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1. Inledning 

1.1. Inledning 

I denna uppsats kommer jag att studera olika förklaringar till Erikskultens uppkomst samt det 

källmaterial som ligger till grund för förklaringarna. För att analysera förklaringarnas 

förhållande till källmaterialet kommer jag att kategorisera förklaringarna i olika 

förklaringsmodeller. Jag kommer inte att komma fram till vilken av förklaringarna som är 

mest rimlig, däremot kommer jag att bidra till en klarare bild av förhållandet mellan 

förklaringsmodeller och källmaterial gällande Erikskultens uppkomst. 

Erik Jedvardsson var kung i Sverige, troligtvis mellan åren 1156-1160. Han halshöggs i 

Uppsala och helgonförklarades så småningom. Genom Vallentunakalendariet, Erikslegenden 

och Eriksmiraklerna vet vi att det uppstod en kult kring Erik men källmaterialet från denna tid 

är knappt och bristfälligt och det finns flera förklaringar till varför det uppstod en kult kring 

honom (se Stjerna 1898, Ahnlund 1954, Westman 1954, Fröjmark 1998, Lundén 1983, 

Hultgård 1992, Sundqvist 2002). 

Vissa menar att Uppsala, där Erik dödades, är betydelsefullt i förklaringen av uppkomsten av 

Erikskulten. Symboliskt har Uppsala ett stort värde för både den fornnordiska och den kristna 

religionen då de båda religionerna länge levde sida vid sida (det vittnar nutida arkeologiska 

utgrävningar om, se Ljungkvist 2006, och även Adam av Bremen som vittnar om Uppsala 

som hednisk kultplats). De som ser Uppsala och fornnordisk kult som betydelsefullt i 

förklaringen till Erikskultens uppkomst menar att Erik kan ha vördats som helgon på grund av 

den nya religionens avsaknad av flera gudar (se Hultgård 1992, Sundqvist 2002). 

Vissa går längre och menar att Erikskulten inte bara handlar om kultkontinuitet utan att det 

även handlar om Erik som epitet. Förespråkarna för denna förklaring lyfter fram betydelsen 

av namnet Erik, som betyder ”allsmäktige”, och menar att kulten kring Erik har funnits under 

lång tid, även innan Erik Jedvardssons leverne. Erikskulten skulle således baseras på flera 

olika Erikar genom historien, både historiska och icke-historiska (se Stjerna 1898, Ahnlund 

1954). 
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Andra lyfter istället politiska orsaker till Erikskulten. Förespråkarna för dessa förklaringar 

menar bland annat att Eriks son, Knut Eriksson, ville legitimera sin makt och såg därför till att 

hans far helgonförklarades (se Westman 1954, Lundén 1983, Fröjmark 1996, Sundqvist 

2002).  

Förklaringarna kring Erikskultens uppkomst är således flera och skiljer sig åt. Detta leder till 

frågor som vad skillnaden i förklaringarna beror på, hur användningen av källmaterial ser ut 

och hur man kan analysera förklaringarnas förhållande till källmaterialet.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera olika förklaringsmodellers förhållande till källmaterial 

gällande Erikskulten. För att uppnå mitt syfte utgår jag från följande frågor:  

I. Vilka olika typer av förklaringar finns det till Sankt Erikskulten? 

II. Vilka olika källor används som grund för förklaringarna? 

III. Hur ser förklaringsmodellernas förhållande till källmaterialet ut?  

1.3. Metod och material 

För att besvara mina frågor utgår jag från de förklaringar till Erikskultens uppkomst som 

förespråkas av Knut Stjerna (1898), Nils Ahnlund (1954), Knut Westman (1954), Anders 

Fröjmark (1996, 1998), Tryggve Lundén (1983), Anders Hultgård (1992) och Olof Sundqvist 

(2002).  

Vissa av dessa författare får mycket utrymme i mitt resultat medan andra får mindre. Hur 

mycket utrymme de får beror på hur många argument de själva använder i sina förklaringar, 

hur mycket de problematiserar uppkomsten av Erikskulten samt hur många källor de hänvisar 

till eller hur de väver in den historiska och sociala kontexten i sina resonemang. Detta beror i 

sin tur på vilken typ av skrift eller artikel författarna bidragit med samt skriftens syfte.  

Knut Stjernas förklaring är hämtad från avhandlingen Erik den helige: en sagohistorisk studie 

(1898) där syftet är just att studera orsaker till Erikskultens uppkomst. Att avhandlingen är 

skriven 1898 innebär att den har tillkommit i ett annat forskningsparadigm med andra normer 
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och förhållningssätt till både material och metod än de övriga förespråkares texter. 

Användningen av Stjerna motiveras dock av hans tydliga och självständiga tes gällande 

förklaring av Erikskultens uppkomst. Stjerna för långa och många resonemang byggda på 

olika typer av källor vilket innebär att Stjernas förklaring får relativt stort utrymme i mitt 

resultat.  

Ytterligare en författare som får relativt stort utrymme är Sundqvist. Sundqvists förklaring till 

Erikskultens uppkomst är hämtad från avhandlingen Freyr´s offspring (2002) vars syfte är att 

studera konsekvenser av att i forskningsprocessen utgå från teorin om att kungadömet i 

Skandinavien under hednisk tid var sakralt. Erikskultens uppkomst fungerar här som ett 

enskilt exempel på detta. Trots att Erikskulten ägnas en relativt liten del av avhandlingen går 

Sundqvist igenom flera olika tänkbara orsaker till Erikskulten vilket innebär att Sundqvist får 

relativt stort utrymme i mitt resultat. 

Nils Ahnlunds förklaring är hämtad från Den nationella och folkliga Erikskulten (1954) där 

fokus är att beskriva och förklara Erikskultens uppgångar och nedgångar under medeltid och 

framförallt den uppgång som sker från slutet av 1300-talet. Ahnlunds förklaring till 

Erikskultens uppkomst är inte så omfattande varför Ahnlund inte ges så stort utrymme i 

resultatet. 

Knut Westmans syfte i Erik den Helige och hans tid (1954) är att betona vikten av att ta 

hänsyn till den kulturella och historiska kontexten när man förklarar enskilda historiska 

händelser och skeenden. Här fungerar uppkomsten av Erikskulten endast som ett exempel 

vilket innebär att även Westman får relativt litet utrymme i resultatdelen. 

Fröjmark är inriktad på helgonkult i allmänhet i hans Från Erik pilgrim till Erik konung: om 

helgonkulten och Sveriges kristnande (1996) och De nordiska helgonkungarna och deras kult 

intill år 1248 (1998). I hans texter förklaras Erikskulten framförallt som ett exempel på 

kungar som helgonförklaras varför även Fröjmarks förklaring ägnas litet utrymme. 

Tryggve Lundén ger i sin Sveriges missionärer, helgon och kyrkogrundare (1983) en bild av 

missionärer och helgon i Sverige under tidig kristen tid. Erik den helige ägnas ett litet avsnitt 
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där Lundén förklarar uppkomsten av kulten kring honom. Eftersom denna förklaring är 

relativt kort ägnas den inte så stort utrymme i resultatet. 

Slutligen använder jag Hultgård som i sin Religiös förändring, kontinuitet och 

ackulturation/synkretism i vikingatidens och medeltidens skandinaviska religion (1992) är 

inriktad på kultkontinuitet. Erikskulten beskriver Hultgård som ett exempel på kultkontinuitet 

och anger för detta olika källor som han hänvisar till och citerar. 

Jag vill betona att syftet med arbetet inte är att klarlägga huruvida det faktiskt fanns en kult 

kring Erik den helige och hur den i så fall såg ut. Syftet är inte heller att bedöma 

förklaringarnas rimlighet varför jag inte gör en djupare studie av de källor som författarna 

använder. Däremot beskriver jag det källmaterial som ligger till grund för de olika 

förklaringarna och går igenom generella problem och styrkor med det. Jag redogör även för 

hur slutsatser har dragits utifrån källmaterialet.  

Som verktyg i min analys av förklaringsmodellerna och för att kunna föra en djupare 

diskussion av eventuella skillnader mellan förklaringsmodellerna utgår jag från olika 

teoretiska utgångspunkter. Jag använder Elsters olika förklaringstyper för att avgöra huruvida 

det i förklaringsmodellerna handlar om orsaks- eller ändamålsförklaringar och jag använder 

mig av grundläggande hermeneutiska utgångspunkter. 

När det gäller frågan om jag undersöker det jag säger att jag undersöker är det rimligt att 

diskutera användningen av begreppen helgonförklaring respektive helgonkult. I mitt syfte 

framgår det att jag studerar olika förklaringar till uppkomsten av Erikskulten. Eftersom jag i 

praktiken studerar förklaringar till uppkomsten av Erikskulten, men även förklaringar till att 

han helgonförklarades, är det relevant att ställa sig frågan hur det kan påverka mitt resultat. 

Utifrån Fröjmarks (1984) definition av kult och helgonförklaring framgår det att de båda 

fenomenen hänger ihop, samtidigt som de står för olika saker. Enligt Fröjmark (1984) är 

helgon människor som levt ett föredömligt liv och som det skett tecken kring i samband med 

deras död som vittnar om en särskild närhet till Gud. Kult innebär fest till helgon, oavsett om 

helgonet är kanoniserat eller ej, och är ofta initierat från folkligt håll. Själva 

helgonförklaringen sker vid en bestämd tidpunkt och är ofta initierad från kyrkligt eller 

politiskt håll.  
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Eftersom att orsaken till helgonförklaring respektive helgonkult ofta uppstår från olika håll 

samt att de definieras som två sammanhörande men olika fenomen kommer jag att tydliggöra 

när förklaringarna handlar om respektive fenomen.  

1.4. Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera förhållandet mellan förklaringsmodeller och källmaterial väljer jag att utgå 

från Elsters olika förklaringstyper samt en hermeneutisk utgångspunkt. Elsters 

förklaringstyper hjälper mig att kategorisera de olika förklaringarna till Erikskulten och även 

att förstå olika samband mellan förklaringstyp och av val av metod och material. 

Hermeneutiken belyser svårigheter gällande tolkning av fenomen som uppkommit i en annan 

tid och i ett annat rum vilket innebär att det är ett användbart redskap i analysen av 

förklaringsmodellernas förhållande till metod och material. 

Elsters olika förklaringstyper 

Jon Elster (1986) skiljer mellan olika typer av förklaringar till olika fenomen, där 

orsaksförklaringar och ändamålsförklaringar är de vanligaste. I orsaksförklaringar utgår 

författaren från att orsakerna till att något sker ligger i det förflutna varför man söker i det 

förflutna för att förklara skeendet. I orsaksförklaringar förklaras således ett fenomen genom 

dess orsaker (Elster 1986:25-35). I fallet Erikskulten innebär det att orsaker till att kulten 

uppkom söks i händelser och skeenden som sker innan Erikskulten uppkommer. 

Ändamålsförklaringar utgår däremot från att något sker på grund av att någon vill att det ska 

ske och då verkar för det. Forskaren som ändamålsförklarar söker intentioner hos någon som 

får ett fenomen att uppstå. Handlingen ska vara medveten och ha ett ändamål, varför denna 

förklaring kallas just ändamålsförklaring (Elster 1986:51-57). När det gäller förklaringar till 

Erikskulten söks de i människors medvetna handlingar och intentioner. 

Av dessa två förklaringstyper bör ändamålsförklaringar ses som mer grundläggande enligt 

Elster då de är hermeneutiska till sin natur, det vill säga att de strävar efter förståelse av både 

fenomenet och av aktörens vilja och intention för att kunna tolka det (Elster 1986:25, 51-57). 

Elster framhåller dock att orsaksförklaringar och ändamålsförklaringar kan komplettera 
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varandra och behöver inte utesluta varandra (Elster 1986:83). En ändamålsförklaring behöver 

inte utesluta en orsaksförklaring då ett skeende kan förklaras genom en persons avsiktliga 

handlingar men även med hjälp av orsaker som sker innan skeendet uppstår. Man kan säga att 

dessa olika förklaringstyper förklarar olika sidor av samma fenomen; medan 

ändamålsförklaringar förklarar varför något hände förklarar orsaksförklaringar hur något 

hände (en person kan ju ha en avsikt med sin handling utan att kunna påverka det faktiska 

händelseförloppet) (Gilje & Grimen 1992:146). 

Det finns även en funktionell förklaringstyp, men Elster är tveksam till huruvida den kan 

användas för att förklara sociala fenomen (inom biologin är det vanligt med funktionella 

förklaringar då djurs beteenden eller växters förekomst kan förklaras genom att de fyller 

någon funktion i det ekologiska kretsloppet). Det problematiska med funktionella förklaringar 

är att de ofta ligger nära ändamålsförklaringar på så sätt att sociala fenomen som fyller någon 

funktion för en grupp människor ofta uppstår eller fortgår på grund av avsiktliga ageranden 

och därför bör ses som just ändamålsförklaringar och inte funktionella förklaringar. För att en 

förklaring ska vara funktionell ska det handla om ett fenomen som fyller en funktion i 

samhället och det som orsakar att fenomenet består ska vara oavsiktligt (Gilje & Grimen 

1992:147-151). 

Hermeneutik och kontextanalys 

Hermeneutik, läran om tolkning och förståelse, utgår från att all tolkning är kontextuell. Det 

innebär att den som tolkar måste sätta sig in i den kontext som det som tolkas ingår i 

(Lindholm 1980:129-132, 136). Hermeneutiken utgår därmed från att det är svårt att förstå en 

text eller ett fenomen från en annan tid eller annan kultur om man inte delar tillräckligt många 

förutsättningar med detta fenomen. Om vi till exempel saknar kunskap om en viss epok är det 

svårt att förstå de texter som producerats från denna tid. Om det dessutom rådde andra 

kulturella och sociala förutsättningar kan det vara mycket svårt att förstå meningen i fenomen 

eller texter (Gilje & Grimen 1992:175,188).  

När det gäller tolkning är det också viktigt att vara medveten om att de texter och handlingar 

som tolkas redan är tolkade (dubbel hermeneutik). Människor har uppfattningar om hur de är 

och vilket samhälle de vill leva i vilket i sin tur också präglar det samhälle de lever i, något 
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som forskaren måste ta hänsyn till enligt den dubbla hermeneutiken (Gilje & Grimen 

1992:179). 

Det finns ett tydligt samband mellan ändamålsförklaringar och dubbel hermeneutik på det 

sättet att de förra baseras på tolkningar av olika aktörers tolkningar av olika situationer och att 

handlingar förklaras genom att man hänvisar till de avsedda verkningarna. För att tolka det en 

aktör gör och varför den gör detta utgår (åtminstone idealt) ändamålsförklaringar från 

(subjektiva) begrepp som tillhör den handlandes definition av situationen och inte enbart med 

hjälp av utomkulturella begrepp (det vill säga ett ”forskarspråk”, begrepp som aktören inte 

själv använder sig av) (Gilje & Grimen 1992:179,205). 

Att tolka fenomen och handlingar utifrån hur aktörerna själva tolkat sitt samhälle hänger ihop 

med metoden att utgå från den sociala och historiska kontextens villkor vid tolkning. Enligt 

historikern Tosh (2000) talar inte källorna direkt utan fakta är ett resultat av urval och 

tolkning varför det är viktigt att se till den diskurs en handling eller ett verk tillhörde när den 

skapades, för att förstå den (Tosh 2000:86,168).     

1.5. Forskningsläge  

En handfull är de som har studerat och bidragit med egna förklaringar till uppkomsten av 

Erikskulten. De som jag utgår från i detta arbete är Stjerna (1898), Ahnlund (1948, 1954), 

Westman (1954), Lundén (1983), Hultgård (1992), Fröjmark (1996, 1998) och Sundqvist 

(2002). Dessa sju författare och forskare har sina förklaringar till Erikskulten men varken de 

eller någon annan har strukturerat och tydliggjort förklaringarna i olika förklaringsmodeller. 

Inte heller har någon tidigare analyserat dessa förklaringsmodellers förhållande till 

källmaterialet. Därför finner jag en lucka i den forskning som rör frågan om 

förklaringsmodeller gällande Erikskulten och förklaringsmodellernas förhållande till 

källmaterial.  

När man studerar händelser och skeenden från en tid som i princip saknar samtida litterära 

källor blir det naturligt att diskutera vad slutsatser baseras på och hur olika händelser och 

skeenden förklaras. I detta ingår frågan hur man förhåller sig källkritisk och hur man hanterar 

det faktum att källmaterialet är litet. Det har gjorts flertal studier med detta som utgångspunkt 
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(se till exempel Alkarp (1997), Lönnroth (1996), Weibull, C (1915, 1964), Weibull, L (1948, 

1949)).  

Fröjmark är en av de forskare som jag använder i mitt arbete som representant för en av 

förklaringarna till Erikskultens uppkomst men han har också bidragit till forskningen gällande 

förklaringar och tolkningar av helgonkult. Fröjmark (1996) har länge studerat helgonkult och 

påpekar att användningen av källmaterial är avgörande för vilka slutsatser man drar. Han 

förklarar till exempel att orsaken till att olika forskare kommer fram till att det finns olika 

typer av helgonkult beror på val av källmaterial. Används helgonofficier som källa kommer 

man troligtvis fram till att helgonkulten är liturgisk (institutionaliserad och kyrklig) medan 

användningen av källor som tyder på löftesgivande till helgonen vid sjukdom (t.ex. 

Eriksmiraklerna) troligtvis leder till slutsatsen att helgonkulten var folklig. Slutligen kan man 

komma fram till att helgonkulten beror på legitimering av (kunga)makt. Ett helgon kan 

därmed vara institutionaliserat och godkänt av kyrkan utan att ha folklig förankring och 

tvärtom. Slutsatser kring helgonkult påverkas därmed av val av källor enligt Fröjmark 

(Fröjmark 1996:389f). 

Olof Sundqvist (2002) har studerat olika teorier som rör religionsskiftet i Skandinavien och 

hur teorier har påverkats och förändrats utifrån det källmaterial som används. Sundqvist 

betonar vikten av ett kritiskt förhållningssätt till källorna som ligger till grund för olika 

förklaringar av religionsskiftet och helgonkult på grund av avståndet i tid och rum.  

Skillnaden mellan primär- och sekundärkällor blir viktig då det skriftliga materialet om 

förkristen tid till största del är producerad under kristen tid. Det är dessutom svårt att dela upp 

källorna i förkristna och kristna eftersom kristna och hedningar länge levde sida vid sida och 

därmed influeras av varandra (Sundqvist 2002:15, 37-39).  

