Stjerna såsom en 
ingalunda osannolik möjlighet, att till den legendariske konung Erik 
anknutits också annorstädes ifrån hämtade moment tillhörande sam
tiden och den närmaste eftervärlden. Såsom långivare och parallell
gestalter i detta avseende nämner författaren särskilt konungarna 
Sverker d. ä. och Erik Knutsson. 
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Stjernas inlägg väckte stor uppmärksamhet. En livlig diskussion 
satte in, varvid olika sidor av ämnet kommo under kritisk belysning. 

I en uppsats i Finsk tidskrift (1898) under titeln Erik den Helige 
i historien och legenden (1898) sökte K j e l l b e r g på så gott som 
alla punkter gendriva Stjernas påståenden och återställa Erikslegen
dens skamfilade källvärde. Närmare Stjernas ståndpunkt kom 
J a n s e i sin studie De nyaste åsikterna om Erik den Helige i Histo
risk tidskrift (1898). Härefter vidtog en animerad replikväxling rö
rande historiska och filologiska detaljfrågor, i vilken följande bidrag 
kunna antecknas: S t j e r n a , Påfvebrefvet om Sankt Eriks korståg 
(Historisk tidskrift, 1899), K j e l l b e r g , Genmäle (Historisk tid
skrift, 1899), S t j e r n a , Påfvebrefvet om Sankt Eriks korståg, II 
(Historisk tidskrift, 1900), A h n f e l t , Ännu ett bidrag till tolk
ningen av »påfvebrefvet om Sankt Eriks korståg» (Historisk tid
skrift, 1901), A m b r o s i a n i , U L Ärfda B. 3 — ett bidrag till 
Erik den Heliges historia? (Nordiska studier, 1904), B e c k m a n , 
Tre konungaätter och deras jordegendomar (Personhistorisk tid
skrift, 1912) och Ur vår äldsta bok (1912), S c h u c k , Medeltidens 
svenska konungaval (Historisk tidskrift, 1913), Den äldsta kristna 
konungalängden i Sverige (1914) och Svenska folkets historia (1:1, 
1914). 

Grundläggande för forskningen på området blev K. B. W e s t 
m a n s lärda och skarpsinniga arbete Den svenska kyrkans ut
veckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius I ILs (1915). 
Westman bygger liksom Stjerna sin framställning på en noggrann 
källhistorisk analys av källorna. De mera samtidiga, pålitliga käll-
uppgifterna få först tala. Särskild uppmärksamhet väcker Westmans 
argumentering med hänsyn till konung Eriks föregivna kyrkofient
liga hållning. Konung Erik och i viss mån hela hans ätt skall i 
förhållande till Sverker och hans efterkommande ha representerat 
olika kyrkopolitisk inställning: under det att den sverkerska dyna
stien var buren av tidens unga Bernardinsk-cisterciensiska fromhet, 
har den erikska dynastien fasthållit en mera nationellt-konservativ 
kyrkopolitik, vilken gent emot do kyrkliga strävandena satte ett nog
grant bevakande av statens intressen. Beträffande sedermera den 
andra källgruppen, representerad framför allt av S:t-Erikslegenden, 
underkastar Westman för första gången legenden en grundlig käll
kritisk granskning. Han finner, att legenden i sin nuvarande form 
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måste vara avfattad sannolikt på 1270-talet och återgå på ett litterärt 
samlingsarbete vid domkapitlet i Uppsala. Legendens trovärdighet 
bedömer han med försiktig måttfullhet. Den utgår »ur traditionen 
från det erikska partiets ledande kretsar, från män alltså, som i 
själva sin ställning hade en viss eggelse till att fasthålla några 
historiska kunskaper och efter det dåtida Sveriges måttstock hado 
någon erfarenhet av statsvärv och av vad en svensk konungs upp
gifter voro». Men visserligen har man »anledning att antaga, att 
denna grundstock under tidens lopp varit utsatt för omformningar, 
kanske förvanskningar, kanske särskilt amplifikationer av politisk el
ler kyrklig tendens». Det blir därför nödigt att granska varje detalj 
för sig och söka skilja det äkta traditionsgodset från det oäkta. För
fattaren verkställer också en dylik kritisk sovring; dess resultat går 
i bestämt konservativ riktning framför allt vad angår legendens 
starkt omstridda korstågsparti. 

Den radikala kritiken, inaugurerad av Stjerna, kom härefter ännu 
en gång till orda i L a u r i t z W e i b u l l s skrift Erik den Helige 
(Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1917). Weibull rik
tar sig särskilt mot uppfattningen av S:t-Erikslegenden såsom i vissa 
hänseenden en källa av betydelse för S:t Eriks historia. Han utgår 
härvid från sin skarpt utmejslade åskådning rörande den medeltida 
helgonlegenden över huvud taget. »Man gör sig en fullständigt falsk 
bild av de medeltida legenderna, om man i dessa, såsom in i senaste 
tid skett och sker, ser historiska källor av värde för kännedomen 
om händelseförloppen och de skildrade personerna. Samtidigt gör 
man också hagiograferna orätt: deras avsikt har aldrig varit att ge 
autentiska skildringar av de personer och händelser de teckna; vad 
de velat har varit att framhålla helgonen såsom upphöjda föredömen 
för folket och att därmed lära och uppbygga detta. Den i oavlåtlig 
utveckling stadda så gott som alltid otillförlitliga tradition, som stod 
dem till buds om helgonen, ha de i regel godtagit såsom en historiskt 
säker källa; då de icke desto mindre omformade densamma, låg grun
den i deras mer eller mindre medvetna strävan att så långt möjligt 
närma de bilder de upprullade av helgonen till de idealföreställ
ningar, som de själva och deras åhörare gjorde sig av dem.» Resul
tatet härav blev i det stora hela, att legendframställningen »kom re
gelbundet att forma sig i överensstämmelse med de legendschemata. 
som under tiderna utbildat sig. I grundsynen på personerna och hän-
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delserna anslöto sig hagiograferna därvid nära till den härskande 
världs- och historieuppfattningen; sällan eller aldrig lyckades de — 
och de önskade det icke heller — att frigöra sig från dess stereotypa 
drag. Den grundteckning Augustinus givit av tillvarons problem, för
klaringen av världsprocessen som en oavlåtlig kamp mellan en civi
las Dei och en civilas diaboli, ett Guds och ett djävulens rike, en 
kamp som syftade mot återställandet av den världsordningens har
moni, pax, som djävulen cn gång i sin superbia lyckats bryta, är det 
som gärna dominerar. Helgonet står i denna kamp såsom gudsrikets 
lika ensidigt som stereotypt framställda representant, som konung, 
såsom den rex Justus, vars idealtyp redan möter hos Augustinus, men 
sora medeltiden i första hand kopierade ofter Gregorius den store 
och Pseudo-Cyprianus. De drag, med vilka typen under tidernas lopp 
fulländades, visa sig alla i sin schematiskhet lika okomplicerade 
som de ursprungliga.» 

