Erikskulten i Uppsala
Dubbelhelgonet och den långa stationsvägen

CHRISTIAN LOVEN

Inledning
I medeltidens Europa fanns tusentals
vallfartsmål. Här tillbad man helgonreliker eller undergörande bilder, i hopp om
bönhörelse, i tacksamhet över en uppfylld önskan eller som botgöring för ett
begånget brott.I De flesta av dem hade
bara besökare från ett litet område, och
säkert var många lokalhelgon okända till
och med för stiftets egen biskop.2 Andra
helgonkulter uppmuntrades av prästerskapet och kunde sprida sig nationellt
och internationellt. Den ekonomiska
drivkraften måste ha varit stark: pilgrimer gav inkomster.
Genom hela medeltiden var Nordens
viktigaste helgon den norske kungen
Olov Haraldsson, dödad 1030 och så
småningom skrinlagd i Nidaros (Trondheim). Långt senare, på 1370-talet, fick

Sverige ett helgon som i betydelse kunde
mäta sig med Olov den helige, Birgitta i
Vadstena. I divisionen under dem tävlade
en rad helgon som vi ofta inte vet så
mycket om, som Elin i Skövde, Sigfrid i
Växjö, Botvid i Botkyrka, Eskil i Eskilstuna och David i Munktorp. Ett av dessa
nationella helgon var kung Erik i
Uppsala. Kulten av Erik den helige fick
starkt understöd inte bara från stiftsledningen utan även från statsmakten, men
vi kan inte avgöra om den även drog till
sig flera pilgrimer än de andra.
En granskning av källmaterialet visar
att Uppsala var framträdande på annat
sätt: det var ett även ur internationell
synvinkel mycket komplext vallfartsmål.
Det normala var att man helt enkelt besökte ett helgons grav eller relikskrin. I
Uppsala fanns en rad olika andaktsplatser, stationer, för Erikskulten.
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Kung Eriks död
Kung Erik Jedvardsson nämns inte i några
samtida dokument. Några tvivel om att
han har existerat finns inte, men troligen
regerade han bara över delar av riket.3
Han skall ha dödats 18 maj 1160 i Östra
Aras, nuvarande Uppsala. Det var vid
denna tid mycket vanligt att kungar som
lidit en våldsam död fick helgomykte.
Första belägget för Eriks helgonstatus är
Vallentunakalendariet från 1198, som tar
upp en kyrkofest till hans ära 18 maj.
Kulten hade utan tvivel befordrats av
sonen Knut Eriksson, som var kung
1167- 1196.
Den helgonlegend vi känner skrevs
inte förrän mot slutet av 1200-talet, och
vid samma tid började mirakelberättelser nedtecknas. Erikslegenden (som inte
skall blandas ihop med Erikskrönikan)
är den enda beskrivning vi har av kungens verksamhet och död.
Legenden berättar att Erik överraskades i Östra Aras av en fientlig här då han
bevistade mässan "i heliga trefaldighetskyrkan på berget som kallas Vår Herres
Berg och där domkyrkan nu står". Han
fick bud om att fiender fanns utanför staden men ville först åhöra mässan, "lämnade kyrkan, väpnade sig och sina män,
och gick med dem - fastän de voro få manligen mot fienderna . Dessa började
striden och sände sitt stridsfolk mest mot
konungen. När Herrens Smorde låg på
marken tillfogade de honom sår på sår,

. de pinade och drevo spe med den redan
halvdöde, och avhöggo vanvördigt hans
vördnadsvärda huvud". "Hans järtecken
började med att en källa rann upp på den
plats där hans blod först blev utgjutet,
och den bär ännu vittne om hans martyrium". Efter striden fördes hans kropp
till en fattig blind änkas hus intill, och
hon återfick synen.4
Helgonlegenderna har av en källkritisk
historiker betecknats som "en av tidevarvets uslaste litterära produkter".s Applicerat på Erikslegenden gäller omdömet
dess användbarhet då man skall skildra
1100-talets historia. Om man däremot vill
granska den utvecklade kulten av helgonkungen är Erikslegenden och Eriksrniraklerna ovärderliga. De skrevs i samband
med att ärkebiskopssätet flyttades från
Gamla Uppsala till nuvarande Uppsala, och
legenden ger ärkebiskopens och domkapitlets officiella version av helgonets död.

Kultens konjunkturer
Medeltidens olika vallfartsmål var konkurrensutsatta. Nya helgonkulter uppstod och drog till sig böner och pilgrimer,
och gamla vallfartsmål riskerade att
glömmas bort. För Erikskulten går det att
identifiera tre tillväxtperioder. Den första
var själva skapandet av kulten och inföll
säkerligen under sonen Knuts regering.
Vi vet att den resulterade i att Erik tilldelades en kyrklig festdag i stiftet.
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Nästa tillväxtperiod sammanföll med
flyttningen av domkyrkan till Östra Aros,
då pilgrimsskaror kunde ge extra inkomster som behövdes för katedralbygget.
Nils Ahnlund har pekat på en annan
orsak till att kulten nu gavs ökad uppmärksamhet. I Danmark hade kung Erik
Klipping dödats 1257, och han betecknades mycket snabbt som helgon. Mirakelberättelser från 1260-talet visar att han tillbads ända upp i Mälardalen, och kulten
av en annan "Sankt Erik konung" hotade
givetvis Uppsalakulten.6 Detta är egentligen den bästa förklaringen till att både
legenden och mirakelsamlingen verkar
ha tillkommit nu.
Den tredje tillväxtperioden började i
slutet av 1300-talet, och två orsaker går
att peka ut. Den ena var den explosivt
framväxande Birgittakulten i Vadstena,
som kanske redan på 1370-talet drog till
sig flera pilgrimer än Uppsala. Det första
tecknet på en omlansering av Erikskulten i Uppsala är ett brev från 1385,
som har formuleringen "sancta Erikx
konungx" domkyrka.7 Den andra orsaken var Kalmarunionen 1397. Norge hade
sitt nationalhelgon Olov. I Danmark fyllde
kung Knut, död 1086 och skrinlagd i
Odense domkyrka, samma funktion om
än med mindre pilgrimsskaror. Erik i
Uppsala var den svenska motsvarigheten, och framhävandet av S:t Erik är ett
genomgående drag i motståndet mot
unionskungarna. En nysatsning var det
också att man omkring 1400 införde ytter-
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ligare en Eriksfest i domkyrkan, till minne
av en flyttning av relikskrinet 24 januari.8
Flera av de andaktsplatser som skall
skildras här färdigställdes först på 1400talet, och de kan kanske betecknas som
investeringar i Erikskulten.

