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ABSTRACT 

Den heliga kungen och den saliga änkan is a comparative study of the saint legend of Erik 

and the saint legend of Elin as they are represented each saint’s officium. The base for these 

comparisons is the question of what general similarities, and differences, there are as well as 

an immerse investigation of how these legends portray halidom and finally how the issue of 

femininity and manliness are portrayed through these two legends.  

During the thesis apparent similarities appear in how the legends are structured; a template 

seems to have existed in which the content of what a legend should include is stated. Erik, as 

well as Elin, are of noble birth and are portrayed as godly people who live bountiful and 

ascetic lives. They also share other common features; both Erik and Elin proceed on a mission 

before they encounter the enemy which ultimately leads to their martyr deaths. After their 

deaths various miracles takes place. Several references to the bible occur within both legends 

with the intention to authorize and emphasize moral virtues. One of the variations between the 

legends is in the way the saints die. Whereas Erik dies during battle, sword in hand, which is 

not a completely characteristic way to die the martyr death, Elin instead confronts her destiny 

with complete stoic composure. 

In terms on halidom, both saints are defined within the frame of a rex justus, a rightful king, 

as well as a vidua sancta, a holy widow who prays for her enemies before death. In the 

comparison between femininity and manliness typical patterns appear in which Erik is 

described as an energetic man, yet humble before God, whereas Elin is portrayed as fair and 

vestal, abstemious and virtuous, wise and unpresuming.  
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1 INLEDNING 

En helgonkung och en salig änka, vad har de gemensamt i 1200-talets krönikeskrivning? Sin 

helighet, naturligtvis, men hur gestaltas och definieras helighet inom helgonlegendskrivning 

vid den här tiden? Finns det några intressanta likheter eller väsentliga skillnader? Vad mer 

kan man utläsa, hur är det med synen på genus? Görs det någon tydlig skillnad på man 

respektive kvinna? Vad skulle en sådan eventuell skillnad kunna bestå av? En kanske ännu 

viktigare fråga är hur mycket man kan och ska utläsa ur en helgonlegend – hur mycket är sant 

och hur mycket går att bevisa? Å andra sidan, hur viktig är sanningen? Vad var själva 

meningen med en helgonlegend, var det att berätta hur saker och ting verkligen förhöll sig 

eller fanns det ett annat syfte med legenden?  

Som ni märker finns det många frågor man kan ställa och många nyanser och lager att ta 

hänsyn till – den här uppsatsen kommer inte att besvara alla frågor, men klart är att den här 

uppsatsen kommer att sätta den historiska källan ”helgonlegend” under luppen. Som 

utgångspunkt har jag valt att utgå från två medeltida helgonlegender: Erikslegenden, som 

behandlar Erik den helige och dennes livsgärning, respektive Elinslegenden, som redogör för 

S:ta Elin av Skövde och hennes förehavanden. Förutom att titta på, och jämföra, själva 

innehållet är det även intressant att titta på hur det kom sig att dessa två krönikor fick den 

utformningen de fick – faktorer att ta hänsyn till kan vara att Sverige precis hade kristnats 

enligt den katolska läran, behovet fanns att legitimera och rättfärdiga den nya religionen. Det 

går även att tänka sig att det fanns politiska motiv, att ha en helgonkung i släkten var knappast 

en nackdel när det kom till att vidare legitimera sin härkomst och att göra anspråk till att 

härska.  

Ytterligare en fråga som kommer att behandlas i den här uppsatsen är frågan om relationen 

mellan författare och verk. Får man i det här fallet ens göra en sådan koppling? Professor 

Anders Piltz är tydlig i sin åsikt: 

Den tid tycks förbi när varje analys av texten måste börja i författarfrågan och fastställa 

mönster, influenser och beroendeförhållanden, och inte minst vad buskapet var. Litterära 

texter betraktas som en värld i sig. Det är inte deras referenser till den utomspråkliga 

verkligheten som betyder allt. De hänvisar till sig själva, de är ett spel av tecken, som följet 

ett visst regelsystem, ungefär som musiken, dansen och sporten, som inte har sitt värde 

därför att de är uttryck för något annat.
1
 

Nu är det inte alla som helt tycker som Piltz, fler åsikter kommer att dyka upp längst med 

vägen. En röd tråd som kommer löpa genom uppsatsen är begreppet historiebruk – hur har 

man använt sig av historiskt stoff när man skrev dessa krönikor, och hur använder vi oss 

själva av det stoffet idag? Där vissa anser att helgonkrönikor närmast ska ses som sagor utan 

något som helst sanningsvärde menar andra på att de kan ses som en utgångspunkt för vidare 

forskning, som en del i det stora pussel som utgör historisk forskning.  

 

                                                 
1
 Pilz, Anders; ”Brynolf och den liturgiska författarrollen”, publicerad i Brynolf Algotsson – scenen, mannen, 

rollen. Red. Karl-Erik Tysk. Skara 1995, s. 122 



Den heliga kungen och den saliga änkan 

2 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att göra en innehållsanalys av Elinslegenden respektive 

Erikslegenden för att sedermera kunna göra en jämförelse mellan dem båda i avseende att 

besvara frågeställningarna nedan: 

 Vilka likheter respektive skillnader finns i utformningen mellan dem båda?  

 

 Hur är synen på helighet i de båda legenderna?  

 

 Hur gestaltas kvinnlighet respektive manlighet? 

1.2 Källmaterial 

Jag kommer i den här uppsatsen främst att utgå från Elinofficiet som det är framställt på latin 

och dess översättning till ”ledig nutidssvenska”
2
 av Anders Piltz (som bidrag till och del av 

Sven-Erik Pernlers bok S:ta Elin av Skövde: Kulten, Källorna, Kvinnan som gavs ut 2007). 

Vad det gäller Erikslegenden kommer jag att använda mig av den version som finns i Röster 

från medeltiden, avsnittet ”Den fromme S:t Erik” skriven av Olle Ferm. Översättningen är 

gjord av Hans Aili och bygger på Josef Svennungs latinska version i dennes Från senantik 

och medeltid: medeltida texter av kulturhistoriskt intresse, del 1-2, Skrifter utgivna av 

Svenska Klassikerförbundet 49a och 49b, Lund 1962, nytryck Uppsala 2002. Som ett 

komplement till Erikslegenden kommer jag att använda mig av den av Tryggve Lundén, i 

dennes bok Sveriges Missionärer, helgon och kyrkogrundare, översatta Erikssekvensen.  