En genomförd granskning av S:t-Erikslegenden ut ifrån dessa för
utsättningar för Weibull fram till högst destruktiva slutsatser rö
rande legendens trovärdighet. »För Erik den heliges verkliga historia 
kan den icke tillerkännas något som helst vitsord; den har intresse 
för fastställandet av att man, då den skrevs, så gott som intet visste 
om Erik, och dess historiska värde ligger i första hand däri, att den 
visar, hur bilden av detta tredje ooh sista nordiska nationalhelgon 
diktades.» 

De tvenne sista decenniernas litteratur rörande helgonkonungen 
och hans tid har i huvudsak inneburit ett ställningstagande till de 
rodan aktuella problemen. I Sveriges historia till våra dagar (Andra 
delen, Äldre medeltiden, 1926) har undertecknad givit en framställ
ning av konung Eriks historia, som i principiella delar ansluter sig 
till Westmans. I Götarnas rike (1940) har jag dessutom från en spe
ciell synpunkt fullständiga! min uppfattning. Några specialartiklar 
av betydelse skola i det följande åberopas. För övrigt har i en följd 
av smärre uppsatser särskilt diskuterats konung Eriks finländska 
korståg. Om enskildheterna i denna diskussion orienterar B r i n g 
i Bibliografisk handbok till Sveriges historia (1934) samt om frågan 
i dess allmänhet C u r t W e i b u l l i hans studie över När och hur 
Finland blev svenskt (Scandia, 1940). Rörande S:t Erik och hans re
liker har S c h u c k publicerat en intressant undersökning i Från 
det forna Upsala (1917). 
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Till de problem, som i den ovan angivna vetenskapliga litteraturen 
blivit debatterade, skola i det följande anknytas några synpunkter. 
Det torde härvid för vinnande av nödigt sammanhang vara lämpligt 
att utgå från den framställning av konung Eriks historia i dess hel
het, som jag tidigare lämnat i Sveriges historia till våra dagar. Sagda 
framställning återgives därför i sina huvudpartier här nedan. 

Saxo antyder vid ett par tillfällen framträdandet av oro och split 
i landet under konung Sverkers senare regeringsår. Man har stund
om antagit, att denna sålunda betygade inro söndring berott på ott 
uppror i Svealand, lett av den snart till konung utropade storman
nen Erik. Något omedelbart stöd i källorna för cn dylik hypotes före
finnes naturligtvis icke. Säkert möta vi Eriks namn först i brev från 
hans sons regering, i vilka brev han benämnes svenskarnas konung 
och säges hava blivit dödad av sina fiender. Vi finna honom därefter 
omtalad i sammanhang mod klostret Värnhems äldsta öden. En tidig 
cistercienserkrönika förtäljer, hurusom Varnhemsklostret blev före
mål för trakasserier av konung Erik i Sverige och hans gemål Kri
stina, men att sedan en del munkar på grund härav utvandrat till 
Danmark, där Vidtskövle kloster grundlades (1158), konung Erik 
och drottning Kristina blevo mildare stämda mot det olyckliga klost
ret, vilket därefter reorganiserades av abboten Gerhard i Alvastra. 
Berättelsen ger vid handen, dels att Erik var i besittning av Väster 
götland någon gång i mitten av 1150-talet, dels att hans gemål burit 
namnet Kristina och sannolikt varit av västgötsk härstamning — 
yngre traditioner förbinda henne också, otvivelaktigt med rätta, med 
Stenkils västgötska konungaätt. — Måhända skulle man även av den 
omständigheten, att en abbot i Alvastra uppträder såsom ledande i 
Värnhem vid klostrets återupprättande, kunna draga den slutsatsen, 
att konung Erik under 1150-talets sista år behärskade även Östergöt
land eller någon del därav. En dylik slutsats synes berättigad även 
av den orsaken, att ett konungabrev från början av 1200-talet känner 
PMk såsom välgörare gent emot Nydala kloster i don småländske 
delen av Linköpings stift. 

Det kunde under dessa förhållanden synas holt naturligt att an
taga, att konung Sverker efterträtts av konung Erik, och att denne 
i slutet av 1150-talet varit herre över hela Sverige. Västgötalagens 
konungalängd tycks även bestyrka ett dylikt antagande »Den tolfte 
var konung Erik. Han blev i en olycklig stund så brått av daga ta-
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gen. Han gav alltid ett gott föredöme, medan han levde, och Gud gav 
honom god lön därför. Nu är hans själ i ro med Gud och hans äng
lar, och hans ben vila i Uppsala. Och han har där gjort och uppen
barat många fagra järtecken med Guds nåd.» 

Redan på denna punkt möta emellertid svårigheter. Den nära sam-
lidige Saxo nämner ej ens konung Eriks namn utan omtalar blott, 
att den av honom angivne upphovsmannen till Sverkers mord, den 
dansko prinsen Magnus Henriksson, inom kort fick sitt straff, i det 
att han »i den strid, genom vilken han sökte undanrycka Sverkers 
son Karl, vilken han berövat hans fader, även riket, med döden fick 
umgälla sin brottsliga gärning». Man kunde härav föranledas till tvi
velsmål om, huruvida Erik verkligen uppnått ställningen av legitim 
konung i Sverige. Dylika tvivelsmål torde dock i betraktande av ovan 
anförda källuttalanden i stort sett vara obefogade. Saxo behöver icke 
ha haft närmare kännedom om den inre situationen i Sverige under 
dessa upprörda år, ooh även om så varit fallet, har han ju icke nöd
vändigtvis måst i sitt arbete beröra händelser och förhållanden i ett 
främmande land, vilka icke hade någon direkt relation till hans 
ämne. En viss modifikation i vår uppfattning kanske dock Saxos 
hållning tvingar oss till. Vi måste säkerligen medge möjligheten av 
att efter Sverkers död häftiga tronstrider utbrutit i Sverige, i vilka 
redan från början jämte Erik både Karl Sverkersson och Magnus 
Henriksson tagit del, och att Erik till äventyrs aldrig nått fram till 
erkännande i alla delar av riket. 1 någon mån förtjänar i detta sam
manhang att tagas i betraktande, att den Sverkerska traditionen i 
början av 1200-talet insinuerade, att Karl Sverkersson omedelbart ef
terträtt sin fader på tronen. 