De två domkyrkorna
Vid tiden för Eriks död låg Uppsala domkyrka i nuvarande Gamla Uppsala, och
här begravdes han.9 Bara några år efter
Eriks död, 1164, upphöjdes Sverige till
egen kyrkoprovins, med ärkesäte i
Uppsala. Den norska Sverresagan, troligen skriven på 1220-talet, berättar att
"Erik vilar i skrin i Uppsala". Om inte
stycket är ett tillägg - den äldsta handskriften av sagan är från omkring 1300 tycks alltså benen ha legat i ett relikskrin
nu. Det tyder på en fullt utvecklad helgonkult. Någon påvlig kanonisering av
kung Erik är inte belagd, men skillnaden
mellan kanoniserade och okanoniserade
helgon har överdrivits i litteraturen. 1256
talar ett påvebrev om de stora människoskaror som samlas vid Erik den heliges
festdag, och påven utlovar avlat.ID Man
var alltså fullt medveten om den pågående helgondyrkan, och att någon kanonisering inte hade skett hindrade inte den
påvliga förvaltningen från att understödja kulten.
1273 eller möjligen 1276 flyttades ärkesätet, med påvligt tillstånd, från (Gamla)
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Fig. 1. Karta över Uppsalatrakten. Gröna kartan
111 NV Uppsala. ©Lantmäteriverket Gävle 2004.
Medgivande MEDGIV-2004-5638.
Gamla Uppsala kyrka, Uppsala domkyrka samt
Flottsund är inringade av författaren. Varje ruta
motsvarar 1 km .

Uppsala till Östra Aras. Flyttningen skulle
ske med bibehållet namn, och 1286 omtalar ett dokument "Östra Aras som nu kallas Uppsala". Eriksrelikema överfördes
samtidigt. Den nuvarande stora domkyrkan påbörjades, och på 1280-talet var delar
av koret färdiga att tas i bruk
Med ärkesätets flyttning reducerades
Gamla Uppsala till en ordinär församlingskyrka, men en ny förändring väntade. 1302 genomförde ärkebiskopen en
undersökning för att återfinna Eriks grav,
den grav som hade varit i bruk innan benen lades i skrin. Denna den första "arkeologiska undersökning" vi känner till i
Sverige nådde framgång, för man avgjorde att den rätta graven verkligen återfanns.Il Den markerades med en sten i
den gamla domkyrkans kor, d .v.s. i den
nuvarande kyrkans långhus.12
Från 1302 var därmed både den gamla domkyrkan, med Eriks grav, och den
nya, med relikskrinet, besöksplatser eller
stationer för dem som vallfärdade till
Erik den helige. Avståndet mellan dem
var närmare fem kilometer (fig. 1).
Längs vägen mellan Gamla Uppsala
och Östra Aras, nya Uppsala, fördes varje
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år Eriks relikskrin i procession. Första belägget för processionen är ett Eriksmirakel som går att datera till 1270. Skrinet
utgick vid denna tid från Gamla
Uppsala. Vilket mål man hade i Östra
Aras vet vi inte, den det bör ha varit någon kyrklig byggnad eller ett minnesmärke vid dödsplatsen. En tilltalande
tanke är att målet var den S:t Eriks kyrka
i Östra Aras som nämns i ett testamente
1278. Tesen har framförts att det som
åsyftas är den gamla Trefaldighetskyrkan,
med ändrat skyddshelgon på grund av
kulten. Det är säkerligen fel, eftersom
Trefaldighetskyrkan 1274- 77 anslogs till
en kanik vid domkyrkan.13 Mera troligt
är att 1278 års Erikskyrka skall identifieras med Stora Erikskapellet söder om
nya domkyrkan (se nedan).
Efter flyttningen av relikerna och ärkesätet på 1270-talet färdades skrinet den
omvända vägen, från den nya domkyrkan till Gamla Uppsala. Den gamla domkyrkan hade ju förlorat sitt helgon, och vi
vet inte om processionerna även skedde
under de nästan trettio år som förflöt
mellan överföringen av Eriksrelikerna och
återupptäckten av helgonets grav 1302.
Sista gången processionen omtalas är på
1520-talet, och det är oklart om den upphörde omedelbart efter reformationen
1527. Det tog tid innan minnet förbleknade: enligt en tysk resenär i slutet av 1500talet kallades vägen mellan nya och
Gamla Uppsala "Sankt Erichs gasse", S:t
Eriks gata.14
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Munken Eriks dödsplats vid
Flottsund
Åtta kilometer söder om Uppsala, vid
Fyrisåns mynning i Mälaren, ligger Flottsund (fig. 1). Flera forskare har påpekat att
på denna plats led en annan och äldre Erik
martyrdöden, och att Erikskulten i själva
verket handlar om ett dubbelhelgon.15
Sveriges äldsta bevarade helgonlegend, Botvidslegenden, nedskrevs troligen i slutet av 1100-talet. Botvids död
inträffade omkring 1120, och för att framhäva tidens hedendom berättar legenden
att förföljelsen av kristna var så stor att
en munk som hette Erik dödades på ett
ting i Flottsund. Hans kropp fördes till
Tälje och begravdes där (Monachum

unum, Ericum nomine, in commune placito
in Fl6tasund occidessent, cujus corpus Telgas
translatum et sepultus est).16
Här får man intrycket att munken
Erik var ungefär samtida med Botvid,
men det är tämligen säkert att samme
man omtalas redan hos Adam av Bremen
på 1070-talet. Adam har från den danske
kungen Sven Estridsen fått höra att en
mängd människor hade lidit martyrdöden i Sverige och Norge. Bland dessa
fanns "en utländsk man vid namn Erik
(hericus quidam peregrinus) som, när han
predikade bland de längst upp boende
sveonerna, vann martyrkronan genom
att bli halshuggen". Sven berättade också
om den norske martyren Hallvard, och
"där dessa ligger begravna, kan befolk-
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ningen ännu i dag se märkliga helbrägdagörelser" .17
Uttrycket peregrinus har ursprungsbetydelsen främling eller utlänning, och
det förekommer i samtida skildringar av
missionärer.18 Att en man med namnet
Erik (Hericus) skulle betecknas som utlänning i Sverige kan verka egendomligt.
Tanken har framkastats att Erik kanske
var dansk och hade utsänts som missionär av Sven Estridsen själv.19 Dock borde
Sven rimligen ha framhävt detta. Hans
berättelse om norrmannen Hallvard är
dessutom mera utförlig än skildringen
av Erik. Namnet Erik, latiniserat till
Hericus, var inte heller unikt för Norden:
från frankerna hade det spritt sig till kontinenten. 20 Erik kan därför ha utsänts
från t.ex. Frankrike.
Munken Erik skall enligt Botvidslegenden ha begravts i Tälje, säkerligen
Södertälje. Enligt Sven Estridsen skedde
mirakler vid hans grav. Rimligen blev
munken Erik dyrkad som helgon i
Södertälje men där undanträngd av kulten av 1100-talsdrottningen Ragnhild.21
Munken Erik har inte varit något obetydligt helgon. Han omtalas i två av varandra oberoende källor, där den ena uppgiften är av danskt ursprung. I båda berättelser nämns han tillsammans med ett
annat helgon, hos Adam med Oslo domkyrkas patronatshelgon Hallvard och i
Botvidslegenden med Eskil, "Södermanlands apostel". Båda var mycket viktiga lokalhelgon. Man kan inom parentes