En del av det kritiska förhållningssättet är enligt Sundqvist att ifrågasätta val av teori. 

Sundqvist gör detta själv i sin avhandling Freyr´s offspring (2002) när han kritiserar 

användningen av teorin om sakralt kungadöme som appliceras på skandinaviska förhållanden. 

Teorin innebär att det ansågs finnas ett släktskap mellan kungarna och gudarna, där kungen 

sågs som gudomlig och kunde bidra till lycka hos folket genom bland annat goda skördar. 

Sundqvist ifrågasätter teorin främst på grund av metoderna där källor från en del av världen 

appliceras på en annan. Sundqvist är också kritisk till att Ynglingasagan, där kungarna 
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refererades till som guds släktingar, använts som historisk källa. Sundqvist tror att man enbart 

symboliskt pratade om ledaren i gudomliga termer (Sundqvist 2002:169).  

Ragnar Björk (1983) studerar i sin avhandling Den historiska argumenteringen hur olika 

forskare går tillväga för att förklara historiska händelser, något som till viss del liknar denna 

uppsats syfte. Björk jämför två av Sveriges mest publicerade historiker (Nils Ahnlund och 

Erik Lönnroth) och kommer fram till att historikernas olika förklaringsresonemang beror på 

att de bottnar i olika vetenskapliga diskurser. Historikernas tillvägagångssätt (för att förklara 

historiska händelser) präglas enligt Björk av olika perspektiv. För att uppnå sitt syfte redogör 

Björk för forskarnas bakgrund samt för förklaringsbegreppet och olika typer av förklaringar. 

Han analyserar historikernas olika metoder för att kunna dra slutsatser kring skillnader och 

likheter. 

Ytterligare en författare som inriktar sig på kopplingen mellan metod och material och de 

slutsatser det leder fram till är Åsa Berggren (2006) som studerar vad som påverkar 

forskarens tolkning i sin Archaeology and sacrifice: a discussion of interpretations. Hon har 

studerat metoder som arkeologer från 1860 till idag har använt när de tolkat offer från 

stenålder till bronsålder/järnålder. Hon kommer fram till att de arkeologer som arbetar utifrån 

vissa valda kategorier och som inte kan passa in det empiriska materialet i sina kategorier 

väljer den kategori som nästan passar, något som enligt Berggren är problematiskt (Berggren 

2006).  

Berggren problematiserar också att många arkeologer har tolkat offrande som ett universellt 

fenomen. Berggren menar att det skett en förändring gällande detta och att brytpunkten verkar 

ligga kring 1980-talet. Innan dess har man varit ganska specifik och kopplat offrandet till 

vissa gudar, att man får något i gengäld och att de flesta offrar för fertilitet. Efter 1980-talet 

har man mer sett till de sociala aspekterna och i vissa fall har man valt att inte ens använda 

begreppet offer. Hur man har sett på offer beror också på val av teori menar Berggren och 

hävdar att i de tidiga teorierna ses offer som gåva till gudarna. Hon menar att även forskarnas 

bakgrund påverkar syn på offer. En kritik mot de tidigare slutsatserna som drogs av forskare 

under 1800-talet är att utgångspunkten från judendom och kristendom är tydlig. Kristendomen 

dominerade och var norm för religionsforskningen i Europa under 1800-talet, vilket 

framförallt kom till uttryck gällande åtskillnaden mellan profant och sakralt (Berggren 2006).  
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1.6. Disposition 

Innan jag redogör för de olika förklaringarna till Erikskulten samt det källmaterial som 

förklaringarna baseras på går jag igenom en bakgrund kring Erik den helige samt den 

historiska kontext som han är en del av, bland annat den religiösa förändring som sker i 

Sverige under denna tid. Därefter redogör jag för förklaringarna till Erikskulten. På det följer 

en beskrivning av det källmaterial som förklaringarna baseras på samt vilka författare som 

använder sig av det specifika källmaterialet. I analysen kategoriserar jag förklaringarna i två 

olika förklaringsmodeller, en politisk och en religiös. Därefter analyserar jag förhållandet 

mellan förklaringsmodell och källmaterial. Här diskuterar jag också vad skillnaderna kan 

tänkas bero på med mina teoretiska utgångspunkter som hjälp. Uppsatsen avslutas med 

slutsatser.  
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2. Bakgrund: Erikskulten och den historiska kontexten 

2.1. Religiös förändring i 1000-talets Sverige
1
 

Kristendomen införs succesivt i Sverige. Även om religionen var känd sen tidigare genom 

handels- och plundringsresor var det först genom mission mellan 800-1000 som läran spreds 

systematiskt. Ansgars första kyrka i Birka år 829/830 påverkade egentligen inte spridningen 

av den kristna kyrkan i Sverige då det till en början endast var kungar och stormän som anslöt 

sig till den nya religionen (Steinsland 2007:467-469). Det var först under 1100-talet som en 

kristen kultur började spridas med kloster och ärkebiskopssäte (Lundén 1983:294). Innan 

biskoparna etablerat sig i Skandinavien var det kungen som fick befolkningen att bekänna sig 

till kristendomen. Denna bekännelse skedde inte alltid frivilligt, metoder som hot om böter 

och fredlöshet kunde tillämpas mot de svårfrälsta (Nyberg 2007:222). Från mitten av 1100-

talet blev kyrkan och kungamakten alltmer beroende av varandra. Kungarna kröntes av präster 

och biskoparna hämtades ur härskarklassen (Nilsson 1998:132-135).  

Om den tidigare religionen, som benämns fornnordisk eller förkristen
2
, vet vi inte mycket 

eftersom att källmaterialet från denna tid är knappt. Genom framförallt Snorre Sturlason får vi 

veta vilka myter det fanns gällande de nordiska gudarna Oden/Odin, Tyr, Ull, Tor, Frö
3
 och 

Fröja (Diehl & Andersson). De fornnordiska källorna vittnar om en fornnordisk religion som 

en handlande religion med riter som en del av det vardagliga livet och inte en uppdelning av 

transcendent och immanent som kristendomen gör (Andrén, Jennbert, Raudvere 2006:12, 

Parker Pearson 2006). 

Steinsland betonar att förkristen religion och kristendom, som skiljer sig åt gällande bland 

annat gudssyn, människosyn, världsbild och kult, var levande samtidigt under lång tid. Medan 

det fornnordiska samhället var ett släktsamhälle, där kvinnorna var en del av den politiska 

makten, där sexualitet värderades positivt och där de döda fortfarande var en viktig del av 

                                                             

1 Användningen av begreppet religiös förändring istället för religionsskifte förespråkas av Rydving (1993) för 

att tydliggöra att religiös förändring handlar om flera samtidiga processer och inte om övergång från en religion 

till en annan. 
2
 Förkristen bör betraktas som en subjektiv och negativ definition (Steinsland 2007:9f). 

3
 På isländska Frey. Har felaktigt fått namnet Frej i vissa sammanhang, enligt Diehl & Andersson. Det bör 

nämnas att Frö inte är en gud inom fornnordisk mytologi utan en van men eftersom det handlar om en gudom 

kommer jag att använda både begreppet gud och van om Frö. 
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släkten var det kristna samhället dess motsats; ett statsamhälle med en central kungamakt, en 

enda gud, där endast männen representerade den politiska makten och där sexualitet 

förknippades med synd och skam (Steinsland 2007:479-484). Ytterligare en skillnad är att 

andligt och världsligt tycks vara integrerat under förkristen tid medan det under kristen tid 

skiljs åt (Gräslund 2001:25, Moyser 2010:445f). 

Den förkristna religionen i Skandinavien var dock inte homogen, det förekom stora regionala 

och sociala skillnader. Arkeologiska spår visar till exempel att riter och ritualer skiljer sig åt 

på olika håll. Människorna tillbad olika gudar på olika sätt och på olika platser (se Andrén, 

Jennbert, Raudvere 2006:13f och Nyberg 2007:221). 

Även den kristendom som spreds i Skandinavien varierade enligt Hefner (1993) som menar 

att kristnandet är en komplex process då det sker utifrån olika kulturella förutsättningar vilket 

leder till att kristna religioner är pluralistiska. Då en enda kultur inte representerar hela 

samhället ser religiös förändring olika ut på olika platser (Hefner1993:4f,18f).  

Inte bara den religiösa förändring som sker i Sverige vid denna tid är komplex utan även 

själva begreppet religion är problematiskt då det är konstruerat utifrån en kristen 

utgångspunkt. Smart (1989) betonar att skillnaderna mellan och inom religionerna är stora 

men lyfter ändå fram olika aspekter som han menar utgör religion, bland annat den rituella, 

den berättande, den sociala och den materiella dimensionen. Han menar att alla religioner har 

vissa ritualer såsom bön eller meditation, att alla har någon form av berättelse eller myt, de 

påverkar våra handlingar och de samlar anhängarna i församlingar eller inom andra 

institutioner (Smart 1989:3-8). Petersson m.fl. (1997) föreslår istället att religion ska 

definieras som ”en uppsättning trosföreställningar, handlingar och känslor, både personliga 

och kollektiva, som organiserats kring föreställningen om en Högsta Verklighet”. Cantwell 

Smith (1962) är kritisk till att definiera religion såsom Petersson och Smart gör eftersom att 

det enligt Smith endast är den religiöse själv som kan förstå sin religion. En som observerar 

religion utifrån kan förstå det religiösa systemet men ändå missa religionens substans – 

eftersom religionens substans inte är observerbart. Smith benämner detta icke-observerbara 

som faith (svåröversättligt till svenska men går att jämföra med förlita, ha tillit till, ha 

förtröstan). Däremot betonar Smith att den kumulativa traditionen, det som religioner har 
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producerat historiskt som kyrkor, tempel, texter och myter, går att studera (Smith 1962:26-

31).  

Trots att själva användningen av begreppet religion är problematiskt är det användbart för att 

förstå den process som sker i Sverige under denna tid. Horton (1971) menar att övergången 

till kristendom ofta är resultat av att den ursprungliga religionen influeras av kristendomen. 

Ofta bildas en ny religion där den (första) tagit delar från den (andra) och bildat en (tredje) 

variant. Detta kallas synkretism, en ny religion som skapas som en följd av religiös 

förändring, och är inte ovanligt där olika religioner möts. Utan kontaktytor hade troligtvis inte 

kristendomen slagit igenom. Enligt Horton är det avgörande för religionsskifte, inte externa 

influenser som mission, utan redan existerande strukturer och värderingar. I en religion där 

flera gudar samexisterar blir steget till att tro på ytterligare en gud inte så stort (Horton 1971: 

92, 97, 99). 

När det gäller kontinuiteten mellan det ”gamla” och det ”nya” inom ramen för religiös 

förändring finns det skeenden och fenomen som tyder på just kontinuitet från den förkristna 

tiden i Sverige. Steinsland exemplifierar genom att visa på symboler som trädet som är en 

viktig symbol inom både kristendom (kunskapsträdet i Gamla Testamentets skapelsemyt) och 

förkristen religion (Yggdrasil)
4
 (Steinsland 2007:489-490). Att tidigare riter och kulter 

fortsätter att förekomma eller vara en del av det vardagliga livet kallas kultkontinuitet, ett 

begrepp som har betydelse för förklaringsmodellerna i denna uppsats vilket innebär att jag 

återkommer till det i min analys. 

När det gäller kristnandet i Sverige verkar Uppsala ha spelat en speciell roll. Enligt Ljungkvist 

(2006) har Gamla Uppsala blivit något av en symbol för den gamla religionen, både på grund 

av arkeologiska utgrävningar som vittnar om hednisk kult under 1000-talet (man har bland 

annat hittat många och stora gravfält) men även på grund av Adam av Bremens och Snorres 

historieskrivning (Ljungkvist 2006:165).
5
 

                                                             
4
 Jämförelsen är intressant eftersom att symbolen är viktig inom båda religionerna men dess betydelse är mycket 

olika. Tankarna om synd, nåd och frälsning kopplades till kunskapsträdet och kristendom medan Yggdrasil och 

Oden kopplades till kunskap, visdom och insikt (se Steinsland 2007:492). 
5 Enligt Ljungkvist har Adam av Bremens och Snorres historieskrivning bidragit till en exploatering av Gamla 

Uppsala som hednisk kultplats. Ljungkvist betonar att källmaterialet från denna tid är knappt och att hednisk kult 
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2.2. Sankt Erik och kulten kring honom 

Fröjmark menar att helgonkulten under medeltiden påminde om den hedniska tidens riter och 

bidrog därför till en känsla av ”lokal identitet”. Platser eller sedvänjor med religiös betydelse 

från förkristen tid knöts under tidig kristen tid till helgon (Fröjmark 1996:387-389).  

Under medeltiden började kungar som ansågs ha dött som martyrer helgonförklaras
6
. Kungen 

ansågs leva hos Gud och var fortfarande verksam genom att till exempel bota sjuka. 

”Mirakel” tecknades ned och var bevis på att den döde var ett helgon. För att vörda minnet av 

den döde öppnades dennes grav för att ta upp den döde (elevatio) och en ny gravplats gjordes 

i ordning. Kvarlevorna lades i skrin (translatio) i anslutning till altaret. Denna translationsdag 

blev ofta helgonets årliga festdag i kalendern. För att sprida kännedom om helgonet skrevs en 

helgonbiografi (vita) där man också skrev in de mirakler som inträffat i anslutning till 

helgonet (Fröjmark 1998:191,194). 

Av alla helgon var endast ett fåtal kanoniserade (helgonförklarade av påven). Sankt Erik var 

inte helgonförklarad av påven och därmed inte kanoniserad. Erik Jedvardsson var kung, 

troligtvis i Västergötland, från ca 1155/56 till 1160 då han dödades (Ahnlund 1954:118). Erik 

verkade i en tid av ättestrider mellan Erikarna och Sverkarna (Sverkarnas siste kung var Johan 

Sverkersson, död 1222) (Nilsson 1998:135). En orsak till ättestriderna var enligt Line (2007) 

oenighet kring gregoriansk praxis där Erikska ätten ska ha varit motståndare till medan 

Sverkarna ska ha varit för denna praxis (Line 2007:348). Källmaterialet från kung Eriks tid är 

dock knapphändigt men vi vet att han har en egen festdag i Vallentunakalendariet från 1198 

vilket innebär att det uppstod en kult kring honom (Fröjmark 1996:408 f).  

                                                                                                                                                                                              

varierade mellan olika platser i Uppsalaområdet, mellan olika tider (folkvandringstid, yngre järnålder och 

vikingatid) samt mellan olika grupper i samhället. Exploateringen av platsen har lett till att man inte utforskat 

andra platser lika utförligt vilket gör det svårt att bedöma huruvida Uppsalas betydelse egentligen varit större än 

andra platsers (se Ljungkvist 2006). 
6 Den förste kungen i Skandinavien som helgonförklarades var Olav Haraldsson, död i Stiklestad, nära 

Trondheim 1030. I slutet av 1000-talet fick Danmark sin första martyrkung; Knut den helige (se Fröjmark 

1998:191). 
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Enligt legenden om Erik halshöggs han på Kristi himmelfärdsdag
7
, av danske Magnus 

Henriksson (som gjorde anspråk på den svenska kronan) (Fröjmark 1996:408f). Innan Erik 

halshöggs deltog han i en mässa i kyrkan Helga Trefaldighet i nuvarande Uppsala
8
. Under 

mässan fick han veta att en krigshär var ute efter honom men istället för att snabbt samla ihop 

en egen styrka ville Erik höra klart mässan först (som den gode kristne kungen han var). 

Utanför kyrkan halshöggs Erik och på platsen där blodet flöt sprang en källa upp enligt 

legenden. Som tecken på Eriks helighet fick en blind kvinna som fuktade sina ögon med 

vattnet sin syn tillbaka (Lundén 1983:295). 

Om vi vet lite om tiden då Erik var verksam som kung vet vi desto mer om tiden då 

Erikskulten får en nationell prägel. Lovén (2004) menar att Erikskulten upplevde tre faser. 

Den första fasen var under sonen Knuts styre då Erik helgonförklarades
9
. Nästa tillväxtperiod 

var i mitten av 1200-talet när domkyrkan flyttades till Östra Aros (nuvarande Uppsala) och 

Erikskultens pilgrimer bidrog till att finansiera katedralbygget (Lovén 2004:8f). Den sista 

fasen av Erikskulten skedde kring 1430-talet då Erik började fungera som en nationalsymbol i 

en tid då Sveriges gränser ständigt omförhandlades och då man periodvis också saknade en 

(egen) kung. Lovén menar att Kalmarunionen som bildades 1397 bidrog till Erikskultens 

uppsving. Nu skulle Norge, Danmark och Sverige ingå förbund, med en gemensam kung. 

Detta ledde till att man ville framhäva det nationella och eftersom Norge hade Sankt Olov och 

Danmark Knut den helige fick Erik den helige representera det svenska (Lovén 2004:9). Från 

och med 1300-talet börjar Erik vördas som Stockholms skyddspatron, Eriksgillen uppstår och 

kyrkorna målas med bilder av Erik (Lundén 1945:35f).  

  

                                                             
7
 I Erikslegenden framgår det att han dog 18 maj på Kristi himmelsfärdsdag, vilket inte stämmer enligt Ahnlund 

och Jönsson. Kristi himmelsfärdsdag inträffade nämligen 5 maj 1160. Sundqvist föreslår att det kanske var den 

18 maj som hans reliker lades i skrinet (Sundqvist 2002:350). 
8 Det är dock inte nuvarande utan en tidigare Helga Trefaldighet som stod på platsen där Uppsala domkyrka idag 

står. 
9
 Lovén hänvisar här till Ahnlund 1954. 
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3. Olika förklaringar till Sankt Erikskulten 

I detta avsnitt går jag igenom de sju olika förespråkarna för de olika förklaringarna till 

Erikskulten. Jag inleder med Stjerna och fortsätter därefter att redogöra för de övriga 

förespråkarna i den ordning de utkom med sina förklaringar.  

3.1. Knut Stjerna  

Arkeologen Knut Stjerna (1874-1909), docent i nordisk och jämförande fornkunskap samt 

arkeolog, förklarar uppkomsten av Erikskulten i sin avhandling Erik den helige: en 

sagohistorisk studie (1898). Stjerna menade att kulten inte utgick från Erik som historisk 

person och hans gärningar utan istället från Erik som epitet, som symbol för en gud, en 

helighet (Stjerna 1898). 