Eriks konungagestalt skymtar dock ännu blott dunkelt för vår 
syn. Veta vi i själva verket ingenting mera om denne svenske ko
nung än vad de nyss åberopade källorna givit vid handen? Vi nå 
härmed fram till de stora avgörande frågorna i konung Eriks 
historia. 

Vem var denne Erik, som sålunda helt plötsligt framträdde såsom 
konkurrent till den nygrundade Sverkerska ätten? Liksom beträf
fande Sverker måste vi även i fråga om Erik erkänna vår okunnig
het. Sina tronanspråk har han förmodligen grundat pä sin gemåls 
förnämliga härstamning. Tidig norsk-dansk liksom yngre svensk tra
dition uppgiver, att Eriks fader hetat Jedvard. Det finns naturligtvis 
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ingen anledning att betvivla denna utsagos riktighet; namnet före
faller närmast vara av engelskt ursprung. 

Vanskligt att besvara blir även ett annat och väsentligt viktigare 
historiskt spörsmål. Huru har denne konung Erik för senare tider 
blivit »helgonkonungen», Sveriges helige konung, vars minne för
bundits med allt som för det svenska folket varit dyrbart och kärt? 
Det är ju tydligt, att vi i själva verket måste äga ytterligare källupp-
lysningar, vilka åt Sveriges senare släkten kunnat giva en betydligt 
verkningsfullare och mera konkret bild av den Erikska dynastiens 
grundläggare. Ja, dylika upplysningar föreligga också, nämligen i 
S:t-Erikslegcnden. Denna, vilken troligen härstammar från senare 
hälften av 1200-talet, inrymmer en utförlig levnadsbeskrivning över 
konung Erik. Huvudpunkterna äro i korthet följande. Erik var av 
kunglig ätt och valdes enhälligt till Sveriges konung. Han ivrade för 
den kristna tron, skipade rätt åt var man utan anseende till perso
nen, hjälpte de betryckta och betedde sig i allt såsom en kristlig ko
nung ägnar och anstår. För detta hade folket honom kär och ville 
gärna giva honom den tredjedel av sakören, sora enligt landets lagar 
tillkom staten, men han vägrade att mottaga densamma. Med biskop 
Henrik av Uppsala drog han på krigståg emot finnarna, vilka beseg
rades och omvändes till kristendomen. Biskop Henrik kvarlämnades 
i Finland, där han sedermera vann martyrkronan. Under Eriks 
tionde regeringsår uppväckte djävulen mot honom en motståndare, 
nämligen den dansko prinsen Magnus, vilken såsom på mödernet här
stammande från den gamla svenska konungaätten eftersträvade ko-
nungavärdigheten. Denne vann på sin sida en hövding i riket jämte 
andra medhjälpare, samlade i hemlighet en här och anföll Kristi 
himmelsfärdsdag den 18 maj 1160 vid Östra Aros den intet ont anan
de konung Erik. Då gudstjänsten just pågick, vägrade Erik att av
bryta sin andakt och åhörde mässan till slut. Därpå befallde han sig 
i Guds hand och gick emot fienderna. Han blev efter ett manligt för
svar sårad till döds och liggande på slagfältet halshuggen av de ra
sande fienderna. På den plats, där hans blod utgöts, rann upp en 
källa, som för eftervärlden bär vittne om hans martyrskap. 

Erikslegendens uppgifter, vilka i äldre historisk litteratur i all
mänhet godtagits, hava under senaste år underkastats en skarp kri
tik. Det har sålunda framhållits, att Erikslegenden företer schablon
mässiga drag, lånade från tidigare legendlitteratur, och att legendens 
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speciella, uppbyggliga syfte helt satt sin prägel på dess framställ
ning. För konung Eriks verkliga historia skulle sålunda legenden 
icke kunna tillerkännas något som helst vitsord, och dess betydelse 
skulle i första hand ligga däri, att den visar huru bilden av Sveriges 
nationalhelgon, Sankte Erik konung, utformades för eftervärlden. 

Det lider intet tvivel, att dessa sålunda framförda källkritiska be
tänkligheter äro i mycket berättigade. Deras räckvidd bör dock 
ingalunda utsträckas i den oerhörda grad som skett. Helt av intet 
skapas sällan någon legend, så mycket mindre en om en konung och 
folkets främste hövding. Vad S:t-Erikslegenden beträffar, böra också 
några fakta särskilt observeras. Ett medeltida svenskt kalendarium 
utvisar, att konung Erik redan i slutet av 1100-talet, sålunda endast 
ett par decennier efter sin död, dyrkades som helgon. Men vid denna 
tid levde ännu nära anhöriga till konung Erik liksom otvivelaktigt 
flera av hans samtida, vilka väl icke kunna tänkas hava stått allde
les främmande för den tradition, som på folkets läppar började för
knippas med helgonkonungens minne. Legenden vittnar också själv 
på en punkt direkt om att den delvis byggts på äkta historiskt ma
terial. Ingen med kännedom om Sveriges historia vid 1100-talets mitt 
kan gärna förneka, att legenden med största sannolikhet fullt kor
rekt angivit den danske prinsen Magnus såsom konung Eriks banc-
man. Man konstaterar också genast, att legendförfattaren varit fullt 
medveten om att denne Magnus föranletts till sitt ingripande i Sverige 
av föregivna, på mödernet ärvda anspråk på Sveriges krona. 