notera att Uppland omges av landskap
med varsitt missionärshelgon: Eskil i
Södermanland, David i Västmanland och
Stenfinn eller Stefan i Hälsingland. Det är
troligt att munken Erik, om inte hans kult
hade överlagrats av kung Eriks, skulle
kunnat få epitetet "Upplands apostel".
Något kapell eller annat minnesmärke över munken Erik är inte känt vid
Flottsund.22 Att han hade integrerats i
Erikskulten verkar dock stå helt klart: genom två av Eriksmiraklerna vet vi att
Flottsund utgjorde en möjlig startpunkt
för den som skulle besöka Erik den heliges reliker.
Ett ofta citerat mirakel handlar om
den högättade Magnus Johansson Ängel
år 1293. Då han blev sjuk lovade hans
systerson Israel, hans kaplan Håkan och
hans småsven Knut att "gå barfota från
Flottsund till Uppsala". Då herr Magnus
tillfrisknat något färdades han i båt via
Ultuna till Uppsala. "Herr Israel, herr
Håkan och Knut höll vad de lovat. Herr
Magnus steg själv i land från skeppet
nära gråbrödernas tegelhus, som ligger
rätt långt från domkyrkan, och han, som
man trodde knappt kunde ledas ett litet
stycke av andra, gick nu barfota, åtföljd
av över tjugo svenner, likaledes barfota,
till Sankt Eriks skrin".23
Ett annat mirakel handlar om fru
Ramborg på Fånö, som 1303 låg i barnsnöd och var nära att dö. "Hon lovade då
att gå från Flottsund till Uppsala och offra
ett pund vax till Sankt Erik."24
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Särskilt i 1293 års händelser framträder en utvecklad sedvänja. Barfotavandring var kännetecken för botgörare och
för de mest ivriga tillbedjarnas i det europeiska pilgrimsväsendet. Herr Magnus
kunde inte gå hela vägen, men han steg
ur båten då man närmade sig staden och
vandrade sista biten.
Bara två Eriksmirakler är nedtecknade efter 1311, och det finns inga belägg
för Flottsund som station för Erikspilgrimer senare under medeltiden. Att
platsen kan ha haft fortsatt betydelse
framgår av en eftermedeltida tilldragelse, kung Erik XIV:s kröning i Uppsala
1561. Ett tyskt sändebud har efterlämnat
en noggrann berättelse.25 Inför kröningen avreste man från Stockholm med fartyg i långsam takt och samlades i Flottsund. Kungen med ett stort antal ryttare
anlände landvägen. Här fanns en bro
som revs så snart den använts. Eftersom
sundet bara hade en färja ännu på 1700talet måste bron ha byggts särskilt för
detta tillfälle. Från Flottsund anträddes
så den högtidliga processionen till Uppsala. Berättaren anger att ån var grund,
men han omtalar att sändebudens skepp
efteråt gick upp till staden.
Det kan ha varit praktiska eller ceremoniella skäl till att man inte reste med
båt hela vägen till staden, och en slump
att processionen utgick från just Flottsund. Men att händelsen utspelar sig
långt efter reformationen spelar ingen
roll: Erik den helige var ett nationellt
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skyddshelgon och försvann inte på samma sätt som påvekyrkans internationella
helgon. Såväl Erik XIV som efterträdaren
Johan III präglade mynt med omskriften
"S(ankt) Erik konung".26 Johan III byggde på S:t Eriks brunn (se nedan). Erik
XIV bar samma namn som helgonkungen, och det är lockande att se kröningsprocessionen som en sista återspegling
av pilgrimsvandringarna från Flottsund.

Dubbelhelgonet
Erikskulten i Uppsala var en kult av två
helgon, båda med namnet Erik. Detta är
huvudorsaken till att besöksplatserna låg
så kraftigt utspridda. Utan den förste
Erik hade avståndet varit knappt 5 km,
sträckan mellan Gamla Uppsala och Östra Aros. Med Flottsund som en av besöksplatserna blev den sammanlagda
sträckan 13 kilometer.
Båda helgonen dödades på samma
sätt, genom halshuggning. Tanken ligger
nära till hands att munken sågs som en
slags förelöpare till kungen, men det är
svårt att peka ut några analogier.27
Att olika helgon på samma plats kunde sammansmälta i en gemensam kult
framgår i Selja på norska Vestlandet.28 På
närmare hålt i Växjö, skedde samma sak
med S:t Sigfrid och hans tre systersöner
Unaman, Sunaman och Vinaman. Systersönerna var troligen ursprungligen en
fristående grupp martyrer, föregångare
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till Sigfrid. I Sigfridslegenden från 1200talet hade de förvandlats till en samtida
grupp missionärer.29
En parallell till de båda Eriks sammansmältande, med personer som bar
samma namn, finns i Hälsingland. Denna
landsända fick enligt Adam av Bremen
en missionsbiskop Stenfi (Stenfinn?) som
bytte namn till Simon. Folktraditionen
hågkom en man vid namn Staffan, vars
grav uppvisades vid Norrala kyrka.
Stenfi och Staffan tycks inte ha varit
identiska, men i traditionen flöt de samman. Saken komplicerades ytterligare av
att det internationella helgonet Staffan
stalledräng blandades in.30 På 1500-talet
hade de dessutom förenats med den bättre belagde munken Stefan i Gudsberga
kloster i Dalarna. Han skall ha dött 1510
och betecknas 1515 som helgon i ett privat donationsbrev. På 1500- och 1600talet hade berättelser om honom stor
spridning. Norrut från Dalarna kombinerades han med missionären Staffan.31
Här fanns i folkmedvetandet för en tid
ett trippelhelgon, eller, om Staffan stalledräng räknas in, ett kvadrupelhelgon.
Man kan fråga sig om munken Erik
återupplivades som helgon av den begynnande nya Erikskulten. Som framhävts ovan var han inget obetydligt helgon, och Botvidslegenden nedtecknades
då kung Erik troligen inte sågs som helgon utanför Uppland. Den viktigaste
platsen för att framföra böner till munken Erik måste dock ha varit graven i

Tälje, inte dödsplatsen vid Flottsund. Det
är mycket möjligt att dödsplatsen fick
förnyad aktualitet med kulten av kung
Erik, men det behöver inte innebära att
kulten vid· graven i Tälje fick något uppsving.
Det är osäkert om senmedeltidens pilgrimer var medvetna om att besöket i
Flottsund i själva verket innebar vallfart
till ett annat helgon än kung Erik. I
Uppsalamaterialet finns ingen antydan.
Ärkebiskop Birger Gregersson (1366- 83)
författade ett Botvidsofficium, men trots
att det ju gav ett tillfälle att framhäva
Flottsund medtog ärkebiskopen inte passusen om munken Erik.32 Det är dock
tänkbart att det finns en tidsaspekt, där
den förste Erik så småningom glömdes
bort. Flottsundsbesöken kan ses som en
vagare del av Erikskulten, ett folkligt inslag utan uppmuntran från Uppsalakyrkan.