Stjerna betonar att kulten skapades nedifrån, av folket, och inte från kyrkan i Rom eller från 

inhemskt politiskt håll. Som belägg för detta hänvisar Stjerna till två påvebrev
10

 från 1256 och 

1266 som skickades som svar på Uppsalakyrkans strävan efter att väcka påvens intresse för 

Erikskulten. Påvebreven visar att kulten redan var etablerad vid mitten av 1200-talet vilket 

enligt Stjerna tyder på att den var folkligt förankrad. Att den var folkligt förankrad och inte 

initierad från kyrkligt politiskt håll finner Stjerna stöd för i den historiska kontext som visar 

att kyrkan i Rom inte hade ett särskilt vänskapligt förhållande till Erikska ätten och att 

Erikskulten därför inte skulle ha legitimerats tidigare med anledning av just denna kyliga 

relation (Stjerna 1898:9f, 20)
11

.  

Stjerna använder även Västgötalagens konungalängd som belägg för att Erikskulten skapades 

från folkligt håll. Enligt Stjerna är denna konungalängd ”den första säkra urkund, som omtalar 

Eriks helighet” (Stjerna 1898:9). Stjerna citerar avsnittet som handlar om Sankt Erik där det 

framkommer att Eriks själ finns hos Gud och hos änglarna och att hans ben vilar i Uppsala. 

Detta tyder på att folket betraktade honom som helig enligt Stjerna (Stjerna 1898:4). 

                                                             

10 Diplomatarium Suecanum (DS.) 435 och 523.  
11 För att belägga kyrkan i Roms avoga inställning till Erik hänvisar Stjerna till ytterligare två påvebrev, ett som 

skrevs före och ett som skrevs efter Eriks regering. Det första (DS 38.) från 1153 är riktat till S. (Stjerna tolkar 

detta som kung Sverker då förhållandet mellan påven och Sverker ansågs god). Det andra är riktat till Knut 

Eriksson (DS 825, 1191-92). Inget påvebrev ska enligt Stjerna ha skickats under Eriks regeringstid (Stjerna 

1898:2). 
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Stjerna menar att den historiske kung Erik inte var så betydelsefull när det gäller kulten kring 

honom, det vill säga att det inte beror på honom som person att det uppstod en kult kring 

honom. Stjerna motiverar detta genom att hävda att vördnaden av Erik baserades på kulter av 

olika personer, verkliga som overkliga, med namnet Erik samt på hedniska gudar med namn 

som står för liknande betydelse som namnet Erik (Stjerna 1898).  

En av de betydelsefulla personer vid namn Erik som Stjerna nämner är missionären Erik som 

levde ungefär hundra år innan Erik Jedvardsson.
12

  I citat från Adam av Bremen som Stjerna 

anger framgår det att missionären Erik verkade i Uppland i mitten av 1000-talet, att han blev 

halshuggen och att han vördades som helgon. I samma syfte hänvisar Stjerna också till 

Botvidslegenden där det framgår att Erik mördades vid Flottsund i Uppland. Stjerna menar att 

minnena av missionären Erik ska ha smält samman med kung Erik Jedvardsson vilket enligt 

Stjerna förklarar en del av Eriks helighet (Stjerna 1898:14f). 

Erik som dubbelhelgon är en av Stjernas förklaringar till att kulten inte uppstod som ett 

resultat av den historiske Erik själv. Stjerna lyfter även fram fler exempel på att det är namnet 

Erik som är betydelsefullt i frågan om Erikskultens uppkomst. För att styrka sitt påstående om 

att det funnits många kungar, både mytiska och historiska, vid namn Erik hänvisar Stjerna 

bland annat till ”Historia Norvegiae”. Denna källa värderar Stjerna som trovärdig med 

motiveringarna att det finns två handskrifter bevarade (från 1344 och 1333) som är oberoende 

av varandra vilket skulle tyda på att det finns en äldre variant samt att konungalängden inte 

kan ha plockats ihop av ren slump (den senare motiveringen till källans trovärdighet förklaras 

inte vidare). Vissa av kungarna är enligt Stjerna historiska, andra är det inte medan det i 

ytterligare några fall är oklart huruvida de är historiska eller inte. Huruvida kungarna är 

historiska eller inte är dock inte det som är mest intressant enligt Stjerna. Det som är mest 

intressant är att Erik som epitet har varit så betydelsefullt (Stjerna 1898:16f).  

För att visa att Erik var ett vanligt kunganamn hänvisar Stjerna utöver konungalistan i 

Historia Norvegiae även till Saxo Grammaticus, Snorres ”Norna-Gästs saga” (som innehåller 

en kort förteckning på svenska förhistoriska kungar), ”Gautreks saga”, Adam av Bremen, 

                                                             

12 Stjerna kallar den första ”Ericus Peregrinus” och den senare ”Ericus monachus”.  



 

 

 

20 

 

Ansgarslegenden samt runstenarna i Uppland som Stjerna anger som ”Frös gamla 

kultcentrum” (Stjerna 1898:20f). 

Stjerna förklarar Erikskultens uppkomst med själva namnet Erik men går ytterligare in på en 

mer specifik förklaring då han menar att Erik ersätter Frö. Att Erik ersätter Frö motiverar 

Stjerna på följande tre sätt: namnen har samma betydelse, kungar kunde ses som gudar vid 

denna tid samt att kulten kring Frö och Erik liknar varandra. 

Stjerna påpekar att själva namnet ”Erik” betyder ”den alltid mäktige, den allsmäktige” och att 

denna betydelse kommer från betydelsen av ”Freyr (isländska)”/”Frö” som enligt Stjerna 

betyder ”herren, styresmannen”. Att namnet Frö betyder ”herre” finner Stjerna belägg för i 

Skirnesmål (Sången om Skirner) där Frö ger uttryck för sin längtan till jättinnan Gerd.
13

 Att 

namnet betyder herre är en sak men ännu viktigare för Stjerna är att belägga det faktum att 

svearna var positiva till och tyckte om den betydelsen av Frö. Detta påstående finner han 

belägg för i Ynglingasagan där det står att Frö gav upphov till ”god årsväxt” och att han var 

mycket omtyckt. Därför, menar Stjerna, passar namnet Erik bra på Frö: ”Frö-Erik och 

konung-Erik har gemensamt namn” (Stjerna 1898:21-23). Ytterligare förklaring till detta 

samband får vi inte från Stjerna men han återkommer till att det var folket som skapade 

Erikskulten och att Frö var omtyckt hos folket.  

Som ytterligare belägg för Eriks koppling till Frö för Stjerna ett resonemang om att 

sagapersonen Erik Årsäll, som i Ynglingasagan också kallas Frö, blev kallad konung över 

svearna och tog skatt av dem: ”Han var vänsäll och årsäll liksom hans fader”. Detta stödjer 

enligt Stjerna det faktum att Erik är Frö som historiserad svensk kung. Stjerna uttrycker det 

som så att om vi ser till den legendariske Erik, men tar bort det som tillhört den historiske 

kungen Erik Jedvardsson samt Flottsundsmissionären Erik, finner vi självaste gudomen Frö 

(Stjerna 1898:22f). Resonemanget utvecklas inte vidare. 

Kopplingen mellan Erik, Frö och ”årkung” finner Stjerna i ytterligare en källa. Erik 

Jedvardssons barnbarn Erik Knutsson beröms i Västgötalagens konungalängd för att vara en 

god ”årkung”. Detta har snarare med hans namn att göra än hans släktskap till Erik 

                                                             

13 Det bör nämnas att Frö rent etymologiskt också betyder just ”herre” (se svensk etymologisk ordbok: Hellquist, 

Elof 1922).  
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Jedvardsson enligt Stjerna. Stjerna använder detta som stöd för att ytterligare betona 

kopplingen mellan Sankt Erik och Frö: ”Detta är tydligen en inverkan från samma håll, som 

gjort Sanct Erik till sädesväxtens speciella skyddspatron, d.v.s. från Frösmyten.” (Stjerna 

1898:34). 

En viktig del av Stjernas argumentation är att det inte var ovanligt att kungar som dött kunde 

ses som gudomar. Som belägg för detta hänvisar Stjerna till Ynglingatal och Saxo 

Grammaticus. Stjerna menar att de regerande kungarna under hednisk tid ansågs vara 

gudarnas ättlingar, i svearnas fall Frös ättlingar: ”ett av gudens epitet uppfattas självständigt” 

och blir namnet på en heros (halvgud) som sen historiseras (Stjerna 1898:20f).  

Enligt Stjerna är det därmed inte ovanligt att döda kungar uppfattas som gudomliga. Här 

hänvisar Stjerna till ”de nordgermanska folken” och till de anglosaxiska och skandinaviska 

konungalängderna. Ynglingasagan, som Stjerna ser som en av de skandinaviska 

konungalängderna, stödjer sig Stjerna på gällande påståendet att de flesta härskarna i östra 

och södra Skandinavien är ättlingar till Frö och även till Tor. Frö ”heroiserades” under olika 

namn i Svealand och den ursprungliga betydelsen av varje namn, det vill säga Frö, ska ha 

glömts bort eftersom namnet ersatts med nya. Enligt Stjerna är det därför inte konstigt att vi 

inte kommer ihåg att det är huvudguden Frö som ligger bakom kunganamnen, eftersom att de 

fått nya, egna namn allteftersom (Stjerna 1898:18f). 

Stjerna betonar också likheterna i själva kulten kring Frö och Erik i sin förklaring av att Erik 

ersätter Frö. Stjerna påpekar visserligen att vi inte vet så mycket om hur Frö dyrkades i 

Sverige men med hänvisning till vad som var kutym gällande offrande till högre väsen menar 

Stjerna att det offrades i lundar och vid heliga källor till Frö. Stjerna ser här en koppling till 

Sankt Eriks källa som sprang upp vid hans grav och gjorde en blind kvinna seende. Stjerna ser 

också likheter i de ceremonier som utförs inom Frö- och Erikskulten. En Fröceremoni som 

återges i Flatöboken beskriver att Frös bild fördes omkring i landet. I Erikskulten ingick också 

en ceremoni där en fana med Eriks bild samt hans reliker förflyttades i syfte att ge god skörd. 

På Eriks festdag fördes under hela medeltiden Eriksfanan samt hans reliker ut från Uppsala 

(Stjerna 1898:23f).  
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Stjerna betonar de båda kulternas koppling till goda skördar och årsväxt. Frö var sädesväxtens 

gud (Stjerna hänvisar till Adam av Bremen) och Erik ansågs också kunna bidra till goda 

skördar enligt Stjerna med hänvisning till det Eriksmirakel som säger att bönderna ska be och 

offra åt Erik för att råda bot på hungersnöd (Stjerna 1898:24).  

Ytterligare något som stödjer antagandet att Erik var Frö historiserad är Eriks korståg till 

Finland som enligt Stjerna är en omdiktning av Frös friarfärd till Gerd (se Sången om Skirner) 

(Stjerna 1898:25f). 

Slutligen påpekar Stjerna ytterligare en koppling mellan Frö och Erik; Uppsala. Stjerna 

hävdar att Frö dyrkades i Uppsala som även var den plats där Erik dog. Uppsala som kultplats 

var således, vid sidan om namnet Erik, betydelsefullt i förklaringen till Erikskultens uppkomst 

(Stjerna 1898:23).  

Stjerna stödjer sig till viss del även på den historiska kontexten i sina resonemang. Han menar 

till exempel att likheterna mellan Frö- och Erikskulten inte är något konstigt eftersom att 

kristendomen tog upp mycket hedniskt enligt Stjerna. Stjerna hävdar till exempel att 

helgondyrkan var en fortsättning på den antika polyteismen. Att en kung tar över efter en gud 

är inte heller konstigt i sammanhanget och här hänvisar Stjerna till Sankt Olof i Norge som 

tog över Tors funktioner (Stjerna 1898:23).  

3.2. Nils Ahnlund 

Historikern Nils Ahnlund (1889-1957), som har skrivit mycket om medeltida skandinavisk 

historia, betonar liksom Stjerna betydelsen av själva namnet Erik för Erikskulten i sin Den 

nationella och folkliga Erikskulten. Ahnlund lyfter tanken om en eventuell hednisk Erikskult, 

det vill säga, att Erikskulten ska ha funnits innan Erik Jedvardssons levnad. Ahnlund hänvisar 

här till Ansgarslegenden som vittnar om en heroskult
14

 bland svearna där en forntida kung 

Erik vördas:  

                                                             

14 Det vill säga en person som vördas för att den anses vara en blandning mellan kung och gud. 
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De läto bygga ett tempel till ära för den nämnde, tidigare avlidne konungen och började även bringa 

löftesgåvor och offer åt honom såsom en gud. (Vita Anskarii, i Ahnlund 1954:109
15

)  

Ahnlund vill här visa att Ansgar under sitt besök, som skedde omkring 850, 

uppmärksammade denna heroskult av en död kung vid namn Erik. Vem denna forntida kung 

Erik är ägnar inte Ahnlund mycket utrymme. Desto mer utrymme ägnas en annan Erik som 

enligt Ahnlund har betydelse för Erikskulten: den kristne missionären Erik som halshuggs och 

därefter begravs i Flottsund. Ahnlund hänvisar här till Stjerna men menar att källorna har mer 

att säga än det som Stjerna lyfter fram. Angående missionären Erik hänvisar Ahnlund till 

Adam av Bremen som han betraktar som ”vår viktigaste sagesman för Nordens historia under 

missionstiden” (Ahnlund 1954:110). Här använder Ahnlund ett citat från Adam där Adam 

återger danske kungen Sven Estridssons ord: 

Genom hans sannfärdiga och högst fängslande berättelse erfor jag att på hans tid många människor av 

barbarfolken blivit omvända till kristen tro, och att i Sverige liksom i Norge några desslikes kröntes med 

martyrskapet. ”Bland dessa”, sade han, ”vann en pilgrim Erik (Hericus quidam peregrinus) martyriets 

segerpalm genom att halshuggas, medan han predikade hos uppsvearna. (III:54 Bernhard Schmeidler, 

tredje ed. av skolupplagan i Monumenta Germania historica i Ahnlund 1954) 

Ahnlund vill med detta citat visa att pilgrimen Erik uppmärksammats hos Adam som en god 

kristen missionär i det nästintill barbariska Norden (Ahnlund 1954:111). Ahnlund hänvisar 

även till Botvidslegenden som berättar om en man med samma namn och samma öde – Erik 

dödades när hedendomen var utbredd och de kristna levde i skräck: 

Ty så stor hade förföljelsen mot de kristna varit, att de (hedningarna) på allmänna tinget i Flottsund 

(Flötasund) hade dödat en munk vid namn Erik, vilken kropp fördes till Tälje och där begravdes. (i 

Ahnlund 1954). 

Ahnlund menar att Botvidslegenden och Adam pratar om samma Erik (Ahnlund motiverar 

inte heller här sin ståndpunkt) och att det funnits en kult kring Erik (Ahnlund 1954:112). 

Ahnlund menar att det är rimligt att minnena av Erik Peregrinus och sankt Erik smält 

samman, bland annat för att de står efter varandra i Vallentunakalendariet (”Peregrinus 

martyr” festdag inträffar den 17 maj, ”Ericus rex” nästa dag). Ahnlund stannar dock inte här 

                                                             

15 Ahnlund hänvisar härmed till samma citat som Stjerna använder, här förkortat och i annan version. Ahnlund 

påpekar dock att Rimbert, som författat skriften, kan ha misstolkat texten pga att det är Ansgars vänner som 

spridit informationen. Ahnlund förklarar också att själva tempelbyggandet inte behöver handla om ett tempel 

såsom vi uppfattar tempel i modern tid utan att det skulle kunna handla om ett likbål vilket i så fall påverkar 

tolkningen av texten (Ahnlund 1954:119). 
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utan lyfter in en tredje Peregrinus som kan ha betydelse för Erikskulten. Ahnlund föreslår att 

en biskop, den helige Peregrinus som dog 304, tillsammans med missionären Erik samt Erik 

den helige har betydelse för den Erikskult som uppstod. Biskopen Peregrinus hade en egen 

dag i en av de äldre svenska almanackorna, den 16 maj, på vilken man på vissa håll tog ut 

boskapen på bete vilket enligt Ahnlund gav upphov till folkliga bruk. Biskop Peregrinus 

försvann så småningom från kalendarierna, förutom från Vallentunakalendariet 1198, då med 

dagen 17 maj. Ahnlund föreslår med försiktighet (”sammanträffandet ter sig åtminstone värt 

att observera”) att orsaken till att peregrinus och Eriks festdagar kommer efter varandra beror 

på minnet av Ericus peregrinus, martyren. Ahnlund hänvisar inte till källor för detta. Han 

menar att mycket talar för att Eriksmässan i maj fanns före Erik den helige och att det var vid 

den tiden missionären miste livet (Ahnlund 1954:114). Ahnlund hänvisar till Eriksmiraklerna 

för att visa på sambandet mellan Erikskulten och missionären Erik:  

”Den välborne mannen herr Magnus (…) blev plötsligt så sjuk (…) Enär man nu icke såg något hopp om 

hans tillfrisknande och redan börjat vidtaga förberedelser för hans begravning (…) så lovade broder 

Israel, hans systerson, herr Håkan, hans kaplan, samt Knut, hans småsven, att gå barfota från Flottsund till 

Uppsala, om Herren ville ge den dödsjuke så pass hälsa, att han kunde tala några ord och giva dem, som 

vårdade honom, befallningar för sin själs frälsning.” (Mirakelsamlingen 20. Huru herr Magnus fick bot.)  

Enligt Ahnlund vittnar detta budskap i Eriksmiraklerna om att missionären Erik inte var 

bortglömd. Vid vallfärder till Sankt Erik, söderifrån, så skulle man enligt mirakelsamlingen gå 

barfota från Flottsund och det var just i Flottsund som Erik missionären begravdes enligt 

Botvidslegenden påpekar Ahnlund. Ahnlund konstaterar att ”det vore fullt tänkbart, att vi här i 

själva verket ha att skaffa med relikter av gamla kristna kultseder, som ha sitt ursprung från 

tider före Erik Jedvardsson.”. Vördnaden av denne missionär-Erik ska dock ha förlorat i 

betydelse så småningom (Ahnlund 1954:115). 