Om vi sålunda anse oss böra stanna vid den uppfattningen, att S:t 
Erikslegenden innehåller såväl upplysningar av historisk betydelse 
som fri dikt och konventionella utsmyckningar, se vi oss ställda inför 
uppgiften att i görligaste mån utsöndra det ena elementet från det 
andra. I några fall låter sig detta med åtminstone tämligen stor sä
kerhet göras. Vad legenden yttrar om Eriks kungliga härkomst, om 
hans enhälleliga val till konung, om hans personliga dygder in. ni.. 
är naturligtvis av intet historiskt värde utan beroende på vad det 
traditionella schemat fordrade. Eriks av legenden betygade ivriga 
verksamhet som rättvisans vårdare kunde måhända befinnas i någon 
mån bekräftad av den under senare medeltiden levande folkliga tra
ditionen, vilken under »S:t Eriks lag» innefattade vad Sverige ägde 
av god och i högsta mening gällande rätt. På denna punkt skulle 
kansko även kunna åberopas upplandslagens stadgande om makars 
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giftorätt i bo, där det talas om »all den rätt, som uppländsk lag är 
och hen helige Erik konung gav i Faderns, Sonens och den Helige 
Andes namn». Man kan dock icke fördölja för sig, att båda de fram
förda bevisfakta äro synnerligen litet vägande och att konung Erik 
såsom rättens starke hävdare både i legenden och i senare folkoin-
döme kansko ytterst återgår på den medeltida idealkonungen i den 
rättvise lagstiftarens skepnad. 

Speciell uppmärksamhet tilldraga sig naturligtvis legendens upp
gifter om konung Eriks korståg till Finland. Att helt förneka detta 
företags fakticitet vore otvivelaktigt att falla för överklok skepticism. 
Visserligen känna vi föga om Sveriges förhållande till Finland före 
ooh under denna tid. Vi hava dock anledning att antaga, att vid me
deltidens början vissa delar av sydvästra och västra Finland lytt un
der Sverige. Att Sveriges intressen också just nu började på nytt 
gå i österled, framgår av vad vi känna om Sverkers utrikespolitik. 
En viss bekräftelse på S:t-Erikslegendens korstågsberättelse synes 
dessutom ges av en påvebulla från början av 1170-talet. I denna om
talas, att inför den påvliga stolen framförts klagomål över att »fin
narna alltid, då de hotas av fientliga härar, lova att hålla den kristna 
tron ooh ivrigt begära predikanter och uppfostrare i den kristna la
gen, men att de, när hären drager sig tillbaka, förneka tron ooh för
akta och svårt förfölja predikanterna». Det är ju av denna skildring 
tydligt, att svenskarna stodo i en viss förbindelse med Finland, som 
från dem fått sin kristendom, och att do genom väpnade expeditioner 
bistått de nykristnade bygderna därstädes — låt vara med stundom 
tvivelaktig framgång. 

S:t-Erikslegendens skildring av konung Eriks död återstår slut
ligen att närmare begrunda. 1 och för sig hava vi här otvivelaktigt 
att vänta vissa faktiska upplysningar, då säkerligen just det spe
ciella, våldsamma dödssättet i detta liksom i flertalet liknande fall 
har i första hand framkallat den bortgångnes helgonrykte. Såsom 
nyss påpekats, bör legendens utsaga rörande den danske prins Mag
nus' roll utan all fråga godtagas. Huruvida uppgiften om en svensk 
hövding såsom hans modhjälpare vilar på någon pålitlig tradition, 
torde vara ovisst; onekligen känner man sig frestad att med denne 
namnlöse hövding identifiera den tredje av de aktuella tronkrävarne, 
Karl Sverkersson. Platsen för Eriks fall har legenden förmodligen 
riktigt meddelat. Detsamma är sannolikt förhållandet med årtalet för 
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drabbningen; vad den angivna månadsdagen beträffar, finner man 
snart, att ett misstag — måhända icke oavsiktligt — måste ha blivit 
begånget, enär Kristi himmelsfärdsdag ifrågavarande år inföll den 5. 
icke den 18 maj. 

Såsom en kuriositet kan påpekas, att de ben, vilka förvaras i S:t 
Eriks relikskrin i Uppsala domkyrka, synas bära vittne om sin äga
res våldsamma hädanfärd. Halskotan är genomhuggen och på ett 
sätt, som visar, att den träffade personen vid huggets utdelande legat 
på rygg. Märken efter svärdsstyng kunna också tydligt iakttagas på 
de övriga benen. 

Till det ovan sagda har jag i mitt senare arbete Götarnas rike givit 
en viss komplettering. Medeltidens första århundrade hade känne
tecknats av en levande motsättning mellan ett kristet Götland och 
ett mera hedniskt Svetjud. Sverker representerade i denna motsätt
ning närmast Gotland, Erik den helige Svetjud. Erik den heliges hel
gonkrona blir i dylikt sammanhang högst överraskande. I det påvi
sade svensk-götiska utvecklingsschemat synes på Eriks plats ha 
väntats en personlighet av mindre utpräglat kristen utformning. 
Vid närmare eftertanke är emellertid situationen fullt förståelig. Det 
sista århundradets utveckling hade gjort motsättningen kristendom-
hedendom inom Sveriges offentliga liv omsider föråldrad. Alla le
dande samhällselement, såväl i Svetjud som i Götland, höjde nu an
språk på att i lika mån erkänna och ära kristendomens principiella 
åskådningar. Likväl förtjänar härvid en intressant omständighet att 
bringas i erinran. I sitt ovan anförda arbete har K. B. W e s t m a n , 
såsom nämnts, framställt den uppfattningen, att Erik den helige och 
i viss mån sedermera hela hans ätt ha i förhållande till Sverker och 
hans efterkommande företrätt olika kyrkopolitisk uppfattning i det 
att den sverkerska dynastien representerat mera moderna Bernhar-
dinska åskådningar, men den orikska dynastien haft en strängt stat
ligt betonad, nationalkyrklig inriktning. Denna iakttagelse synes 
onekligen vinna i sannolikhet, då den införes i det skisserade götisk
svenska sammanhanget. 

Men vi tvingas emellertid i själva verket vidare. Försök att sålunda 
genom sorgfälligt avvägande av källornas vittnesbörd lägga S:t-Eriks-
problemet till rätta må gälla vad de kunna. Otvivelaktigt är, synes det 
mig, att de trots allt kvarlämna en viss känsla av otillfredsställelse. 
Och denna känsla sammanhänger med själva grundkaraktären av före-
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teelsen. En person och konung sådan som Erik den helige bör dock 
rimligtvis ha varit en ganska betydande man. Huru är det möjligt att 
hans så att säga aktuella bild synes nästan fullständigt hava försvun
nit ur samtidens och den närmaste eftervärldens medvetande? 