1.3 Avgränsning 

Tryggve Lundén har gjort svenska översättningar av såväl Elinslegenden som Erikslegenden, 

men då båda dessa texter finns i nya översättningar (se ovan), och jag inte funnit att de skiljer 

sig nämnvärt åt rent innehållsmässigt, har jag valt att utgå från Piltz respektive Ailis 

översättningar. Vidare finns det en mängd olika helgonlegender från den här tiden, såväl 

svenska som från kontinenten; alla skulle de säkerligen kunna bidra med intressanta 

infallsvinklar och jämförande analyser. Allra mest intressant är kanske legenden om S:t 

Sigfrid. Många av de författare, vars böcker förekommer som referenser kring helgonlegender 

i den här uppsatsen, har också gjort efterforskningar kring flera andra legender och refererar i 

sin tur ofta till just Sigfridslegenden - men då ska man komma ihåg att varje legend är 

komplex i sig och föranleder mycket arbete i form av analys och bearbetning. Min bedömning 

är att det, för att svara på mina ovanställda frågeställningar, framför allt vad det gäller 

frågeställning kring kvinnlighet respektive manlighet, räcker med att analysera och 

kontrastera Elinlegenden med ytterligare en helgonlegend – i det här fallet Erikslegenden. Att 

sedan analysera och bearbeta fler helgonlegender från den här tiden skulle kunna vara ett 

arbete för framtiden och framtida uppsatser inom ämnet. 

 

                                                 
2
 Pernler, Sven-Erik; S:ta Elin av Skövde: Kulten, Källorna, Kvinnan, Skara Stifthistoriska Sällskap, Skara, 2007 

s.188 
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1.4 Metod 

Utgångspunkt för kommande innehållsanalys och sedermera jämförelse mellan Erikslegenden 

respektive Elinslegenden kommer att vara de frågor som Michael Goodich, professor i 

historia, ställer när det kommer till att arbeta med helgonbiografier och helgonlegender: 

 Den subjektiva karaktären hos helgonet man undersöker, vem var och hur levde 

personen i fråga? 

 

 Vilken karaktär är det på de personer som ger själva vittnesbörden om helgonets liv 

och de mirakel som följde i dennes spår? Kan man se dessa personer som en 

manifestation av de rådande synsätt som fanns? 

 

 Vad vet vi om personen/personerna som skrev ner informationen om helgonet? Fanns 

det några utpräglade stilar eller mallar att ta hänsyn till?
3
 

 

Dessa frågor kommer sedermera att tolkas i belysning av de teorier och 

kategorier/uppdelningar kring användandet av begreppet historiebruk som presenteras via 

Peter Aronsson, Ulf Zander och Klas-Göran Karlsson. Deras tankar och analyser kommer att 

behandlas mer i detalj under avsnittet tidigare forskning som följer nedan.  

1.5 Tidigare Forskning 

1.5.1 Historiebruk 

Historia som vetenskaplig disciplin har på senare tid fått utstå hård kritik från bland annat 

relativister och postmodernister vilka hävdar att det är omöjligt att nå objektiv kunskap då vi 

ständigt är bundna till våra egna betraktelser samt vårt eget språk. Richard Evans, professor 

vid University of Cambridge levererar i sin bok Till historien försvar svar på tal: 

Historia är en empirisk disciplin, och handlar om kunskapens innehåll snarare än dess 

karaktär. Genom de källor vi använder oss av, och de metoder med vilka vi bearbetar dem, 

kan vi om vi är försiktiga och grundliga närma oss en rekonstruktion av det förflutna som 

måhända är partisk och provisorisk, och verkligen inte objektiv, men som inte desto mindre 

är sann. Vi vet naturligtvis att vi i vårt urval av material till våra berättelser och i vårt sätt 

att ställa samman och tolka detta material hela tiden styrs av litterära modeller, av 

samhällsvetenskapliga teorier, av moraliska och politiska övertygelser, av en estetisk känsla 

och till och med våra undermedvetna antaganden och önskningar. Att tro något annat skulle 

vara en illusion. Men de historier vi berättar kommer att vara sanna, även om den sanning 

de förmedlar är vår egen, och även om andra människor både skulle kunna och också 

kommer att berätta dem annorlunda
4
 

Peter Aronsson öppnar i sin bok Historiebruk – att använda det förflutna med att konstatera 

att de historiska berättelserna, oavsett om de är i form av minnen, krönikor eller någon annan 

slags entitet, har några gemensamma drag.  

                                                 
3
 Goodich, Michael; Vita perfecta: the ideal of sainthood in the thirteenth century, Stuttgart 1982, s. 5 

4
 Evans, Richard; Till historiens försvar, Stockholm 2000 s. 248 
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Dels handlar det om att ge oss tillgång till en förhistoria, till för oss och vår nuvarande 

belägenhet, men samtidigt handlar det om att också tala om vilka dessa skapande och 

betydelsefulla händelser i det förflutna är. Handlar det inte om identifikation kan det lika 

gärna handla om kontraster, förekomsten av De andra, för att ge ett sammanhang och en 

funktion. För att förstå hur vår uppfattning om hur vår egen plats i historien uppkommit, vilka 

likheter och skillnader det finns nu gentemot då och i vilken riktning vi önskar gå i framtiden 

menar Aronsson att det är viktigt att vidga begrepp som historisk kunskap och 

historieanvändning.
5
  

För att vidare kunna följa Aronssons resonemang definierar han vad han anser vara 

historiebrukandets grundbegrepp:  

Historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påstående med referenser till 

det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, 

nutid och framtid.[...] Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för 

att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter. 

Historiemedvetande: är de uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid, och framtid som 

styr, etableras och reproduceras i historiebruket. Ett visst urval av historiekulturen 

iscensätts i ett historiebruk och formerar ett historiemedvetande.
6
 

Ulf Zander gör i sin bok, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk 

historia från sekelskifte till sekelskifte, via Kristian Gerner, en intressant liknelse som vill 

likställa historieskrivning med att betrakta en dubbelexponerad bild: de tidsbundna 

framställningarna av det förflutna bidrar till att förklara en nutida verklighet.  Detta behöver 

inte betyda att historiken gör detta medvetet, applicerar sin samtid på historien, och däri ligger 

det intressanta menar Zander: vad är det som gör att vi ser och tolkar det vi ser – vad är vi 

strukturellt betingade att se?  

Med risk för att hamna i en sits där allt är tillåtet, att all tolkning är relativ och att inga 

spelregler finns vad det gäller historisk forskning är Zander snabb med att förtydliga att den 

dokumentation som redan finns kring historiska skeenden inte kan skrivas om helt och hållet, 

hänsyn måste tas till historiska sakförhållanden. Samtidigt är inte historien fastslagen för all 

framtid, för varje ny generation forskare kommer det nya frågeställningar och nya 

förhållningssätt, vilket leder till att nya problem upptäckts och äldre slutsatser blir inaktuella.
7
 

På vilket sätt kan man då identifiera och sedermera analysera de olika former av historiebruk 

som vi ägnar oss åt? Zander hänvisar till Klas-Göran Karlsson och dennes forskning kring 

historiebruket i det sen-och postsovjetiska samhället där fem tydliga kategorier utkristalliserar 

sig.  

