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Erik den Helige: Gammalt helgon i ny belysning 

Swedish scholars have always enjoyed “the rigour of the 
game” and no problem in mediaeval Swedish history has 
been debated with more vigour, nor perhaps with more 
diligence, than that of Eric, patron of Sweden. The reason 
is that Eric, his life, and the early growth of his cult, form a 
focal point for many of the questions about a poorly- 
documented period. Speculatian and debate are necessary 
when documents are few and the time is important. 
James E. Cross, St Eric of Sweden (Saga-Book of the 
Viking Society 1961). 

Litteraturen om Erik den Helige, Sveriges nationalhelgon, ár förvisso mycket omfattande. 
Den vetenskapliga debatten om Erik Jedvardsson som historisk person och som av 
eftervarlden dyrkat helgon inleddes pá allvar 1898 av den högtbegávade och mangsidige Knut 
Stjerna. Í sin dá utgivna skrift Erik den helige. En sagohistorisk studie gick han till kraftigt 

angrepp mot den dittills göngse bilden av Erik, i huvudsak baserad pá en sen och rent 
hagiografisk killa, Erikslegenden. Stjerna fann "att nömnde furste aldrig egt den historiska 

betydelse, som senare tiders historieskrifvare tillagt honom, och som möjligen skulle 
berittigat honom till en plats í helgonskaran.” Det torde "vara att gá för Mngt att antaga, det 
Erik den helige varit blotman”, men hans medverkan i vissa grova trakasserier mot Varnhems 
cistercienskloster 1157 vísar att han var "en mycket ljum kristen” och rentav hyst “hat till de 
kristna inrattningarne”. Stjerna menade vidare, att Erik den Helige í kulten fátt lána drag fran 
guden Frö och áven páverkats av en betydligt áldre Erikskult. 

Hár ár inte platsen för en historiografisk exposé; alla de viktigaste bidragen till 
Eriksforskningen kommenteras pá ett eller annat sött í den bok Erik den Helige, Sveriges 
nationalhelgon och Stockholms skyddspatron, pá vilken jag arbetade 1986-1990, sedan dess 
bara flyktigt sysslat med men som jag nu hoppas kunna publicera ár 2004. 

Jag har inte ansett en bok pákallad, som uteslutande eller huvudsakligen ár en 
sammanfattning av tidigare ásikter och resultat í ámnet, Endast ett radikalt nytt uppslag 
motiverar att problemen kring Erik den Helige án en gang görs till föremál för undersökning. 
Ett sádant menar jag mig ha funnit. Det ör av genealogisk natur, men det visar sig — som sá 
ofta inom medeltidsforskningen — att en förstáelse av det genealogiska sammanhanget kastar 
ljus ocksá över mánga andra förhállanden. 

Grundlággande ár identifieringen av Erik Jedvardssons gemál. Med vem var Erik den 
Helige gift? 

Enligt Kungaldngden intill 1333 (SRS 1:1, s. 4) var Kristina dotter till "Inge d.y.". 
Denna uppgift kan helt lámnas át sidan. 

Kungalángdens korta avsnitt om Erik och hans hustru upptogs i den fsv. Prosaiska 
krönikan frán 1450-talet, och dess uppgifter áterkommer sedan hos Ericus Olai, Olaus Petri, 
etc., och blev de etablerade. Nágon alternativ information om Kristinas hárstamning stod inte 
tillbuds í Sverige förrán íslánningen Guðmundur Ólafsson 1688 förde med sig en handskrift 
av Knytlingasagan till Antikvitetsarkivet í Stockholm. Men dei var i Hans Grams ed. fran 

1748 (vilken sedan rönte ett sá oblitt öde) som sagan anvöndes av vara tongivande 1700- 
talshistoriker Dalin och Lagerbring. De accepterade Knytlingasagans uppgift att Eriks gemál 
Kristina var Björn Jarnsidas dotter, och sedan dess har denna ratt höpnadsvickande filiation 

varit den inom forskningen vanligtvis prefererade. Att sagan ár frán 1200-talet och anses 
allmint pálidlig har harvidlag uppenbarligen varit avgörande. 
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Om Knytlingasagan behöver jag inte söga mycket inför detta forum; den dr, som vissa 
detaljer i innehállet visar, skriven under 1270-talets förra hálft (vilket gör en lange omhuldad 

tanke om den 1259 avlidne Óláfr Þorðarsson Hvítaskáld som dess författare omöjlig). Kap 70- 
81 handlar om Erik Ejegod, det korta kap. 82 om dennes frilloson Harald Kesja: *Frá Haraldi 

konungi.“ Kapitlet ár, efter en inledande mening, av rent genealogisk natur: 

Haraldr kesja átti son þann, er hét Bjorn járnsiða. Hann átti dóttur Inga konungs Steinkelsonar Svíakonungs, er 
Katrín hét. Þeirra dóttir hét Kristín, er átti Eiríkr in helgi Játvarðarson Svíakonungr, ok váru þeira born Knútr 
Svíakonungr ok Margrét dróttning, er átti Sverrir Nóregskonungr, ok Katrín, er átti Nikulás blaka. Þeira dóttir 
var frú Kristin, er átti Hákon jar! galinn í Nóregi, ok var þeira son Stunpa-Knútr jarl í Nóregi. Haraldr Kesja 
Eiríksson átti Ragnhildi. dóttur Magnúss berbeins Nóregskonungs, ok váru þeira synir Magnús ok Óláfr, er síðar 
mun enn verða frá sagt, Haraldr ok Knútr. 

Vi ser, att sláktledningen férs fram till Kristina Nilsdotter (1254) och hennes son "Stunpa- 

Knútr", dvs jarlen Knut Hákonsson (1261), under sin tid i Sverige benámnd Knut 
Kristineson; han var kind pá Island genom sin í Sturlungasagan skildrade allvarliga 
kontrovers med islinningen Þorgils Skarði i Trondheim 1249-1250, och honom förutan hade 

vi förmodligen inte fátt lása pistiendet att den Erikska öttens stammoder hörstammade fran 
Harald Kesja, Knut Lavards timligen illa beryktade bror. Trots sin apodiktiska form ár 
uppgiften — till skillnad frán vad kapitlet i övrigt meddelar — emellertid oriktig, ett exempel pá 

*falsk historisk konstruktion eller ahámmad historisk fantasi” (för att lána ett av Sture Bolin i 
annat sammanhang anvánt uttryck). Pástáendet ligger í linje med den í Knytlingasagan 
kringliggande, helt fantastiska berittelsen om Erik Ejegods drottning Bodils hárkomst och 
tidigare giftermál med en Björn — vad Finnur Jónsson kallar en "plet" pá sagan. Om Erik 

Jedvardssons maka Kristina var barnbarn till en Harald, var det inte till Harald Kesja utan till 
den ryske Mstislav, som í Norden (inkl. Knytlinga kap. 88) efter sin morfar Harold 
Godwinsson kallades Harald och var gift med Inge Stenkilssons dotter Kristina. 

Mánga argument kan i verkligheten anföras mot riktigheten av sagans uppgift rörande 
Erik den Heliges hustru; av dessa nimner jag hár blott férhallandet att namnen Björn och 

Harald helt lyser med sin fránvaro bland hennes áttlingar. Ovriga, völ sá tunga skil máste jag 
har utelámna, men det betyder inte sá mycket. Ty i likhet med den svenska uppgiften om 
Kristinas harstamning kan Knytlingasagans lugnt lámnas át sidan. Det finns námligen en 
mycket battre killa, en som kan avvinnas den rátta upplysningen om Kristinas identitet. 