Det märkliga under mer än ett sekel pågående tronskiftet mellan 
sverkerska och erikska ätterna har sedan gammalt väckt forsknin
gens livliga uppmärksamhet. Det har därvid framkommit den hypo
tesen, att bakom det regelbundna tronskiftet ligger en formlig stats
rättslig överenskommelse. Ett närmare studium av själva händelse
förloppen jävar likväl ett sådant antagande. Det enda faktum, som 
skulle kunna åberopas i antydd riktning, vore möjligtvis förfarings
sättet vid konung Knut Erikssons död (1196). Då efter konung Knut, 
som det förefaller utan strid, Karl Sverkerssons son Sverker d. y. 
Karlsson hyllades som Sveriges konung, har detta måhända berott 
därpå, att konung Knuts söner ännu voro minderåriga och en över
enskommelse därför ingåtts, enligt vilken Sverker uppsteg på tronen 
men såsom vid denna tid utan manliga avkomlingar erkände en av 
Knuts söner såsom sin efterträdare. Men detta kan endast ha varit 
ett tillfälligt arrangement och — så vitt vi känna — utan samband 
med något eventuellt generellt avtal. Räckvidden av vad som skett 
blev också i varje fall ringa.1 

Men vad ligger då ytterst bakom den åberopade egendomliga dyna
stiväxlingen? Svaret är i själva verket givet på förhand. Bakom tron
bytet mellan sverkerska och erikska ätterna ligger otvivelaktigt en 
levande och med kraft uppehållen k o n k u r r e n s m e l l a n de 
b å d a s l ä k t e r n a . Och släkterna hava så nära eller så fullstän
digt uppvägt varandra, att resultatet blivit liksom en delning av Sve
riges konungadöme under ett århundrade. 

En tanke ligger då frestande nära. Har ej denna konkurrens haft 
något att betyda för det ovan avhandlade S:t-Eriksspörsmålet? Hava 
vi ej här att söka kärnan i den svenska helgonkonungens märkliga 
levnadsgåta. Vi vilja helt hastigt pröva vart denna tanke kan 
föra oss. 

1 Se härom E. H i l d e b r a n d , Svenska statsförfattningens historiska 
utveckling, s. 37, n. 1, T u n b e r g, Sveriges historia till våra dagar, 
2, s. 65. 
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Maktkampen mellan den sverkerska och den erikska ätten bör åt
minstone tidvis hava bragt med sig, att den ena ätten sökt att efter 
förmåga försvaga den andras positioner på olika områden. Framför 
allt har man att vänta, att den äldre och så att säga mera legitima 
ätten, den sverkerska, skall i detta avseende ha riktat sina angrepp 
mot den yngre inkräktande ätten, den erikska. En analys av käll
materialet från denna synpunkt skall här vidtagas.2 

Den sverkerska ätten stod under lång tid i nära relation till Dan
mark och det danska konungahuset. Ättens grundläggare, konung 
Sverker d. ä., hämtade båda sina gemåler från Danmark, och han 
trädde i svärfaders ställning till såväl konung Knut Magnusson som 
konung Valdemar Knutsson av Danmark. Ättens andre man, ko
nung Karl Sverkersson, var förmäld med konung Valdemars syster
dotter, Kristina, av den danska Hvidesläkten. Konung Sverker d. y. 
Karlsson hade fått sin utbildning och uppfostran i Danmark, dit han 
såsom barn bragtes efter faderns död. Han var i sitt första äktenskap 
gift med Benedikta, dotter till den ryktbare danske stormannen Ebbe 
Sunesson (Hvide), frände till ärkebiskop Absalon. I Danmark sökte 
han och fann dessutom under sin mandoms olycksöden hjälp och un
derstöd. Ett rimligt antagande blir på grund härav, att vi under denna 
samma tid i Danmark böra förvänta oss en härd för sverkersk pro
paganda av anti-eriksk syftning. Och mycket riktigt visar sig detta 
också vara förhållandet. Den i Danmark samtidigt verkande krönike
författaren Saxo ignorerar helt, såsom ovan omtalats, konung Eriks 
tillvaro och synes antyda, att Karl Sverkersson, visserligen efter 
kamp med den brottslige tronkrävaren Magnus Henriksson, omedel
bart följt sin fader på Sveriges tron. Att detta just var den från sver-
kerskt håll hävdade uppfattningen framgår av en tidigare meddelad 
källnotis från 1200-talets början.3 Saxos inställning på denna punkt. 

! K e y - A b e r g — Om konunga- och tronföljareval, s. 8, Ytterligare 
några ord om eriksgatan (Hist. Tidskr. 1890, s. 366) — har uttalat den 
åsikten, »att den sverkerska ätten efter Erik d. heliges död är det legi
tima konungahuset, då däremot Eriks ättlingar representera en erövrar-
dynastb. Jfr nedan n. 3. 

3 Brev av påven Innocentius III den 13 nov. 1208, ST 59. Efter under
rättelser från det sverkerska partiet yttrar påven: »Ad nostram noveritis 
audientiam pervenisse qualiter prae-decessores Erici, qui in regnum 
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vilken tidigare vållat forskningen betydande huvudbry, ter sig så

lunda i realiteten helt förklarl ig; Saxo är sp råkrör för en sverkersk 

politisk agitation. 

Men den sverkerska propagandan över Danmark ha r också tyd

ligen haft även ett annat innehåll . 

Vi känna, hurusom under konung Karl Sverkerssons regering det 

svenska ärkesätet i Uppsala upprät tades. Konung Kar l s förnämste 

medhjälpare vid denna frågas lösande var Alvast ramunken Stefan, 

vilken också blev ärkesätets förste innehavare. Såsom dansk pro-

motor och beskyddare medverkade ärkebiskop Eski l av Lund, vilken 

såsom lön bekläddes med primatet över den nya kyrkoprovinsen. Se

dan konung Kar l våldsamt berövats k rona ooh liv, upptogs striden 

för det sverkerska konungadömet av Kar l s bröder Kol och Burislev, 

vilka båda synas hava buri t konunganamn och sålunda av sina an

hängare — i följd eller samtidigt — hyllats som Sveriges konungar . 