 

 

                                                 
5
 Aronsson, Peter; Historiebruk – att använda det förflutna, Lund 2004 s. 13 

6
 Ibid. s. 17-18 

7
 Zander, Ulf; Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 

sekelskifte, Lund 2001 s. 20-21 
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Dessa är: 

 Det vetenskapliga historiebruket 

Har till uppgift att rekonstruera, upptäcka och tolka det förflutna och bedrivs oftast på 

akademisk forskarbasis. Här arbetar man med att försöka verifiera eller falsifiera 

hypoteser och teorier.8 

 

 Det existentialistiska historiebruket 

Har till uppgift att tillfredsställa människans, såväl individuella som kollektiva, behov 

av att tillhöra ett sammanhang med tydlig förankring bakåt i tiden. Detta tar sig ofta 

som uttryck i form av jubileum, monumentinvigningar och andra ceremonier med 

historisk bakgrund.
9
 

 

 Det moraliska historiebruket 

Har till uppgift att återupptäcka och tydliggöra händelser som tidigare inte 

framkommit i syfte att återuppbygga eller restaurera – till exempel då strikt censur har 

förekommit.
10

 

 

 Det ideologiska och det politiska historiebruket 

Har till uppgift att på fri hand och utan vetenskapliga krav konstruera en förhistoria 

som passar in perfekt när det handlar om att rationalisera och legitimera ett visst 

ideologiskt förhållningssätt eller politiskt styrelseskick.
11

 

 

 Icke-bruk av historia 

Finns i två varianter: antingen framstår vissa delar av historien inte intressant eller 

relevant för individer och grupper i deras förehavanden. Detta får till följd att bruk av 

historia försvagas i samhället. Det kan också handla om en strikt medveten process, 

återigen för att rationalisera och legitimera, med avsikt att ta avstånd från det förflutna 

och framstå som helt nytänkande utan några tidigare föregångare.
12

 

Som avslutning fastslår Zander att dessa kategorier i många fall är svåra att separera, ofta 

flyter de ihop i varandra och kan dessutom variera över tid.
13

 Den här uppsatsen kommer 

främst att röra sig inom kategorierna som rör det existentialistiska samt det ideologiska och 

politiska historiebruket, även om gränserna till övriga kategorier kan vara suddiga.  

 

                                                 
8
 Zander; 2001, s. 53-54 

9
 Ibid. s. 54 

10
 Ibid. s. 54-55 

11
 Ibid. s. 55-56 

12
 Ibid. s. 56-57 

13
 Ibid. s. 57 
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1.5.2 Helgon och Helgonlegender 

Först ut är det på sin plats att definiera vad som ryms inom termen helgon. Fredrik Öberg 

konstaterar i sin skrift ”Den liturgiska Brynolfsbilden”, i antologin Biskopen och Törntaggen 

som utgavs 2004, att den generella beskrivningen för helgon inom kristendomen är att de på 

olika sätt står särskilt nära Gud. Tydliga bitar som ryms inom ett kristet helgonideal är 

moraliska faktorer, asketism, kontemplation, handlingskraft med särskilda tecken på makt, 

mirakler och uppenbarelser samt önskan att efterlikna Jesus – Imitatio Christi.
14

 Helgonskaran 

innehåller figurer från så gott som samtliga samhällskick, Öberg lyfter fram Carl Henrik 

Marlting som har delat in de svenska medeltida helgonen i den kyrkliga, den kungliga, samt 

den folkliga familjen.
15

 Den första kategorin utgörs av de helgon som verkat och erkänts inom 

kyrkan samt blivit kanoniserade eller beatificerade av påven eller en stiftsbiskop. I den andra 

kategorin hittar vi kungar, prinsar och en drottning. Dessa har med stor sannolikhet sin börd 

att tacka för att de blev helgonförklarade. I den sista kategorin hittar vi de som verkade i sin 

hembyggd och där dyrkades som helgon.
 16

 Många av dessa levandsbeskrivningar och 

förekomsten av tillhörande kult blev dock aldrig nedskrivna i helgonbiografierna.
17

  

Öberg beskriver vidare på ett klarsynt sätt skillnaden mellan de två olika typer av 

helgonbiografier som finns. En Vita är en utförlig framställning av ett helgons livstid vilken 

hade till syfte att utgöra grunden till predikningar eller läsas i uppbyggande syfte. 

Tillsammans med en mirakelsamling, med mirakel som skett efter personens död, då detta 

ansågs som ett tydligt tecken på Guds inverkan, skickades Vitan till påven då man hade som 

avsikt att få någon helgonförklarad. En helgonlegend skrevs för helgonens årliga 

festdag/dagar, de lästes under morgongudstjänsten som en del av helgonets officium, tidegärd, 

och hade sin utgångspunkt i vitorna men var betydligt kortare.
 18

 

Lundén definierar begreppet legend på följande vis: 

En legend är en på kyrkligt uppdrag och av en Kyrkans man författad levnadsteckning över 

ett helgon, avsedd att vidmakthålla kulten av helgonet i fråga och utformad på ett ståndat 

sätt att den kunde ingå i liturgien för helgonets årliga minnesdag. Sådan en medeltida 

helgonlegend utformades, gav den uttryck åt den tidens historieuppfattning: att allt som 

skedde här i världen befrämjade Guds rikes seger över alla onda makter och att de heliga 

männen och kvinnorna blivit av Gud utkorade att förverkliga hans vilja.
19

 

1.5.3 Helgonkungar 

Henrik Ågren skriver om helgonkungar och deras funktion som rikspatroner i sin bok Erik 

den helige – landsfader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från 

reformationen till och med upplysningen, som publicerades 2012. En kung kunde bli 

helgonförklarad genom att kontinuerligt ha utfört goda handlingar, främjat religionen eller 

                                                 
14

 Öberg, Fredrik; ”Den liturgiska Brynolfsbilden” i Biskopen och Törntaggen. Red. Johnny Hagberg. Skara 

2004 s. 148 
15

 Öberg; 2004, s. 148 
16

 Ibid. s. 149 Trots att de inte alltid var det i kyrkans ögon. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. s. 150 
19

 Lundén; 1983 s. 11 
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försvarat riket mot fiender. Att dö en ärorik död, gärna genom martyrskap, ansågs vara en 

viktig del i en framtida helgonförklaring. Vidare skriver Ågren att de helgon man hittar i 

Bibeln alltid firades mest i kyrkorna, men att det inte nödvändigtvis var de som var politiskt 

och kulturellt viktigast. Vissa av helgonen var enkla att knyta till enskilda platser eller större 

områden, sakta med säkert uppstod rikspatroner, helgon som ansågs beskydda hela riket. Till 

en början var detta fenomen enligt Ågren exklusivt för kungliga helgon men kom med tiden 

att utvidgas även med andra helgon.
20

  

