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Flyttningen at) ärkebiskopssätet och Erik den heliges 
reliker 1273 från Uppsala till Östra Aros. 

Av 

CARL M. K J E L L B E R G . 

Joc. Carl R. af Ugglas framställning i Fornvännen, haft. 
3—4 (1918), av parallellen emellan flyttningen av Vår
frukyrkan i Ulm och flyttningen av domkyrkan i Upp

sala till östra Aros är av synnerligen slort intresse. Dock har 
förf. vid sin framställning kommit in på frågan om tiden för 
flyttningen av biskopssätet, domkyrkan och S:t Eriks reliker 
från Uppsala till Östra Aros, varvid han vill fastslå, att flytt
ningen skulle ha skett 1290 och till "ecclesia lignea" incm 
den då påbörjade domkyrkans murar, men att uppgiften om 
1273 som tidpunkten för flyttningen skulle vara felaktig, och 
sålunda ingen flyttning av relikerna skett från någon plats i 
Ö. Aros till nuvarande domkyrkan, utan direkt från G. Uppsala. 

Sysselsatt i och för ett större arbete även med undersök
ning rörande åsyftade flyttning av biskopssätet har jag kom
mit till ett helt annat resultat än doc. af Ugglas, beroende 
därpå, att jag utnyttjat hela det tillgängliga materialet och 
ställt det i sitt tillbörliga sammanhang, utan att fästa avseende 
vid mer eller mindre vågade konjeklurer. Jag skulle nu önska 
att få framlägga delta resultat. 

Den 5 sept. 1258 medgav påven Alexander IV, på därom 
gjord anhållan, vederbörande rält att få flytta 'ecclesia" i Upp
sala med bibehållande av sitt gamla namn till en annan mer 



70 Carl M. Kjellberg. 

lämplig plats och gav biskopen i Västerås i uppdrag att å på
vens vägnar verkställa denna flyttning, dit han ansåg lämp
ligt1. I Gregorius IX:s dekretalsamling av 1234 uttalas den 
bestämda meningen, att det endast tillkommer påven alt med
giva "translationes episcoporum et sedium mutationes"2, vilken 
bestämmelse vilar pä Innocentius III:s brev till patriarken i 
Antiochia 31/i2 11983. En dylik tillåtelse gav Innocentius också 
25/s 1204 biskopen och kapitlet i Luna, nämligen alt man skulle 
få flytta 'episcopalem cathedram" från Luna till Sarzana4, som 
sedan förblivit biskopssäte. Flyttningen av Uppsala ärkebi
skopssäte drog ut på tiden, tydligen emedan man ej förfogade 
över erforderliga medel. 

Emellertid kallade k. Valdemar vid sin vistelse i Söder
köping i sept. 1270 till sig de förnämsta prelaterna och rikets 
stormän för att hälla en allvarlig överläggning om Uppsala 
domkyrkas tillstånd och framtid. Därvid beslöt konungen den 
22 sept. med stormännens samtycke att flytta kyrkan till en 
annan plats "retento sibi antico nomine et iuribus omnibus". 
Stormännen beseglade brevet, som varit försett med 12 sigill5. 
Konungen tog tydligen initiativet till flyttningens verkställande 
och fick stormännen på sin sida. Det dröjde också ej längre 
än till följande år, då rikets biskopar (ej ärkebiskopen med, 
ty ämbetet var vakant), församlade i Östra Aros den 9/g, 
utfärdade avlatsbrev för dem, som lämnade bidrag till dom
kyrkans flyttning till lämpligare plats, emedan kyrkan sak
nade egna medel härtill6. Samma dag vidimerade biskop Karl 
i Västerås nyssnämnde påv. Alexander lV:s bulla angående 
flyttningen och förklarade, att han med tillbörlig vördnad upp-

1 SD, n. 451. Brevet finns i orig.-vidimation av biskop Karl i Västerås 
»/» 1271. SD, n. 555. Jfr Kjellberg, Från Fyris slätter, s. 58. 