Vägen från Flottsund till Uppsala
Namnet Flottsund betyder helt enkelt
sundet med flotten, och här fanns alltså
en färja . I sluttningen öster om sundet är
bevarat en mängd korta hålvägar som
tyder på en livlig trafik av människor och
hästar i äldre tid. Man har således ofta
rest hit landvägen, trots att platsen är
mycket välbelägen sjövägen.
Från Flottsund till Uppsala gick två
olika vägar. Vintertid frös sjöar och sanka
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ängar och gav slät och fast mark.33 En
Upplandskarta tryckt 1719 visar några
sådana vintervägar vid sidan av det vanliga vägnätet, och från Flottsund till
Uppsala är en led markerad på Nedre
och Övre Föret och strandängarna längs
ån. Den når staden vid Slottstullen.34
Under sommarhalvåret erbjöd åsarna
ett underlag som inte påverkades av
regn. Sommarvägen löpte på västra sidan
om Fyrisån, längs Uppsalaåsen. Åsen
skiftar starkt i höjd, med en markant kulle strax nordväst om Flottsund och en annan där Uppsala slott ligger (se fig. 1).
Hålvägsspår visar att vägen från Flottsund
löpt på västsidan om den första höjden.
Detta är den enda möjliga sträckningen,
eftersom åsen här sluttar brant ned i ån.
Därefter finns olika tänkbara vägsträckningar. En sammanställning av äldre kartor, gjord av Ivar Rydeberg, visar de olika
vägar som fanns utanför staden på 1600talet (fig. 2). Man lägger märke till att det
finns dels en väg som följer höjdryggen,
med en fortsättning upp till Uppsala
slott, dels en väg som löper i lägre terräng närmare ån fram till stadsporten
nedanför slottet. Frågan är vilken väg in i
staden som sommarhalvårets pilgrimer
använde. Att de föredrog åsvägen är
självklart, men kartan visar att åsvägen
har förgreningar söder om slottet så att
man efter att ha färdats längs åsen ett
långt stycke kan ta av ned mot Slottstullen. Den sista sträckan av vägen från
Flottsund kan alltså ha varit gemensam
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Fig. 2. Sammanställning
av äldre kartor kring
Uppsala, utförd av Ivar
Rydeberg 1903 (detalj).
Fotokopia i Upplandsmuseets arkiv. Norr
snett uppåt åt höger.
Äldre vägar från sydöst
in mot staden är ifyllda
med rött och Fyrisån
med blått. Bokstaven T
markerar franciskanernas tegelugn.

för sommar och vinter. Frågan är av betydelse för placeringen av ett Erikskapell
som kommer att behandlas längre fram.
I Magnus Johansson Ängels vallfärd
berättas att han steg av båten vid franciskanernas tegelhus. Det framgår inte av
berättelsen att han anslöt sig till sitt husfolk som hade kommit vandrande landsvägen, men min gissning är att det var
vad som skedde och att landsvägen passerade nära platsen där han steg i land.
Uttrycket tegelhus (domus latericia) betyder tegellada eller tegelbruk. För ett halvsekel sedan var läget för tegelhuset föremål för en bitsk debatt.35 Åsikten framfördes att det hade legat uppströms från
nuvarande Uppsala och att vallfärden
hade haft Gamla Uppsala som mål.
Saken har därefter fått en lösning, då
Lars Gezelius 1981 grävde ut en tegelugn
på nuvarande Akad emiska Sjukhusets
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Fig.3. Detalj av Lars Hoffstedts "brandkarta" 1702 i Lantmäteriverket, Gävle. Norr uppåt. Beteckningar
tillfogade av förf A) Dom/a;rkan. B) Sankt Eriks brunn. C) Nils Sundquists "Erikskapell".
D) Helgeandshusets kyrka. E) Sankta Barbaras kapell. F) Den medeltida skolan. G) Stora Erikskapellet.
H) Trolig plats för Sankta Gertruds kapell. I) Trefaldighetskyrkan (Bondkyrkan) . J) Pilgrimsvägen.

område.36 Vid ugnen påträffades kasserade formtegel helt lika dem man funnit
vid franciskanerkonventet inne i staden,
och vi kan därmed med säkerhet peka ut
den plats där herr Magnus steg i land
1293 (bokstaven T i fig. 2).
Tegelugnen, 1293 års tegelhus, låg vid
en väg man kunde ta in på även om man
tidigare hade följt sommarvägen längs
åsen. I mirakelberättelsen finns en tidsuppgift: vandringen skedde 14 september
(Elevatio S. Crucis), och här finns ett stöd
för tanken att pilgrimerna såväl sommar
som vinter nådde staden vid det som
senare kallades Slottstullen.

Stora Erikskapellet söder om nya
domkyrkan
Knappt 100 m söder om den nya domkyrkan, på det nuvarande Riddartorget, låg
fram till 1700-talet Sankt Eriks kapell
(fig. 3). Genom avbildningar och kartor vet
vi att det var en gotisk enskeppig byggnad,
större än många sockenkyrkor.
Erikskapell i och utanför domkyrkan

omtalas i en rad medeltida dokument,
det tidigaste 1301, och det är ibland
svårt att avgöra vilket som avses. Vi vet
att Erikskapellet på Riddartorget var
sammanbyggt med den medeltida skolan, och därför är det med säkerhet det
som åsyftas då pengar 1301 testamenteras till bl.a. "Erikskapellet beläget vid
skolan" (cappelle beati Erici ibidem iuxta
scolas site).37 Vid denna tid existerade
kapellet således, och antagligen var det
identiskt med 1278 års S:t Eriks kyrka
(se ovan).
I Uppsalaregistret 1344 omtalas att
kaniken Arnerus på 1330- eller 1340-talet
"först började bygga Sankt Eriks kapell i
sten, längre ned, vid helgonets dödsplats" (magister Arnerus qui capellam beati
erici inferius circa locum passionis eius primus incepit edificare de lapidibus).38 Belägget
är mycket viktigt genom att det kopplar
Erikskapellet till dödsplatsen.
Kapellet på helgonets dödsplats måste
ha utgjort en av de mest besökta stationerna för Erikskulten. Det var säkerligen
ett vallfartsmål redan på den tid då Eriks
ben ännu vilade i Gamla Uppsala.
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Fig.4. Claes Grundströms uppmätningsritning av Uppsala domkyrkas plan 1873, Landsarkivet i Uppsala .
Norr uppåt. Beteckningar tillfogade av förf A) Eriksskrinets äldsta kända uppställningsplats. B) Högaltaret.
C) Sturekoret, som kan ha varit det medeltida Sankt Eriks kapell. D) Brunnen (här framhävd i blått) .

Domkyrkan
Då Uppsala domkyrka låg i Gamla
Uppsala var den invigd till Laurentius
(Lars), ett av de internationella helgonen.
I samband med flyttningen till nuvarande Uppsala på 1270-talet fick Laurentius
sällskap med Erik.39 Framhävandet av
helgonkungen gjorde att domkyrkan
under senmedeltiden ibland helt enkelt
kallades för Sankt Eriks kyrka.40
Domkyrkan hade också ett särskilt
Erikskapell, nämnt första gången 1314.41
Det handlade säkerligen om ett av de
fem kapellen runt högkoret (fig. 4). En