1.5.4 Vidua sancta – den heliga änkan 

Goodich har i sin bok Vita perfecta: the ideal of sainthood in the thirteenth century gjort en 

grundlig genomgång av hur man uppfattade helgonidealet på1200-talet. Goodich konstaterar 

att mer än en fjärdedel av de helgon man kände till då var kvinnor.
21

 Vidare menar Goodich 

att merparten av dessa kvinnor befann sig inom klostrens ramar, vare sig det handlade om 

yngre kvinnor, änkor eller gifta och ofta välbärgade kvinnor som avsagt sig äktenskapen för 

att leva i förbund med Gud. Trots att det är en vanlig schablon att kvinnorna avsade sig 

äktenskap till förmån för ett heligt liv vill Goodich trycka på att den sociala aspekten ofta 

spelade in, ofta var det helt enkelt ett bättre alternativ att gå i kloster än att leva det liv många 

kvinnor levde, en änka fick till exempel ett tydligare sammanhang och skydd i form av 

gemenskap om hon gick i kloster eller deklarerat att hon vigt sitt liv till fromhet inför Gud.
22

 

1.5.5 Elinslegenden 

Sven-Erik Pernler, med assistans av Anders Piltz och Jan Brunius, gav 2007 ut boken S:ta 

Elin av Skövde: Kulten, Källorna, Kvinnan – en bok som dels kan ses som en övergripande 

genomgång och sammanställning av de källor och den tidigare forskning som finns och har 

funnits kring S:ta Elin, och då i synnerhet Elinslegenden, och dels ses som ett starkt bidrag till 

vidare forskning kring helgonet från Västergötland. En stor del av referensarbetet kring 

Elinslegenden i den här uppsatsen kommer därför att hänvisas hit. Tilläggas kan även att 

Pernler har varit väldigt genomgående när det gäller framställning av källor och historisk 

bevisföring, väldigt många referenser kring Elin kommer därför att refereras till hans bok. 

Därmed inte sagt att det inte finns fler aktörer vad det gäller forskning kring Elinslegenden 

och S:ta Elin - Pernler konstaterar i sin bok, under avsnittet tidigare forskning, att vi har en 

man att tacka för ett gediget grundarbete, samt det faktum att S:ta Elin inte fallit i glömska 

under årens lopp, och det är Tryggve Lundén.
23

 Via ett stort antal böcker, skrifter och 

debattartiklar såg Lundén till att hålla källmaterialet kring S:ta Elin levande, bland annat 

publicerade han Elinsofficiet på latin, dock som Pernler konstaterar,  

... utan kritisk apparat och genomgående med en parafraserande svensk parallelltext, alltså 

inte en strikt översättning.
24

  

                                                 
20

 Ågren, Henrik; Erik den helige – landsfader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från 

reformationen till och med upplysningen, Lund 2012 s. 74 
21

 Goodich;1982, s 173 
22

 Ibid. s. 176-177 
23

 Pernler; 2007 s. 20 
24

 Ibid.  
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Som ytterligare en framstående, men mindre uppmärksammad, forskare i ämnet bör även 

Toni Schmid nämnas, hennes forskning kring Elin går att läsa i hennes bok Den helige 

Sigfrid.
25

  

På lokalhistorisk nivå, som en del av historisk forskning kring Skövde, hittar vi Gunnar Linde 

och främst dennes verk Det äldsta Skövde och Sankta Elin.
26

 samt Anders Forssenius som 

disputerade i Uppsala mellan åren 1734 till 1736 med sin avhandling Secimem historicum de 

Schedvia Westergothiae urbe, antiqua S. Helenae sede.
 
Där refererar Forssenius i sin tur bland 

annat till arbeten av Johannes Vastovius, Vitis aqvilonia seu Vitæe Sanctorvm och Johannes 

Messenius, Scondia illustrata vars arbeten kommer att behandlas senare i uppsatsen i avsnittet 

kring Elins dödsår.
27

  

1.5.6 Erikslegenden 

Herman Bengtsson och Christian Lovén publicerade 2012 en artikel, Spår av den längre 

Erikslegenden, där de på ett kortfattat och koncist sätt gör viktiga nedslag i den tidigare 

forskningen kring Erikslegenden. I början av 1900-talet och ett par decennier framåt 

publicerades forskning av bland andra Knut Stjerna, 1898, Lauritz Weibull, 1917, och Jalmari 

Jaakola 1922 - gemensamt för dessa historiker var att de gick tämligen hårt åt Erikslegenden 

som historisk källa ur ett källkritiskt perspektiv
28

. Under årens lopp har ytterligare verk 

publicerats som kanske inte gått lika hårt fram publicerats, nämnas bör Tryggve Lundén, som 

förutom sitt arbete kring S:ta Elin även publicerat betydande skrifter om Erik den helige, 

bland annat finns Eriksofficiet i sin helhet i boken Eriksofficiet, Eriksmässan och 

Eriksmiraklerna, publicerad 1945, samt en översättning av Erikssekvensen i Sveriges 

Missionärer, helgon och kyrkogrundare, publicerad 1983. Sist bör nämnas Henrik Ågrens 

bok, Erik den helige – landsfader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historieskrivning 

från reformationen till och med upplysningen, publicerad 2012, som undersöker Erik den 

heliges färd och förändring genom historieskrivningen från reformationen till upplysningen. 

2 BAKGRUND 

2.1 Elinslegenden 

2.1.1 Helena kontra Elin 

Först ut bör vi slå fast vad som är helgonets rätta namn då vi i forskningen kring Elin möter 

två namn: Helena och Elin.
29

 En förklaring till detta är enligt Pernler att många namn 

förändrades under medeltiden, främst tack vare kyrkans påverkan.  

                                                 
25

 Schmid, Toni; Den helige Sigfrid. I. Lund 1931, s141-166 
26

 Linde, Gunnar; Det äldsta Skövde och Sankta Elin., Skövdeortens hembygds-och fornminnesförenings 

skriftserie 6), Skövde 1956 
27

 Pernler; 2007. s. 20-21 
28

 Bengtsson, H.&Lovén, C., 2012. Spår av den längre Erikslegenden. (Traces of the longer legend of Saint 

Erik). Fornvännen 107 Stockholm s. 37 
29

 Detta manifesteras bland annat i det faktum att kyrkan i Skövde bär namnet S:ta Helena Kyrkan, det finns även 

en idrottshall och en skola som bär namn efter Helena (Helenahallen respektive Helenaskolan). 
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Främst var det de kristna personnamnen som, ofta via aristokratin och via utländska 

släktförbindelser, gjordes tillgängliga även för den breda massan. Helena/Elin, med 

sidovarianter som Elena, Elina, Eli och Ili, är exempel på sådana namn.
30

 Således kan man se 

Helena respektive Elin som två namn på samma kvinna. 