Forskarna hade lange vacklat mellan att ge vitsord át antingen den svenska 
Kungalangdens eller Knytlingasagans uppgift. Att eventuellt ingendera ár riktig — hér eru 
tveir kostir ok er hvárgi góðr — föll dem inte in. Och nár de blev uppmárksamma pá en tredje 
kálla, Genealogia Ingeburgis, tolkade de denna i ljuset av en sömre (Knytlingasagan), önnu 
ett metodiskt felgrepp. Det gáller att lása Genealogia Ingeburgis, denna ypperliga kalla, utan 
förutfattad mening. 

Först nágot om dess tillkomst och syfte. Den 14/8 1193 gifte sig den franske kungen 
Philippe Auguste med Valdemar den Stores dotter Ingeborg (uppkallad efter sin farmor), 
syster till den dávarande danske kungen Knut VI. Redan dagen efter bröllopet ville 
brudgummen fá uktenskapet upplöst, och en fransk röttsförsamling med Filip Augusts 
morbror som ordförande tillmötesgick 5/11 1193 hans önskemál, förebiirande att det förelág 
s.k. affinitet mellan kontrahenterna í det att Ingeborg skulle vara alltför niira beslöktad med 
Filip Augusts förra maka, den 1190 avlidna Isabella av Hainaut. Fran dansk sida ville man 
givetvis inte acceptera, att Ingeborg férskéts pá detta sátt, siirskilt som den anförda 
slöktskapen mellan henne och Isabella inte förelág (Ingeborg hárstammade fran Erik Ejegod, 
inte fran hans bror Knut den Helige och dennes flandriska drotíning Adela, vilket man oriktigt 
antagit). Ingeborg vadjade sjálv till paven Celestinus III, och hösten 1194 begav sig kanslern 

Andreas Suneson till Rom för att framföra de danska synpunkterna, Arendet drog dock ut pá 
tiden och fick efter mánga turer sitt slut först 1213 under den kraftfulle Innocentius II:s 
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pontifikat. (Om hela historien se t.ex. Georges Duby, Medieval Marriage: Two Models from 
Twelfth-Century France, 1978, och John W. Baldwin, The Government of Philip Augustus, 

1986, báda i paperback 1991). Faktiskt var Ingeborg och Filip August beslöktade í 7: led — 
som áttlingar till Sigrid Storráda — men det hade man inte klart för sig dá (och knappast nágon 
nu heller). 

Vid besöket i Rom (och i Frankrike áret dárpá) Atföljdes Andreas Suneson av abbot 
Vilhelm av Æbelholt (1127-1203, helganförklarad 1224), árkebiskop Absalons fértrogne och 
en utmörkt könnare av den kanoniska ráttens sláktskapsberákningar. Sjálv fransman hade 

Vilhelm varir en ivrig tillskyndare av Ingeborgs franska giftermál. Nu kom det pá hans lott att 
genom en klargörande sláktskapsuppstillning refutera de franska pástáendena om 
áktenskapsimpediment; det ár denna som gar under benimningen Genealogia Ingeburgis. Det 

ligger í sakens natur, att abbot Vilheim var tvungen att framlögga vad han och kretsen kring 
honom anság vara en helt felfri exposé. 

Det var först sedan M. Cl. Gertz publicerat och kommenterat Wilhelmi Abbatis 
Genealogia Regum Danorum ad Ingeburgis Reginæ Francorum causam defendendam 
conscripta í SMHD I (1917-1918), s. 176-185, som Vilhelms kungagenealogi i ríktig 
textutformning uppmörksammades av svenska forskare. Den i várt sammanhang centrala 
passagen lyder (s. 182): 

Supradicta autem Christina, auia Waldemari regis, filia fuit Ingonis, Svevorum regis, et Helene regine. Predicte 
autem Ingeburgis (matris Waldemari regis) soror, filia Izizlaui regis alia, nupsit regi Hungarie, qui ex ea genuit 
Bela, modernum regem Hungarie, qui sororem regis Francie habuit uxorem. Vnde patenter ostenditur, 
Waldemarum, Danorum regem, patrem Ingeburgis regine Francie, et Bela, regem Hungarie, consobrinos esse. 
Sed quomodo Kanutus, rex Svecie, et Siwardus, rex Norwegie, in secundo consanguinitatis gradu ei sunt 
propinqui. 

Detta översátter jag sálunda: 

Men ovannámnda Kristina, kung Valdemars mormor, var datter till svenskarnas kung Inge och drottning Helena, 
En syster till förutnámnda Ingeborg (kumg Valdemars mor) — en annan dotter till kung Itsislav — aktade 
emellertid Ungerns kung, som med henne aviade den nuvarande ungerske kungen Bela, vars hustru ör en syster 
till kungen av Frankrike. Hörav Samgár tydligt, att Ungerns kung Bela ár kusin till danskarnas kung Valdemar, 
fadern till Frankrikes drottning Ingeborg. Men likasá ár Sveriges kung Knut och Norges kung Sigurd genom 
andra gradens blodsirindskap besiaktade med honom. 

I sin kommentar till detta stölle anser Gertz (s. 182f.) att med Siwardus rex Norwegie máste 

avses "Siwardus, filius Magni Erlingi filii, qui rex fuit cuiusdam partis Norwagensium et anno 

1194 occisus est”. Detta ár sökerligen riktigt. Den 1184 stupade kung Magnus Erlingsson 
bade med en Gyrid Aslaksdotter sonen Sigurd, kring vilken "öyskjeggene* pá Orkney och 
Shetland sommaren 1193 samlade sig i ett uppror mot Sverre. De satte kurs pa Norge och fick 
Sigurd vald till kung pá Haugating í Viken samma ár, men redan palmséndagen 3/4 1194 
besegrades de av Sverre í sjöslaget í Florvág utanför Bergen, och i slaget dödades unge kung 
Sigurd, simmande i vattnet. 

Denne Sigurd Magnussons slöktskap med Valdemar den Store var flera grader 
avlágsnare án abbot Vithelm uppger, och han insitts ej heller i den slakttavla Gertz uppstiller. 
Men med Sigurd insatt pá sin plats far hans tavla följande utseende: 
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Tage Stenkilsson 
gm 

Helena 
ee 
Kristina Katarina 

em 
Mstislav 

—————Í 
Malmfrid Ingeborg dotter N.N. Kristina 

gm gm gm gm 
Sigurd Jorsalafare Knut Lavard Geira I Erik Jedvardsson 
—L. — —l — —L_ —_| 
Kristna Valdemar Bela I Knut Eriksson 

Erling Skakke 
—— —— 
Magnus Erlingsson 
——— 
Sigurd Magnusson 

Sigurd Magnussons sláktskap med Valdemar ár av fjörde graden. Men lika litet blir Knut 
Erikssons sláktskap med honom av andra graden, vilket Vilhelm uppger, utan av tredje (Knut och 
Valdemar skulle vara sysslingar). Anmirkas skall dá, att nágon dotter till Inge och Helena vid 
namn Katarina ej alls omtalas av Vilhelm; henne har Gertz pá egen hand infört efter 
Knytlingasagan. Detta ár ett metodiskt felgrepp, eftersom det tydligt framgár av Vilhelms 
uppstállning att slöktskapen mellan de dár berörda personerna beror pá deras gemensamma 
hárstamning frán Inges och Helenas dotter Kristina, inte fran nágot syskon till henne. Till frigan 
om ”Siwardus” skall jag áterkomma. 