1 denna strid ha r al l iansen mellan den sverkerska dynastien och 

kyrkan länge ägt bestånd. Vi finna sålunda, i slutet av 1160-talet och 

början av 1170-talet, ärkebiskop Stofan i Danmark och Norge ivrigt 

upptagen av dansk och norsk politik och synbarl igen strävande till 

en dansk-norsk al l ians mot de uppror iska mak tk rävarna i Sverige. 

Ärkebiskopen ha r härvid också fått tillfälle att besöka påven Alex

ander I I I ooh av denne utverka ett påvligt skyddsbrev för de i Sve

rige hår t ansat ta svenska prelaterna. 

Mot denna bakgrund ha vi att se en rad påvebrev till Sverige ut

färdade av påven Alexander I I I från Tusculum i början av 1170-

Suociae se violenter infrusit, illustris reeordationis S. Sueoiae regis mortc 
per quendam ipsius camerariura procurata filium cius postmodum de 
unanimis populi voluntate promotum non raodicura de ipsis, quos suorum 
oblitus ecelerum misericorditer roceperat, confidontem, violatis fide ac 
iuramento, quibus ei obligati fuerant, occiderunt.» E d g r e n, Innocentius 
111 och Sverges inbördes strider (Bidrag till Sverges medeltidshistoria 
tillegnade C. G. Malmström, 1902), uttalar med anledning av detta påvens 
yttrande, att »det ser nästan ut, som om han betraktade denna ätts med
lemmar såsom upphovsmän till Sverker den äldres mord», och K. B. 
W e s t m a n , a. a., s. 67, ansluter sig utan reservation till denna uppfatt
ning. Jag kan ej medgiva en dylik tolknings riktighet. Att den sver
kerska doktrinen emellertid betraktade de erikska regenterna som upp-
i'nrsmakarc, är i och för sig självklart; Jet deklareras också i uttryckliga 
ordalag i fortsättningen av här förevarande påveskrivelse. 
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talet.4 Nio av dessa brev hava den gemensamma dateringen septem

ber månad och utgöra tydligen en sammanhängande serie. Det tionde 

oeh sista brevet ä r daterat den 6 ju l i ; det uppges i detsamma, att det 

överbragts till påven genom en svensk beskickning bestående av-

prästen Rickard och en hans kamrat . Samtliga påveskrivelser be

handla ett flertal religiösa och kyrkl iga spörsmål för Sveriges vid

kommande och bära påtagligt vittnesbörd om det livliga intresse för 

det avlägsna nordlandsriket , som ärkebiskop Stefan — och i sin mån 

hans gynnare den danske ärkebiskopen — förstått att uppkal la inom 

ky rkans ledande kretsar . 

Brevet av juli månad påkallar först vår uppmärksamhet.5 Det är 

adresserat till »karissimo in Christo filio K., illustri Sweorum et 

Gothorum regi, et venerabilibus fratr ibus episcopis et dilectis filiis. 

nobili viro duci, vniuerso clero et populo per Gothiam constitutis». En 

rad av kyrkl iga förraaningar och anvisningar meddelas; de gälla i 

det dåtida Sverige aktuella frågor, såsom om äktenskapet, tionden och 

testamentsrätten. Därefter kommer ett uppseendeväckande ut ta lande: 

»Deniquo quiddam audiuimus, quod magno nobis fuit horror i , quod 

qtiidam inter vos sunt, qui, dyabolica fraude decepti, hominem quen-

dam in potacione et ebrietate occisum quasi sanctum, more infide-

lium, venerantur, cum vix eciam pro talibus in su is ebrietatibus in-

teremptis orare pcrmittat ecclecia. Dicit enim apostolus, quoniam 

ebriosi regnum Dei non possidebunt, vnde a potacionibus et ebrieta

tibus, si regnum Dei habere desideratis, vos continere oportet, et ho

minem illiim de cetero colere in periculum animarum vestrarum 

iiullatenus presumatis , cum eciam si signa et miracula per eum plu-

linia fierent, non liceret nobis pro sancto absque auctoritate Romane 

ecclesie eum publice venerari.» 

Man s tudsar onekligen inför den här senast givna upplysningen. 

1 Sverige dyrkades såsom helgon en man, som blivit dödad »under 

dryckeslag och rus»! Vem är denne man? Närmast till hands är na

turligtvis att antaga, att hä r åsyftas Er ik den helige. Konung Erik 

4 Om dessa brev se K. B. W e s t m a n , a. a., s. 149 ff., S t a d e , Påve-
brevet till »konung K» (Kyrkohist. årsskrift, 1938, s. 135 ff.), E. C a r l s s o n . 
Erikskultcns uppkomst (Saga och sed, 1938, s. 84 ff.), L. W e i b u l l , 
Påven Alexander I ILs septemberbrev till Norden (Scandia, 1940, s. 
90 ff.). 

5 ST 49. 

18 — Fornvännen 19hl. 
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har deltagit i en efter tidens sed med icke blott mässa utan också 
gille firad högtidsdag, därunder överraskats av fienderna och gått 
sitt öde till mötes. Det fientliga sverkerska partiet har då förstått att 
vid kurian framställa saken såsom skett i den påvliga skrivelsen. Ett 
dylikt antagande synes obestridligen riktigt. Då det även av flera för
fattare blivit framställt, har det emellertid mötts med en ögonskenli-
gen tungt vägande invändning. Påvens brev är riktat till »K», 
svears och götars konung, biskoparna, jarlen samt prästerskap och 
folk i Götland. Det har förefallit uppenbart, att med »K.» i detta 
sammanhang åsyftades konung Knut Eriksson, vilken sålunda vid 
denna tidpunkt varit i besittning av åtminstone södra Sverige. Men 
är det verkligen sannolikt, att den påvliga kurian på detta enastående 
sätt skulle hava hänvänt sig till konung Knut beträffande dennes 
egen fader? Som svaret å denna fråga måste bli nekande, har ett 
flertal andra helgonförslag på denna punkt sett dagen.0 