Att namnet Erik var betydelsefullt finner Ahnlund också stöd för i dess etymologiska 

betydelse, ”allenahärskande” ”ensamkonung” ”den alltid mäktige”.  Att Erik var ett 

betydelsefullt namn vittnar även runstenarna om, påpekar Ahnlund (Ahnlund1954:110). 
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3.3. Knut Westman 

Teologen och kyrkohistorikern Knut Westman (1881-1967) betonar vikten av att ta hänsyn till 

den historiska kontexten när man vill förklara enskilda historiska händelser. I det specifika 

fallet Erikskultens uppkomst betonar Westman vikten av att utgå från de ättestrider och 

samhällsförhållanden som rådde vid tiden för denna kult (Westman 1954).  

Westman hävdar, med stöd i den historiska kontexten, att Erikskulten rör sig om en politisk 

helgonförklaring. Det som enligt Westman talar för att det finns stöd för detta i den historiska 

kontexten är att det finns flera exempel på att söner till kungar ser till att sina fäder 

helgonförklaras efter sin död för att legitimera sin egen makt. Här jämför Westman med Knut 

den helige i Danmark som liksom Erik den helige hade söner som skapade helgonkulter kring 

sina fäder. I samtliga fall handlar det om ättepartier som vill hedra sina grundare i det 

ideologiska syftet att legitimera sin egen makt (Westman 1954:4). 

Förutom ättestrider visar Westman ytterligare exempel på hur den historiska kontexten kan 

förklara Eriks helgonförklaring. Westman lyfter fram Erikskulten i ett historiskt sammanhang 

som präglas av motsättningar mellan landskyrklig respektive gregoriansk praxis. Under 1100-

talet råder det i Skandinavien en konflikt kring hur relationen mellan kyrka och stat ska se ut. 

Den gregorianska
16

 praxis som kommer från kyrkan i Rom förespråkar att kyrkan ska skiljas 

mer från kronan, att kyrkan ska följa sin egen lag (den kanoniska rätten), att kyrkans män inte 

får dömas i världslig domstol, att biskopen ska tillsätta prästerna och att celibat ska införas. 

Trots påvligt påbud om gregoriansk praxis var Sverige mer landskyrklig i sin praxis, 

framförallt gällande tillsättning av kungar och helgonförklaring av kungar.
17

  Därmed inte 

sagt att Sverige hade en enad hållning i frågan. Sverkarna var för gregoriansk praxis medan 

Erikarna stod för landskyrklig sed (Westman 1954:4). 

Vad har då detta för koppling till Eriks helgonförklaring? Westman menar att politiska 

helgonförklaringar, såsom helgonförklaringen av Sankt Erik, var vanliga inom landskyrklig 

praxis. Från gregorianskt håll tog man däremot avstånd från att helgonförklara kungar, även 

om de dött ”för en god sak”. Sveriges ärkebiskop Eskil krönte inte Erik utan troligtvis sattes 

                                                             

16 Efter påven Gregorius VII. 
17 De gregorianska kraven blir någorlunda förverkligade först efter 1250. 
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Eriks krona på vid tronsättningen vid Gamla Uppsala vilket passar in på den tidens 

landskyrkoväsen (Westman 1954:4).  

Westman menar att Eriks inställning till landskyrklig konservatism gjorde att han inte stod på 

god fot med påven. Det gjorde däremot Sverker. Som belägg för detta hänvisar Westman till 

ett påvebrev som förmanar svenskarna att ”hålla sig till den rätta läran”. Westman tror inte att 

det som avses i påvebrevet handlar om att folket inte ska tillbe de hedniska gudarna utan att 

det snarare handlar om att Sverige bör ta avstånd från den konservativa landskyrkliga 

praxisen. Westman formulerar det som att ”man varnar de trogna”. Något som enligt 

Westman skulle styrka detta är att Eriks rival Sverker tituleras som konung av Sverige trots att 

det är Erik som är kung för tillfället. Westmans tolkning är att den romerska kyrkan ser 

Sverker som den rätta kungen (Westman 1954:35). 

Enligt Westman är därmed Eriks helgonförklaring ett resultat av två parallella historiska 

processer; det att politisk makt kan legitimeras genom helgonförklaring av ättegrundaren samt 

av konflikten mellan gregoriansk och landskyrklig praxis.  

3.4. Anders Fröjmark 

Anders Fröjmark (1955-), docent vid Linnéuniversitetet, är inriktad på nordisk medeltid med 

fokus på helgonkult. Fröjmark hävdar två huvudsakliga orsaker till Erikskulten; dels att 

Eriksätten ville legitimera sin makt och dels att Uppsalakyrkan genom helgonförklaringen 

ville uppnå stabilitet.  

Fröjmark menar att Eriks son, kung Knut Eriksson, ville legitimera sin makt och att han 

gjorde det genom att se till att hans far helgonförklarades (Fröjmark 1996:408). Fröjmark 

menar att de ättestrider som präglade tiden kring Eriks död föranledde en kamp hos sonen 

Knut för att legitimera sin makt. Helgonförklaring var vid denna tid ett sätt att hedra sin 

grundare men också en strategi för att legitimera sin makt. Fröjmark hävdar att samma sak, att 

sonen helgonförklarar sin far för att legitimera sin makt, även skedde i Norge där Olof den 

heliges son (Magnus) och i Danmark där Knud Lavards son (Valdemar I) helgonförklarade 
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sina fäder
18

. Fröjmark menar att Knut Eriksson skapade Erikskulten och hänvisar här till den 

historiska kontexten (Fröjmark 1996:408). 

Enligt Fröjmark finns det ytterligare en orsak till att Erikskulten uppstår, nämligen 

Uppsalakyrkans strävan efter stabilitet. Vid denna tid verkade kyrkan i en osäker miljö då den 

tills nyligen varit centrum för den gamla religionen. Kyrkan såg kungamakten som 

betydelsefull då kungen ansågs kunna bidra till stabilitet och trygghet, något som var 

nödvändigt för att kyrkan skulle kunna utvecklas. Att martyrförklara kungen visade enligt 

Fröjmark att handlingen att döda en kung var oacceptabelt (Fröjmark 1996:408).  

Även om Fröjmark utgår från dessa två förklaringar nämner han också betydelsen av gamla 

Uppsala som kultplats. Han har svårt att se kopplingar till helgonkungarna som ersättningar 

för de gamla gudarna men menar att man däremot ”kan (…) hävda att Erik den helige i ett 

annat avseende trädde i de gamla gudarnas ställe, eftersom hans gravplats, (Gamla) Uppsala, 

var den samma som den främsta kultplatsen i det gamla Sveariket.” Här menar därmed 

Fröjmark att området Uppsala ska ha betydelse för Erikskulten (Fröjmark 1998:198). 

Fröjmark slår fast att Erikskulten inte hade folkligt ursprung utan lanserades från 

kyrkopolitiskt håll. Fröjmark anger varken källa eller någon vidare förklaring till detta 

(Fröjmark 1998:195). 

3.5. Tryggve Lundén 

Religionshistorikern Tryggve Lundén (1917-92), som också var präst inom den katolska 

kyrkan (Beskow 2015) förklarar Erikskulten i politiska termer. Enligt Lundén har Eriks son 

Knut Eriksson intresse av att skrinlägga (det vill säga lägga relikerna i sin) sin far då det 

kunde innebära politisk legitimitet. Knut Eriksson efterträder Karl Sverkersson på tronen 

1167, en tid som präglades av maktkamp mellan den Erikska och den Sverkerska ätten och 

enligt Lundén behövde han stärka sin politiska makt. Betydelsen av detta historiska 

sammanhang är enligt Lundén viktigt för att förklara uppkomsten av Erikskulten (Lundén 

1983:297). 

                                                             

18 Angående jämförelsen med helgonförklaringen av Knud i Danmark och Erik betonar Fröjmark att jämförelsen 

kan vara problematisk med anledning av att Knud ska ha dött pga av sin kamp mot de gamla sociala 

traditionerna vilket inte Erik ska ha gjort (Fröjmark i Nilsson 1998:191-193). 
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Lundén hänvisar här till danske Valdemar I som resonerade på samma sätt om sin far. Något 

som styrker påståendet att Knut Eriksson själv bidrog till sin fars helgonförklaring var enligt 

Lundén att Erik troligtvis skrinlades under Knuts styre. Att Erik betraktades som helgon i 

slutet av 1100-talet står klart enligt Lundén med hänvisning till Vallentunakalendariet. 

Vallentunakalendariet från 1198 som visar att Erik har en egen festdag innebär enligt Lundén 

att Eriks reliker både genomgått en elevation och en translation, det vill säga, innan 1198 bör 

man ha tagit upp Eriks reliker ur graven och skrinlagt dessa. Eftersom att Karl Sverkersson 

knappast hade intresse av att skrinlägga sin fiende borde detta tyda på att skrinläggningen 

skedde under Knuts styre. Lundén hänvisar här också till Sverresagan som nämner att Erik är 

skrinlagd i slutet av 1100-talet: ”Erik vilar i skrin i Uppsala i Svitjod”. Enligt Lundén borde 

Sverresagan ”tillmätas stor betydelse” (ingen motivering anges) (Lundén 1983:297). 

3.6. Anders Hultgård  

Religionshistorikern Anders Hultgård (1936-), som har forskat kring religiös förändring och 

kultkontinuitet med fokus på bland annat medeltid, betonar betydelsen av Uppsala som 

kultplats när det gäller uppkomsten av Erikskulten (Hultgård 1992). 

Hultgård är tveksam till om Erikskulten är en direkt fortsättning av Frökulten (den uppfattning 

som företräds av Stjerna). Han jämför Erikskulten, såsom den uttrycks i Eriksmiraklerna, med 

Frökulten och kommer fram till att de inte liknar varandra i särskilt hög utsträckning. De 

likheter som finns gäller fruktbarhet då kulten i båda fallen ska bidra till god skörd. I 

Eriksmiraklerna framstår Erikskulten som en fruktbarhetskult vid två tillfällen medan de 

övriga miraklerna till största del handlar om att bota sjuka, vilket enligt Hultgård låg i linje 

med kyrkans syn på helgonens funktion (Hultgård 1992:74). 

Hultgård är medveten om att forskare som Ahnlund och Stjerna lyft fram betydelsen av en 

missionär som hette Erik som blev dödad i mitten av 1000-talet i Flottsund. Hultgård tror 

också att namnet Erik betydde något särskilt (här hänvisar Hultgård till Rimbert som vittnar 

om en Erik i kultsammanhang) men menar att det för den skull inte har skett en 

sammanblandning av Sankt Erik och en tidigare Erik, det vill säga, han tror inte att det rör sig 

om kultkontinuitet i den bemärkelsen (Hultgård 1992:73). 
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Hultgård lyfter dock fram kultkontinuitet som en trolig orsak till Erikskultens uppkomst men 

menar att det rör sig om en typ av kultkontinuitet som kan härledas till plats och handling. 

Hultgård framhåller att helgonkult under tidig kristen tid kan ha haft samma betydelse som 

kult av gudar under förkristen tid. Som stöd för detta lyfter Hultgård fram de folkliga 

”gångeriterna” där bönderna under våren gick i procession genom åkrarna med en helgonbild 

eller ett krucifix för att välsigna grödan
19

 (Hultgård 1992:62,74). Hultgård lyfter fram det 

Eriksmirakel som beskriver hur man varje år under gångedagarna förde relikerna från 

helgonkungen i en offentlig procession från Gamla till Nya Uppsala:  

Så hände det på gångedagarna, att Sankt Eriks reliker, såsom sed är, buros från Gamla Uppsala domkyrka 

till Östra Aros [nuv Uppsala, min anm] i högtidlig procession.” (Eriksmiraklerna 2. I ”Huru en gråbroder 

återfick hälsan” i Lundén 1945).  

Hultgård lyfter fram ytterligare stöd för detta genom att hävda att man den 18 maj gick i 

procession med Eriksfanan över fälten utanför Uppsala för att ”helga fruchten med på jorden” 

(Hultgård hänvisar här till Stjerna som i sin tur inte anger någon källa) (Hultgård 1992:64). 

Nu tror visserligen Hultgård att denna gångedags-ritual importerades i samband med 

kristendomens intåg i Sverige men att det från början härstammar från förkristen tid i 

medelhavsområdet. Med det knappa källmaterialet utestänger han dock inte möjligheten att 

det kan handla om helt nya ritualer i Sverige (Hultgård 1992:64f). 

 

Vad talar då enligt Hultgård för att det under förkristen tid existerade kult kring gudarna för 

att ge god skörd och fred och att en sådan kult inneburit kringförande av gudasymboler på 

åkermarken? Här hänvisar Hultgård till teofora ortnamn såsom Torsåker och Frösåker. Han 

hänvisar också till berättelsen i Flatöboken där islänningen Gunnar Helming reser runt i 

Svitjod
20

 i en vagn med en kultbild på Frö. Hultgård hänvisar också till kyrkliga 

förordningar
21

 på kontinenten där det framgår att kyrkan betraktat fall av kringförande av 

kultbilder på fälten som hedniska (Hultgård 1992:65f). 

                                                             

19 Detta pågick ända in på 1800-talet varför vi vet relativt mycket om denna ceremoni enligt Hultgård (1992:62). 
20 Svitjod är en fornnordisk benämning på svearnas land/Mälardalsområdet (Nilsson 1998:132). 
21

 Indiculus superstitionum et paganiarum, kap 28: Kyrkans sanktion av förkristna årsväxtriter.  
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Det som enligt Hultgård framförallt talar för kultkontinuitet, och mer specifikt 

kultplatskontinuitet och kulthandlingskontinuitet är att Uppsala var svearnas gamla kultplats. 

Här hänvisar Hultgård till Adam av Bremen och citerar honom som följer: 

Låt oss nu säga något om Sveonernas vidskepelse. Denna folkstam har ett mycket berömt tempel, som 

kallas Ubsola. (…)  

Vart nionde år brukar en gemensam högtid för alla Sueonias provinser firas i Uppsala. Till denna högtid 

ges uppenbarligen icke befrielse för någon. Kungar och folk, alla och envar, för sina gåvor till Uppsala. 

(citat i Hultgård 1992:72). 

Hultgård hänvisar också till Adam av Bremen för att visa på kontinuitet i 

föreställningsvärlden, mellan Tor och Sankt Erik. Enligt mirakel 41 ska bönderna skänka 

silver till Erik för att råda bot på hungersnöd. Enligt Adam av Bremen åkallades luftens 

härskare Tor för att råda bot på hungersnöd och andra farsoter (Hultgård 1992:74f). 

Erikskulten är en tydlig votivkult, där man skänker föremål som tack för bönhörelse enligt 

Hultgård. Hultgård hänvisar till Eriksmiraklerna och slår fast att de flesta miraklerna sker just 

efter avgivna löften. Hultgård hänvisar också till biskop Jens Nilss(o)n, som på en resa till 

Thorsby i Bohuslän, 1597, förmanar allmogen att upphöra med att offra bland annat 

vaxdockor till Thorsby. Enligt Hultgård vet vi inte så mycket mer om denna källa men han 

konstaterar att det teofora ortnamnet tyder på kultplatskontinuitet från förkristen tid. Hultgård 

hänvisar även till guldgubbar som belägg för användningen av votivgåvor i vikingatidens 

skandinaviska religion och det är troligt att kyrkan legitimerade bruket av votivgåvor under 

religionsskiftet och att de lyckades hålla sig kvar på vissa håll tills de förbjöds efter 

reformationen (Hultgård 1992:68,75).  

Hultgård tror därmed att Erikskulten snarare är ett resultat av kulthandlings- och 

kultplatskontinuitet än att det handlar om kultkontinuitet i form av att Erik ersätter Frö. 
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3.7. Olof Sundqvist 

Religionshistorikern Olof Sundqvist (1962-) lyfter fram olika förklaringar till Erikskultens 

uppkomst i sin avhandling Freyr´s offspring (2002).  

En av Sundqvists förklaringar utgår från att det var Eriks son Knut Eriksson som såg till att 

Erikskulten skapades. Detta belägger Sundqvist genom att visa att det var under Knuts styre i 

slutet av 1100-talet som Sankt Erikskulten etablerades. Stöd för att Erik helgonförklarades 

under Knuts styre finner Sundqvist i Vallentunakalendariet från 1198 som anger 18 maj som 

Eriks festdag vilket, enligt Sundqvist, visar att kulten existerade vid den tidpunkten 

(Sundqvist 2002:348).  

Sundqvist finner ytterligare belägg för att det var sonen Knut som skapade Erikskulten i den 

historiska kontexten. Under den tid och i det samhälle som Erik levde i var det 

maktlegitimerande att ha ett helgon i släkten, enligt Sundqvist. Och just den strävan, att 

legitimera sin makt, var avgörande i en tid som präglades av de ättestrider som pågick mellan 

ätterna Erik, Sverker och Folkungar åren 1150-1250 i Sverige. Sundqvist betonar här att detta 

historiska skede har betydelse för Erikskultens uppkomst. Maktkampen innebar således en 

kamp för att legitimera sin egen ätts makt och en väg för att nå dit var att göra Erik 

Jedvardsson till helgon enligt Sundqvist (Sundqvist 2002:332).  

Att fenomenet att helgonförklara en släkting skapar politisk legitimitet är en av Sundqvists 

förklaringar. Denna förklaring har i sin tur ytterligare belägg. Dels hänvisar Sundqvist till den 

historiska kontexten genom att visa att döda kungar helgonförklarades på andra håll i Norden 

för att legitimera politisk makt och dels utgår Sundqvist från det historiska skede som innebär 

att det kring Erik Jedvarssons regeringstid sker ett skifte gällande tronövertagande.  

Sundqvist menar att det inte var ovanligt att kungasöner helgonförklarade sina fäder för att 

legitimera sin egen makt och hänvisar här till Norge (Sankt Olof), till Danmark (Sankt Knud) 

och till England (martyrkungen Oswald). När det gäller Olofs och Knuds helgonförklaringar 

bidrog de enligt Sundqvist till att stärka legitimiteten för deras respektive ätts maktutövande 

Sundqvist 2002:362).  
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Detta sätt att legitimera makt var enligt Sundqvist särskilt viktigt i den nya tid då kungar inte 

längre blev kungar på grund av traditionell släktskapsrätt. Erik och hans söner levde därmed i 

en tid då kungar inte automatiskt ärvde tronen utan det var kyrkan som nu skulle kröna 

kungarna. Kyrkan hade nu rollen att genomföra den smörjningsritual som symboliskt innebar 

att kungen legitimerades av Gud. Legitimiteten vilade inte längre på gudomligt ursprung utan 

på erkännande från Gud (rex Dei gratia) vilket enligt Sundqvist innebär en helt ny teokratisk 

princip. Sundqvist betonar att skillnaden här är viktig och att kyrkans ökade inflytande över 

kungamakten är en historisk omständighet som har betydelse för uppkomsten av Erikskulten 

(Sundqvist 2002:296,362).  