gissning kan bli att det nuvarande Sturekoret, alltså det nordvästliga kapellet,
var Eriks.
Till besöksplatserna i domkyrkan hörde även den brunn som fortfarande finns
bevarad under norra tornets nordmur (se
nedan) .
Domkyrkans främsta relik var Erik
den heliges skrin, innehållande hela skelettet. Hur det äldsta skrinet såg ut vet vi
inte. I början av 1400-talet skaffade man
ett nytt som vi känner genom en avbildning av en avbildning, Peringskiölds
teckning av det senmedeltida altarskåpet.
Den utvisar ett skrin som även vid en
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europeisk jämförelse måste ha varit stort.
Det nuvarande skrinet tillverkades på
1570-talet och är enklare och mindre.42
Efter reformationen stod skrinet placerat mellan två pelare norr om högaltaret. Den senmedeltida placeringen bör
dock, enligt utländska analogier, ha varit
omedelbart bakom (d.v.s. öster om) högaltaret.43
Det fanns ytterligare minst ett Eriksrelikvarium. Omkring 1370 omtalas silverhanden och 1518 Sankt Eriks arm.44 Relikskrin formade som en upprättstående
underarm, innehållande ett stycke av
helgonets hand eller arm, var vanliga.45
Armrelikvariet var kanske placerat i
Erikskapellet i domkyrkan.
Vidare ges i ett testamente 1360 silver till
S:t Eriks skrin och en ädelsten till prydande
av dennes huvud (pro ornatu capitis ipsius).46
Tanken har framförts att det skulle handla
om utsmyckning av en metallkrona till en
Eriksskulptur.47 Betydligt troligare är att
man hade, eller planerade att beställa, ett
huvudformat relikskrin innehållande en bit
från skallen eller underkäken. Sådana relikvarier fanns i andra svenska kyrkor.48 Skall
vi våga tro att det var placerat i Stora
Erikskapellet söder om domkyrkan, där
helgonet hade halshuggits?
En särskild relik var "Sankt Eriks baner". Det är bara belagt på 1490-talet, då
det lånades ut till Sten Sture d .ä:s krig
vid rikets östgräns.49 Peringskiölds avbildning av altarskåpet visar två fanor
placerade vid relikskrinet.
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Fig.5. Del av gravhäll med inskrift.
Efter Peringskiöld 171 9.

Ytterligare en relik förvarades troligen i något av Erikskapellen. Stadsdelen
Fjärdingen ligger strax nordväst om
domkyrkan. Här påträffades 1607 och
1717 två delar till vad som tycks ha varit
en gravhäll av romanskt typ (fig. 5). De
förstördes 1702. Hällen hade en inskrift
som i översättning löd: "Liksom andra
helgade föremål är denna sten värd att
äras, på/i vilken den undergörande
Eriks kropp har vilat" "Den helige Eriks,
konungens och martyrens, grav".so
Efter medeltiden hade stenen reducerats till byggnadsmaterial, och det gör att
den knappast hade transporterats till staden från Gamla Uppsala. Bokstäverna daterar inskriften till senmedeltiden, tidigast
1300-talet, och den har därigenom inte något samband med återupptäckten av graven i Gamla Uppsala 1302.
Ett förslag till tolkning är att hällen
hade legat vid en av stadens kyrkor,
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troligen Trefaldighetskyrkan. Under senmedeltiden pekade man så, med rätt
eller orätt, ut den som hörande till Eriks
första grav. Den upphöjdes därigenom
till relik och fick sin inskrift. Johannes
Messenius hävdar att Erik till en början
fick en enkel grav och att liket senare
gravsattes i Gamla Uppsala.SI Varifrån
han fått uppgiften vet vi inte, men det
kan vara ur traditioner kopplade till hällen.
Detta visar inte att Eriks gravställe i
Gamla Uppsala verkligen var en sekundär
placering, bara att det tycks ha varit vad
man senare trodde. I och för sig är inte heller tanken orimlig. Valet av begravningsplats för en dödad kung hade politiska
förtecken i en tid av tronstrider, och det är
tänkbart att kvarlevorna flyttades till dåvarande domkyrkan först efter att sonen
Knut Eriksson vunnit kronan 1167.52

Ett Erikskapell norr om domkyrkan?
Beteckningarna på Erikskapellet varierar
under 1300-talet: S:t Eriks kapell beläget
vid skolan (1301), S:t Eriks kapell skilt
från stora kyrkan (1305), S:t Eriks yttre
kapell nedanför berget (1314), S:t Eriks
yttre kapell (1335), S:t Eriks kapell på helgonets dödsplats (1344), S:t Eriks nedre
kapell (1346) samt S:t Eriks nedre träkapell (1360). Nils Sundquist gjorde tolkningen att det i själva verket handlade
om två olika fristående Erikskapell. Som
det andra kapellet identifierade han ett

av husen i kransen av byggnader norr
om domkyrkan (se fig. 5). Husets ena
gavelröste är senmedeltida, och det ligger orienterat i öst-väst. Det ligger mitt
för den nuvarande S:t Eriks brunn intill
ån, ofta utpekad som den källa som enligt legenden rann upp vid Eriks martyrdöd. Huset hade en bred port, flankerad
av rektangulära nischer som kan ha innehållit helgonskulpturer. Sundquist gjorde tolkningen att porten var en uppgång
till kyrkogården, liknande den ännu
bevarade i Domtrapphuset.53
Kombinationen portvalv-kapell är
inte otänkbar, och det är möjligt att här
låg ett kapell under medeltiden. Motargumenten är dock starka. I en samtida
redogörelse för stadsbranden 1473 omtalas vad som utan tvivel är den nuvarande Eriksbrunnen. Kaniken Benedictus
Olai satt vid källan nedanför kyrkogården (apud fontem sub cymiterio) för att
med vatten söka skydda sig och blev
kvävd.54 Ingen koppling till Erik den helige görs för källsprånget. Vidare sker ett
godsbyte 1508 gällande ett stenhus i
domkyrkogårdsmuren norr om klockstapeln, mellan två stenhus bebodda av
sysslomannen Nils i Tensta och Jöns dalkarl.55 Sundquists "kapell" måste vara
ett av de tre husen, och om ett av dem
hade innehållit ett kapell och dessutom
en kyrkogårdsingång borde sådana permanenta egenskaper ha använts som
lägesbestämning istället för de inneboendes namn.
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Vad 1300-talets olika skriftliga benämningar syftar till är att skilja det fristående Erikskapellet från Erikskapellet
inne i domkyrkan. Om två olika fristående kapell hade funnits borde beteckningarna ha varit tydligare och snabbt ha blivit standardiserade.56