Hela detta spörsmål har nyligen kommit i ett förändrat läge. 
Tvenne författare7 ha påpekat, att påvebrevets konung »K.» för visso 
icke åsyftar Knut Eriksson utan Sverkerpartiets konung Kol. Det är 
denne konung Kol, som ännu i början av 1170-talet är herre i Göt
land; att det erikska partiet skulle tidigast ha vunnit fast fot i denna 
del av landet, är ju också stridande mot de båda kungaätternas poli
tiska förutsättningar. Men under dylika förhållanden finnas ej längre 
några hinder att uppfatta påvebrevets ord om det föregivna svenska 
helgonet såsom de naturligast böra uppfattas. Vi få härigenom, 
knappt ett decennium efter konung Eriks död, ett klart vittnesbörd 
om hans helgonrykte. Men vi få också kännedom om, huru hans fien
der inom sverkerpartiet sökte på det mest vanhedrande sätt van
ställa detta rykte och också förstått att över sin fria verkningskrets 
i Danmark uppkalla tidens högsta andliga auktoritet, den helige fa
dern i Rom, till hjälp i sin agitation. 

Ett ytterligare inslag i den svensk-danska anti-erikska propa
gandan gäller Finland. Vi känna ur det föregående, hurusom den 
fromma legenden i konung Eriks finska korståg ser ett av huvudmo
menten i hans helgonbana. Tydligen har den fientliga agitationen ej 
dröjt att verksamt sätta in även på denna punkt. Redan konung Sver-

6 Om litteraturen i frågan se S t a d e , a. a., och E. C a r l s s o n , a. a. 
Jag har själv tillhört tvivlarnas skara. 

7 S t a d e , a. a., E. C a r l s s o n , a. a. 
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ker d. ä. synes hava haft sitt intresse inriktat ål österled8 — skulle nu 

hans efterträdare och i viss mån konkur ren t för sig monopolisera kul-

tur rö jarens ä ra i Sveriges östliga g rann t r ak te r? Konung Kar l Sver

kersson har under sin korta regeringstid funnit tillfälle att försöka 

sin lycka i expansiv östersjöpolit ik, även om resultatet ej blev upp

muntrande.9 H a n s anhängare ha också påtagligen efter hans död 

uppfört F in landsfrågan på sitt program. Det gällde att även på denna 

front förekomma det hatade motpartiet och undandraga detta en spe

ciell tillgång. Som medhjälpare kunde man liksom i andra hänseen

den på räkna de närstående, vänligt inställda reger ingskre tsarna i 

Danmark. Resultatet kan avläsas i en rad åtgärder , om vilka vi mera 

tillfälligtvis erhållit kännedom. De nyss omförmälda Tusculanerbre-

ven ge oss viktiga antydningar om vad som var i fråga. Mera på 

sidan ligga trenne brev, vilka avse att befordra den kr is tna missio

nen bland de hedniska esterna.1 0 Men en skrivelse — tidigare i denna 

uppsats redan uppmärksammad — gäller direkt F in land och avser 

att säkers tä l la den religiöst-politiska situationen därstädes.1 1 Skrivel

sen ä r r iktad till ärkebiskop Stefan, hans suffraganer och jar len 

Guttorm, så lunda den sverkerska regimens män. Mera uppseendeväc

kande ingripanden kunna emellertid därefter spåras . Enligt danska 

annaler skall den danske konungen Knut VI å r 1191 ha gjort ett 

f ramgångsrikt kr igståg till Finland. E n dansk uppgift låter den 

danske ärkebiskopen Andreas Snneson och hans bröder — nä ra be

släktade med konung Sverker d. y. Kar lsson — å r 1202 företaga en 

l iknande expedition till Finland.1 2 Och så få vi slutligen en påvlig 

8 Se härom mitt ovan anförda arbete, s. 43 f., samt M i k k o 1 a, Novgo-
rodornas krigståg till Finland intill år 1311 (Historisk tidskrift för 
Finland, 1927, s. 65 ff.). 

8 Se undertecknads ovan anförda arbete, s. 56 f. 
10 W e s t m a n , a. a., s. 159 f. 
11 ST 46. Jfr ovan s. 268. 
" Källuppgifterna rörande de danska tågen till Finland 1191 och 1202 

ha ifråga om sitt värde blivit högeligen omdiskuterade. Se härom W e s t-
m a n, a. a., s. 244 och där åberopad litteratur. Jag har genom dr N o r d 
m a n s älskvärdhet kunnat använda mig av ett av honom vid historiker-
kongressen i Köpenhamn aug. 1939 hållet föredrag över De danska krigs-
tagen till Finland åren 1191 och 1202. Av intresse är att på denna punkt även 
erinra om Andreas Sunesons för år 1207 betygade kyrkliga organisationsar
bete på Gotland, varom se L ä f f 1 e r i Fornvännen 1908, s. 167 ff. — Man 
vore frestad att till samma tid hänföra den Jon Jarl. »pacatorum terror 
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skrivelse till den lundensiske ärkebiskopen av den 30 oktober 1209. 
mitt under tronstridigheterna i Sverige och då den svenske ärke
biskopen befann sig i landsflykt i Danmark, i vilken skrivelse påven 
utförligt tager befattning med finländska förhållanden. Av ärkebisko
pens brev hade man, berättar påven, försport, hurusom Finland nyli
gen genom några stormäns försorg omvänts till kristendomen och att 
biskopen därstädes vid utbredandet av den katolska tron fullbordat 
sitt levnadslopp och ännu ej fått någon efterträdare, enär hans post 
på grund av missionsarbetets nyhet, folkets motsträvighet och kli
matets hårdhet snarare betraktades som en väg till martyrium än 
till ära. Emellertid hade nu, fortsätter påven, en lämplig man, som 
en tid redan arbetat i Finland som predikant och genomgått åtskil
liga lidanden, kallats till biskop, och ärkebiskopen anhållit om ve
derbörlig dispens för denne, som icke var av äkta börd. Påven ger 
den begärda tillåtelsen.13 Vi finna sålunda här en följd konsekventa 
aktioner från dansk sida för att, otvivelaktigt i samspel med den 
sverkerska riktningen i Sverige, draga Finland bort från den erik
ska regimens'inflytelsesfär. 