Sundqvist menar att kyrkan stödde Knuts strävan att helgonförklara sin far och att kyrkan 

själv bidrog till uppkomsten av Erikskulten. Sundqvist menar att den nya Uppsalakyrkan 

troligtvis behövde både Eriks reliker och det kungliga stödet. Kyrkan var dels under 

uppbyggnad och dels på en plats där hedendomen levt kvar relativt länge. Sundqvist menar 

därför att både kyrkans och Knuts strävan efter att Erik helgonförklaras är viktig för att 

Erikskulten uppstår. Knut gör sin makt legitim och det nya ärkestiftet får sitt eget kungliga 

helgon (Sundqvist 2002:363).  

Ytterligare en förklaring till att Erikskulten uppstod, som Sundqvist lyfter fram, utgår från att 

härskarklassen i Uppsala ersatte fornnordisk kult med Erikskulten för att få del av de gåvor 

som kulten bidrog till. Sundqvist menar härmed att det styrande skicket vill kontrollera och få 

del av de inkomster (gåvor) som den fornnordiska kulten, som nu var på nedgång, ger upphov 

till (Sundqvist 2002:359). Detta innebär också att Erikskulten var en votivkult liksom den 

hedniska kult i Uppsala som Adam av Bremen vittnar om. Sundqvist hänvisar till 

Eriksmiraklerna som talar för att votivgåvor såsom djur, kläder och pengar gavs åt Eriks 

relikskrin i Uppsala och till ”alla kända Sankt Eriksgillen i Uppland” som vittnar om 

ceremoniella måltider och skålar
22

. Adam vittnar om hur döda ledare under förkristen tid blev 

föremål för kult, att djur offrades och åts upp. Uppsalahärskarna under hednisk tid tog enligt 

Sundqvist emot gåvor under (offer)festerna. Här jämför Sundqvist med Erikskulten då djur 

troligtvis skänktes till prästerna i Uppsalakyrkan. Sundqvist framhåller att detta kan ha 

                                                             

22 Enligt Sundqvist stödjer ”den bevarade 1400-tals regel hos Sankt Erikssällskapet vid Sparrsätra” detta men 

förklarar inte vidare innebörden av detta.  
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fungerat som betalning åt prästerna för deras gudstjänster. Det är också möjligt, hävdar han 

med hänvisning till Hultgård, att djuren slaktades och åts upp på Sankt Eriks festdag 18 maj 

(Sundqvist 2002:358f). 

Att härskarklassen ska ha ersatt hednisk kult med Erikskulten vittnar även det faktum att 

Uppsala förblev den viktigaste kultplatsen även efter hednisk tid och eventuellt i någon mån 

förstärkt kultplats under tidig medeltid på grund av att Eriks reliker placerades i katedralen i 

Gamla Uppsala (Sundqvist 2002:359). 

Förutom förklaringar med politiska orsaker lyfter Sundqvist fram förklaringar till Erikskulten 

som utgår från att det rör sig om kultkontinuitet. Sundqvist föreslår att behovet av att ha en 

gudomlig varelse på toppen av stamtavlan kan ha levt kvar sen hednisk tid. Det kan därmed 

vara rimligt att de medeltida kungarna som helgonförklarades ersatte de hedniska gudarna 

gällande funktionen att vara först i stamtavlan. Detta skulle i så fall innebära att de kungliga 

helgonen, precis som Oden och Frö under hednisk tid, skulle fungera som förfäder till 

kungliga dynastier. Erik ska här ha blivit den högsta förfadern av en dynasti och ersatte Frö på 

den positionen och tog i det här sammanhanget även över Frös funktioner (Sundqvist 

2002:361-363). 

Sundqvist lyfter fram ytterligare ett tecken på kultkontinuitet som handlar om att Sankt Erik 

kan ha övertagit guden (eg. van) Frös funktioner. Under hednisk tid hade folk vänt sig till Frö 

vid kriser, nu vänder man sig istället till Erik för att nå framgång, för att bota sjuka och få 

hjälp vid förlossningar. Här hänvisar Sundqvist till Eriksmiraklerna. Sundqvist betonar att de 

kungliga helgonen inte ersatte de hedniska gudarna i sig utan endast gudarnas funktioner och 

även att kopplingen mellan helgonen och gudarna inte enbart rörde Erik och Frö utan även 

Erik och andra gudar, som till exempel Tor (Sundqvist 2002:359f).  

Som stöd för att Erikskulten kan handla om kultkontinuitet belyser Sundqvist vissa detaljer 

som rör offrandet till Erik som har likheter med hednisk tid. Bland annat menar Sundqvist att 

guld som offermaterial förekom både i Erikskulten och i hednisk kult i form av de så kallade 

guldgubbarna och guldmynt (Sundqvist 2002:358). Ytterligare en likhet mellan Erikskulten 

och hednisk kult är att båda handlar om votivkulter där gåvor såsom djur, kläder och pengar 
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förekom, något som både Eriksmiraklerna och Adam av Bremen vittnar om enligt Sundqvist 

(Sundqvist 2002:358f).  

Även ceremoniella processioner ska ha genomförts under både hednisk tid och i samband med 

Erikskulten och är därmed ytterligare ett tecken på kultkontinuitet enligt Sundqvist. Dessa 

ceremonier ska ha utförts under kalendariska festivaler, Eriksmässan den 18 maj och ”warh” 

(vår) som Adam vittnar om som kan ha utförts i Uppsala eller Ulleråker på våren. Under de 

hedniska processionerna bars eller drogs symboler av gudar på vagn på åkrarna utanför 

templet/den heliga platsen/gudens boning i Uppsalatrakten i syfte att ge goda skördar. 

Sundqvist hänvisar här till Snorres berättelse om hur Adils rider omkring i salen under 

disablotet (som utförs i syfte att ge goda skördar under det kommande året). Enligt Sundqvist 

liknar detta de ceremonier som utförs i samband med Erikskulten; kungen red runt i salen där 

blotet hölls för att ge goda skördar och Sankt Eriks reliker bars runt kyrkan på våren för att 

skördarna skulle bli goda (Sundqvist 2002:355f).  

Samtidigt som Sundqvist lyfter fram dessa exempel på kultkontinuitet är han försiktig i sina 

slutsatser. Sundqvist lyfter fram det faktum att principerna för kunglig helgonbiografi redan 

var färdiga när de nådde Skandinavien (importerade i samband med mission) och att det 

därför kanske inte handlar om lokal kultkontinuitet (Sundqvist 2002:364). 

Sundqvist är kritisk till uppfattningen att Sankt Erik tog över efter de hedniska gudarna och att 

han mer specifikt ersatte Frö eftersom det enligt Sundqvist inte finns något stöd för detta i 

källorna. Sundqvist tror inte heller att vördandet av Erik var en kontinuitet av kult i förkristna 

heliga kungar som hette Erik. Att namnet Erik ska ha spelat en speciell roll i Svitjod ser 

visserligen Sundqvist hos Saxo, i Ynglingatal, hos Adam av Bremen, i Hervarar saga och i 

Rimberts Vita Ansgarii. Att det var många ledare som hette Erik kan eventuellt betyda att 

Erik främst inte var ett namn, utan ett epitet som stod för enväldig härskare (Sundqvist 

2002:109,361). 
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4. Källor som används i förklaringarna till Erikskultens uppkomst  

Ett problem när man studerar Sankt Erik och tiden kring kristnandet i Sverige är att det saknas 

samtida litterära källor från denna tid
23

 (Lovén 2004:7). De skriftliga källor vi har om 

vikingatiden är producerade under kristen tid (Steinsland 2007:10, 36) vilket innebär ett 

källkritiskt problem. 

En viktig källkritisk aspekt när det gäller dessa källor är att de är nedtecknade utifrån muntlig 

tradition som till sin natur är föränderlig och variationsrik (Clunies Ross 1998:23f, 26). 

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att de skriftliga källor vi idag har tillgång till är 

tillrättalagda för att få en mer sammanhållen berättelse utifrån de muntliga och föränderliga 

berättelserna
24

 (Clunies Ross 1998:27-30). 

Nedan följer en redogörelse för de källor som används för förklaringarna till Erikskulten samt 

de förklaringsförespråkare som använder de specifika källorna.  

4.1. Arkeologiska källor 

Det finns gott om arkeologiska källor såsom gravar, runstenar, mynt och skelett från 

förkristen och tidig kristen tid. Eftersom riter och kult är centralt inom den fornnordiska 

religionen är heliga platser och maktsymboler viktiga som källor (Steinsland 2007:14, 36, 39).  

Guldgubbar 

En arkeologisk källa som har använts som en del av förklaringen till Erikskultens uppkomst är 

de så kallade ”guldgubbarna”. Guldgubbarna är små människofigurer i guld, några centimeter 

höga, från omkring åren 400-800. Ett vanligt motiv är en kvinna och en man som kramar 

varandra, ofta med stav och ring. Enligt Steinsland & Meulengracht Sorensen (1994) kan 

                                                             

23 Tiden efter cirka 500 i Europa, folkvandringstiden, kännetecknas av krig vilket ledde till att skriftspråket föll i 

glömska på många håll (Steinsland 2007:18f). 
24

 Ett exempel på det har vi från Snorre Sturlasson som i sin Eddan troligtvis har valt ut delar av olika muntliga 

versioner av myter för att få fram en hel, sammanhängande mytberättelse, se Clunies Ross 1998:27-30). 
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detta uttrycka en fruktbarhetskult och mer specifikt vara symbol för Frös och Gerds bröllop 

där symbolerna ring och äpple förekommer i dikten Sången om Skirner (se nedan).  

Guldgubbarna har hittats bland annat på kultplatser och kan ses som offer i hednisk ritual 

(Steinsland & Meulengracht Sorensen 1994). Ratke och Simek (2006) menar att det är viktigt 

att inte dra för långtgående slutsatser av dessa figurer, framförallt för att Sången om Skirner är 

den enda källan som berättar om Frö och Gerd och för att avståndet är relativt stort i tid 

mellan guldgubbarna från folkvandringstiden och de skriftliga källorna från medeltiden samt 

att vi med säkerhet inte vet vad guldgubbarna användes för (Ratke och Simek 2006:261f).  

Av förklaringarna till Erikskultens uppkomst använder Hultgård (1992) och Sundqvist (2002) 

guldgubbarna för att visa på kultkontinuitet. De menar att hednisk kult och Erikskulten liknar 

varandra på det sättet att båda var votivkulter och här utgör guldgubbarna den källa som ska 

tala för att den hedniska kulten var en votivkult (se Hultgård 1992:75 och Sundqvist 

2002:358). 

Runstenar 

En källa som kan sägas vara både skriftlig och arkeologisk är runstenar. De flesta runstenar 

restes under kristen tid där texten ofta är en bön (till Kristus) och där kors är inristade 

(Steinsland 2007:40-42).  

Stjerna (1898) och Ahnlund (1954) hänvisar kort till runstenar som källa i syfte att visa att 

namnet Erik var vanligt i Svealand. I Stjernas fall handlar det om att belägga att Erik var ett 

vanligt kunganamn medan det i Ahnlunds fall handlar om namnets betydelse i största 

allmänhet (se Stjerna 1898:20f och Ahnlund 1954:110). 

4.2. Teofora ortnamn 

Teofora ortnamn såsom Odensala och Torshov är ett viktigt komplement till arkeologiskt 

material då det säger något om platser och dess religiösa kopplingar (Ljungkvist 2006:167). 

Teofora ortnamn vittnar om vilka gudar som förknippades med olika platser och områden. Frö 
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och Tor var till exempel vanligare i Svealand än på andra ställen (Frö var även vanligt i 

Jämtland: Frösön)
25

 (Steinsland 2007:43, 297f).  

Hultgård är den enda av författarna som använder teofora ortnamn som grund i sin förklaring 

när han vill belägga kulthandlings- och kultplatskontinuitet. Hultgård hänvisar till de teofora 

ortnamnen Torsåker och Frösåker för att visa att det under förkristen tid existerade kult kring 

gudarna för att ge god skörd och fred. Hultgård hänvisar också till det teofora ortnamnet 

Thorsby för att visa på kultplatskontinuitet (se Hultgård 1992:65f och 75). 

4.3. Eddan, skaldedikter och sagalitteratur 

En av de västnordiska källorna till perioden innan och under religionsskiftet är den poetiska 

Eddan (kallas också den äldre Eddan). Den poetiska Eddan består av en samling dikter som 

skrivits ned utifrån muntlig tradition där de tidigaste är från 1200-talet och handlar bland 

annat om gudarna Tor och Oden, Frö och Fröja (Steinsland 2007:44).  

Skirnismål 

En av Edda-dikterna är Skirnismål (Sången om Skirner) där Frö benämns som ”furste bland 

gudar”. Dikten handlar om Frö som skickar sin tjänare Skirner för att fria till jättinnan Gerd. I 

inledningen till dikten får vi reda på att Frej uttrycker en vilja att gifta sig med henne:  

Frej sade:  

I Gymers gårdar  

jag gånga såg  

en mö, som till kärlek mig tjusat;  

armarne lyste,  

och återsken  

gåvo både himlen och havet. (Eddan. Övers. Erik Brate 1910.) 

Frös tjänare Skirner rider för att övertala Gerd om att gifta sig med sin herre men Gerd avisar 

frieriet. Skirner lockar förgäves Gerd med äpplen och efter bön och trug hotar han med 

svärdet:  

Elva äpplen  

jag äger av guld,  

                                                             

25 Att den kristna kyrkan lät de teofora ortnamnen vara kvar samtidigt som förbud mot hedendom infördes är en 

intressant fråga i sig. 
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dem som gåva dig, Gärd, skall jag giva,  

att köpa din älskog  

och, att kärast dig Frej  

är av alla, för sann di säger. 

Gärd sade:  

Elva äpplen  

jag aldrig tager  

för att vara någon till viljes,  

Aldrig vi, jag och Frej,  

medan vårt liv varar,  

skola båda tillsammans bo. (…) 

Skirner sade:  

Ser du detta svärd, mö?  

smalt och sirat,  

som jag här i handen har;  

huvudet hugga  

av halsen skall jag dig,  

om ej mig ditt jaord du giver. (Eddan. Övers. Erik Brate 1910.) 

Av författarna hänvisar endast Stjerna till Skirnismål. Stjerna använder dikten i två syften, 

dels för att visa att namnet Frö betyder ”herre” (se Stjerna 1898:21) och dels för att visa att 

Eriks korståg till Finland är en omdiktning av Frös friarfärd till Gerd. Stjerna menar att folket 

bevarat denna myt och ansett den vara så betydelsefull att just Eriks påstådda korståg till 

Finland ska ses som en rest av Frös friarresa till Gerd (Stjerna 1898:25f). 

Ynglingatal 

Ynglingatal är en kungalängd från slutet av 800-talet
26

. I Ynglingatal framgår det att 

sveakungarna i Uppsala är gudomliga då de är avkommor till Frö. Här kallas Frö också Inge 

varför hans ättlingar kallas ynglingar. Snorre Sturlason skriver i sin prolog till Heimskringla 

att även om man inte vet huruvida berättelserna och sagorna är sanna så ”vet vi att gamla 

kloka män har ansett dem vara sanna”. Vidare berättar han om Ynglingatals ursprung: 

Tjodulf den vise från Hvin var kung Harald Hårfagers skald. Han gjorde en dikt om kung Rögnvald den 

hederhöge. Den kallas Ynglingatal. (…) I den dikten nämns trettio av hans [Rögnvalds, min anm] förfäder och 

hur de dog och var de är begravda. Fjölner heter den som var Yngvefreys son, den som svearna därefter länge 

har blotat till. Av hans namn kommer Ynglingarnas namn. (Snorre Sturlasons Heimskringla, prolog, övers. Karl 

G Johansson 1991). 

                                                             
26

 Vissa har dock gjort en betydligt senare datering, se t.ex. Krag (1991). 
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I Ynglingatal förekommer både uttryck och händelser som Stjerna använder sig av i sin 

förklaring till Erikskulten. I Ynglingatal berättas det om hur omtyckt Frö var, bland annat för 

att han såg till att skördarna blev goda:  

Frey [Frö på isländska, min anm] tog över makten efter Njord. Han kallades drott [konung, min övers] 

över svearna och tog ut skatt av dem. Han var omtyckt och hade god årsskörd [vänsäll och årsäll, min 

kommentar] som sin far. Frey reste ett stort hov i Uppsala och där hade han sin huvudboplats. Han 

samlade alla sina skatter, rikedomar och lösöre där. Då uppstod Uppsala öd och det har alltid funnits där 

sedan. 

På hans tid började Frodefreden. Man hade dessutom goda skördar i alla länder. Svearna ansåg att det var 

Freys förtjänst. Han blev mer dyrkad än de andra gudarna, eftersom landets folk blev rikare än tidigare 

tack vare freden och den goda årsskörden.  

Hans hustru hette Gerd Gymisdotter. Deras son hette Fjölner. Frey hette med ett annat namn Yngve [eller 

Inge, min anm]. Yngve användes därefter länge i hans ätt som ett hedersnamn och hans manliga ättlingar 

kallades sedan ynglingar. (Ynglingatal, övers. Karl G Johansson 1991). 

I citatet ovan finner vi flera av Stjernas hänvisningar. Stjerna använder Ynglingatal som en 

viktig källa i sina resonemang om att Erik är Frö och för att visa att svearna var positiva till 

och tyckte om betydelsen av Frö (se Stjerna 1898:21-23). 

Som ytterligare belägg för Eriks koppling till Frö för Stjerna ett resonemang om att 

sagapersonen Erik Årsäll, som i Ynglingasagan också kallas Frö, blev kallad konung över 

svearna och tog skatt av dem (se första stycket i citatet ovan). Detta stödjer enligt Stjerna det 

faktum att Erik är Frö som historiserad svensk kung (se Stjerna 1898:22f). 

En viktig del av Stjernas argumentation är att det inte var ovanligt att kungar som dött kunde 

ses som gudomar. Med stöd i Ynglingatal menar Stjerna att de flesta härskarna i östra och 

södra Skandinavien är ättlingar till Frö (se Stjerna 1898:18-21). 