Lilla Erikskapellet
I slutet av 1400-talet börjar Erikskapellet
söder om domkyrkan att kallas "Stora
Erikskapellet". Benämningen är belagd
första gången 1482, och den används i
samtliga dokument där byggnaden avses
ända till reformationen.57
Här finns det som saknades i 1300talets vacklande beteckningar; ett fast,
särskiljande epitet för kapellet. Man behöver bara gå till det kyrkrika Lund för
att se parallellen med S:ta Maria Magle
("den stora") och S:ta Maria Minor respektive S:t Peter vid Bredgatan och Lilla
S:t Peter.58
Den fullständiga övergången till beteckningen Stora Erikskapellet visar att
senast 1482 byggdes ytterligare ett Erikskapell i Uppsala, och det tycks ha kallats
Lilla Erikskapellet. Två kapell vigda till
samma lokala helgon hörde inte till vanligheterna, och detta var ett av de drag
som gjorde Erikskulten i Uppsala speciell.59
Lilla Erikskapellet skulle möjligen
kunna vara den byggnad norr om dom-
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kyrkan som Nils Sundquist pekade ut,
men en starkare kandidat finns.
2001 upptäcktes en massgrav vid
Slottskällan, nedanför slottet (fig. 6). Platsen ligger strax norr om Slottstullen, där
pilgrimsvägen från Flottsund kom in
mot staden. Efter en utgrävning har
resultaten publicerats av Bent Syse.60 Det
handlar med säkerhet om stupade i det
s.k. Långfredagsslaget 6 april 1520, då en
svensk här anföll unionsstyrkor i Uppsala men så småningom drevs på flykten .
Samtida källor talar om tusentals döda,
och i det begränsade schakt som togs
upp påträffades tiotals lik. De döda hade
legat på slagfältet i månader innan de begravdes. Detta kan sammanställas med
att svenskarna hade bannlysts, vilket innebar att de inte fick läggas i vigd jord.
Bannlysningen tycks inte ha hävts inte
förrän ett halvår senare, och först då kunde begravning ske.
Ingen kyrkogård är känd vid Slottskällan. Möjligen var liken så många att
de etablerade begravningsplatserna inte
kunde svälja dem, så nya platser togs i
bruk.
Tegelmurar har påträffats i marken
nära Slottskällan. 1660 uppges att en förfallen skans fanns här, och murlämningarna har fått beteckningen "utanverket",
men läget nedanför åsen gör platsen närmast omöjlig för en befästning. Syse
framkastar tanken att här låg ett i övrigt
okänt kapell. Massgraven skulle därigenom ha placerats om inte i vigd jord så
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Fig.6. Slottskälleområdet med den påträffade massgraven och outforskade byggnadslämningar. Norr uppåt.
Efter Syse 2003.

åtminstone i skuggan av en kyrklig
byggnad.
Denna tolkning går att underbygga
med en uppgift hos Johannes Messenius
i ett arbete tryckt 1611. Han anger att Erik
den helige dödades på en plats i Uppsala

"där i den kungliga trädgården en vattenrik liten källa idag flödar, och över den
var förr uppbyggd en liten helgedom av
kvadratisk sten".61 Den kungliga trädgården omfattade på Messenius' tid hela
markområdet mellan Fyrisån och åsslutt-
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ningen nedanför slottet. Den största, om
kanske inte enda, källan vi känner till i
detta område är Slottskällan.62
Källutflödet markeras nu av en skulpterad sten där åssluttningen planar ut, 70
m söder om den utgrävda massgraven.
Kartor från 1700-talet visar att källan då
var åtkomlig genom en kanal eller tunnel
in i den branta åsen, vilket tyder på att
man grävt sig fram till källådern.63 Källutflödet tycks således ha flyttats, och vi
vet inte var det låg under medeltiden.
Övergången till beteckningen Stora
Erikskapellet, massgraven och Messenius'
uppgift ger en indiciekedja som tyder på
att omkring 1480 uppfördes ett nytt Erikskapell vid den källa som sades ha
sprungit fram vid helgonkungens död.
Själva källsprånget hade utan tvivel varit
ett besöksmål långt innan dess, utpekat
av legenden från slutet av 1200-talet.
Därigenom blir det förståeligt att pilgrimerna som kom från Flottsundshållet
gick in i staden samma väg oavsett om
det var sommar eller vinter: vad de siktade på var helgonkällan.

En flyttbar källkult
Messenius skriver om Slottskällan att
den uppsprang på platsen där helgonet
dödades. Man kan tycka att det gör hela
uppgiften tveksam, eftersom det 1344
anges att Stora Erikskapellet låg på helgonets dödsplats. Vad Messenius gör sig
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skyldig till är en förenkling, och han har
fått många efterföljare.
Erikslegenden berättar att en källa
sprang upp "där helgonets blod först utgjöts", inte att den uppstod där han dödades. Läser man texten noggrant finns
utrymme för att skilja på platsen för striden och platsen för halshuggningen.
Fienderna fanns utanför staden, och Erik
gick emot dem efter att ha gått ut ur
Trefaldighetskyrkan och rustat sig. Fienderna befann sig alltså inte intill kyrkan,
vilket dödsplatsen gjorde om man skall
tro 1344 års notis. Fienderna pinade och
hånade Erik, vilket man knappast har tid
med om striden ännu pågick.
Att dessa händelser inte ansågs ha inträffat på samma plats antyds även av
den altartavla som Johan Peringskiöld
avbildade innan den förstördes i den stora branden 1702. En bild visar striden
(fig. 7). I nästa bild är Erik tillfångatagen
och har ett sår på kinden (fig. 8).64 De två
bilderna är egenligen samma scen (lägg
märke till hästarna och lansen som delas
av ramen). I bakgrunden syns höga kullar till höger. En tredje bild visar halshuggningen (fig. 9). Här förekommer ingen strid, och Erik har hunnit få en hedersbevisning i form av en matta att knäfalla
på. Bakgrunden är helt annorlunda, med
en kulle till vänster och en kyrka, kanske
föreställande dåvarande Trefaldighetskyrkan. Under andra hälften av 1400talet, då altartavlan målades, har man
skilt mellan striden och halshuggningen.
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Fig. 7-8. Scener i domkyrkans altartav la, avbildad före branden 1702. Till vänster striden, till höger
kungens tillfångatagande. Bilderna utgör en sammanhängande scen. Efter Peringskiöld 1719.

Den "äkta" Sankt Eriks källa tycks således ha varit nuvarande Slottskällan.
Någorlunda säker blir inte denna identifikation förrän omkring 1480, med byggandet av Lilla Erikskapellet. Att pilgrimsvägen från Flottsund passerade
just här gör dock att vi kan anta att det
mirakulösa källflödet lokaliserades hit
redan i slutet av 1200-talet.

Peringskiöld uppger att en källa
fanns även vid Stora Erikskapellet: "thet
rum thär S. Erik blifwit halshuggen twifwels vtan thär källan ännu vtan för
Capellet wises."65 Kanske avser han en
källåder som skall ha funnits vid Värmlands nation, alldeles sydöst om kapellet.66 Troligen har dock Peringskiöld
blandat samman olika uppgifter. En an-
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Fig.9. Påföljande scen i altartavlan: kungens
avrättning. Efter Peringskiöld 1719.

nan sak är att Stora Erikskapellet hade
någon form av undervåning i koret.67
Det är inte uteslutet att den innehöll en
källa eller brunn, men en stor utgrävning
skulle behöva göras för att nå klarhet.
Även domkyrkan har en Sankt Eriks
källa i form av en brunn (se fig. 4). Den
kallas på 1600-talet omväxlande "Sankt
Eriks brunn" och "Sankt Eriks källa".
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Något medeltida omnämnande av brunnen finns inte.
Brunnen är drygt 11 m djup men är nu
torr. Den är byggd under norra tornets
nordmur, och det gör att den inte kan
vara yngre än tornet. Tompartiet verkar
ha påbörjats omkring 1400, och brunnen
är således äldre än Lilla Erikskapellet.
Brunnar finns i några kyrkor, t.ex. i Lunds
domkyrkas krypta, och ur dem kunde
man ta vatten till dopfunten. Brunnen i
Uppsala domkyrka har fått forskningen
att identifiera norra tornets bottenvåning
som domkyrkans dopkapell. Så kan det
ha varit, men primärt hade brunnen snarare med Erikskulten att göra.
Före den stora restaureringen av
Uppsala domkyrka 1885- 93 fanns en
bred nisch i muren runt brunnen. Det
framgår av uppmätningar av domkyrkan som gjordes 1873. Bredvid nischen
fanns ett murat uttömningskärl för
vatten, liknande de s.k. piscinor för uttömning av dopvatten som finns bevarade i andra kyrkor.68 I brunnsnischens
nordvägg visar uppmätningarna vad
som ser ut som ett litet fönster (fig. 10).
Av sektionen framgår ett det var en hålighet som avsmalnade uppåt och slutade stumt mitt i muren (fig. 11). Någon
förvaringsnisch kan det inte ha varit med
sin sluttande botten, utan det troliga är
att det var en glugg som hade satts igen
utifrån.
Av ännu äldre planer och avbildningar framgår att på utsidan mitt för brun-
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Fig. 10-11. Brunnen i norra tornets nordmur.
Elevation sedd från söder och sektion sedd från
öster. Detaljer ur Claes Grundströms uppmätningsritningar 1873 av Uppsala domkyrka,
Landsarkivet i Uppsala.