Först ute att begagna Gertz’ edition för frdgan om drottning Kristinas, Knut Erikssons 
mors, hárstamning var Nat. Beckman i uppsatsen "Kungagravar och medeltidshistoria" 
(Formvönnen 1921). Beckman, som tidigare menat Kristina vara dotter till “Inge dy.” och 
drottning Ulfhild (f), lát sig övertygas av K. B. Westmans argument 1915 att Knytlingasagans 
uppgift istiliet var den rátta, Alltid bendgen att fásta stor tilltro till de islándska kállorna fann han 
nu (s. 32) ett stéd hos abbot Vilhelm. Men för att erhálla detta tog sig Beckman för att, trots vad 
Gertz sagt dárom, begagna inte A-redaktionen av texten utan den i allo underlögsna redaktion E 

(och pá sá vis fá eis "med dem’ i. st. f. ei "med honom’) samt dartill översötta in secundo gradu 
consanguinitatis med i den dirpá följande graden av slöktskap". Kommentarer ár överflödiga. 

Tydligen har Nat. Beckmans tolkning av abbot Vilhelms sliktskapsredogtrelse varit 
okind för Sture Bolin (som náppeligen skulle ha godtagit den), nar han tio ár efter Beckmans 
ifrágavarande uppsats publicerade Om Nordens áldsta historieforskning (1931). "Bland de 
islindska genealogiska uppgifterna möta vi trots den apodiktiska form, som dessa förlánats, 
mycket ofta felaktigheter sivil under áldre som yngre tid", skriver Bolin (s. 174), och efter att ha 
gett ett antal exempel hörpi fortsötter han (s. 175 £): 

1 Knytlingasagan meddelas slutligen att Erik den helige var gift med Kristina, en dotter till den danske prinsen Björn 
Jarnsiða, Harald Kesjas son, och Katarina, Inge d.8:s dotter. Men en samtida, egenartat nog bortglömd kölla fines: det 
ar abbot Vilhelms pá officiellt uppdrag författade genealogiska verk. Förfaltaren máste ha haft tillging till uppgifter 
frin det danska kungahuseta mediemmar, dá han skrev för att bevisa att Ingeborg av Danmark och Filip August inte 
voro slökt í förbjudna led. Han uppger, att Knut Eriksson och Valdemar den store voro slökt “in secundo gradu 
consanguinitatis” (Wilhelm: Genealogia regum Danorum, SMD | s. 182 £.). Detta nödvöndiggör, att Erik den heliges 
gemál i stillet máste ha varit eller hörstammat fran en syster till Knut Lavards gemál, Inge d.á:s dotterdotter (jfr 
slákttavlan a. st. n.). 

Tilt skillnad fran Beckman söker Bolin hálla sig till Vilhelms uppgift att Knut Erikssons och 
Valdemars slaktskap var av andra graden, vilket verkligen blir fallet om Knuts mor var en (okind) 
"syster till Knut Lavards gemál" Ingeborg, Kristina Ingesdotters dotter, mater Waldemari regis; 

285



Knut och Valdemar blir dá kusiner pá médemet (consobrini). Detta ör emellertid ett alternativ vi 
nog kan utesluta. Om det redan av kronologiska skál ter sig svaracceptabelt, ár dock namnskicket 
avgörande: en dotter hade aldrig samma namn som modern (de mycket sállsynta undantagen kan 

förklaras pá sátt som hár ej ör tillimpliga). Bolins andra alternativ, att Kristina “hirstammat fran 
en syster till Knut Lavards gemál" (som Malmfrids dotter Kristina gjorde), innebár á andra sidan, 
att det var Knuts mor Kristina och Valdemar som var kusiner, dvs sláktskapen mellan Valdemar 
och Knut blir av tredje graden, ¢} av andra. Intetdera av Bolins báda alternativ kan sáledes vara det 
rötta; att det finns ett tredje niimner han icke. 

K. B. Westman, sedan 1915 övertygad om att Kristina var dotter till Björn Járnsida och 
Katarina Ingesdotter, sökte 1954 varja denna uppfattning mot hotet fran Genealogia Ingeburgis i 
Bolins tolkning. Han skriver (Erik den Helige, red. B. Thordeman, s. 90 n. 71): 

Bolin, aa. s.175 menar, att Kristina enligt abbot Vilhelms genealogi (Script. Min. Hist. Dan. 1, s. 182) máste ha varit 
eller hörstammat fran en syster till Knut Lavards gemál Ingeborg. Men hon var kusin till Ingeborg, och Knut Eriksson 
och Valdemar den store voro alltsá sysslingar, vilket ar vad sagda genealogi vill söga med termen in secundo gradu 
consanguinitatis (kusin heter hár consobrinus; om syskon enligt germansk komputation icke medriiknas, bli sysslingar 
slakt in secundo gradu). 

Varifran Westman fat idén, att "enligt germansk komputation syskon inte medréknas” ár svört att 

sága, försávitt han inte ásyftar den gamla sláktrákningen efter kné, som möter bl.a. i den islöndska 
lagboken Grágás. Men í den computatio germanica, som kyrkan under Alexander IF:s pontifikat 
(1061-1073) antog och dá ersatte den gammalromerska computatio civilis, riiknas syskon som 
besláktade i första led, kusiner i andra och sysslingar i tredje led (jfr L. Hamre, art. Ætt í KLNM 

20, sp. 589f.; A. F. Liljeholm, Medeltida arvslagar och sláktskapsbestimning, PHT 1950, s. 101). 
Det ár givetvis denna kanoniska komputation abbot Vilhelm anvdnt i sin för den pávliga kurian 

och det franska hovet avsedda utredning. Vad sedan angár Westmans försök att stölla "termen in 
secundo gradu” í motsáttning till consobrinus, visar det endast att han inte förstátt hur exakt abbot 
Vilhelms terminologi ár, om vilken mera í det följande. 

Librettot till Bengt V. Walls och Ame Mellniis’ kyrkoopera Erik den helige (1976) 
inneháller en historisk orientering av Sten Carlsson. Han har (s. 2f.) beaktat abbot Vilhelms 
danska kungagenealogi nár det gáller att bestámma Kristinas hörstamning men ör övertygad om 
att hon var dotter till Björn Járnsida. Till skillnad fran Westman söker Carlsson inte fá slöktskapen 
í andra led betyda, att Knut och Valdemar var sysslingar, men gör sig eljest skyldig till samma 
misstag som Sture Bolin, tron att "hárstamning“ fran en persons kusin ryms inom andra gradens 

slöktskap mellan de berörda; att Knut Eriksson skulle vara besliktad med Valdemar ”i andra led” 
dörför att Knuts morfar var kusin till denne, en lösning Carlsson pá fullt allvar föreslár, ár att gá 
lángt pá denna villovág. Jag delar i betydande utstráckning Carlssons kritiska syn (s. 4) pá "en 
lundensisk historikergrupps programmatiska skepsis mot en viss typ av historiska kállor" (: de 
islindska historieverken), men i föreliggande fall hade han gjort klokt i att följa Bolins tveklösa 
förkastande av Knytlingasagans "konkreta uppgift”, unik och suspekt som den ár. 

Í Hans Gillingstams art. om Kristina í SBL 21, s. 570, ságs med hönvisning till Beckman, 
Westman och Sten Carlsson, att Knytlingasagans uppgift "torde styrkas” av abbot Vilhelms 

genealogi. Dörför kan vi áven i Peter Sawyer, Ndr Sverige blev Sverige, 1991, s. 37., lösa, att 
“Inge den áldres* dotter "Katarina var gift med Björn, son till Harald Kesje, Knud Lavards bror. 
Deras dotter Kristina var gift med Erik "den helige’.” Andra forskare har tydligen inte bedömt 
frágan vara av större vikt. Hur ytterst viktig den ár, inser man inte förrán den fátt sitt rita svar. 