2.1.2 Upphovsman och datering 

Det finns två primära källor som redovisar Elinsofficiet, vari Elinlegenden ingår, i sin helhet: 

den första är fotokopia, förvarad på Kungliga Biblioteket i Stockholm, av en handskrift, 

Codex Larentii Odonis,
31

 från senare delen av1300-talet,
32

 den andra är den trycka källan 

Breviarum Scarense från 1498.
33

   

Upphovsmannen till officiet är med största sannolikhet Biskop Brynolf Algotsson av Skara 

(1278-1317)
34

, detta enligt vittnesmål som gavs vid Brynolfs kanoniseringsprocess i Skara 

april 1417
35

. Under vittnesmålet berättades också om den enskilda händelse som ska ha fått 

Brynolf att så småningom skriva officiet till Elins ära: det slumpade sig som så att när Biskop 

Brynolf 1288, i all hast då han var eftersatt av fiender från en segdragen konflikt, som främst 

involverade hans broder Folke, Lagmannen Svantepolk Knutsson och kung Magnus 

Ladulås,
36

 skulle segla över Vättern drabbades av hårt väder. Brynolf åberopade då Gud och 

gav ett löfte till en martyr från det egna stiftet: heliga Elin/sankta Helena. I utbyte mot en 

säker seglats lovade Brynolf att skriva ett vackert och värdigt officium till Elins högtidsdag.
37

  

Den främsta kritiken av detta antagande kommer från Ingmar Milveden i dennes Zu den 

liturgischen ”Hystorie” in Sweden. Liturgie- und choralgeschichtliche Untersuchungen”. 

Milveden vill istället datera officiets uppkomst till någonstans mellan 1325-1335 med 

upphovsman Peder Larsson, biskop i Skara mellan 1322-1336. Detta påstående har sin 

förklaring i det akrostikon, en slags namndikt i vilken de första bokstäverna i versraderna 

bildar ett ord, oftast namnet på författaren/upphovsmannen eller en utsaga, som Milveden 

anser finns i officiet.  Enligt denna metod anser sig Milveden få fram FEC P SCAES EPS 

VIDUE, vilket han tolkar som Fecit Petrus Scarensis episcopus vidie - Skarabiskopen Petrus 

gjorde (detta officium) åt änkan, där P måste stå för just biskop Peder Larsson.
38

  

Denna tolkning förkastas dock av såväl Lundén som Pernler. För att bevisa problematiken i 

att använda sig av Milvedens metod använde sig Lundén av en annan del av officiet och fick 

då fram FEC BPS SCA EPS, vilket skulle kunna tolkas som fecit Brynolphus Scarensis 

                                                 
30

 Pernler; 2007 s. 23 
31

 Lundén; 1983 s. 102 
32

 Pernler; 2007 s. 30 Originalskriften förvarades i Dresden fram tills dess att stadens landsarkiv och 

landsbibliotek förstördes mot slutet av andra världskriget. 
33

 Ibid. s. 30 För vidare redogörelse för källor som innehåller delar av Elinsofficiet se Anders Piltz bidrag och 

genomgång i samma bok, s. 183-186. 
34

 Pernler; 2007 s. 183 
35

 Lundén; 1983 s. 98-102 
36

 Ibid. s 91. Upprinnelsen till konflikten var att Folke Algotsson rövat bort Ingrid Svantepolksdotter och rymt 

med henne till Norge.  
37

 Linde, Gunnar; 1956 s.109 se även Pernler; 2007 s. 55 och Lundén; 1983 s. 91 
38

 Pernler; 2007 s. 13 
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episcopus – ”Brynolf, Biskop av Skara, gjorde detta”.
39

  Pernler konstaterar att det inte är 

någon nödvändighet att en författare skriver in sig själv med namn eller signatur, inte heller i 

akrostikonform, i ett liturgiskt verk.
40

 Som en kommentar till Milvedens forskning konstaterar 

Pernler att Milveden med största sannoliket skulle omreviderat sina slutsatser om denne känt 

till det avlatsbrev, framställt av påven Nicolaus IV 1292, ämnat åt de som besöker S:ta Elins 

kyrka i Skövde 1292. Detta avlatsbrev har enligt Pernler aldrig tidigare använts i 

Elinforskningen. 
41

  

Som ytterligare inlägg i debatten kring autenticiteten kring texter, och som ett argument för 

äktheten hos Elinofficiet som det förekommer i Codex Larentii Odonis, skriver Lundén: 

Vid det tredje nordiska kollokviet i latinsk liturgiforskning, hållet på Hannaholmen i 

Finland i maj 1975, framhöll Knud Ottosen, lektor vid Århus universitet, på tal om 

editionsprinciper för liturgiska texter, att en text kan anses autentisk, om en kommunitet vid 

en bestämd tidpunkt och i en bestämd kyrka har använt den vid gudstjänsten. Eftersom den 

version av Helena-officiet, som nu presenteras, har använts i Skara domkyrka från och med 

1300-talet intill medeltidens slut, torde den fylla anspråken på autenticitet
42 

2.1.3 Legendens historicitet 

De finns många intressanta frågeställningar kring Elin av Skövde, sedermera S:ta Elin, en av 

de mesta intressanta torde vara frågan om hon verkligen har funnits eller ej? Har det funnits 

en verklig person som ligger till grund för Elinsofficiet?  Frågan är svårbesvarad, Sven-Erik 

Pernler är den senaste i raden att ta sig an uppgiften och konstaterar i slutet av sin bok om Elin 

att det råder en slags konsensus mellan Elinforskare att hon med stor sannoliket har funnits
43

 

men att saken är svår att komma åt och göra rättvisa – samtidigt som det är minst lika svårt att 

utan Elin förklara vad som hände i Skövdetrakten kring 1140, och vidare förklara vad som 

sedermera resulterade i en muntlig historia och liturgi med en särskild kollektbön som skrevs 

för en martyr med namnet Elin.
44

  

Den här uppsatsen har inte som avsikt att försök att bringa mer klarhet i saken, däremot är det 

av intresse att undersöka när Elin bör ha levat, om hon har funnits, för att få en uppfattning 

om tidsrymden mellan den faktiska personen och tidpunkten då legenden skrevs ner.  

Legenden berättar att Elins död inträffade den första augusti men säger inget om det aktuella 

årtalet. Det finns dock två ledtrådar i levnadsberättelsen, den ena rör påståendet om att påven 

Alexander III, på initiativ av ärkebiskop Stefan av Uppsala, skrev in Elin i helgonens bok och 

den andra rör en passage om att Elin är på väg till invigningen av kyrkan i Götene. Med dessa 

två faktorer i åtanke är det enligt Pernler främst två årtal som är vanligt förekommande: 1140 

och 1160.
45

   

                                                 
39

 Pernler; 2007 s. 14 
40

 Ibid. 
41

 Ibid. s. 14 och 59 
42

 Lundén, Tryggve; 1983 s. 103 
43

 Pernler; 2007. s. 154 
44

 Ibid. s. 180 
45

 Ibid. s. 161-162 
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Enligt Pernler går det att belägga att ärkebiskop Stefan av Uppsala gjorde ett besök hos påven 

1164 för att ta emot palliet,
46

 lägger man till uppgifterna från den dendrokronoligiska 

undersökning Alf Bråthen gjort av trävirket i Götene kyrka – där han kom fram till att kyrkan 

bör ha färdigställts vid 1120-talets slut
47

 – drar Pernler slutsatsen, trots att bevisföringen är 

fortsatt relativt svag, att 1140 bör vara ett mer rimligt antagande än 1160.
48

 Avslutningsvis 

konstaterar Pernler att då det inte finns någon tillförlitlig källa till exakt datering får vi nöja 

oss med att förlägga Elins dödsår till någonstans mellan 1120-talets slut och fram till 1140
49

. 