nen fanns en liten murad byggnad mellan strävpelarna (fig. 12). Den försvann i
samband med att domkyrkan fick en ny
sockel på 1850-talet. På 1600-talet var
den domkyrkans "likkur", men den kan
ha varit medeltida och ha byggts med
annat syfte. En glugg in mot domkyrkan
passar inte med likbodsfunktionen.
Det är okänt om några gudstjänster
hölls vid brunnen, och öppningen tycks
snarast ha haft som syfte att göra själva
vattnet tillgängligt för pilgrimer som inte
fick komma in i kyrkan. En brunn inuti

en liten kammare finns i Trondheims
domkyrkas kor från omkring 1200. Den
kallas Sankt Olavs brnnn. Kammaren har
en lågt placerad glugg mot yttervärlden.69 Likheterna med Uppsala är slående, och Trondheim var kultcentrum för
det största nordiska kungahelgonet.
Mirakelsamlingen från en dansk vallfartsort, Ebelholts kloster, omtalar att spetälska öste sig med vatten som varit i beröring med S:t Vilhelms tand.70 Det är lockande att se byggnaden, om den var från
medeltiden, och gluggen som anordningar för att sjuka skulle kunna ösa sig
med vatten från S:t Eriks brunn.
Om det nu fanns en källa som sades
ha uppstått genom ett mirakel då helgonet sårades, varför skaffade man en helgonbrunn inne i domkyrkan? Ett fullständigt svar går inte att ge, men det
finns såväl analogier som praktiska förklaringar.
Karlskyrka i östra Uppland var platsen för en annan lokal helgonkult.
Vallfart hit är belagd i början av 1500talet. Legenden som S:t Karlung är upptecknad först på 1600-talet och är kortfattad. Den berättar att då liket skulle föras
till begravning i Söderby (grannkyrkan)
blev det allt tyngre, och till slut var man
tvungna att sätta ned båren och vända
om. På platsen uppsprang en källa, och
den anges under andra hälften av 1600talet ha varit kringmurad och överbyggd
av ett "torn". Idag utpekas källan strax
norr om Karlskyrka. Men det finns även
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Fig. 12. Domkyrkan från norr 1826. Längst till höger syns den lilla byggnaden mellan tornets strävpelare.
Efter Werner & Schröder 1826.

en grävd brunn i kyrkans långhus, och
den anges 1641 hålla famnsdjupt vatten.71
Den rimligaste tolkningen är att källan
hade flyttats inomhus och att det var
oviktigt om vattnet togs från originalkällan eller från brunnen.
En möjlig parallell till Karlskyrka finns
i Källa på Öland. Sockennamnet är talan-

de, och här har funnits en brunn på kyrkogården och en annan i långhuset.72
Den inre brunnen har satts i samband
med att Källa som alla Ölands kyrkor var
en försvarskyrka, men andra tolkningar
är tänkbara.
En direkt analogi till Uppsalas vandrande Erikskälla är Trondheim och
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Olovskulten där. På den plats där Olovs
lik i hemlighet begravdes för en tid berättas en källa ha uppstått. Platsen har
lokaliserats till älvstranden 300 m söder
om domkyrkan. I mitten av 1000-talet
stod helgonets skrin i Mariakyrkan, omedelbart norr om domkyrkan. Här tycks
ha funnits en brunn i kyrkan. I slutet av
1100-talet fick domkyrkan sitt berömda
kor, oktogonen, med helgonskrinet centralt placerat, och i sydmuren anlades
den brunn som har omtalats ovan.73
Flera praktiska skäl till flyttning av
källor går att peka ut. Den ursprungliga
källan kan ha sinat, och då grävde man
en ersättare. Vidare är det från eftermedeltida uppteckningar välkänt att man
kastade offergåvor i källor. Om offren bestod av värdemetall eller mynt utgjorde
de en inkomst, och genom att flytta källan inomhus fick kyrkan bättre skydd
mot stölder. Missbruk eller vanhelgande
av källor kanske förekom. Slutligen gjorde givetvis en inomhusplacering att man
slapp risken att vattnet frös.
Det som idag kallas Sankt Eriks brunn
i Uppsala ligger 70 m norr om domkyrkans kor, intill Akademikvarnen vid
Fyrisån (se fig. 3). En stor pump av gjutjärn står ovanför ett välvt u trymme med
ett nästan sinat källflöde.74 Alltsammans
är från 1800-talet. Uppenbarligen fanns
källsprånget 1473 (se ovan), men det
kopplades inte till Erik den helige.
Kopplingen skedde tydligen inte förrän
efter reformationen, då kulten av helgon

egentligen borde ha upphört. Att Erik
den helige hade en särställning, framförallt under bröderna Erik XIV och Johan
III, har redan påpekats. 1570 anslogs material till betäckning av källan, och 1613
renoverades byggnaden med tegel.75 I en
av Erik Dahlberghs teckningar till Sueciaverket (slutet av 1600-talet) syns en nästan kvadratisk liten byggnad med hög
takryttare på denna plats. Den är påskriven S: ERIKS KÄLLA.76
Gjutjärnspumpen vid Fyrisån är slutpunkten för den vandrande källkulten.
Den danske resenären Gerhard Stalhoff
berättar 1660 om både Sankt Eriks källa i
domkyrkan och Sankt Eriks källa vid ån.
Om den senare skriver han: "Same kielde
haffr utan for kyrchegardsmuren och
(d.v.s. också) ett spring .. ."77 Det kan vara
Stalhoffs eget resonemang, men det skulle också kunna ge en förklaring till hur
man motiverade flyttandet av en helgonkälla. Om man ansåg att den nya brunnen tog vatten från samma källåder som
det mirakulöst uppsprungna flödet var
det ju samma vatten.