* 

Abbot Vilhelm ságer sáledes, att Knut Eriksson (liksom den norske Sigurd, som vi t.v. lámnar 

dirhiin) var besláktad med Valdemar den Store i andra led. Det giiller att undersöka pá vilka olika 
sátt denna sláktskap kunnat föreligga. Vi bör halla i minnet, att Valdemar var född 1131 och hade 
tre áldre systrar, under det att Knuts födelse far söttas till o. 1144. 
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Da uppenbarligen osikerhet syns ráda bland forskama om hur sláktskapsgraderna 
beriiknades, skall först nágot sögas hirom. Personen A dr besláktad i första led med sina förldrar, 
sina syskon och sina barn (detta ár vad som kan kallas "den inte incestkretsen”). A ár besláktad i 
andra led med sina föráldrars syskon (farbror, faster, morbror, moster) och dessas barn (A:s 

kusiner), med sina egna syskons barn (brorson, brorsdotter, systerson, systerdotter) och med sina 
barnbarn. Vad darutéver ár riiknas till tredje eller fjármare led; A ár sálunda besliktad i tredje led 
med sina sysslingar, likasá med sina kusiners barn och sina syskons barnbam. 

Knut Eriksson var följaktligen farbror, morbror, kusin, brorson eller systerson till 

Valdemar. Att Knut var dennes farbror eller morbror kan vi sjálvfallet utesluta, av bade 
kronologiska och andra skál. Da Valdemar inte hade nágon kind (och sákerligen ingen oktind) 
bror, áterstár bara alternativen att Knut var Valdemars kusin eller systerson. 

Lát oss ta vár utgángspunkt í altemativet kusiner. Abbot Vilhelm ságer, att modem till 

Valdemar och modern till Bela IM var systrar, varför Valdemar och Bela var kusiner pá médernet, 
Denna andra gradens sláktskap betecknas í kállan med den exakta termen consobrini (av soror 
*syster”) med betydelsen 'systrars barn" (dár möter consobrinus annars blott för sláktskapen 
mellan Karl av Flandem och Thierry av Alsace, mycket riktigt kusiner pá mödernet). För 
kusinskap pá fádernet fanns termen patrueles (av patruus *farbror'). Det gar dárför inte an att som 
Westman spela ut benámningen consobrini mot förhállandet, att tvá personer, hár Valdemar och 
Bela, var beslöktade in secundo gradu. N&r det sedan sigs, att Knuts (och Sigurds) sláktskap med 
Valdemar ocksá var av andra graden utan att termen consobrini anvands, ligger hari en klar 
antydan om att denna andragradssliktskap hade en annan grund án den mellan Valdemar och 

Bela. Icke desto mindre sökte, som vi sett, Sture Bolin lösningen lángs denna linje, dá enligt 
honom Knut Erikssons mor Kristina "máste ha varit eller hárstammat fran en syster till Knut 
Lavards gemál", vilket vill söga aft Knut Eriksson var kusin (namligen consobrinus!) eller 
kusinbarn (tredje ledet!) till Valdemar; dessa förklaringsförsök har jag avhyst i det föregðende. Att 
Kristina var dotter till Knut Lavards gemál Ingeborg, och Knut Eriksson dörmed systerson till 
Valdemar, ár en möilighet Bolin tydligen inte tánkt pá, fSrmodligen dárför att han inte ráknat med 
en andra gradens sláktskap mellan en systerson och hans morbror. Han har av misstag trott, och ár 
dirvidlag inte ensam, att en andra gradens sláktskap var inskránkt till kusiner. Man kan möjligen 
tycka, att Bolin som skáning skulle ha reflekterat över förhállandet att det danska "seskendebarn" 

kan sta just för det reciproka ’kusin’ (fætter/kusine), ett sprákbruk valkant áven i Skáne, í skrift 
upptriidande hos bl.a. bröderna Weibull. 

Vi har funnit alternativet, att Knut Eriksson och Valdemar den Store var kusiner, 
oantagligt. Det enda Sterstéende altemativet — att Knut var systerson till Valdemar — úr 
följaktligen det riktiga, nágot jag nyss antytt. Vi förvántar oss dA, att en av Valdemars systrar hette 
Kristina, och sá ár ocksá fallet — jag har roat mig med att i forbigdende nimna henne pá s. 10. 

Som avslutning pá de slöktskapsterminologiska resonemangen ar det lámpligt att peka pá 
en passus ur ett av abbot Vilhelms brev (Lib. I, epist. III), av vilken framgár att sliktskapen 
mellan en man och hans systerson ár av andra graden. Det förekommer i ett speciellt sammanhang 
— en mans hustrus syster, hans svagerska, jámstálls med hans egen syster, eftersom man och 
hustru enl. Matt. 19:6 utgör ett kött — men detta ándrar ingenting í sakfrágan. Námnas bör, att 
Vilhelm hár helt följer sín auktoritet Petrus Lombardus. Meningen, i vilken vi sálunda soror 

uxoris mee ör likvirdigt med soror meæ, lyder: *Quocirca ego et soror uxoris meæ in uno et 
primo gradu erimus, filius uero eius secundo gradu erit a me, neptis uero tertio.” (Dip/. Dan. 1:3, s. 
443; jfr DRB 1:3, s. 299: *Derfor skal jeg og min hustrus sester væte i een og forste grad, men 

hendes sen vil være i anden grad, regnet fra mig, men sennedatteren i tredie."). I samma brev 
utsögs f.ö. tydligt, att kusiner ár besláktade í andra led: *Filtus meus fratrisque mei filius secunda 
generatio sunt et gradum secundum faciunt.” (D. D. 1:3, s. 442). Eftersom det rör sig om kusiner 
pá fádernet anvöinds inte termen consobrini. Det verkar inte som om K. B. Westman last sin 
Petrus Lombardus. 

287



Vad vet vi om Knut Lavards och Ingeborg Mstislavsdotters dotter Kristina? Hon torde ha 
varit född 1118 och var alltsá i tolvársáldern, nár hennes far dröptes 7/1 1131. Aret dérpa 
bortfiistes hon av sin farbror Erik Emune, som dá gift sig med hennes master Malmfrid, ánka efter 

Sigurd Jorsalafare, till den norske kungen Magnus, Sigurds utomáktenskaplige son, tre ár öldre án 
Kristina Knutsdotter. Pá grund av hennes lága álder uppsköts bröllopet till páföljande ár, 1133. 
Men áktenskapet mellan Kristina och Magnus Sigurdsson (som först 1135 blev Magnus Blinde) 
varade blott en mycket kort tid och var bamlöst. Att Magnus timligen omgáende försköt sin 
drottning berodde enligt Snorre pá att han inte kom till att álska henne: "Magnús varð henni ekki 

unnandi ok sendi hana aptr suðr til Danmerkr, ok gekk honum allt síðan þyngra." (Hkr IIL, ÍF 28, 
s. 279). Man undgar inte att tinka pá det ovan berörda áktenskapet mellan Filip August och 
Kristinas brorsdotter Ingeborg; huruvida de bida damema hade nágot speciellt, árftligt drag 

gemensamt kan man blott spekulera om. Saxo har en annan förklaring till skilsmössan: Kristina 
tog sin farbror Erik Emunes parti mot sin man, nar denne ville svika Erik, varför Magnus försköt 
henne. 