2 c. I, X de träns, episc. I, 7 (jfr c. 3—4). 
3 Pot thas t , Regesta pontificum romanorum, n. 511—512. 
4 A. a., n. 2161. 
5 Efter orig. i riksarkivet i SD, n. 546. 
8 Efter orig. i riksarkivet i SD, n. 554. 
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fyllde det apostoliska uppdraget och medgav med apostolisk 
auktoritet kapitlet i Uppsala rätt att flytta "ecclesia" till Östra 
Aros1. 

Det återstod nu att praktiskt verkställa själva flyttningen, 
beslut om saken var definitivt fattat. Man kunde givet nu ej 
längre uppskjuta densamma, utan måste snarast möjligt sätta 
den i verket. I den 1344 upplagda Liber ecclesie Upsaliensis, 
vanligen kallad registrum ecclesie, som sälunda är nedskriven 
endast omkring 70 år efter händelsen, säges om ärkebiskop 
Folke, att han som ärkedekan *procurauit licenciam transla-
cionls sedis ad nouam Vpsaliam et fecit etiam eandem"-. Folke 
var ärkedekan redan 12533 och nämner sig som sådan även 
12694, men innehade denna värdighet ännu längre. I samma 
källa säges nämligen Folke vid tiden för konciliet i Lyon av 
påven Gregorius X blivit utsedd till ärkebiskop i Uppsala. 
Kyrkomötet i fråga hölls -jb—17/T 12745 och den 17 aug. samma 
år avlät Gregorius X en bulla till Folke om hans utnämning6, 
vadan uppgiften om tiden för densamma i Liber ecclesie är 
fullt korrekt. Bullan har naturligen varit på väg en tid, innan 
den kom till Sverige och Folkes kännedom. Före 2-A-> 1275 

1 Efter orig. i riksarkivet i SD, n. 555. 
2 SRS, III, 2, s. 99. SD, V, s. 299. Bör framhållas, att anteckningarna 

i Iiber ecclesie äro avskrifter av äldre anteckningar, sorn då förelägo upp
tecknade i skrift. 

3 SD, n. 414. 

* SD, n. 541. 
5 Pot thas t , Regesta pontificum, II, s. 1681 ff. 
6 Bullan, ställd till 'Fulconi, electo Upsaliensi', är intagen i påven 

Gregorius X:s registratur (Reg. ann. Ill, n. 23, f. 135) och daterad Lyon 17/s 
1274 (Les registres de Grégoire X, n. 392). Efter samma registratur har tyd
ligen Vastovius , Vitis aquilonia (Colon. Agripp. 1623), s. 186, tryckt bre
vet i fråga. Avtrycket i SD, n. 579, är gjort efter sistnämnda arbete. — I 
kallelsen 13/4 1273 till nyssnämnda kyrkomöte i Lyon, sädan den är tryckt 
hos Vastovius och i SD, n. 567, säges den vara adresserad till "Nidrosensi 
et Fvlconi Vpsalensi Archiepiscopis", men i registraturet för nämnda dag 
heter det endast: "Nidrosensi et Ubsalensi archiepiscopis", Folkes namn så
lunda, som var att vänta, ej nämnt (Les registres de Grégoire X, n. 307). 
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har dock underrättelsen ankommit hit, ty nämnda dag utfär
dade Folke själv som ärkebiskop ett brev1. 