Den långa stationsvägen
Säkerligen kom pilgrimer till Uppsala
alla tider på året, men de viktigaste vallfartsdagarna var helgonets dödsdag
18 maj och efter 1400 även translationsdagen 24 januari. Besök under dessa dagar gav besökarna ett antal dagars avlat,
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alltså minskad botgöringstid och tid i
skärselden. Även på det andra skyddshelgonet Laurentius' dag 10 augusti vet
vi att människor samlades i Uppsala.
Uppsalapilgrimerna hade vid slutet
av medeltiden en rad andaktsplatser eller stationer att besöka. Alla pilgrimer
genomförde inte hela programmet - ett
av Eriksmiraklerna från början av 1300talet omtalar vallfart bara till Gamla
Uppsala - men den som kom söderifrån
kunde göra följande vandring.
Första stationen var Flottsund. Någon
form av minnesmärke, som ett kors, markerade troligen platsen för munken Eriks
död. Att pilgrimerna visste att detta var
en annan Erik är osäkert, och kanske
Flottsundsbesöken minskade i antal under medeltidens lopp.
Över isen vintertid eller på åsen sommartid vandrade man mot staden. Längs
vägen fanns en källa som kan ha varit
vigd till S:t Olov.78 Typiskt för pilgrimsfärder var att man besökte andra små
eller stora vallfartsmål som man ändå
passerade.79
Vid Sankt Eriks källa, nuvarande
Slottskällan, nådde man staden. Omkring 1480 byggdes här ett Erikskapell,
men innan dess hade säkerligen funnits
åtminstone ett kors. Källan kan ha varit
överbyggd med ett brunnshus för att
undvika missbruk, men allt är spekulationer. Detta är en nyupptäckt besöksplats för Erikskulten, och en utgrävning
skulle ge oss mera kunskaper.
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Pilgrimernas väg fortsatte nedanför
åsen, ungefär längs nuvarande Nedre
Slottsgatan. Man passerade nedanför
Trefaldighetskyrkans korgavel och nalkades Stora Erikskapellet från söder. Det
var ett av de största fristående kapellen i
Norden, större än många sockenkyrkor.
Det var byggt på helgonets avrättningsplats, och kanske hade det ett huvudformat dyrbart relikvarium.
Om man vid slutet av medeltiden
ställde sig vid Stora Erikskapellet hade
man fem kyrkor eller kapell inom en
radie av 70 meter (se fig. 3). Det var förmodligen Nordens kyrktätaste punkt.
I norr låg den jättestora domkyrkan,
nyligen avslutad med höga västtorn. I söder Trefaldighetskyrkan, som var sockenkyrka för landsbygden och delar av staden. Den är en treskeppig kyrka med
förhöjt mittskepp, en basilika, vilket förklaras av påverkan från domkyrkan.
Söder om domkyrkans västtorn, i
kransen av byggnader runt kyrkogården,
låg S:ta Barbaras kapell och hus. Kapellet
byggdes 1501, och huset tillkom genom ett
köp från domkyrkan 1512.80 Att man skaffade ett hus intill kan betyda att kapellet
innefattade en vårdinrättning. Barbara anropades bland andra av döende människor för att de skulle garanteras att hinna
bikta sig och få sista smörjelsen.81 Ett viktigt vallfartsmål som Uppsala drog till sig
dödssjuka människor, och S:ta Barbaras
hus var kanske en vårdinrättning inriktad
på pilgrimer som inte klarade hemresan.
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Söder om domkyrkan, troligen ungefär där Oxenstiernas palats byggdes på
1600-talet, låg ytterligare ett kapell. Det
var tillägnat S:ta Gertrud och nämns första gången 1508.82 Även det hade troligen samband med vallfarterna, eftersom
Gertrud anropades av fattiga, sjuka och
av vägfarande människor.83
Det är anmärkningsvärt hur välplanerad gatan från Slottskällan ända till
domkyrkan var. Den löpte förbi Stora
Erikskapellets västfasad rakt mot en av
portarna till domkyrkans kyrkogård, och
Barbaras kapell låg vid portvalvet. Härifrån gick man fram till domkyrkans
västportal, med en skulptur av Erik den
helige. Skulpturen skall ha avlägsnats av
Gustav Vasa eftersom människor gned
sjukas kläder mot den för att de skulle
återvinna hälsan.84 Här framgår ännu en
gång att Erikskulten inte försvann med
reformationen 1527.
Besöksplatserna inne i domkyrkan
vet vi inte mycket om. Alldeles innanför
västportalen fanns brunnen, där man
kunde få helgonvatten. Botgörare som
inte fick gå in i kyrkan hade kanske samma möjlighet tack vare en glugg vid
brunnen. I högkoret stod helgonets stora
relikskrin. En av de många kapellutbyggnaderna var dessutom tillägnad
helgonet och kan ha varit platsen för ett
armformat Eriksrelikvarium. I de andra
kapellen, och även i mittskeppet, fanns
altaren vigda till en mängd internationella
och svenska helgon. Alla innehöll reliker,

och de pryddes av skulpturer och tavlor.
Varje relik och helgonbild var en möjlig
undergörare, och det är intressant att två
av Eriksmiraklerna faktiskt handlar om
Laurentiusmirakler. 85
Troligen följde alla pilgrimer samma
väg genom domkyrkan,vägledda av custodes, vakter.86 I ett av Europas stora vallfartsmål, katedralen i Canterbury i England, har forskningen kunnat rekonstruera den ganska komplicerade slinga som
pilgrimerna tog (fig. 13). Här var ärkebiskop Thomas a Becket, dödad 1170, det
stora helgonet. Pilgrimerna besökte hans
dödsplats utanför högkoret, hans ursprungliga grav i kryptan, relikskrinet
vid högaltaret och ett särskilt kapell med
ett relikvarium för hans avhuggna hjässa.87 I Uppsala kan man kanske tänka sig
att pilgrimerna gick runt kyrkan medsols
och kom ut genom sydportalen.
Pilgrimsvägen lämnade säkerligen kyrkogården på östsidan genom det ännu
bevarade Domtrapptornet, vars välvda
trappa förde direkt mot bron över ån. Före
bron, på östsidan om gatan, låg Helgeandshusets kapell. Efter bron passerade
pilgrimerna förbi ytterligare två kyrkor,
franciskankonventets och sockenkyrkan
S:t Per. Längs "S:t Eriks gata" n ådde de
så den sista stationen, helgonets tomma
grav i resterna av den gamla domkyrkan.
De hade då passerat tio kyrkliga byggnader, varav fyra var knutna till Erik den
helige.
Det är inte troligt att allt detta gick att
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Fig. 13. Koret i katedralen i
Canterbury. Norr åt vänster.
Pilgrimernas besöksväg markerad.
Efter Nilson 1999 med översatta förklaringar.

l Martyrplataen
2 Grav och altaren i byptan
3 UppgAng ur byptan

4 RelikBkrinet
5 Koronakapellat
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göra på en dag, särskilt inte vid någon av
helgonets två festdagar. Vi vet inte heller
om det var vanligt att man följde hela
programmet. Vad Uppsala erbjöd var en
möjlighet till upprepade eller varierade
böner. Stationerna markerade olika händelser i helgonets martyrium och olika
förvaringsplatser för de undergörande
kvarlevorna.
Även vid en europeisk jämförelse var
Erikskulten i Uppsala ovanligt komplex.
Den bästa parallell jag har påträffat är
det nyss nämnda Canterbury, men där
låg hela stationsvägen inom domkyrkans
murar. I båda fallen kan man ana en viss
kreativitet bakom besöksplatserna, men i
Uppsala fanns en reell komplikation i att
munken Erik hade dödats vid Flottsund
och att domkyrkan hade flyttats. Domkapitlet och ärkebiskopen vände komplikationen till en fördel och kunde locka
pilgrimerna med en sällsynt rik uppsättning andaktsplatser.
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