Således passerar det drygt 100 år mellan Elins död tills legenden skrivs ner som en del av 

Elinsofficiet. 

2.2 Erikslegenden 

2.2.1 Upphovsman och datering  

Lundén ägnar ett stor avsnitt av sin bok Sveriges Missionärer, helgon och kyrkogrundare, 

samma bok som också behandlar S:ta Elin, åt Erik den helige.
50

 Precis som i fallet med Elin är 

det svårt att hitta källor som utan rimligt tvivel befäster datering och upphovsman, istället 

handlar det i mångt och mycket om att lägga ett historiskt pussel. Vad det gäller 

Erikslegenden finns det enligt Lundén källor som tyder på att det finns en äldre och en yngre 

version, där den sistnämnda innehåller delar från den förstnämnda, men att man ändå kan 

beteckna dem båda som i stort sett identiska. Enligt Lundén uppkom stommen till legenden 

omkring 1200, medan det största avsnittet av legenden uppkommit mellan åren 1277-1291
51

.  

Lundén skriver vidare: 

Under det näst sista decenniet av 1200-talet författade man till Sankt Eriks ära ett 

rimofficium, det vill säga det väsentliga av det Eriksofficium, som fram till 

reformationstiden utfördes i vårt lands kyrkor, samt en sekvens, till att sjungas på 

Eriksmässodagen den 18 maj
52   

Som hänvisning till detta nämner Lundén i sina noter att som beståndsdel av Eriksofficiet 

ingår legenden i samtliga bevarade brevarier och handskrifter från Sveriges medeltid som 

berör ämnet – tydligast i Brevarium Upsalense från 1496.
53

   

                                                 
46

 pa´llium, sedan 800-talet värdighetstecken för romersk-katolska ärkebiskopar, ett vitt ylleband (ca 10 cm 

brett) med svarta eller röda kors, lagt över axlarna med nedhängande ändar på rygg- och bröstsida, buret över 

mässhaken. Definition enligt nationalencyklopedins nätupplaga: http://www.ne.se/pallium/278973 
47

 Undersökningen går att läsa om i Bråthen, Alf; Dated wood from Gotland the the diocese of Skara. Höjbjerg 

1995, s. 92 
48

 Pernler; 2007 s. 162-163. Pernler menar att 1160 är alldeles för nära ärkebiskop Stefans besök hos påven 1164, 

för att kunna helgonförklaras bör det ha uppstått en acceptans över de mirakel och bekräftelse på den helighet 

som personen i fråga bör ha uppnått. Att allt detta hunnits med på bara fyra år anses orimligt. 
49

 Pernler; 2007 s. 163 
50

 Lundén; 1983 s. 294-325 
51

 Ibid. s. 303 och 309 
52

 Ibid. s. 309 
53

 Ibid. s. 538 

http://www.ne.se/pallium/278973
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Som hjälpmedel till datering av officiet och sekvensen hänvisar Lundén till de nedtecknade, 

och daterade, Eriksmirakler
54

 som tillkom i slutet av 1200-talet och som till stor del tillskrivs 

Israel Erlandsson som tjänstgjorde som kanik i Uppsala och sedermera som prior i Sigtuna 

dominikankloster vid den här tiden. Med stor sannolikhet har Erlandsson även skrivit 

Erikslegenden, delar av Eriksofficiet samt Erikssekvensen.
55

 

2.2.2 Legendens historicitet 

Forskningen kring Erik Jedvardsson visar på att Erik efterträdde Sverker den äldre som 

Sveriges kung runt 1150, och kung förblev han fram till 1160 då han blev bragd om livet av 

sina fiender.  Om detta berättas det i ett bevarat brev från påven Celestinus III till Knut 

Eriksson, där påven nämner att Knuts fader stupat i strid mot sina fiender. Ytterligare ett brev 

finns bevarat där Knut Eriksson nämner Erik Jedvardsson som sin far.
56

 Den tidigaste datering 

där det framgår att Kung Erik vördas som ett helgon tordes vara via ett kalendarium från ett 

bevarat missale från Vallentuna Kyrka, daterat till kring 1198 – i kalendariet kan man läsa att 

18 maj är markerad som högtidsdag för den helige konung Erik.
57

  

Hur var det då med Eriks börd och härkomst? Henrik Ågren har sammanfattat en stor del av 

forskningen kring källorna kring Erik den helige och konstaterar att bevisföringen kring Erik 

är svag. Det finns uppgifter i Uppsala ärkestifts annaler mellan 1160-1336 som påstår att hans 

mor hette Cecilia och att hon var dotter till Sven, en tolkning är att detta är den hedniske 

kungen Blot-Sven. Cecilia ska dessutom ha varit syster till Sverker den äldres far, Kol. Detta 

skulle implicera att Erik och Sverker var kusiner. Om Eriks hustru Kristina finns det enligt 

Ågren belägg för att hon hade släktband till såväl danska som norska kungaätter, något som 

skulle kunna legitimera legendens påståenden.
58

 När det gäller legendens påståenden om 

Eriks gärningar som kung, om hur man byggde kyrkor, behandlade sina undersåtar, företog ett 

korståg till Finland och sedan led martyrdöden för danske kungasonen Magnus Henriksson 

fötter fastslår Ågren återigen att det är svårt att verifiera dessa.
59

  

Istället lyfter Ågren fram det faktum att det finns passager i legenden som går stick i stäv med 

samtiden, bland annat det avsnitt där Erik den helige, som i legenden enligt Ågren framställs 

som en rex justus, en rättvis kung, vägrar ta emot jordränta från folket. Detta menar Ågren 

inte passar in i jämförelse med hur en feodalkung vid den här tiden förväntades agera, detta 

skulle, enligt Ågren kunna tyda på att legendens påstående mer kan ses som en respons och 

motpropaganda till andra kungar vid den här tiden.
60

 Herman Bengtsson och Christian Lovén 

publicerade 2012 en artikel, Spår av den längre Erikslegenden, där de spaltar upp tre 

förutsättningar för att en Erikslegend skrevs strax efter Erik Jedvardssons död.  