Även Sundqvist hänvisar till Ynglingatal vid två tillfällen. Dels använder Sundqvist 

Ynglingatal för att visa att namnet Erik ska ha spelat en speciell roll i Svitjod (se Sundqvist 

2002:109,361). Och dels använder Sundqvist Ynglingatal för att visa på kultkontinuitet; en av 

sagokungarna i Ynglingatal är Adils
27

 och Sundqvist jämför just Adils omkringridande i salen 

under disablotet för god skörd med de ceremonier som utförs i samband med Erikskulten då 

                                                             

27 Adils dog och begravdes vid kultplatsen i Uppsala (Steinsland 2007:274). 
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Eriks reliker bars runt kyrkan på våren för att skördarna skulle bli goda (se Sundqvist 

2002:355f). 

Fornaldarsagor 

Ytterligare en källa till den fornnordiska religionen är sagalitteraturen där bland annat 

fornaldarsagor samlas. Fornaldarsagor är heroiska sagor som utspelar sig i det fornnordiska 

Sverige. Sagorna bygger på muntlig tradition och är nedskrivna i slutet av 1200-talet 

(Steinsland 2007:64-66). Enligt Lönnroth bör fornaldarsagorna ses som historiskt 

otillförlitliga därför att de är nedskrivna på 1200-talet utifrån muntlig tradition (Lönnroth 

2006:144).  

Exempel på fornaldarsagor är Norna-Gestrs (Gästs) saga (som innehåller en kort förteckning 

på svenska förhistoriska kungar), Gautreks saga (som ska ha en nedlåtande hållning till 

svenskarna, särskilt hedniska västgötar) och Hervararsagan (som bland annat berättar om den 

förkristna uppsalakulten) (Lönnroth 2006:142, Hallencreutz 2006:137).  

Stjerna, Hultgård och Sundqvist hänvisar till olika fornaldarsagor. Stjerna hänvisar till Norna-

Gästs och Gautreks saga för att visa att Erik var ett vanligt kunganamn (se Stjerna 1898:20f). 

Sundqvist hänvisar till Hervarar saga i samma syfte, för att visa den speciella betydelsen av 

namnet Erik (se Sundqvist 2002:109,361). 

Stjerna hänvisar också till en Fröceremoni som återges i Flatöboken (som skrevs 1387-1394, 

troligtvis efter olika handskrifter, se Munksgaard 1936:12) för att visa att ceremonin där Frös 

bild fördes åkande omkring i landet har samband med ceremonin i samband med Erikskulten 

där en fana med Eriks bild samt hans reliker förflyttades i syfte att ge god skörd (se Stjerna 

1898:23f).  

Hultgård hänvisar till Flatöboken (där islänningen Gunnar Helming reser runt i Svitjod i en 

vagn med en kultbild på Frö) i samma syfte som Stjerna, för att visa att det under förkristen 

tid existerade kult kring gudarna för att ge god skörd och fred och att en sådan kult inneburit 

kringförande av gudasymboler (se Hultgård 1992:65f). 
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Sverresagan 

Sverresagan handlar om ett norskt möte med svenska ”hedningar” i slutet av 1100-talet. Mötet 

ska ha ägt rum 1177, berättad ca 10 år efteråt av just kung Sverre, som för övrigt också ska ha 

varit prästvigd. Sverre är gift med Margareta, dotter till Erik Jedvardsson. I Sverresagan 

berättas det att ”Erik vilar i skrin i Uppsala i Svitjod” (Lönnroth 1996:155f).  

Lundén är den enda av författarna som hänvisar till Sverresagan och han gör det för att 

belägga att Knut måste ha orsakat helgonförklaringen eftersom Sverresagan nämner att Erik 

är skrinlagd i slutet av 1100-talet. Enligt Lundén borde Sverresagan ”tillmätas stor betydelse.” 

vilket han dock inte motiverar vidare (se Lundén 1983:297).  

4.4. Utländska källor 

Rimberts Vita Ansgarii  

Missionären Ansgar, som verkade i Birka på 800-talet, dog 865. Rimbert (död 888), Ansgars 

efterträdare, besökte Norden under 800-talet och skrev ned biografin Vita Ansgarii där han 

berättar om Ansgars vistelse i Birka och tolkar Ansgars kyrkogärning. I Rimberts Vita 

Ansgarii framkommer det att Erik är ett kultnamn. Det berättas också om hur Ansgar mötte 

utövare av fornnordisk kult som uppmanat dyrkan av ”gamle kung Erik” istället för Jesus 

(Hallencreutz 1996:118f): 

Ty på tillskyndan af djefvulen (…) inträffade det (…) att en man kom dit och sade, att han varit 

närvarande i de Gudars församling (…) och af dem sändts för att förkunna konungen och folket detta: ”I 

haven länge haft vår nåd och med vår hjelp i stort öfverflöd innehaft det land, som I i fred och framgång 

under lång tid bebott. I hafven äfven fullbordat tillbörliga offer och löften, och Eder lydnad har varit oss 

till behag, men nu undandragen I oss dels de vanliga offren och ären tröga till att frivilligt göra löften 

dels, hvad som mera misshagar, I viljen införa en främmande Gud öfver oss. (…) Äfvenledes mån I ej 

antaga den andre Gudens dyrkan, som läres i strid mot oss (…). Vidare, om I längten efter att hafva ännu 

flera Gudar, och vi ej äro tillräckliga för Eder, så upptaga vi endrägtigt i vår församling Eder forne kung 

Erik att han må vara en af Gudarnas tal”. Detta djefvulens budskap, som offentligen förkunnats vid Hans 

Högvördighet Biskopens ankomst, hade upprört alla sinnen (…). Ty de uppreste tempel till ära för den 

ofvannämnde längesedan aflidne konungen och började hembära honom liksom en Gud löften och offer. 

(Vita Ansgarii i Stjerna 1898:19f. Förkortningen av citatet är min egen) 

Stjerna, Hultgård och Sundqvist hänvisar till och citerar Ansgarslegenden för att visa att Erik 

var ett kultnamn (se Stjerna 1898:19f, Hultgård 1992:73 och Sundqvist 2002:361). Ahnlund 
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använder också Ansgarslegenden för att visa att Erikskulten ska ha funnits lång tid innan Erik 

Jedvardssons levnad (se Ahnlund 1954:109).  

Adam av Bremen 

Adam av Bremen skrev om hedniskt blot i Uppsala ca 1070, ca 200 år efter Ansgarslegenden. 

Han vittnar om en kultplats i Uppsala där gudarna Tor, Oden och Frö sitter uppradade vid ett 

tempel medan män och handjur offras genom att de hängdes upp i ett träd: 

Nu vill jag tala något litet om svenskarnes vantro. Detta folk har ett mycket berömt tempel, som kallas 

Uppsala och är beläget ej långt från staden Sigtuna. I detta tempel, som är helt och hållet prydt med guld, 

dyrkar folket tre afgudabilder. Tor, den mäktigaste af gudarne, har sitt säte midt i tempelsalen; till höger 

och till vänster om honom sitta Oden och Frej. Deras egenskaper äro följande: ”Tor, säga de, råder i 

luften, gifver åska och blixt, vindar och regn, vackert väder och fruktbarhet. Den andre, Oden, d. ä. 

raseriet, leder krigen och gifver människorna tapperhet mot fienderna. Den tredje är Frej, som utdelar fred 

och njutning åt de dödliga.” (Adam av Bremen, övers. Berggren 1901:74). 

Adam av Bremen, som här vittnar om Uppsala som gammal kultplats, var aldrig själv i 

Uppsala utan han fick uppgifter av kungen i Danmark, landet som varit kristet allra längst tid i 

Norden och som eventuellt såg dessa asagudstroende svear som barbarer i behov av kristen 

mission (se Ahnlund 1954:111):  

De dyrka äfven människor såsom gudar, hvilka de skänka odödlighet för deras bedrifters skull, såsom kan 

läsas i den helige Ansgars lefnad, att de gjort med konung Erik. (Adam av Bremen, övers. Berggren 

1901:75). 

Åt alla dessa sina gudar hafva de tilldelat präster, som skola frambära folkets offer. Om pest eller 

hungersnöd hotar, offras åt Tor, om krig är för handen, åt Oden, om bröllop ska firas, offras åt Frej. Hvart 

nionde år plägar en gemensam fest firas i Uppsala för alla Sveriges landskap. Till denna fest måste alla 

lämna bidrag. Konungar och folk sända alla sina skänker till Uppsala. Det, som är grymmare än något 

straff är det, att de, som redan antagit kristendomen måste lösköpa sig från dessa högtidligheter. Offret 

tillgår på följande sätt. Af allt lefvande af manligt kön offras nio stycken, med hvilkas blod man brukar 

blidka gudarne. Kropparna upphängas i lunden, som finnes i gudahusets närhet. Denna lund hålles så 

helig af invånarne, att hvarje träd i densamma efter de offrades blodiga död anses såsom heligt. Där ses 

äfven hundar och hästar hänga tillika med människor, och en kristen berättade för mig, att han sett 72 

stycket sådana om hvarandra upphängda kroppar. (Adam av Bremen, övers. Berggren 1901:75). 

Enligt Alkarp (1997) bör man inte se Adams texter som historiska källor. Alkarp motiverar 

det med att Adam samlade information från andra, vilket enligt Alkarp innebär en blandning 

mellan fantasi och verklighet då uppgiftslämnare kan tänkas försöka imponera eller förstärka 

intrycken. 
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Av författarna använder sig Stjerna, Ahnlund, Hultgård och Sundqvist av Adam. Stjerna 

citerar Adam för att visa att det existerade en Erik, missionären Erik, innan Erik Jedvardsson 

och att minnena av dessa båda har smält samman (se Stjerna 1898:14f). Även Ahnlund, som 

betraktar Adam som ”vår viktigaste sagesman för Nordens historia under missionstiden”, 

hänvisar till Adam för att visa att det fanns en Erik innan Erik Jedvardsson som troligtvis har 

betydelse för Erikskulten (se Ahnlund 1954:110).  

Stjerna hänvisar också till Adam för att styrka att Erik var ett vanligt kunganamn (se Stjerna 

1898:20f) samt för att belägga kultkontinuitet, i detta fall hednisk religion där Stjerna finner 

belägg för att Frö var sädesväxtens gud (se Stjerna 1898:24).  

Hultgård använder Adam för att visa att Uppsala var en hednisk kultplats och också för att 

visa på kontinuitet i föreställningsvärlden, mellan Tor och Sankt Erik, där bönderna ska 

skänka silver till Erik för att råda bot på hungersnöd enligt Eriksmiraklerna och där Tor som 

luftens härskare åkallades för att råda bot på hungersnöd enligt Adam av Bremen (se Hultgård 

1992:74f). 

Även Sundqvist använder Adam för att visa att Erik var ett vanligt kunganamn och för att visa 

på hednisk kult (offer och ceremonier) i Uppsala och utifrån det peka på kultkontinuitet (se 

Sundqvist 358f och 361). 

Saxo Grammaticus 

Ytterligare en utländsk källa till den fornnordiska religionen är dansken Saxo Grammaticus 

som i början av 1200-talet skrev en bok om de danska kungarna. Han skrev på latin men 

redogjorde för samma myter som Snorre gjorde i sin Edda (Steinsland 2007:63). Enligt 

Hallencreutz (1996) är det tydligt att Saxo använde Adam av Bremens material då han 

redogjorde för templet i Uppsala, det tempel där Frö ska ha haft sitt säte (Hallencreutz 

1996:132).   

Det är endast Stjerna som hänvisar till Saxo och han gör det dels med anledning av att visa att 

Erik var ett vanligt kunganamn och dels för att visa att döda kungar kunde ses som gudomar 

(se Stjerna 1898:20f). 
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4.5. Landskapslagarna, konungalängderna och Vallentunakalendariet 

Landskapslagarna från 1100-1200-talet är intressanta som källor eftersom de bör ses som 

normativa, det vill säga, de talar om vad man inte får göra (Steinsland 2007:68f). Författarna 

använder dock framförallt landskapslagarnas konungalängder som grund i sina förklaringar.  

Stjerna använder Västgötalagens konungalängd som belägg för att Erikskulten skapades från 

folkligt håll (se Stjerna 1898:9). Stjerna citerar avsnittet som handlar om Sankt Erik där det 

framkommer att Eriks själ finns hos Gud och hos änglarna och att hans ben vilar i Uppsala. 

Detta tyder på att folket betraktade honom som helig enligt Stjerna (Stjerna 1898:4). Stjerna 

hänvisar även till samma källa för att visa kopplingen mellan Erik, Frö och ”årkung”. Erik 

Jedvardssons barnbarn Erik Knutsson beröms nämligen i Västgötalagens konungalängd för att 

vara en god ”årkung” (se Stjerna 1898:34). 

Historia Norvegiae är en konungalista från slutet av 1100-talet med de svenska kungarna 

nedskrivna i tur och ordning. Tillkomsttiden har dock diskuterats och oenigheter finns. Listan 

på kungarna kan enligt Noreen och Rydving (1995) ses som den tidens historiebok.   

För att visa att det funnits många kungar vid namn Erik hänvisar Stjerna till Historia 

Norvegiae. Denna källa värderar Stjerna som trovärdig med motiveringen att det finns två 

handskrifter bevarade (från 1344 och 1333) som är oberoende av varandra vilket skulle tyda 

på att det finns en äldre variant vilket innebär att konungalängden inte kan ha plockats ihop av 

ren slump. Att det är oklart huruvida vissa av kungarna är historiska eller inte lägger inte 

Stjerna vikt vid, även sagokungar med namn Erik visar att namnet är betydelsefullt enligt 

Stjerna (se Stjerna 1898:16f).  

Vallentunakalendariet från 1198, där olika helgons festdagar anges, är den äldsta kända 

svenska förteckningen över kyrkoårets festdagar. Här anges 18 maj vara Sankt Eriks festdag 

(Nilsson 1998:138).   

Ahnlund (1954), Lundén (1983) och Sundqvist (2002) använder Vallentunakalendariet för att 

visa att Erikskulten var etablerad 1198.  
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Lundén hävdar att det måste ha varit Eriks son Knut som såg till att fadern helgonförklarades 

med hänvisning till just Vallentunakalendariet. Ahnlund föreslår att biskopen Peregrinus som 

dog 304 hade 16 maj som en egen dag i en av de äldre svenska almanackorna och att han fått 

17 maj som sin festdag i Vallentunakalendariet efter en sammanblandning av honom och 

missionären Erik (se Ahnlund 1954:114). 

4.6. Påvebrev och kyrkliga förordningar 

De första skriftliga källor som produceras efter den nästintill skriftlösa folkvandringstiden rör 

oftast kyrkan (Westman 1954:1).  Kyrkliga förordningar, bland annat indiculus 

superstitionum et paganiarum, är ett sådant exempel. Hultgård hänvisar till denna förordning 

för att visa att hednisk kult förekom och mer specifikt att den innehöll riter som kringförande 

av kultbilder på fälten. Eftersom liknande sker i samband med Erikskulten tyder detta enligt 

Hultgård på kulthandlingskontinuitet (se Hultgård 1992:65f). 

Påvebrev är också viktiga källor som rör kyrkan och vittnar om hur missionen går i Sverige. 

Påvebreven vittnar även om motsättningar mellan olika ätter i Sverige och vilken inställning 

dessa ätter har till kristendomen (Hallencreutz 1996:125). 

Stjerna hänvisar till påvebrev
28

 för att visa att kulten skapades nedifrån, av folket, och inte 

från kyrkan i Rom. Påvebreven visar att Erikskulten var etablerad innan kyrkan i Rom fått 

vetskap om denna kult vilket enligt Stjerna tyder på att den var folkligt förankrad (Stjerna 

1898:9f,20).  

Westman hänvisar till påvebrev för att visa att Eriks inställning till landskyrklig konservatism 

gjorde att han inte stod på god fot med påven. I påvebrevet framgår det att svenskarna bör 

”hålla sig till den rätta läran”. Westman tror inte att det som avses i påvebrevet handlar om att 

folket inte ska tillbe de hedniska gudarna utan att det snarare handlar om att Sverige bör ta 

avstånd från den konservativa landskyrkliga praxisen. Westman formulerar det som att ”man 

varnar de trogna” (se Westman 1954:35). 

                                                             

28 Diplomatarium Suecanum (DS.) 435 och 523.  
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4.7. Eriksmiraklerna och Erikslegenden  

Det finns 63 upptecknade Eriksmirakler, det vill säga påstådda mirakler som ska ha skett efter 

Eriks död för att visa att han nu verkar hos Gud (Ahnlund 1954:123). Miraklerna har rubriker 

som ”Huru en gråbroder återfick hälsan”, ”Hur en stum präst återfick talförmågan” ”Huru 

Gud gav årsväxt på Sankt Eriks bön” och ”Huru en jungfru fick bot” (Från Eriksmiraklerna, i 

Lundén1945). 

De flesta av miraklerna handlar om att bota sjuka. Mirakel 20, ”Huru herr Magnus fick bot”, 

är ett exempel på det: 

”Den välborne mannen herr Magnus (…) blev plötsligt så sjuk (…) Enär man nu icke såg något hopp om 

hans tillfrisknande och redan börjat vidtaga förberedelser för hans begravning (…) så lovade broder 

Israel, hans systerson, herr Håkan, hans kaplan, samt Knut, hans småsven, att gå barfota från Flottsund till 

Uppsala, om Herren ville ge den dödsjuke så pass hälsa, att han kunde tala några ord och giva dem, som 

vårdade honom, befallningar för sin själs frälsning.” (Mirakelsamlingen 20. Huru herr Magnus fick bot.)  

Mirakelberättelser bör enligt Fröjmark ses som propaganda eftersom det gav inkomster till 

kultplatser (Fröjmark 1984:22). Lovén menar att mirakelsamlingen tillkom i en tid då 

Erikskulten kan anses hotad, då danske kungen Erik Klipping helgonförklarades och tillbads 

på sina håll ända upp i Mälardalen. Eriksmiraklerna skulle då fungera som ett bevis för att 

Erik den helige faktiskt var helig och att man borde tillbe honom och ingen annan Erik 

(Lovén 2004:9).  

Stjerna hänvisar till Eriksmiraklerna för att visa att Erikskulten handlade om god årsväxt, 

precis som Frökulten. Stjerna hänvisar specifikt till det Eriksmirakel som säger att bönderna 

ska be och offra åt Erik för att råda bot på hungersnöd (Stjerna 1898:24).  