Kristina atervande sálunda till Danmark. Hon bevittnade 7/12 1141 sin kusin kung Erik 
Lamms gavobrev till munkarna i Odense (Dipl. Dan. 1:2, nr 81); "men for evrigt er hendes senere 

liv aldeles ukendt", skriver Jorgen Olrik i DBE (s. v. Kirsten). Varför hon inte senare upptrider i 
Danmark forstar vi nu, ty bara nágot eller nágra ár dárefter (troligen 1143) gifte hon sig, ungefar 
tjugofem ár gammal, med Erik Jedvardsson. I aktenskapet med Erik fick hon fyra barn (eller, 
försiktigare uttryckt, fyra barn som uppnádde vuxen Alder): sönerna Knut och Filip samt döttrarna 
Katarina och Margareta. Av barnen var tydligen Knut aldst (född o. 1144 och uppkallad efter sin 
morfar Knut Lavard, liksom systrarna efter sina mostrar, Knut Lavards döttrar), medan Margareta 

sannolikt var yngst; ándock kan hon inte ha varit purung, nar hon 1185 gifte sig med kung Sverre. 
För norsk historieforskning kommer det som en överraskning att Sverres drottning var dotter till 
en tidigare norsk drottning. 

* 

Vid tiden för Ingeborg Valdemarsdotters giftermál med Filip August var abbot Vilhelm — med 
Hal Kochs ord "uden tvivl den bedste kender af den kanoniske ret, som fandtes i Danmark” — 
upptagen ocks av nágra andra betydelsefulla árenden. Dels göllde det att inför páven rittfirdiga 
aktionen mot den remarkable biskop Valdemar av Slesvig, detta kungliga orosmoln pá den danska 
horisonten; han hade 1192 fangstats och insatts pá Seborg slott, nágot mot vilket Cetestinus II 
protesterade (DD 1:3, nr 176 av 23/12 1192) men som Vilhelm försvarade (DD I:3, s. 535f., av 1/2 

1193), Dels var det fragan om att stödja den sedan 1190 i Lund landsflyktige norske árkebiskopen 
Eirik Ivarsson i hans kamp mot kung Sverre. Detta var ett led i den norska utformningen av den 
stora striden mellan regnum och sacerdotium, dir Sverre som bekant "talte Roma emot” och dár i 
Sverrepartiets nágot senare Tale mot bispene udden riktas inte minst mot árkebiskop Eirik, som 

under exilen i Lund skall ha dagligen i domkyrkan utslungat förbannelser över usurpatorn Sverre 
och hursomhelst 1194 officiellt bannlyste honom. I principfragan gav árkebiskop Absalon och 

abbot Vilhelm givetvis den norske örkebiskopen sitt fulla stöð, men Eiriks sak var sákerligen 
ocksá en personlig hjirtefraga för dem; alla te var vanner sedan den gemensamma studietiden i 
Paris. 

I denna krets máste underráttelsen om att en Sigurd Magnusson 1193 hyllats som kung pá 

Haugatinget ha emottagits med största glödje och förvántan — en legitim motkonung som skulie 
kunna eliminera den avskydde Sverre. Gladjen blev dock inte lángvarig. Om Sigurd kommit som 
himlasind, blev hans bana ocksá kometliknande kort. Men den version av Genealogia Ingeburgis, 
som hár sysselsitter oss, har abbot Vilhelm utformat före Sigurds déd i april 1194 eller i varje fall 
före det att man i Lund nátts av budskapet om Sigurds död. 

Vilhelm och kretsen kring honom har tydligen trott, och velat tro, att denne kung Sigurd 

varit legitim i bemiirkelsen áktafödd kungason, dvs att man i Viken respekterat bestimmelsera i 
den tronféljdsordning Eiriks foretridare árkebiskop Eystein 1163 lyckades genomdriva men som 
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brits av Sverre. Sigurd Magnusson borde diirför vara son till en tidigare kung Magnus — men 
vilken? Nágon annan án Magnus Sigurdsson fanns inte att vilja pá; att Magnus Erlingsson inte 
efterlimnat nágon áktafödd son visste man med sákerhet (ocksá andra í samtiden hade svárt att 
placera kungasonen Sigurd genealogiskt: den engelske krönikeskrivaren Roger of Hoveden kallar 
honom Shvardus, filius Adestan quondam regis Nonveiæt). Om Magnus Erlingssons oákta söner 
hade man á andra sidan otillricklig kunskap, vilket inte ar sá mörkligt — Sigurd var vid sin déd 
1194 fortfarande, som en norsk historiker söger, bara en ”guttunge”. 

Den av Vilhelm antagna filiationen för Sigurd, oriktig som den ár, ter sig kronologiskt 
mycket plausibel. Aldersmissigt Ár det inte orimligt att Sigurd varit son till Magnus Sigurdsson; 
han hade dá varit kusin (pá fadernet) till Magnus Erlingsson. Och om en man som 1193 blev kung 
i Norge varit systerson till Valdemar den Store och kusin (pá mödernet) till den dá regerande 
danske kungen Knut VI var det nagot som kunde rymmas inom den tidsmássiga ramen. 

Knut Eriksson hade vid det hár laget varit svensk kung í ett kvarts sekel och var 
naturligtvis vilköind i Danmark (men knappast popular dir). Att hans mor Kristina, faster till Knut 
VI och den nyblivna franska drottningen Ingeborg, en gang varit gift med Magnus Sigurdsson har 
tydligen kommit till abbot Vilhelms kánnedom, dáremot inte att aktenskapet var kortvarigt och 
framförallt bamlést. (Men att Kristinas áktenskap med den visserligen först 1135, tvá ár efter 
skilsmássan, svart lemlástade Magnus Blinde varit bekant i vidare kretsar i Danmark och kanske 
Norge, framgár av, att det — som jag i helt annat sammanhang visar — utgör en av 
förutsöttningarna för traditionsbildningen kring Kristina och hennes bror Valdemar, bl.a. i den 
gruvligt ohistoriska, över hela Norden spridda balladen TSB D 346 "Kong Valdemar og hans 
saster”). Som sagt har abbot Vilhelm trott, att Kristina Knutsdotter var Sigurds mor. 

Vilhelm var den alltmer skumögde örkebiskop Eirik Ívarsson behjálplig í dennes strid 
med Sverre; sálunda skrev han brev till páven í Eiriks namn (DD 1:3, s. 458ff.). Genom att 
sammankoppla sitt engagemang í detta drende med sitt arbete pá Genealogia Ingeburgis har han, i 
en version av detta arbete (ej den i DD 1:3, nr 211, eller DS 101) tillagt den för sammanhanget 

icke nödvöindiga uppgiften om Sigurd (och Knut). Ingen forskare syns ha stillt frágan varför den 
Sverhuvudtaget finns dár. Vi skall nog í nömnandet av Siwardus, rex Norwegie se en 
demonstration, ett led í den norska kyrkans kamp mot Sverre. Hade icke Vilhelm misstagit sig om 
Sigurds börd, hade med all sannolikhet inte dennes förmente halvbror pá médemet, Kristina 
Knutsdotters son Knut Eriksson kommit med í texten — och vi hade inte fátt veta med vem Erik 
Jedvardsson var gift. 