                                                 
54

 Dit också själva officiet refererar när det handlar om mer ingående information om de mirakel som rör Erik 

den Helige. 
55

 Lundén; 1983 s. 309 
56

 Lundén; 1983 s. 294 
57

 Ibid. 
58

 Ågren; 2012 s. 70 
59

 Ibid. s. 71 
60

 Ibid. s. 72 
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Dessa förutsättningar är förekomsten av: 

 Kult 

 Intressenter 

 Skriftproduktion 

 

Att det fanns en Erikskult anses vedertaget och belagt med referens till Vallentunakalendariet 

samt en myntanalys av ett mynt som daterats till 1180-talet som visar en kung med en spira 

och ett ciborium, nattvardskärl.
61

 Intressenter för att en legend skulle skrivas finns främst i 

Eriks son Knut, som blev kung 1167, och sedermera ligga i den Erikska ättens intressen. Att i 

rakt nedstigande led härstamma från en helgonkung skulle innebära en stark legitimering till 

att styra ett land. Även den nyinrättade ärkesätet i Uppsala, upprättat 1164, bör ha varit 

väldigt angelägna om att få ett eget helgon.
62

 Den tredje punkten är dock svårare att bevisa, 

Bengtsson och Lovén hänvisar till att åtminstone två texter tycks ha producerats vid Uppsala 

domkyrka på 1160-talet, ett nekrologium och en biskopslängd: författarna förtydligar att 

ingetdera av dessa är starka bevis, utan snarare är ett underlag för att visa att förutsättningar 

för att en sådan text ska ha författats har funnits.
63

  

Bengtsson och Lovén konstaterar vidare att krönikeskrivning är en tämligen opålitlig process 

sett ur ett källkritiskt perspektiv, detta gäller Erikslegenden i allra högsta grad. Som exempel 

på forskare som ifrågasatt legendens värde tar Bengtsson och Lovén upp Knut Stjerna, Lauritz 

Weibull och Jalmari Jaakola, där samtliga forskare pekar på delar i legenden som går att 

hänvisa till äldre legender, bibeln och allmänna helgonschabloner.
64

 Däremot vill Bengtsson 

och Lovén kontrastera med det faktum att det finns delar i legenden som inte verkar vara av 

schabloniserande art där ett tydligt exempel är sättet Erik går sin död till mötes:  

... där andra helgonkungar lade ner sina vapen och lät sig dödas eller tillfångatas beväpnade 

sig Erik och gick ut i strid.
65

  

Även om själva Erikslegenden fortfarande är föremål för debatt kring dess pålitlighet och 

värde som historisk källa, menar Lundén att legenden är bra utgångspunkt för vidare 

forskning. Lundén lyfter fram ett par exempel i legenden som går att om inte verifiera så 

åtminstone stärka en viss hypotes via kompletterande forskning: bland annat en benanalys på 

de ben som förvaras i Sankt Eriks skrin i Uppsala domkyrka som vittnar om att personen i 

fråga gått en våldsam död till mötes, benen i kroppen bär märken från svärdshugg och 

halskotan är genomhuggen på ett sätt som tyder på att personen bör ha legat på rygg när 

hugget utdelades.
66

 

                                                 
61

 Bengtsson, H.& Lovén, C., 2012.”Spår av den längre Erikslegenden. (Traces of the 

longer legend of Saint Erik)”. Fornvännen 107. Stockholm s. 37 
62

 Ferm; 1990 s. 90. Lundén trycker på det faktum att Danmark vid den här tiden hade sin egen helgonkung i 

Knut den helige och att detta säkerligen påverkat ärkesätet i Uppsala, Lundén, 1983 s. 301 
63

 Bengtsson, H.&Lovén, C.; 2012 s. 37 
64

 Ibid. 
65

 Ibid. 
66

 Lundén; 1983 s. 297 
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3 UNDERSÖKNING 

3.1 Elinlegendens utformning samt innehåll 

Codex Larentii Odonis presenterar officiet avsett enbart för själva högtidsdagen, därför är 

handskriften inte försedd med någon oktav,
67

 till skillnad mot hur legenden är utformad i 

Brevarium Scarense, Skara-breviariet, där den är fördelad på själva högtidsdagen och de 

nästaföljande sju dagarna.
68

 Såväl Lundén som Piltz har valt att utgå från Codex Larentii 

Odonis när de har gjort sina svenska översättningar.
69

  

Jag kommer nu först att redogöra för de berättande element, alltså själva levnadsberättelsen, 

som finns i Elinsofficiet, hur legenden ser ut rent dramaturgiskt. Dessa bitar hittas främst i 

Första- till Sjätte läsningen. Legenden börjar med att beskriva Helena
70

 som född av förnäma 

föräldrar redan vid tidig ålder började försköna sin ädla härkomst genom att göra goda 

gärningar.
71

 Det står sedan att läsa i Första läsningen att många av Elins goda gärningar har 

fallit i glömska eftersom ingen av dessa blivit nedtecknade skriftligen och att det därför är en 

del av officiets uppgift att ”i anspråkslös stil” berätta om Elins liv, död och martyrskap. Därpå 

upprepas informationen att Elin föddes av förnäma föräldrar men att hon också fostrades som 

Susanna i Herrens lag och rätter och att hon blev, efter att ha nått giftasvuxen ålder, bortgift 

till en man som hon i gudsfruktan samtycke till att äkta. 
72

  

I andra läsningen berättas det att Elin, då maken dött, och trots att både ålder och 

samhällsställning gav skäl till att gifta om sig, valde att förena sig med Herren och att istället 

leva ett liv som änka. Det var denna lidelse till Gud och dennes hus som fick henne att 

uppföra kyrkan i Skövde, detta till stor del med hjälp av egna medel. Andra läsningen 

beskriver också hur Elin i byn Götene får en gudomlig uppenbarelse, via en dröm om 

framtiden, där hon ser kyrkan i byn, med henne själv i den, förflyttas till Skövde. Detta tolkar 

hon som att hon kommer att dö i Götene men att begravas i Skövde – vilket Andra läsningen 

också konstaterar att så skedde. När kyrkan byggdes fick Elin frågan om vad utrymmet som 

finns i gången mellan tornet och kyrkan skulle användas till, hon svarade då att Gud kommer 

att skänka er ett helgon och reliker som kan läggas där på ett hedersamt sätt: att det sedan blev 

på det sättet, med hennes egna kvarlevor, tolkar officiet som att Elin, likt Debora och Hulda, 

hade begåvats med profetians ande.
73
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I den Tredje läsningen berättas det om hur den gamle fienden
74

 upprördes av att kapell 

uppfördes åt helgonen samtidigt som avgudatemplen och offerlundarna förstördes. Som ett 

verk av avund och önskan om att så småningom röja Elin ur vägen lät han därför en av Elins 

döttrar bli såväl fysiskt som verbalt ansatt av sin man. Detta fick till följd att tjänarna i 

familjen tog illa upp med resultat att de lade sig i bakhåll för sin herre och sedermera mördade 

honom. Mannens släktingar tog sin hämnd på dessa tjänare men beskyllde också Elin för att 

ha haft del i det hela och rent av anstiftat mordet. Efter denna incident är de hennes svurna 

fiender, något Elin kommer att få lida för framöver.
75

  

Fjärde läsningen berättar om hur Elin, via en ingivelse från Gud, gav sig ut på en 

pilgrimsvandring till de heliga platserna i Jerusalem med avsikt att lägga fram sin sak inför 

Guds prövning. Elin genomförde sin resa, och besökte även andra heliga platser längst med 

vägen, och begav sig sedan hem igen. Det ville sig inte bättre än att hennes fiender fortfarande 

höll kvar sitt agg - en dag när Elin var på väg till Götene i samband med invigningen av dess 

kyrka låg de i bakhåll och tillfogade en överraskad Elin flera svåra sår via svärd varpå hon 

faller död ner. Datumet är den första augusti.
76

  

Femte läsningen redogör för några av de mirakel som tillskrivs Elin. Efter solnedgången, 

samma dag som hon mördades, passerade en blind man, med en pojke till ledsagare, förbi. 