Orsaken till, att efter ärkebiskop Lars död 1267 och före 
1274 ingen ärkebiskop blivit tillsalt, får man veta av nyss
nämnda påvens bulla om Folkes utnämning. Påven Klemens 
IV (död 29/u 1268) ville nämligen genom provision tillsätta 
ärkebiskop, varvid hans val föll på domprost Sasser (Sacherus) 
i Lund, som dock ej ville ta emot värdigheten, utan skriftligen 
avböjde den hos påven"2. Det blev nu sedesvakans vid kurian, 
och Gregorius X valdes först 1/o 1271. Han önskade emel
lertid besätta ärkebiskopsstolen och hans blickar föllo på Folke, 
som han förnummit vara bekant för kunskaper, goda seder 
samt erfarenhet i andliga och världsliga ting3. Det har natur
ligen tagit rätt lång tid i anspråk, innan påven från Sverige 
inhämtat erforderliga underrättelser om Folke och ärendet bli
vit slutbehandlat. Folke var emellertid ärkedekan i Uppsala 
ännu i aug. 1274. Före denna tid har sålunda flyttningen av 
ärkebiskopssätet skett. I nyssnämnda Liber ecclesie har man 
å bladets övre kant, där anteckningen om Folkes åtgärder i 
avseende å flyttningen förekommer, i senare hälften av 1300-
talet infört följande: "Anno domini M°CCLXXII1° translatus 
est beatus Ericus de antiqua Vpsalia ad nouam ecclesiam me-
tropolitanam presentibus dominis Waldemaro, Fulcone archie-
piscopo et aliis nobilibus4. Mot korrektheten i denna notis 
kan man anmärka, att Folke ej var ärkebiskop 1273, och att 
den nya kyrkan i Uppsala ej var färdig. Dock kunna dessa 
oriktigheter förklaras på ett fullt nöjaktigt sätt. Antecknaren 
har velat framhålla, att flyttningen skedde i ärkebiskop Folkes 
närvaro, utan att anse sig böra betona, att han ännu ej var 

1 SD, n. 589. 
2 SD, n. 579. Jfr Reuterdahl , Sv. kyrkans hist. II, 2, s. 381. 
3 SD. n. 579. 
4 SRS, III, 2, s. 99, not. e). — SD, V, s. 299 not. — Nr 25 av mirak-

lerna synes vilja framhålla, att Folke var ärkedekan, då Eriks reliker ännu 
voro i Gamla Uppsala. (SRS, II, 2, s. 295—96). 
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utnämnd. Med uttrycket "ad nouam ecclesiam metropolita-
nam" behöver han ej avse den nuvarande domkyrkan i Upp
sala, ty den var ju ej ens färdig i slutet av 1330-talct, då no
tisen kom lill. Uttrycket innehåller i själva verket ej heller 
annat, än att Eriks reliker flyttades till det nya biskopssätet, 
"ecclesia metropolitana". Om själva byggnaden vill anteck
naren ej meddela något. Alt k. Valdemar kunnat vara när
varande 1273, då Eriks lik flyttades, möter ej heller något 
hinder, ty då var han ju ännu i utövandet av sin regerings
makt. Beträffande själva året 7275 kan man fråga: Är det 
omöjligt, att Eriks ben då kunde ha flyttats från Gamla Upp
sala till nuvarande Uppsala? Något som i denna punkt ve
derlägger notisens riktighet finns emellertid ej. Dätemot kan 
man framlägga ett positivt bevis för dess riklighet. K. Val
demar utfärdade i Stockholm 2S'n 1273 ett gåvobrev, däri han 
säger, att han i avsikt att hedra "matrem nostram et metro-
polim regni Vpsalensem videlicet ecclesiam" givit nämnda 
kyrka "in translacione reliquiarum beati Erici et martiris glo-
riosi' Spånga kvarn m. m.1. Av brevet framgår, att gåvan 
skett tidigare än brevets datering, d. v. s. före 28/z 7275. 

Till detta kan läggas en notis i det domkyrkans kalen
darium från 1344, som finns infört i samma Liber ecclesie un
der den 4 juli: "Translacio archiepiscoporum de antiqua Vpsa-
lia ad Vpsaliam anno domine M°CC°LXX°tercio'2. En när
mare förklaring till notisen får man i den biskopslängd, som är 
intagen i samma volym och förskriver sig från 1344. Ärkebiskop 
Olov Basatomirs (död 1234) lik säges nämligen ha blivit kvar-
lämnat i Gamla Uppsala 'facta sedis translacione ad nouam 
Vpsaliam, omnium aliorum episcoporum et archiepiscoporum 
corporibus translatis ibidem sepultorum'*. Biskoparnas och 
ärkebiskoparnas kvarlevor hade sålunda flyttats från Gamla 

1 SD, n. 570. 
2 SD, II, s. XVII. 
3 SRS, III, 2, s. 99. SD, V, s. 299. 
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Uppsala i samband med ärkebiskopssätet, men Olov Basato-
mirs lik hade av någon anledning blivit kvarlämnat. 