* 

K. B. Westman tillmiitte fragan om Kristinas hirkomst största vikt, och 1954 drog han stora 
vixlar pá sin ásíkt att hon var dotter till Björn Jörnsida. Han skriver utförligt (s. 21ff.) om Björns 
bror Olov Haraldsson, som "undan Erik Emune flytt í förkládnad till kung Sverker, blivit val 
mottagen och sá linge Emune regerade fátt ett landomrade till sitt underhall”. Denne Olov kan 
enligt Westman ha haft stor betydelse för Erik Jedvardsson, som kanske "lárt krigets konst i sin 
gemáls farbrors Olov Haraldssons tjanst.” Men en orsak, utdver den politiska, till att Olov Blev sá 
val mottagen i Sverige, ár att Olov var systerson till Sverkers drottning Ulfhild. Olovs mor var 
Ragnhild, ett av Magnus Barfots manga utomáktenskapliga barn (hans áktenskap med Margareta 
Fredkulla var barnlöst), vilket otvivelaktigt éven Ulfhild var (de manga indicierna hörpá kan jag 
inte anföra hir). Enligt Fogrskinna, som ör ensam om uppgiften, var hon dotter till Hákon 
Finnsson, en sonson till Hárek pá Tjotta. Men kronologien visar, att ett led máste vara överhoppat 

hör. Det var í sá fall Ulfhilds mor som var dotter till Hákon Finnsson, och med henne hade 
tydligen Magnus Barfot o. 1100 en av sina sardeles talrika "kjærlighedsforstaaelser" (som P. A. 
Munch kallar dem). Westman tror (s. 87 n. 45), att det var Tjotta-öttens angivna harstamning frán 
Harald Hárfagre som gjorde, att Ulfhild blev drottning í Danmark (gift med kung Nils) och sedan 

i Sverige (gift med kung Sverker I). Man bör nog lámna Harald Hárfagre utanför och frámst 
betrakta Ulfhild som Margareta Fredkullas styvdotter; efter Margaretas did, som timligen sákert 
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skall sittas till 1122, eftertrödde hon sin styvmor som gemál till kung Nils. Erik Jedvardsson har 
inte hört till Sverkers, Ulfhilds och Olov Haraldssons parti. Tvártom blev han genom sitt gifte 
förbunden med motpartiet, Knut Lavards, Erik Emunes och Erik Lamms parti. 

* 

Lösningen av det genealogiska problemet med drottning Kristinas hirkomst ger förklaringen till 

atskilliga inrikespolitiska skeenden i Sverige. Karl Sverkersson gifte sig 1163 med Kristina 
Stigsdotter, en systerdotter till vár Kristina Knutsdotter, och följaktligen var Knut Erikssons söner 
yngre sysslingar till Karls son Sverker II, som hade omvardnaden om dem tills de 1205 gjorde 
uppror mot honom, nágot som ledde till slaget vid Lena 1208 och Sverkers déd i slaget vid 
Gestilren 1210. Vi finner vidare, att nár Erik Knutsson efter segem i sistnámnda slag gifte sig med 

Valdemar den Stores dotter Rikissa, var kontrahenterna besliktade i tredje led, ett gifte vartill 
krivdes pávlig dispens. Nagon sidan kánner vi inte tilf í detta fall — till skillnad fran nár deras 
dotterson Valdemar Birgersson gifte sig med Erik Plogpennings dotter Sofia, ocksá de besliktade 

i tredje led — men Rikissas bror Valdemar Sejr har sákert utverkat en sádan fran Innocentius HI, 
som just dá behövde hans politiska stéd och kanske ocksá hyste sárskild medkinsla för den 
olyckliga drottning Ingeborg Valdemarsdotters ánnu ogifta syster. Rikissa kan inte ha varit helt 
ung vid dktenskapets ingáende — Valdemar den Store dog 1182 — men hon födde tvá döttrar Ár 
Erik och en tid efter dennes död sonen Erik 1216. Mahinda kan förhállandet, att Rikissa var nágot 
till áren kommen vid Erik Erikssons födelse, i kombination med att dennes förtildrar var sá nöra 
besliiktade (om de genetiska riskerna med sádana förbindelser var £6. abbot Vilhelm av Æbelhalt 
klart medveten) förklara, att denne Erik Eriksson sjálv blev barnlös och försedd med sina genom 
Tyrgils Kristinesons Erikskrönika sá valbekanta handikapp. 

Det var just den genealogiska bakgrunden till slaget vid Lena som fick mig att presentera 
min ásikt om drottning Kristinas hörkomst i föredtag (’Folkungar, brudrov och ballader") i 

Stockholm och Uppsala hösten 1987 samt nágra ár senare, mera i förbigáende, i skrift (Sumlen. 
Ársbok för vis- och folkmusikforskning 1989, tr. 1991, s. 118£, med slökttavla s. 119). Dá 
emellertid flertalet medeltidsforskare numera syns leva i villfarelsen att de inte behöver ha 
kunskap om den nordiska medeltidens viktigaste diktgenre, balladen, och dárför inte verkar könna 
vare sig editionen Sveriges Medeltida Ballader eller den viktigaste litteraturen i ámnet, ár det 
kanske inte förvánande att mitt resultat rörande Erik den Heliges hustrus identitet förblivit 
férborgat. Kanske kan jag nu andra pá detta. 

* 

Dé jag hár, liksom i nágra andra sammanhang, följt den goda principen cherchez la femme, blir 

icke ovintat mycken ny och nyttig kunskap frukten dárav. Í största möjliga korthet skal! jag pá tre 
sárskilt viktiga punkter ange vari denna bestir. 

1. Erik och Kristina döpte sin öldsta son till Knut, detta inte "through some peculiar coincidence”, 
som Tore Nyberg tror (symposievol. Hagiography and Medieval Literature, Odense 1981, s. 
104); han ár förstás uppkallad efter sín morfar Knut Lavard. Den andre sonen hette Filip. I 
enlighet med göllande namngivningsprinciper bör detta namn (som fö. ej förekommer hos 
Kristinas antecedenter) komma frán Eriks slákt. En mycket nára till hands liggande slutsats ár att 
Erik var dotterson till den 1118 avlidne kung Filip Hallstensson, nágot som passar utmárkt 

kronologiskt sett. Detta förklarar varför han kunde göra ett sá förnámligt gifte; hans gemál hade 
dock, lát vara kortvarigt, varit norsk drottning. Erik och hans hustru var í sá fall bryllingar, ett 
exempel pá de endogama strítvanden vi í det föregðende stött pá bland parets attlingar. 

2. Den i redogörelsen för grundandet av Vidtskel kloster í Jvlland 1158 ingáende beriittelsen om 
drottning Kristinas trakasserier av munkarna i Varnhem 1157 fár, vad betráffar konfliktens orsak 
delvis, och dess lyckliga avslutning helt, sin förklaring av att Kristina och Valdemar den Store var 

syskon. Margareta Fredkulla hade skánkt en del av arvet efter hennes far Inge Stenkilsson till sin 
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syster Ingeborg, Knut Lavards maka. Kristina och hennes yngre bror fick sedan delar av detta arv, 
gods tydligtvis beliigna till stor del í Vástergötland. Men dár hade de ocksA ansprak pá Sigridlev, 

ett godskomplex av annan proveniens, vari áven den í augusti 1157 drápte danske kungen Knut 
Magnusson, Valdemars nyblivne sváger, var intressent. Sákerligen ör det ingen tillfillighet att 

konflikten í Vamhem utlöstes strax efter dennes död, ty till Sigridlev hörde Varnhem. Sigridlev 
har sítt namn efter Knut Lavards faster Sigrid, Sven Estridssons dotter (och enda áktafödda barn) i 
hans sedan p.g.a. kyrkans krav upplösta gifte med kusinen Gunhild (dotter till den norske jarlen 