Med Danmarks ooh påvestolens mäktiga hjälp bakom sig hade 
sverkerska partiet gått till kamp för sina rättigheter mot inkräk
tarna.14 Sverker d. y. Karlsson hade också återvunnit sina fäders 
tron. Då denna skakades, ilade de danska vännerna till hjälp, och 
påven inskred beträffande Finland på sätt, som nyss skildrats. Från 
kurians sida skedde nu också ett principiellt uttalande rörande rätts
läget i den pågående tronkampen i Sverige. Uttalandet återfinnes i 

clipeusque Sueorum», sora lagts till griftero under den bekanta gravstenen i 
Linköpings domkyrka, och som synes åsyftas i rimkrönikan. Den speciella 
förbindelsen Linköping—Finland bör också i sammanhanget uppmärksam
mas. Se härom senast L i 1 j e h o 1 ra, Jon Jarl och gravskriften över Johan
nes dux i Linköpings domkyrka (Rig. 1937, s. 71 ff.), och S t a d e , »Den 
store Jon Jarl» (Hist. tidskr., 1939, s. 113 ff.). Att Jon Jarl skulle vara 
identisk med Sverker d. ä:s horostratiskt ryktbara son Johannes finner jag 
uteslutet. 

" DS 136. 
14 Dansk motsättning gent emot Knut Erikssons Sverige är gång efter 

annan skönjbar. Se härom W e s t m a n , a. a., s. 188 ff. Beträffande ett 
danskt tåg till Öland 1170 se W o s t m a n, a. a., s. 148. Motsättningen 
tycks ha framkallat en viss konkurrens länderna emellan i Balticum. Se 
undertecknads ovan a. a., s. 62 f., samt W e s t m a n , a. a., s. 244. 
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en påvlig skrivelse av den 13 november 1208 till biskopar i Sverige. 
Påven återgav först vad som blivit honom berättat rörande de sven
ska inbördesstridigheterna; denna skildring, helt hållen i sverkersk 
anda, har i det föregående blivit berörd.a I högtidliga ord förkla
rade därefter den helige fadern, att konung Sverker stode under kyr
kans speciella beskydd och att hans rättmätiga anspråk på Sveriges 
krona skulle understödjas genom kyrkligt ingripande mot våldsman
nen Erik Knutsson.16 

Den stora maktkampen i Sverige led nu emellertid mot sitt slut. 
Varken Danmark eller påven förmådde till sist stå emot den svenske 
helgonkonungens baner. Omslaget kom hastigt och brådstörtat. I juli 
1210 stupade Sverker d. y. Karlsson vid Gestilren. Redan i slutet av 
samma år skedde försoningen med Danmark genom konung Erik 
Knutssons giftermål med Rikissa, Valdemar Seiers syster, ooh med 
påven-kyrkan genom konungens kröning, den första i Sveriges hi
storia. Vad försoningen innebar, fick ett klart uttryck i det högtid
liga manifest, som den mäktige påven Innocentius III till konung 
Frik Knutsson under dennes sista år (1216) utfärdade.17 På därom 
från Sverige framställd begäran bekräftade påven konungens krö
ning och upptog honom och hans rike i sitt påvliga skydd. Han stad
fäste dessutom konung Erik i innehavet av hans rike och det land, 
som hans förfäder erövrat från hedningarna och han själv än ytter
ligare kunde från dem vinna, med rätt för honom att där insätta en 
eller två biskopar lydande under Uppsala ärkestol. På det mest offi
ciella sätt, som tidens omständigheter medgåvo, hade sålunda konung 
Eriks släkt förklarats vara i legitim besittning av såväl Sveriges rike 
som det genom samma släkt erövrade Finland. Vi kunna dessutom 
vara frestade att. antaga, att bakom de påvliga erkännandena låg — 
åtminstone enligt svensk uppfattning — ett tyst erkännande även på 
en tredje och sista punkt: konung Eriks helgonskåp. 

I mitt tidigare omnämnda arbete om Götarnas rike har jag mot 
bakgrunden av den gamla motsättningen mellan det mera kristna 
Götland och det mera hedniska Svetjud uttalat, att Erik den helige 
blivit symbolen för det svenska rikets slutligt vunna enhet, i det att 
hans martyrdöd gav slutbekräftelsen å Svetjuds kristlighet och där-

15 Se ovan s. 271. 
" ST 59. 
" ST 64. 
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ined också å landets politiska och kulturella homogenitet. Med ut
gångspunkt i de ovan behandlade företeelserna skulle man häremot 
kunna anmärka, att just striden mellan de sverkerska och erikska 
ätterna är en fortsättning å de gamla götisk-sverkerska misshällig-
heterna. I viss mån är detta sant.18 Men å andra sidan bör man ej 
förbise, dels att konflikten i fråga väsentligen förändrat karak
tär, dels att Götland numera tydligen ej är enhetligt sammanhållet, 
enär det götiska kärnlandet Västergötland från början graviterat mot 
det erikska Svetjud. Denna senare fråga skulle emellertid väl för
tjäna en särskild granskning. 

Jag har slutfört min lilla undersökning. Det synes mig otvivel
aktigt, att de i undersökningen vunna resultaten i någon mån kunna 
kasta ett nytt ljus över det problem, som varit föremål för denna stu
die, problemet om Sveriges helgonkonung i verkligheten och i tra
ditionen. 

18 Jfr Götarnas rike, s. 122 f. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

S V E N T U N B E R G : Erich der Heilige, der Heiligenkönig 
Schwedens. 

In obenstehonder Studio hat der Verfasser zu dom eigentiimlichen Problem 
Stellung genommen, das die Quellenverhältnisse beztiglich der Geschichte 
Erichs des Heiligen bieten. Diese Quellenverhältnisse werden nämlich durch 
einen auffälligen Unterschied zwischen den spärlichen und spröden gleich-
zeitigen Angaben und der reichen späteren Tradition charakterisiort. Dor 
Verfasser hat die Lösung des Problems darin gesucht, dass seitens des mit 
Erichs Geschlecht konkurrierenden Stenkilgeschlechts eine starke Propa
ganda gefiihrt worden ist, um die Erinncrung an Erich den Heiligen zu 
verdunkeln. Eino Anzahl uinstrittener Fragen in der Geschichte des späteren 
12. Jahrhunderts und des bcginnendcn 13. Jahrhunderts scheint auf diesem 
llinlergrund seino natiirliche Krklärnng zu erhållen. 