Inga motsägelser och orimligheter förefinnas sålunda i 
de anförda notiserna, jämförda med andra bevarade käll-upp-
gifter. Ärkebiskopssätet har flyttats under det Folke var ärke
dekan, således före aug. 1274, men efter 9/o 1270, då flytt
ningen beslöts, Erik den heliges reliker ha bevisligen trans-
lerats 1273, ett år som även bestämt uppges i en senare an
teckning, biskoparnas och ärkebiskoparnas lik ha ocksä flyt
tats 1273 i samband med ärkebiskopssätet. Att dessa alla åt
gärder stodo i samband med kyrkans och biskopssätets flytt
ning, förefaller också fullt naturligt. Det torde därför knappt 
och på allvar vara möjligt att bortresonera, att de här anförda 
uppgifterna alla åsyfta flyttningen av ärkebiskopssätet med 
Eriks reliker och ärkebiskoparnas m. fl:s ben år 1273. 

Det gäller emellertid också att se till, huruvida man kan 
anföra bevis för att biskopssätet o. s. v. verkligen var flyttat 
till nuvarande Uppsala kort tid efter 1273 eller t. ex. före 1290, 
vilket sistnämnda år doc. af Ugglas bl. a. vill anse som dom
kyrkans flyttningsår. 7/4 1276 testamenterade Rorik Maltsson 
i Ask jord till Uppsala domkyrka. Testamentet, som finns i 
original, säges vara "datum et actum Arusie sub testimonio 
reuerendi patris domini F. archiepiscopi Vpsalensis et capi-
tull ejusdem ecclesie". I själva brevet säger Rörik även, att 
alla kanikerna kunde intyga, att han var frisk och sund vid 
testamentets upprättande. Det beseglas som daterat i Aros 
med ärkebiskopens och kapitlets sigill1. Man torde väl ej 
kunna förneka, att brevet tydligen visar, att kapitlet då vista
des i Östra Aros. Den 21/g 1276 gör k. Magnus "actum in ori
ental! Arusia" en gåva till Sko kloster, varvid som vittnen 
uppräknas ärkebiskopen, domprosten och 7 kaniker vid Upp
sala domkyrka2, d. v. s. hela kapitlet, som sålunda också då 

1 SD, n. 610. 
2 SD, n. 618. 
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vistades i Aros. 2:,/4 1280 utfärdade ärkebiskop Jakob actum 
et datum Arusii brev, som beseglades med hans och kapitlets 
sigill, varvid kapitlet säges ha lämnat sitt samtycke till hans 
i brevet gjorda disposition1. Samma dag utfärdade han ett 
annat brev, som också beseglades med hans och kapitlets si
gill. Det är actum et datum Vpsalie, varvid dock bör märkas, 
att man i brevet börjat att skriva Aro, men sedan ändrat det 
till Vpsalie-. Det torde sålunda icke kunna lida tvivel, att Aros 
då var biskopssäte, och att kapitlet då fanns där. 1281 bodde 
dessutom ärkebiskop Jakob på holmen i ån3. Slutligen säges 
i k. Magnus brev 12/5 1286 "Arusie, que nunc Vppsalia dici-
tur", dä domkyrkan fick fisket under bron4. Från denna tid 
talas endast om Uppsala, när det gäller biskopssätet. I ett 
brev av 1T/e 1290 "actum Vpsalie" namnes "gardianus fratrum 
minorum Vpsalie"5, varmed förstås det redan tidigare nämnda 
gråbrödraklostret i Östra Aros, ty i Gamla Uppsala fanns intet 
dylikt kloster. Det oaktat talas det i ett originalbrev af 1292 
ännu om "fratribus Ostraaros'6. 