Svein Hákonsson och Holmfrid Eriksdotter). Sigrid, som var uppkallad efter sin mormors mor 
Sigrid Storráda, bortgiftes till den kristne obotriterfursten Gottskalk. I en hednisk reaktion 
dödades denne 1066, och Sigrid förjagades till Danmark med parets spiide son Henrik. Nir denne 

blev vuxen och eftertrátt sin far, hiivdade han energiskt gentemot sin morbror kung Nils att han 
inte erhállit sitt morsarv (dvs Sigridlev), vilket ledde till höftiga strider mellan honom och den 
danske gránsjarlen, hertig Knut Lavard, hans kusin. Freden áterstilides genom att Knut mot likvid 
betalning förvárvade Sigridlev av Henrik för att sedan fá ersittning darfér av Nils (Knut 

Magnussons farfar). Hur dármed gick under perioden som ledde till Haraldsted och Fotevik ör 
ovisst. — Sigrid sjálv hade med all sannolikhet kort efter 1066 átervant till sina möderneirvda 
vistgttska gods; hennes fránskilda mor Gunhilds fromma verksamhet dár, kanske just i Varnhem, 
omtalas av sávil Adam av Bremen som Saxo. Kristinas "fránka" (fars faster) Sigrid var sedan 
Hinge död, dá pá 1150-talet Varnhems kloster grundades; "Vidtskalberáttelsens“ skildring av 
henne ár ren legenddiktning av stereotypt slag kring ett namn och en historisk person. En enkel 
skifteshandling mellan Kristina och Valdemar torde ha varit det som gav munkarna möjlighet att 
átervönda till Vamhem. 

3. Inom forskningen har ofta framhállits, att Erikslegendens uppgift om dagen och/eller áret for 
Eriks déd icke inger förtroende. Dárför skulle man önska, att en av legenden oberoende, öldre 
upplysning hirom stad att finna nágonstans; en fafing önskan, kan man tycka. Men med hönsyn 
till vem kung Eriks drottning i verkligheten var, vore det inte alls orimligt om hans död noterats i 
nágot danskt annalverk eller nekrologium; Kristina var sávál syster till kung Valdemar som 
syssling (liksom givetvis Valdemar sjálv, vilket söllan betonas) till árkebiskop Eskil i Lund. Det ár 
sáledes niirmast í lundensiska kállor vi med hopp om framgáng bör leta. Och mycket riktigt finner 
vi dár vad vi söker. I kalendariet som hör till Nordens áldsta annalverk, Colbazárboken (sá 
benámnd efter det nordtyska kloster, dit den senare överfördes fran Lund) finns — eller ráttare, 
fanns — följande notis (se A. D. Jorgensen, Bidrag til Nordens historie í middelalderen, 1871, =. 
287) under mánaden februari: 
TIH Non. Occists hericus ....... MCLXII 
Punktema efter namnet Hericus anger, att de direfter niirmast följande orden (enligt min mening 
rex Svethie e.d.) utraderats, men hörav skall man icke dra nágon förhastad slutsats, ty det ör icke 
enbart den dröpte Erik, som ocksá efter döden rákat illa ut; kalendariet var, skriver Jorgensen 
(aa., s. 206) "nu sá godt som helt adelagt ved rasur", dvs nár det under Rudolf Usingers egid 
hade 1869 f.f.g. publicerats av Hermann Wesemann i en Kiel-ársbok. Inför sin ed, av annalema 
jámte kalendariet í Pommersches Urkundenbuch I:2, 1877, sökte Rodgero Primers med hjálp av 

sehr scharfe Reagentien” framkalla vad som funnits under rasuren. Priimers lyckades verkligen 
med kemikaliernas hjálp (huvudsakligen syror) fá fram átskilligt, som Wesemann ej kunnat lisa, 
men till gengöld försvann annat för gott, ditibland notisen om "Hericus". Att veterligen ingen 
med ett ord kommenterat denna notis ár dörför icke ögnat att forvana. 

Man kan emellertid betvivla, att áven om notisen ifrága överlevt den behandling Priimers 
utsatte denna pergamentscodex för, nágon associerat notisens Hericus med Erik Jedvardsson, sá 
linge man trodde att dennes gemál var dotter till den drinkte ynglingen Björn eller Henrik 
Schiicks kandidat “Inge dy.”. Man bör naturligtvis frága sig om ingen annan Erik án Erik 
Jedvardsson ar den Asyftade, men nágot altemativ kan inte utpekas. Namnet var ovanligt i 
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Danmark vid denna tid, och Erik Emune hade visserligen (och lycktigtvis) dripts men sá tidigt 
som 1137, under det att Erik Lamm dog stilla i ett kloster 1146. 

Viktigare ár emellertið, att i Lunde Domkapitels Gavebager, ed. C. Weeke, 1884-89, s. 31, 
finns en notis om en svensk konung Erik, som skiinkt en mark silver till Lunds domkyrka och vars 
anniversarium firades dir den 8 februari ("hem obiit Hericus, rex Svethie, qui dedit fratribus 

marcam argenti,”). Weeke daterar pá paleografiska grunder notisens införande till 1200-talets 
första tredjedel, vilket utesluter den 1250 avlidne Erik Eriksson fran att vara kungen í frága. Da, 
siiger Weeke, “der ikke hersker nogen Usikkerhed med Hensyn til Erik den Helliges Dadsdag, 18. 
Mai, bliver der kun tilbage K. Erik Knudsen". Denne dog dock enligt en annaluppgift 10/4 
(1216). Weeke menar dárför, "at den Meddelelse, Kapitlet í Lund sees at have modtaget om K. 

Eriks Dad og om den Mark Selv, det skulde have efter ham, har været temmelig længe underveis 
og ferst det felgende Aars Februar Maaned er naaet til Lund, hvor man saa derefter i Lib. dat. 
indferte Kongen som ded paa den Dag, paa hvilken Efterretningen modtages”. Detta ár en ganska 
lángsökt förklaring, vilken tydligen ej övertygat Sture Bolin, som í sin art. om Erik Eriksson i SBL 
14 skriver (s. 261), att notisen í Liber derticus "anses hárröra frán 1200-talets första tredjedel; 
eljest synes dagen för anniversariet peka mot att E. [:Erik Eriksson, som enligt svenska annaler 
dog 2/2 1250] snarare án Erik Knutsson avses; den förre vistades ju ocksá i Danmark under bade 

barndom och ungdom, medan den senares förbindelser med detta land veterligen voro inskránkta 
till hans giftermál med en dansk prinsessa". Det skall emellertid mera till án ett allmönt 
önsketönkande för att rucka pá en pikturdatering av Weeke, betecknad av Lauritz Weibull som 
"grundlággaren av paieografiens studium i Norden”; dateringen till en tidig del av 1200-talet star 
fast, detta ocksá dárför att den dörpá följande notisen under samma dag avser Lundadekanen 

Asser, "hvis Levetid falder í Begyndelsen af 13. Aarh.” (Weeke). Erik Eriksson kan sáledes 
uteslutas som den ásyftade kung Erik. Bolin har daremot rátt í att nárheten i datum till 8/2 talar för 

att en 2/2 avliden kung Erik snarare an Erik Knutsson avses; det máste val vara 
anniversarienotisens förhállandevis sena införande, som gjort att Bolin darvid ej alls diskuterar det 

áterstáende alternativet, Erik Jedvardsson, och om dennes dödsdag eventuellt kunde ligga nára 