Ahnlund hänvisar till ett av Eriksmiraklerna för att visa att man minns missionären Erik och 

att Erikarna kan ha sammanblandats. Vid vallfärder till Sankt Erik söderifrån skulle man 

enligt mirakelsamlingen gå barfota från Flottsund (där missionären Erik ska ha dött) (se 

Ahnlund 1954:115). 

Hultgård hänvisar också till Eriksmiraklerna i sin diskussion kring kultkontinuitet. Hultgård 

framhåller att helgonkult under tidig kristen tid kan ha haft samma betydelse som kult av 

gudar under förkristen tid. Som stöd för detta lyfter Hultgård fram de folkliga ”gångeriterna” 
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där bönderna under våren gick i procession genom åkrarna med en helgonbild eller ett 

krucifix för att välsigna grödan (se Hultgård 1992:62,74). Hultgård hänvisar även till 

Eriksmiraklerna för att visa att Erikskulten var en votivkult, de flesta miraklerna sker just efter 

avgivna löften, menar Hultgård (se Hultgård 1992:68). 

Även Sundqvist hänvisar till Eriksmiraklerna för att visa på likheterna mellan Erikskulten och 

hednisk kult och att det handlar om en votivkult (se Sundqvist 2002:358f). Sundqvist 

använder också Eriksmiraklerna för att visa att Erikskulten handlar om att bota sjuka och få 

hjälp vid förlossning, precis de områden som Frö kontrollerar, vilket enligt Sundqvist talar för 

kultkontinuitet (Sundqvist 2002:359f).  

Erik den heliges legend skrevs ned av biskopen Israel Erlandsson 1277 men det kan ha funnits 

en förlaga som skrevs ned under Knut Erikssons tid (Westman 1954:46). Erikslegenden inleds 

enligt följande: 

Den ärorike martyren och forne ryktbare sveakonungen Sankt Eriks upphov, liv och saliga 

ändalykt skall här i korthet berättas. (Erik den heliges legend, i översättning till modern svenska 

av Toni Schmid
 
).  

Legenden berättar om Eriks ”medfödda mildhet” och sitt ”rättsskaffens leverne”. Enligt 

legenden valdes Erik av stormännen och av ”allt folk enhälligt”. Det berättas om hans 

livsgärningar och hjälteverk: 

Han följde de gammaltestamentliga konungarnas exempel: för det första byggde han kyrkor och 

förbättrade och ökade gudstjänsten, sedan ägnade han sig åt att styra folket och bjöd lag och rätt, 

slutligen kämpade han manligen mot trons och rikets fiender. (Erik den heliges legend, i 

översättning till modern svenska av Toni Schmid
 
). 

Enligt Line är Erikslegenden lik andra legender av detta slag och därför inget unikt. Legenden 

säger oss hur kungliga helgon vördades och hur idealkungen skulle vara, inte hur det faktiskt 

var. Ser man till exempel till Sankt Olofs- och Sankt Knutslegenderna finner man en liknande 

berättelse som finns i Erikslegenden, nämligen den om en blind kvinna som tog på Eriks 

reliker och blev seende igen. Ett annat exempel som är vanligt förekommande i 

helgonbiografier är bilden av Erik som en exemplarisk kristen kung. Sankt Eriklegenden är 

således byggd på ett allmänt mönster av helgonbiografi (Sundqvist 2002:352, 365-367).  
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Det är egentligen ingen av författarna som använder Erikslegenden som grund för sina 

förklaringar till Erikskultens uppkomst. Däremot uttrycker Stjerna det som så att om vi ser till 

den legendariske Erik, men tar bort det som tillhört den historiske kungen Erik Jedvardsson 

samt Flottsundsmissionären Erik finner vi självaste gudomen Frö (Stjerna 1898:22f). 

Botvidslegenden 

Botvidslegenden från 1200-talet omnämner missionären Erik och beskriver samma öde som 

Adam beskriver. I legenden sägs det att Erik var munk och att han dödades på ett ting i 

Flottsund och att hans kropp begravdes i Tälje (Fröjmark 1998:395). 

Stjerna och Ahnlund hänvisar till Botvidslegenden för att visa att det fanns en missionär Erik 

som mördades vid Flottsund i Uppland. Både Stjerna och Ahnlund menar att minnena av 

missionären Erik ska (enligt Stjerna)/kan (enligt Ahnlund) ha smält samman med kung Erik 

Jedvardsson vilket enligt Stjerna förklarar en del av Eriks helighet (se Stjerna 1898:14f, 

Ahnlund 1954:112). 

  



 

 

 

49 

 

5. Analys: olika förklaringsmodeller till Erikskultens uppkomst och dess 

förhållande till källmaterialet 

Förklaringarna till varför Erikskulten uppstod är som jag redogjort för flera och skiljer sig åt. I 

första delen av analysen strukturerar jag förklaringarna i olika förklaringsmodeller och 

tydliggör vilket källmaterial som används som grund för de olika förklaringarna. Här 

diskuterar jag också hur författarna framställer sina förklaringar och belyser eventuella 

otydligheter. Jag diskuterar val av källmaterial samt huruvida hänsyn tas till den specifika 

kulturella och sociala kontexten. Därefter analyserar jag förhållandet mellan 

förklaringsmodell och källmaterial och diskuterar vad skillnaderna kan tänkas bero på. 

5.1. Politiska förklaringsmodeller 

Dynastiska orsaker  

En av förklaringarna till uppkomsten av Erikskulten, som förespråkas hos Sundqvist, 

Fröjmark, Lundén och Westman, är politisk då samtliga menar att Erik helgonförklarades för 

att legitimera ättens makt i en tid som präglades av ättestrider.  

Samtliga förespråkare för denna förklaring hänvisar i huvudsak till den socio-politiska 

kontexten som grund för förklaringarna. Exempel på detta är då de (här avses Sundqvist, 

Fröjmark, Lundén och Westman) menar att fenomenet att helgonförklara en död kung för att 

ge legitimitet till arvingarnas makt inte var ovanligt under den tid och i det samhälle som Erik 

Jedvardsson levde i. Förespråkarna hänvisar till Norge och Danmark för att visa att fenomenet 

att helgonförklara sin far i syfte att stärka sin egen makt fanns även där.  

Även Westmans hänvisning till gregoriansk respektive landskyrklig praxis bör tolkas som att 

han stödjer sig på den socio-politiska kontexten när han förklarar Erikskultens uppkomst. 

Westman menar att det var Eriks parti som helgonförklarade honom med stöd i att Erik 

tillhörde landskyrkan där politiska helgonförklaringar var relativt vanliga. Westman hänvisar 

här till påvebrev för att visa på påvens negativa inställning till Erik och positiva inställning till 

rivalen Sverker.  
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Westman är, tillsammans med Sundqvist, den som lyfter betydelsen av den historiska 

kontexten mest inom denna förklaring. I Sundqvists fall handlar det om att Eriks ättlingar blev 

kungar ”by the grace of God”, det vill säga att det förhållande mellan kyrkan och kronan som 

uppstod under tidig medeltid hade betydelse för uppkomsten av Erikskulten. Legitimeringen 

av Eriks makt vilade inte på idén om en gudomlig stamtavla utan kungen legitimerades från 

gudomligt håll. 

Konkret källmaterial som används är framförallt sådant som visar att kulten existerade; 

Vallentunakalendariet används som belägg för att Eriks festdag måste ha tillkommit under 

sonen Knuts styre och den samtida Sverresagan används (av Lundén) för att belägga att Erik 

låg i skrin och därmed var helgonförklarad.  

Strategi från härskarklassen 

Att Erikskulten uppkom genom strategi från härskarklassen klassificerar jag som ytterligare 

en politisk förklaringsmodell.  

Det är enbart Sundqvist som lyfter denna förklaring. Han utgår från att härskarklassen i 

Uppsala ersatte hednisk kult med Erikskulten för att kontrollera den inkomst som den tidigare 

kulten bidrog till att skapa. Ett belägg för detta är enligt Sundqvist att Uppsala förblev den 

viktigaste kultplatsen även efter hednisk tid och kanske till och med mer kultplats än tidigare 

på grund av att Eriks reliker placerades i katedralen i Gamla Uppsala.  

För att visa på likheter mellan kulterna hänvisar Sundqvist till ”alla kända St Erikssällskap i 

Uppland”, till ”1400-tals-regeln hos St Erikssällskapet vid Sparrsätra” samt till Adam av 

Bremen. När det gäller St Erikssällskapen hade jag önskat en redogörelse för på vilket sätt de 

vittnar om likheter mellan Erikskulten och hednisk kult, vilket saknas. 

Kyrklig strategi  

Ytterligare en förklaring till Erikskultens uppkomst som bör ses som politisk är 

Uppsalakyrkans strävan efter att etablera sig i samhället. Det är Fröjmark och Sundqvist som 

lyfter denna förklaring och båda utgår från att hedendomen höll sig kvar i Uppsala relativt 

länge om man jämför med övriga Sverige. Kyrkan behövde stabilitet och trygghet för att 
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kunna utvecklas, något som kungen kunde erbjuda. Kyrkan och kronans ömsesidiga 

förhållande är en viktig del av förklaringen. Att helgonförklara kungen visade att man 

fördömde handlingen att döda en kung.  

Varken Fröjmark eller Sundqvist utgår från enskilda källor i denna förklaring, de hänvisar 

enbart till den historiska kontexten. 

5.2. Kultiska förklaringsmodeller 

Erikskulten är en fortsättning av Frökulten 

En av förklaringarna till Erikskultens uppkomst handlar om att Erikskulten är en fortsättning 

av Frökulten, det vill säga att Erik är Frö. Det är enbart Stjerna som står för denna förklaring. 

Visserligen lyfter Ahnlund betydelsen av Erik som namn samt att det rör sig om ett 

dubbelhelgon. Att namnet Erik är betydelsefullt visar Ahnlund genom att peka på sambandet 

mellan Erik Peregrinus och Sankt Erik. Ahnlund menar också att Eriksmässan i maj fanns före 

Erik den helige själv vilket enligt Ahnlund talar för att det inte är Erik i sig som orsakat kulten 

kring honom. Ahnlund är dock mer försiktig i sina slutsatser än vad Stjerna är. För Stjerna är 

det nämligen viktigt att visa att namnet Erik varit betydelsefullt under, innan och efter Erik 

den heliges levnad, för att belägga att Erik vördades, inte för sin egen persons skull utan för 

det han symboliserade. Stjerna hänvisar här till Adam av Bremen, Botvidslegenden, påvebrev, 

Historia Norvegiae, Saxo, Norna Gästs saga, Gautreks saga, runstenar, Ansgarslegenden, 

Skirnismål, Ynglingasagan, Västgötalagens kungalängd, Vallentunakalendariet och 

Eriksmiraklerna. 

Stjerna utgår också från teorin om att kungarna under förkristen tid sågs som ättlingar till 

gudarna. Att Frö sågs som förfader till kungarna lokalt i Svealand bygger Stjerna framförallt 

på Ynglingatal.   

Eftersom att Stjerna hävdar att Erikskulten var en direkt fortsättning av Frökulten behöver han 

finna belägg för likheter mellan kulterna. Belägg för likheter såsom kopplingen till goda 

skördar och fruktbarhet finner Stjerna stöd för hos Adam av Bremen, Flatöboken och 

Skirnismål. Han hänvisar även till den historiska kontexten på det sätt att kristendomen skulle 
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ha tagit upp mycket hedniskt samt att liksom Sankt Olof tog över efter Tor borde Sankt Erik 

kunna ta över efter Frö. 

Kultkontinuitet – Erik ersätter Frös funktioner 

Sundqvist och Hultgård föreslår att Erikskultens uppkomst handlar om kultkontinuitet. 

Hultgård menar att Uppsala spelar en viktig roll som kultplats och att även kulthandlingarna 

kring Sankt Erik har likheter med hednisk kult. Här hänvisas till Adam av Bremen, 

Eriksmiraklerna, de så kallade Guldgubbarna, teofora ortnamn, Flatöboken och kyrkliga 

förordningar.  

Hultgård som menar att något direkt samband mellan Frö och Erik är svårt att belägga ser 

ändå likheter mellan Erikskulten och hednisk kult. Både Hultgård och Sundqvist föreslår att 

de medeltida martyrkungarna ersatte de hedniska gudarna gällande funktionen att vara på 

toppen av stamtavlan. Behovet av att ha en helig varelse på toppen av stamtavlan kan således 

ha kommit från den hedniska perioden. 

5.3. Förklaringsmodellernas förhållande till källmaterialet  

I avsnittet ovan har jag delat in de olika förklaringarna till Erikskulten i två 

förklaringsmodeller, en politisk och en religiös. I detta avsnitt diskuterar jag 

förklaringsmodellernas förhållande till källmaterialet. Jag för också en diskussion kring vad 

skillnaderna kan tänkas bero på.  

För att tydliggöra mitt resonemang kring förklaringsmodellernas koppling till källmaterialet 

väljer jag att först redogöra för det i tabellform. 
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Förklaringsmodellerna och dess förhållande till källmaterial och förespråkare: 

 Förklaringsmodell I: politiska 
orsaker till Erikskulten 

Förklaringsmodell II: kultiska 
orsaker till Erikskulten 

Förklaringar Dynastiska orsaker 
Strategi från härskarklassen 
Kyrklig strategi 

Erik är Frö 
Kultkontinuitet 

Typ av förklaringar Ändamålsförklaringar Orsaksförklaringar (funk. förkl.) 
Källmaterial Vallentunakalendariet 

Sverresagan 
Adam av Bremen 
Påvebrev 
”Eriksgillen och St Erikssällskap” 

Adam av Bremen 
Botvidslegenden 
Ynglingatal 
Saxo 
Vita Ansgarii 
Runstenar 
Flatöboken 
Eriksmiraklerna  
”Guldgubbar” 
Teofora ortnamn 
Påvebrev 
Västgötalagens kungalängd 
Historia Norvegiae 
Snorres Norna Gästs saga och 
Gautreks saga (och Adils) 
Sången om Skirner 
Vallentunakalendariet 
Hervararsagan 
Kyrkliga förordningar 

Förespråkare 
 

Sundqvist (religionsvetare) 
Fröjmark (historiker) 
Westman (teolog/kyrkohistoriker) 
Lundén (religionshistoriker) 

Stjerna (arkeolog) 
Sundqvist (religionsvetare) 
Ahnlund (historiker) 
Hultgård (religionsvetare) 

 

I den politiska förklaringsmodellen anges politiska orsaker till Erikskulten. Samtliga bör 

definieras som ändamålsförklaringar då det i förklaringarna hävdas att det fanns en medveten 

strategi från ett maktorgan (medlem i kungaätt, härskarklass och kyrkan). Av förklaringarna 

inom denna förklaringsmodell har den dynastiska flest förespråkare. I huvudsak används den 

historiska kontexten som underlag för slutsatser. Vallentunakalendariet används enbart för att 

styrka att Erik sågs som helgon i slutet av 1100-talet. Lundén använder även Sverresagan i 

detta syfte. Adam av Bremen används när hänvisningar görs till hednisk tid. 

Anledningen till att det i relativt hög grad hänvisas till den socio-politiska kontexten kan bero 

på att samtliga förklaringar inom förklaringsmodellen är ändamålsförklaringar. Enligt Elster 

är ändamålsförklaringar mer grundläggande än orsaksförklaringar då det handlar om att tolka 

fenomen vilket kräver att hänsyn tas till kontexten som fenomenet är en del av. Det är tydligt 
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att förespråkarna inom denna modell anser det viktigt att sätta sig in den kulturella och sociala 

kontext som rådde då Erikskulten uppstod, just för att förklaringarna kräver förståelse för hur 

aktörerna tänkte och agerade. 

Enligt Gilje och Grimen handlar detta om dubbel hermeneutik, det vill säga att förespråkarna 

tolkar det människorna i Gamla Uppsala i slutet av 1100-talet tolkat, något som inte är helt 

oproblematiskt. Att utgå från den historiska kontexten innebär tolkning av tid och rum vilket i 

sin tur präglas av forskarens förförståelse. Förförståelsen påverkar i sin tur det urval forskaren 

gör eller de hypoteser som forskare använder sig av. Förespråkarna för denna 

förklaringsmodell är visserligen ödmjuka inför att källmaterialet är knappt från denna tid, 

framförallt Sundqvist som gärna föreslår och diskuterar rimliga orsaker till Erikskulten. Den 

av förespråkarna som jag betraktar som minst ödmjuk inför svårigheten att sätta sig in en 

historisk och social kontext med bristfälligt källmaterial är Lundén som framställer sina 

förklaringar som säkra.  

I den kultiska förklaringsmodellen anges orsaker som har med kult att göra. Tillskillnad från 

den andra förklaringsmodellen rör det sig här om orsaksförklaringar och eventuellt också 

funktionella sådana. Erikskulten förklaras vara ett resultat av något som skett tidigare, en 

fornnordisk kult som existerar innan Erikskulten. Anledningen till att jag även lyfter 

möjligheten att det kan röra sig om funktionella förklaringar är den förklaring som handlar om 

att Erik övertog Frös funktioner, det vill säga att det var den funktion som kulten fyllde som 

orsakade Erikskulten.  

För dessa förklaringar används i huvudsak källor, både primär och sekundärkällor, som är 

producerade under både en annan tid och en annan plats än den som beskrivs (något som 

naturligtvis är problematiskt ur en källkritisk aspekt). De två huvudförklaringarna som ingår i 

denna förklaringsmodell skiljer sig åt gällande källmaterial då Stjerna framförallt utgår från 

Ynglingasagan medan förespråkarna för kultkontinuitet (Hultgård och Sundqvist) framförallt 

använder sig av Eriksmiraklerna och Adam av Bremen.  

En viktig skillnad mellan förklaringarna som ingår i denna förklaringsmodell är att den ena 

förklaringen utgår från att Erik är Frö, det vill säga att Erikskulten är en fortsättning av 

Frökulten medan den andra förklaringen utgår från att det rör sig om kultkontinuitet, det vill 



 

 

 

55 

 

säga att Erikskulten har likheter med hednisk kult men inte nödvändigtvis med Frökulten. 