Efter föregående redogörelse kan det vara lämpligt att taga 
till omprövande, huruvida landsarkivarien L. Weibulls skäl för, 
att med i k. Valdemars brev 28n 1273 nämnda "translacio be-
ati Erici regis et martiris" avses skrinläggning i Gamla Upp
sala domkyrka, kunna vara "av en särdeles övertygande art"7. 
Weibull säger8, att i belysning av det diplomatiska materialet 
"måste" det nyss anförda uttrycket avse "relikernas transla-
tion inom kyrkan i Gamla Uppsala", sålunda ej en translation 
från Gamla Uppsala till Östra Aros. Vad säger då det diplo-

1 SD, n. 698. Original. 
2 SD, n. 699. Original. 
3 Hanaholm, apud Hanaholm. SD, n. 730—32, 734. 
4 SD, n. 913. 
5 SD, n. 1015. Original. 
6 SD, n. 1053. 
7 C. R. af Ugglas, Ecclesia lignea {Fornvännen 1918, s. 231). 
8 Erik den helige {Aarbeger etc. 1917, s. 109 not). 
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matiska materialet, som W. stöder sig på? 1271 beslutes flytt
ningen, 1278 (om delta år är säkert) utfärdar domprost Björn 
sitt testamente, då han ger 800 mark "ad edificationem eccle
sie maioris" och i Johannes Karlssons till Fånö testamente 
29/i2 1279 namnes kyrkan i Uppsala vid sidan av minoriter-
bröderna i Östra Aros ("ecclesie Vpsalensi vnam marcham arg., 
fratribus minoribus in Ostraaros 1 marcham arg."). Sistnämnda 
brev skulle visa, att flyttningen ej ännu ägt rum1. Alt inne
hållet i Björns testamente ej på minsta vis omöjliggör 1273 
som året för flyttningen, är klart, ty under hela den följande 
tiden testamenteras och doneras ofta till domkyrkobyggnaden. 
Att ecclesia Vpsaliensis 1279 namnes i samma brev som brö
derna i Östra Aros, bevisar ingenting, ty 1292. då även enligt 
Weibulls mening både biskopssäte och reliker måste vara flyt
tade, omtalas i nyss anförda originalbrev "fratres in Östra
aros", ehuru k. Magnus 1286 sagt: "Arusie, que nunc Vppsa-
lia dicitur". Flera dokumentariska bevis anför ej W., och dem 
han anför bevisa ingenting emot andra källors uppgifter om 
flyttningen 1273. Dokumentariska bevis styrka däremot sna-
nare, att flyttningen skedde sistnämnda år. 

Återstår att se, om man med uttrycket "in translacione 
beati Erici regis et martiris gloriosi" i k. Valdemars brev av
sett skrinläggning av helgonbenen, "ett uppflyttande av de
samma till ett för menighetens tillbedjan åtkomligt helgedoma
kar"2. I hela Liber ecclesie användes translacio i bemärkel
sen av flyttning från en ort till en annan, ej i betydelsen av 
skrinläggning. 1 kanoniska rätten betecknar man med trans
lacio flyttning av biskopssäte eller av en biskop från en kyrka 
till en annan (se ovan s. 70). Emellertid finnas skäl, som tala 
för, att Erik blivit skrinlagd redan före 1273, om man också 
bortser ifrån, att på den avbildning av hans äldre helgonskrin, 
som fanns i domkyrkan före branden 1702, stod att läsa: 