8/2, ty till skillnad fran Weeke faster Bolin inte tilltro till de vanliga uppgifterna att Erik dött 18/5 
1160, de "kunna inte tillmötas avgörande betydelse, alldeles strskilt inte ártalet för E:s död, vilket 

sannolikt vilar pá medeltida annalistisk-kronologisk konstruktion”. (SBL 14, s. 250). 
Att anniversariet hölls 8/2 motsöger inte, att Erik dog 2/2, utan styrker tvörtom denna 

datering av dödsdagen. Ehuru dödsdag och anniversariedag oftast sammanfaller, ár det lángtifrán 
alltid sá. Arsmissor fick námligen aldrig förlöggas till större kyrkliga helgdagar, och den 2 

februari ár en sádan dag: kyndelsmássodagen, dagen för Marie kyrkogáng (purificatio sanctæ 
Maric), en dag som i Norden hade högsta feriationsgraden (KLNM 11, sp. 356). Detta innebar, att 
ársmössan för en den 2/2 avliden person firades pá en annan dag, helst pá kort tidsavstánd frán 
dödsdagen (om dödsdagen inföll under páskterminen kunde avstandet till anniversariedagen bli 
större, pá vilket abbot Vilhelm av Æbelholt ár ett exempel). Ingen tvekan behöver ráda om att den 
dödade Hericus í kalendariet í Colbazannalerna ár densamme som Hericus, rex Svethie í Lunds 
Liber daticus, och vi kan dárför faststálla, att Erik Jedvardsson dödades den 2 februari 1162. Detta 
ár ett nytt (jfr dock Stmlen 1989, s. 118) och viktigt datum i Erik den Heliges historia. 

Vad Erik Jedvardssons sonson Erik Knutsson betröffar, kan man förmoda, att han och 
hans danskfödda drottning Ríkissa (brorsdotter till Erik den Heliges drottning Kristina) instiftar 
eller nyinstiftat anniversariet í Lund, sedan just genom deras giftermál de dansk-svenska 
relationerna förbáttrats. 

Nar det sedan gáller Erik Jedvardssons sonsons son Erik Eriksson, som enligt en uppgift i 
svenska annaler skall ha dött den 2 februari 1250, finns det anledning att betrakta detta dödsdatum 

med misstinksamhet. Enligt en annan annaluppgift (i Incerti scriptoris chronicon) valdes hans 
eftertradare Valdemar Birgersson till kung den 10 februari 1250. Det var som bekant inte nágot 
sjálvklart val. Vad vi án má tro om £K-s Joar Bla-episod, vittnar uppgifterna i den dárviðlag nára 
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samtida Hákon Hákonssons saga om att pretendenterna ej var fátaliga; det verkar högst 
osannolikt, att kungavalet kunnat företas bara átta dagar efter Eriks, lát vara kanske inte oviintade, 
död. Erik dog nog nágot tidigare pá áret. En plausibel hypotes ár att en notis om att den 2 februari 
hade dött en Ericus rex, egentligen syftande pá Erik Jedvardsson, uppfattats som gállande Erik 
Eriksson; tidpunkten passade dock nágorlunda, och om Erik den Helige trodde man sig av 
Erikslegenden och dármed sammanhingande annaluppgifter veta, att han mött döden den 18 maj. 

Vi, diremot, kan nu avförda legendens uppgift om att Erik den Helige dödats den 18 maj 
1160 och behöver ej som andra bekymra oss över att den ej kan förenas med uppgiften att Eriks 
dödsdag var Kristi Himmelfördsdag. Det tr dirvid att mörka, att nár í Vallentunakalendariet fran 
0. 1198 hericus ár uppförd under 18 maj, dagen icke dár anges som Eriks dödsdag, vilket alltför 
manga, ocksá framstiende, forskare tagit för givet. Det senare tillagda korset ár ocksá bara en 
festgradsbeteckning och ingen dödsdagsupplysning. 

Upptöckten att Erik den Helige inte dog 1160 utan 1162 öndrar í ett slag vár uppfattning 
av skeendet under denna tidsperiod. Enligt en annalnotis (i förutnömnda Incerti scriptoris 
chronicon) stupade Magnus (Henriksson) 1161 i en strid vid *Orabro", och uppgiftens riktighet 
behöver inte betvivlas; den ár sákert gammal och torde í sjálva verket vara den som lett fram till 
dödsáret 1160 för Erik, eftersom Magnus enligt legenden överföll och fillde Erik — det felaktiga 
dödsáret ár förvisso ett resultat av "annalistisk-kronologisk konstruktian”. Men Erik Jedvardsson 
överlevde sáledes Magnus, och det var ist&llet Karl Sverkersson, som, efter att 1161 ha fllt 
Magnus, páföljande ár lát röja Erik, den tredje av de samtida kungama, ur vögen (inte hade inte 
Eriks dotter Margareta övertalat sin man kung Sverre att láta Nikolas Arneson bli biskop [Sverres 
saga, kap 111], om dennes halvbror Magnus Henriksson varit hennes fars baneman). 

Mycket vore att tilligga som hár blott kan antydas. Det var inte iO. Aros (det nuvarande 
Uppsala) som Erik dog utan i Uppsala (Gamla Uppsala) — nár man flyttade árkebiskopssátet fran 
Uppsala till Aros (som dá bytte namn till Uppsala), flyttade man ocksá helt sonika Eriks dödsplats 
dit; en sannskyldig pia fraus. Den 2 februari 1162 var en fredag, med allt vad det innebar. Minst 

lika viktigt var att detta ár hölls distingen vid Kyndelsmáss (distingsfullmánen inföll den 1 
februari, precis som 1219, tre nittonarscykler senare, nár Snorre Sturlason). Det var sáledes under 
distingsfesten med dess förkristna anor som Erik bragtes om livet, dödad i dryckeslag och rus (in 
potacione et ebrietate occisus), som páven Alexander IM uttrycker saken. De skyldiga hirtill sigs 
ien áldre legendversion ha varit nágra av hans egna hirdmán, mutade med mynt och léften, 

Nar det giller Erik Jedvardsson som helgon, kan förhállandet att hans gemáls far Knut 
Lavard kanoniserats 1169 och högtidligen skrinlagts i Ringsted 1170 knappast överskattas. Frágan 

ár om Erik alls hade blivit "den Helige”, om inte hans son kung Knut dörvidlag haft sin morfars 
helgongloria som manande riktmörke. Influensema frán Knut Lavards kult och legend ör mycket 
tydliga i Eriks fall. Sálunda ör "den danske kungasonen Magnus”, djávulens tedskap i 
Erikslegenden, frán början inte Magnus Henriksson utan Magnus Nilsson, Knut Lavards 
baneman. 

Den svenska árkebiskopen Stefan hade, dá han í Rom 1169 utverkade Knut Lavards 

kanonisation, berðttat om en gryende Erikskult (den som Alexander IN ár 1172 fördömde). Aren 
gick, miraklernas antal steg, den politiska och kyrkopolitiska situationen föröndrades. Stefan löt 

skrinlögga Eriksrelikerna i Uppsala, troligen Kristi Himmel firdsdag 18 maj 1178. 
Erik den Helige var nog, som Knut Stjema en aning motvilligt medgav, ingen blotman. 

Och fast han dédades under distingen var det inte med honom som med Tidrande, þann er sagt er 

at dísir vægi. Men anda — jag vill sluta med att citera nágra rader om Knut den Helige ur Palle 
Laurings bok Danmarks Hab og Horn, rader jag valt att sátta som motto för ett kapitel i min bok 
om Erik: 

Nordens tre lande fár altsi helligkonger omtrent samtidig. Hellig Knud lider doden i Odense i 1086. Det er kun 
godt hundrede ár efter at ofre bragtes dár, til Odin, i "Odins Vi". Det betyder ikke at Knud er ofret til Odin. Det 
betyder kun at hundrede fr er kort tid, og mennesker er sene til at skifte tanker. 
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