Skillnaderna här kan tänkas bero på vad inom det religiösa som studeras. Stjerna verkar 

studera det som Smith kallar faith, den del av det religiösa livet som utgår från den religiösa 

personens egna subjektiva känslor (folkets förhållande till ”Erik” och den kult detta 

förhållande bidrog till). Hultgård och Sundqvist studerar snarare den kumulativa traditionen, 

det vill säga den religiösa aktivitet som är mer undersökningsbar som platser, teofora ortnamn 

och votivgåvor. 

Denna eventuella skillnad kan vara en anledning till att förklaringarna använder olika typ av 

källmaterial. Detta kan även förklara Stjernas användning av Ynglingatal, som enligt Stjerna 

symboliserar folkets uppfattningar om gudarna och deras funktioner. 

Källor som används i de båda förklaringsmodellerna 

Tre av källorna som ligger till grund för förklaringarna till Erikskultens uppkomst 

förekommer i båda förklaringsmodellerna; Adam av Bremen, Vallentunakalendariet och 

påvebrev. Adam används i betydligt högre grad än de övriga källorna.  

I den politiska förklaringsmodellen används Adam för att visa att hednisk kult var en 

votivkult vilket även Erikskulten var medan Adam i den kultiska förklaringsmodellen används 

för att visa på Erik som epitet och lyfta fram betydelsen av missionären Erik samt för att visa 

på likheter i kulterna. Adam används även för att visa Uppsalas betydelse för Erikskulten 

inom båda förklaringsmodellerna.  

Att använda Adam som historisk källa är problematiskt då Adam beskrev förhållanden i 

Uppsala som han själv inte varit vittne till, förhållanden som troligtvis är överdrivna. Å andra 

sidan är det en av få källor som beskriver hednisk kult i Sverige varför det av den anledningen 

är en värdefull källa. 

Vallentunakalendariet används i den politiska förklaringsmodellen för att visa att Erik 

helgonförklarats någon gång mellan sin död 1166 och 1198 vilket skulle tala för att det var 

under sonen Knuts styre som Erik helgonförklarades. Detta ska i sin tur tala för en politisk 

helgonförklaring. I den kultiska förklaringsmodellen används Vallentunakalendariet av 

Ahnlund för att visa på sammanblandning eller sammansmältning mellan olika Erikar och 
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deras festdagar i just detta kalendarium som i sin tur ska tala för att Erik som epitet är 

betydelsefullt i förklaringen till Erikskultens uppkomst. Vallentunakalendariet används 

således i båda förklaringsmodellerna men på olika sätt. 

Påvebrev används också i båda förklaringsmodellerna men på olika sätt. Westman hänvisar 

till påvebrev för att visa att Erik tillhörde landskyrkan där politiska helgonförklaringar var 

vanligt medan den kultiska förklaringsmodellen använder påvebrev för att visa att kulten 

skapats från folkligt håll. 

Källanvändningen skiljer sig således åt mellan de båda förklaringsmodellerna, med undantag 

för Adam av Bremen som används på liknande sätt inom de båda modellerna. Förklaringen 

till detta torde framförallt bero på att den politiska förklaringsmodellen i huvudsak baseras på 

hänvisningar till den sociala och historiska kontexten och inte till enskilda källor. 

Användningen av källmaterial samt hänsyn till social, historisk och kulturell 

kontext  

En annan utgångspunkt för diskussion gällande skillnaderna mellan förklaringsmodellerna är, 

som jag berört tidigare, användandet av källor respektive hänsyn till den historiska och sociala 

kontexten. I den politiska förklaringsmodellen är utgångspunkten den socio-politiska 

kontexten för samtliga förklaringar. Inom den kultiska förklaringsmodellen nämns knappt det 

historiska sammanhanget som Erikskulten uppstår i.  

Av det källmaterial som ligger till grund för förklaringarna av Erikskultens uppkomst används 

Adam av Bremen, Ynglingasagan och Eriksmiraklerna i störst utsträckning.  

Användningen av Adam kan tyckas ske något oreflekterat, något jag berört tidigare. Större 

hänsyn kan tas till att Adam fick uppgifter utifrån, bland annat från den danska kungen. Adam 

baserar inte sina redogörelser för hedniska kulter i Uppsala utifrån egna erfarenheter utan får 

dem berättade för sig från ett land som borde se Svitjod som hedniskt och eventuellt vill 

framställa folket där som barbarer. Som Alkarp påpekar bör man inte använda Adam som 

historisk källa då uppgiftslämnarna troligtvis inte alltid skiljde mellan fantasi och verklighet. 

Trots detta ser samtliga förespråkare inom båda förklaringsmodellerna Adam som en viktig 
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källa till förkristen kult i Sverige och verkar förlita sig på den trots medvetenhet kring 

omständigheterna kring Adam och hans uppgiftslämnare. 

Ytterligare en källa som är tvivelaktig som historisk är Ynglingasagan. Stjerna, som använder 

Ynglingasagan i störst utsträckning, gör det för att visa hur folk uppfattade härskarna och de 

döda kungarna och framförallt att kungarna ses som ättlingar till Frö. Stjerna problematiserar 

inte användningen av Ynglingasagan då han inte använder den som historisk källa utan som 

ett uttryck för människors föreställningar. Samtidigt använder han källan för att visa att 

namnet Erik är betydelsefullt och att det är en annan form av namnet Frö samt att Erik själv är 

densamma som Frö när det kommer till kulten kring de båda.  

Även Eriksmiraklerna kan tyckas användas oreflekterat då hänsyn inte tas till under vilka 

omständigheter miraklerna skrevs ned. Enligt Lovén var miraklerna ett sätt att marknadsföra 

Erik som helgon samt att samla gåvor genom kult. Hultgård, som i högst utsträckning 

använder sig av Eriksmiraklerna gör det för att visa på likheter med hednisk kult. Utifrån 

Lovén kan man dock tolka miraklerna som något som konstruerats ovanifrån och att detta 

åtminstone borde tas i beaktande vid användningen av en sådan källa. 

Överhuvudtaget uppstår ett problematiskt läge vid användning av ett källmaterial med relativt 

stora brister gällande trovärdighet. Att utifrån en eller ett fåtal sådana källor basera sina 

förklaringar vore tveksamt. Detta gör å andra sidan inte förklaringarna inom den kultiska 

förklaringsmodellen då förklaringarna baseras på flera av dessa och ofta av varandra 

oberoende källor.  

Den politiska förklaringsmodellen använder i huvudsak den socio-politiska kontexten som 

underlag för sina förklaringar till Erikskulten. Ett exempel på detta är att söner ser till att sina 

fäder helgonförklaras för att legitimera sin makt och att en ny teokratisk princip har betydelse 

för uppkomsten av Erikskulten. Visserligen skulle man kunna tolka detta som ett allmänt 

antagande om mänskligt handlande och inte hänvisning till en specifik historisk kontext, 

särskilt inte i detta fall då källmaterialet är knappt. Huruvida förespråkarna hänvisar till 

historisk kontext eller allmänna antaganden om mänskligt handlande är tidvis oklart. Oavsett 

det ena eller det andra baseras inte förklaringarna i huvudsak på enskilda historiska källor. 
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Svårigheter med tolkning har jag diskuterat tidigare men även ett annat problem som kan 

uppstå då förklaringar baseras på historisk kontext och antaganden om mänskligt beteende är 

risken att i sitt urval och tolkning styras av sin hypotes kring mänskligt handlande. Både 

Stjerna och Sundqvist belyser likheter mellan Frökulten och Erikskulten men Sundqvist 

belyser även likheter mellan Erikskulten och fornnordisk kult i allmänhet. Båda verkar 

använda sig av liknande tolkningsram men Sundqvists är troligen vidare. Detta kan eventuellt 

bero på att han verkar som forskare drygt hundra år efter Stjerna och därmed i ett annat 

forskningsparadigm med andra normer gällande användning av både teori och material. 

Sundqvist är betydligt försiktigare i sina förklaringar och belyser i högre utsträckning flera 

alternativa förklaringar till Erikskulten än vad Stjerna gör.  

Att använda hypoteser som utgångspunkt i sina frågor och val av material bör ses som ett stöd 

för att göra forskningen görbar. Samtidigt kan det styra urvalet av källmaterial. Som Berggren 

betonar i sin forskning är detta problematiskt eftersom att det leder till att forskaren tolkar 

fenomen som passar in i förkonstruerade kategorier utan att hänsyn tas till fenomenets 

egentliga innebörd och natur. Kanske kan Stjerna vara ett exempel på en forskare som låter 

val av material styras av hypotesen om att sveakungarna sågs som Frös ättlingar. Åtminstone 

vid en jämförelse med Sundqvist är skillnaderna stora, både gällande Sundqvists ambition att 

lyfta fram och även kritisera olika teorier och material på området. Visserligen kan Sundqvists 

tolkningsramar uppfattas så vida att han inte tycks kunna säga något alls om orsaker till 

Erikskultens uppkomst (vilket han dock gör). I Stjernas fall får inte läsaren samma 

möjligheter att själv ta ställning utifrån en material- och hypotesdiskussion, något som 

eventuellt tyder på att Stjerna redogör för det material som talar för hypotesen att Erikskulten 

var en fortsättning av Frökulten. Vi bör dock var ödmjuka inför att Stjerna verkade i ett helt 

annat paradigm med andra normer och andra förutsättningar. 

Författare som förespråkar förklaringar i båda förklaringsmodellerna  

Av alla författare är det endast Sundqvist som föreslår orsaker till Erikskulten som passar in i 

både den politiska och den kultiska förklaringsmodellen. Han är även den som föreslår flest 

förklaringar till Erikskultens uppkomst. Dels står han för samtliga förklaringar inom den 

politiska förklaringsmodellen, det vill säga att det handlar om en dynastisk helgonkult, en 



 

 

 

59 

 

strategi från kyrkan samt av härskarklassen och dels står han för den förklaring som handlar 

om att det rör sig om kultkontinuitet i den kultiska förklaringsmodellen. 

Här är det intressant att jämföra Sundqvist och Stjerna där den senare verkar mer säker i sina 

slutsatser och där hänvisning till källmaterial kan tolkas som att ”bevis” läggs fram för en tes. 

Sundqvist är mer försiktig och lägger fram sina förklaringar mer som förslag där vissa är mer 

eller mindre trovärdiga beroende på vilket källmaterial som ligger till grund för 

förklaringarna. Sundqvist betonar även vikten av den historiska kontexten mer än vad Stjerna 

gör och för en diskussion kring hur fenomen tolkas samt hur begrepp definieras. Det existerar 

här olika grad av ödmjukhet inför sin egen tolkning och kanske även sin egen förförståelse. 

Detta är återigen inget som är särskilt förvånande då normerna kring hur forskning ska 

bedrivas ser olika ut i olika tider, något som Berggren har visat i sin forskning, vilket kan 

förklara skillnaderna mellan Sundqvist och Stjerna i detta fall.  

Att Sundqvist förekommer som förespråkare i båda förklaringsmodellerna kan enligt Elsters 

teori om olika förklaringstyper vara ett resultat av användning av både orsaks- och 

ändamålsförklaring och kanske även funktionella förklaringar.   
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6. Slutsatser 

Utgångspunkten för uppsatsen är att det finns flera olika förklaringar till Erikskultens 

uppkomst samtidigt som källmaterialet från Eriks tid är knappt.  

Olika förklaringar till Erikskulten 

Förklaringarna kring Erikskulten är dynastiska, att det beror på strategi från kyrkan, att det 

beror på strategi från härskarklassen, att det beror på att Erikskulten är en fortsättning av 

Frökulten samt att Erikskulten beror på kultkontinuitet från hednisk tid.  

Dynastiska orsaker som förklaring till uppkomsten av Erikskulten utgår från att Erik 

helgonförklarades för att legitimera ättens makt i en tid som präglades av ättestrider. Det rör 

sig därmed om en politisk orsak till Erikskulten.  

Att Erikskulten uppkom genom strategi från härskarklassen handlar också om en politisk 

orsak. Förespråkaren för denna förklaring menar att härskarklassens försök att fortsätta 

kontrollera den inkomst som hednisk kult gav upphov till bidrog till Erikskultens uppkomst. 

Ytterligare en förklaring till Erikskultens uppkomst som bör ses som politisk är 

Uppsalakyrkans strävan efter att etablera sig i samhället, det vill säga en strategi från kyrkan. 

Förespråkarna betonar vikten av att som kyrka ha en koppling till ett helgon för dess egen 

stabilitet och trovärdighet. 

Två av förklaringarna till Erikskultens uppkomst är icke-politiska. En av förklaringarna 

handlar om att Erikskulten är en fortsättning av Frökulten, det vill säga att Erik är Frö. Den 

andra icke-politiska förklaringen handlar om kultkontinuitet, att Erikskulten har likheter med 

hednisk kult. Dessa två förklaringar utgår från att handlingarna som är kopplade till 

Erikskulten är religiösa. 
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Förklaringsmodellernas förhållande till källmaterialet  

De politiska förklaringsmodellerna kännetecknas av ändamålsförklaringar. Detta hänger 

troligtvis ihop med att det i huvudsak är hänvisningar till den socio-politiska kontexten samt 

allmänna antaganden om mänskligt handlande som fungerar som underlag för slutsatserna 

inom denna modell. Enligt Elster är ändamålsförklaringar mer grundläggande än 

orsaksförklaringar då det handlar om att tolka fenomen vilket innebär att hänsyn tas till 

kontexten som fenomenet är en del av.  

Det är dock inte helt oproblematiskt att utgå från den historiska kontexten och antaganden om 

mänskligt handlande eftersom det innebär en tolkning av tid och rum vilket i sin tur präglas av 

forskarens förförståelse. En risk med detta är också att urvalet kan styras av den hypotes eller 

antagande om mänskligt handlande man som forskare utgår från.  

Enskilda källor används också som grund inom denna förklaringsmodell men framförallt för 

att visa att och när Erikskulten existerade.  

Den kultiska förklaringsmodellen består av orsaks- och funktionella förklaringar till 

Erikskulten. Erikskulten förklaras vara ett resultat av något som skett tidigare, en fornnordisk 

kult som existerade innan Erikskulten och också en kult som fyller en funktion som den 

tidigare kulten fyllt tidigare.  

För dessa förklaringar används i huvudsak enskilda källor, framförallt från medeltiden vilket 

är problematiskt ur ett närhetsperspektiv. I vissa av förklaringarna i den religiösa 

förklaringsmodellen nämns knappt det historiska sammanhanget som Erikskulten uppstår i.  

Adam av Bremen, Vallentunakalendariet och påvebrev är de källor som används i båda 

förklaringsmodellerna varav Adam används flest gånger. När det gäller användningen av 

Adam, Ynglingasagan och Eriksmiraklerna finns det problem kring dess tendens, något som 

av förespråkarna inte berörs i särskilt hög grad. Adam kan tänkas ha intresse av att framställa 

de svenska hedningarna på ett överdrivet barbariskt sätt, Ynglingasagan som bör ses just som 

en saga används för att belägga att folket såg kungarna i Svitjod som Frös ättlingar och 

Eriksmiraklerna, som troligtvis skrevs i ett slags ”pr-syfte”, för att locka fler att skänka 
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inkomster till kyrkan i vördandet av Erik, används för att beskriva kulten kring Erik. 

Användningen av dessa källor kan diskuteras mer än vad förespråkarna gör.  

Av författarna förekommer Sundqvist i samtliga förklaringar inom den politiska 

förklaringsmodellen, det vill säga att det handlar om en dynastisk helgonkult, en strategi från 

kyrkan samt av härskarklassen och han står också för den förklaring som handlar om 

kultkontinuitet i den kultiska förklaringsmodellen. Övriga förespråkare håller sig till en av 

förklaringarna utom Fröjmark som står bakom två, dock inom samma förklaringsmodell, den 

politiska. Detta kan bero på författarnas olika grad av ödmjukhet inför sin egen tolkning och 

kanske även sin egen förförståelse samt vara ett resultat av användning av både orsaks- och 

ändamålsförklaring och kanske även funktionalistiska sådana.  

Slutsatserna av min analys är att politiska förklaringsmodeller kännetecknas av 

ändamålsförklaringar som tar hänsyn till den socio-politiska kontexten och gör antaganden 

om mänskligt handlande medan kultiska förklaringsmodeller kännetecknas av orsaks- och i 

viss mån funktionella förklaringar som i huvudsak baseras på enskilda källor.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att analysera förhållandet mellan förklaringsmodeller till Erikskultens 

uppkomst och källmaterial. För att uppnå syftet redogör jag för olika förklaringar till 

Erikskultens uppkomst och kategoriserar dem i två olika förklaringsmodeller, en politisk och 

en kultisk. Dynastiska förklaringar, strategi från härskarklassen och kyrklig strategi är tre 

typer av förklaringar som ingår i den politiska förklaringsmodellen. I den kultiska 

förklaringsmodellen ingår förklaringar som har med orsaker i det förflutna att göra, dels 

förklaringen om att Erikskulten är en fortsättning av Frökulten och dels förklaringen av 

Erikskultens uppkomst som har med kultkontinuitet i allmänhet att göra.  

Källmaterialet som ligger till grund för de politiska förklaringarna är litet. Istället används den 

historiska, sociala och kulturella kontexten som huvudsakligt underlag för förklaringarna. I 

förklaringarna som har med kult att göra anges däremot flertalet olika källor, de flesta 

nedtecknade under medeltiden med ett rums- och tidsavstånd som är problematiskt gällande 

källornas trovärdighet.  

Slutsatserna av min analys är att förklaringsmodellernas förhållande till källmaterialet ser 

olika ut. Den politiska förklaringsmodellen kännetecknas av ändamålsförklaringar som tar 

hänsyn till den historiska kontexten för att göra antaganden om mänskligt handlande medan 

den kultiska förklaringsmodellen kännetecknas av orsaks- och i viss mån funktionella 

förklaringar som i huvudsak baseras på enskilda källor och till viss del på antaganden om 

mänskligt handlande.  

Skillnaderna i användningen av förklaringstyper kan vara en av orsakerna till skillnaderna 

mellan förklaringsmodellerna. Ändamålsförklaringar kräver tolkning vilket i sin tur kräver att 

hänsyn tas till historisk och social kontext samt antaganden om mänskligt handlande för att 

förstå aktörers handlingar. Att utgå från den historiska och sociala kontexten för att tolka 

aktörers handlingar blir därför nödvändig. För orsaks- och funktionella förklaringar används i 

huvudsak enskilda historiska källor för att förklara faktiska skeendes påverkan på, i detta fall 

Erikskultens uppkomst.  
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