1 A. a., s. 108, not. 
2 Ugglas, A. a., s. 231. 
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"Translate sunt reliquie ejus anno domini mcclvii (Pering
skiöld, Monum. Ullerak. s. 50 o. pl.). I den mirakelsamling, 
som åtföljer Eriks levnadsteckning i Liber ecclesie, förekom
mer som nr 2 en berättelse om en minoriterbroder från Got
land, som låg sjuk i gråbrödraklostret i Uppsala. Det hände 
då i gångdagarna (in diebus rogationum), att beati Erici kropp, 
som sed är, offentligen i högtidlig procession och under sång 
bars frän Uppsala kyrka till Aros (ab ecclesia Upsalensi ad 
Arusiam). Den sjuke munken frågade, vad det var för sång, 
och bröderna svarade, att man fötde Eriks skrin genom brö
dernas gård (quod scrinium beati Erici per domum fratrum 
transiret)1. Broder Rodgerus, så hette munken, åkallade då 
S:t Erik och blev fullt helbregda samt förkunnade sedermera 
själv miraklet i Aros (apud Arusiam). Det tillägges sedan i 
samma berättelse: "konungen, alla prelater och ädlingar sågo 
honom kort därefter i Söderköping botad" ("quod paruo post 
rex et omnes prcelati et nobiles Sudercopie Svecie sanatum 
viderunt")2. Att berättelsen menar, att relikskrinet verkligen 
fördes från Uppsala, där det förvarades, till Aros i högtidlig 
procession, är otvetydigt, och sålunda innan det blev över
flyttat till nuvarande Uppsala. Tiden för transporten förläg-
ges till gångdagarna, som inföllo måndag och tisdag efter bön-
söndagen, då dylika processioner över åkrar och fält ägde 
rum3. Det bör anmärkas, alt åren 1259, 1270 och 1281 in
föll bönsöndagen den 18 maj (S:t Eriks dag) och 1254 den 17 
maj, men ingen gäng den 16 under hela 1200-talet. Möten i 
Söderköping av konungen och stormännen känner man från 
•»/g 1270 och 29/T 12814. Att broder Rodgerus förkunnelse av 
miraklet skett inför konungen och de "prelati et nobiles", som 
just --lh 1270 voro samlade för alt överlägga om flyttningen 

1 SRS, II. 2, s. 278. 
2 A. a., II, 2, s. 280. 
3 Neovius, Chron. Scand. (Helsingfors 1906), s. 40. 
4 SD, n. 546 o. 725. 
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av kyrkan och S:t Eriks reliker, synes antagligare, än att den 
ägt rum 29/T 1281, då k. Magnus' gemål kröntes i Söderkö
ping. Att dessa processioner emellan Gamla Uppsala och 
Nya Uppsala ägde rum under hela medeltiden, veta vi, och 
att de ägde rum vid s:t Eriks högtid framgår av Peder Svarts 
krönika, då han omtalar, att kanikerna och borgmästarna i 
Uppsala 1521 skrevo till Gustav Erikssons trupper och bådo 
dem att icke vara dem till hinder, då de vid s:t Eriks högtid 
skulle "föra S. Ericx skrijn och helgedomar medh tilbörligit 
solenniteet och process till gamble Vpsale, som seder war"1. 

Allt vad vi ovan framhållit, torde tydliggöra, att ärkebi
skopssätet och Eriks reliker verkligen flyttats från Gamla Upp
sala till nuvarande Uppsala 1273. Skälen äro så många och 
så tungt vägande, att de ej kunna överändakastas av en eller 
annan mer löst framkastad hypotes. Var man till en början 
förvarade relikerna och hade sin provisoriska domkyrka, kan 
ej på grund av källornas tystnad bestämt uppgivas, men kyr
kor funnos redan flera i Östra Aros, sålunda helga Irefaldig-
hetskyrkan, S:ta Marias kyrka och troligen redan S:t Eriks ka
pell på platsen för Eriks död. I sistnämnda byggnad kunde 
relikerna mycket väl ha fått ett lämpligt förvaringsrum, tills 
dess det blivit möjligt att överflytta dem till domkyrkans om
råde, vilket skedde 1290 till den provisoriska "ecclesia lignea", 
tillika fransmannen Étienne de Bonneuils bygghytta. Det var 
naturligen av vikt för domkyrkan, att Eriks reliker så fort som 
möjligt flyttades inom kyrkans område, så att man ända från 
början kunde göra hans dyrkan förbunden med den nya dom
kyrkan, som skulle uppföras till hans ära. Det var också eko
nomiskt fördelaktigt, att pilgrimer, som vallfärdade till Eriks 
helgedom, för ändamålet beträdde kyrkans eget område. 

Det är därför icke underligt, att en ny flyttning av reli
kerna skedde 1290. Den förhindrar på intet sätt den stora 
translationen från Gamla Uppsala 1273. 

1 Konung Gustaf Ls krönika, utg. av Eden (1912), s. 29. 