Pojken fick syn på ett ljussken inifrån en buske och hittade där saliga Elins avhuggna finger 

tillsammans med den ring hon bar med sig till det heliga landet. Den blinda mannen rörde vid 

fingret, blev nedblodad och förde sedan blodet till sina ögon varvid han fick synen åter. 

Läsningen beskriver också hur man flyttade på Elins kropp, och då man satte ner hennes 

kropp för en timmes paus fick se hur en källa sprang fram ur marken. Väl i Skövde lade man 

Elins kropp på en stor sten på kyrkogården, för avtvättning, stenen sprack då i två delar varvid 

den delen som fått hennes blod på sig reste sig rakt upp i luften.
77

  

I den Sjätte läsningen fortsätter beskrivningen av mirakler, dessa skedde då man åberopat 

saliga Elin: en stum man får talet tillbaka, en spetälsk blir återställd, en halt kan gå obehindrat 

igen och en när en stenhuggare oskyldig och obeväpnad mötte fiender med dragna svärd såg 

saliga Elin till att han inte skadades. Svärden skar genom stenhuggarens kläder och det blev 

märken på hans hud, men svärden hade blivit slöa och hans liv skonades. Fienderna vände sig 

då och högg ner en förbipasserande, för att undersöka om svärden verkligen fungerade, men 

när de ännu en gång vände sig mot stenhuggaren drabbades de av blindhet varvid de inte 

längre kunde hitta stenhuggaren, trots att de befann sig i samma hus. I slutet av Sjätte 

läsningen står det att herr Alexander den tredje, på initiativ av herr Stefan ärkebiskop av 

Uppsala, fann det lämpligt att skriva in Elin i helgonens bok. Läsningen avslutas med att 

konstatera att det inte är möjligt att fullständigt redogöra för samtliga Elins underverk, därför 

får vi nöja oss med den korta sammanställning läsningen precis redogjort för.
78
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3.2 Eriklegendens utformning samt innehåll 

Levnadsberättelsen börjar med att fastslå att Erik den helige var ättling till såväl kungar som 

storadel, och då riket saknade en kung valdes den rättfärdige Erik enhälligt av folket till detta 

ämbete varvid han tillsattes och besteg tronen under hedersamma ceremonier i Uppsala. Som 

en gest av vördnad mot Trefaldigheten delade Erik den Helige upp sitt liv i tre delar: den 

första delen var att, likt bibelns kungar, ägna sig åt att bygga kyrkor och utvidga gudstjänsten. 

Den andra delen gick ut på att stifta rättvisa lagar och att styra sitt folk medan den tredje delen 

gick ut på att bekämpa rikets och trons fiender. Som exempel på de två förstnämnda av dessa 

tre vägval nämns påbyggnaden av Uppsala kyrka vartefter vi får en beskrivning av hur Erik 

for runt i landet och skipade rättvisa och befriade dem som levde under förtryck. Som 

belöning för mödan ville folket ge honom tredjedelen av lagbrytarnas böter, som var landets 

sed, men likt den fromma härskare han var vägrade Erik ta emot pengarna utan hänvisade till 

att han redan hade det bra ställt och att pengarna kanske kunde komma att behövas av folket 

själva i framtiden.
79

  

Nästa del beskriver Erik den helige: asketen. Det berättas om Eriks oupphörliga böner, om hur 

han fastade och skänkte allmosor till de fattiga. För att visa medlidande med de nödställdas 

olycka bar Erik ständigt tagelskjorta. Även i äktenskapet verkar Erik ha varit återhållsam, 

legenden berättar om hur han ofta, tack vare fastetider och andra helger, undvikit drottningens 

säng. De gånger köttets lustar gjort sig påminda såg Erik till att bada i ett stort kar med kallt 

vatten, ett tydligt tecken på hans starka vilja.
80

  

När kyrkobygget var klart och riket ordnat återstod den tredje delen, att tukta sina fiender. 

Tillsammans med ärkebiskopen av Uppsala, helige biskop Henrik, samlade de en här och gav 

sig ut på korståg mot finnarna i öst. Efter ett något hårdare motstånd än väntat gav så finnarna 

upp varvid Eriks, sin seger till trots, slängde sig ner på marken, grät och bad till Herren för de 

som stupat i strid. Det besegrade finska folket samlades sedan för att förkunna Kristi tro, 

många döptes och kyrkor byggdes varvid landet fick åtnjuta fred. Erik den heliga kunde 

således återvända till Sverige medan ärkebiskop Henrik fick stanna kvar, insatt som biskop 

och krönt med martyrkronan.
81

  

Under Eriks den heliges tionde år på tronen dök det upp ett gediget hot i form av 

danakonungens son Magnus – som var driven av ingen mindre än djävulen själv till 

fiendeskap med Erik. Magnus, som gjorde anspråk på Sveriges tron genom släktskap på hans 

moders sida, hade inte någon laglig rätt att göra detta slår legenden fast, detta eftersom inga 

utlänningar tilläts att sitta på tronen. Genom mutor, gåvor och lockande löften skaffade sig 

Magnus en här i Sverige som tågade mot kungasätet i Östra Aros, detta utan Eriks vetskap. 

Samma dag som Magnus nådde staden inträffade Kristi himmelfärds fest. Erik befann sig i 

Heliga Trefaldighetens kyrka, belägen på Herrens berg, där domkyrkan numer ligger, när han 

fick bud av sina män att fienden var i antågande. Erik svarade då att han ville höra mässan i 

sin helhet, till dess slut, i fred.  
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Efter dessa ord gjorde han korsteckenet, beväpnade sig och gick tillsammans med sina män ut 

ur kyrkan för att möta fienden, trots att Erik och hans män var i klart numerärt underläge. 

Striden blev inte särskilt långvarig och snart låg Erik på marken, svårt sårad. Trots att han 

redan var halvdöd utsattes han för spott och spe innan han helt sonika blev halshuggen.
82

 

Sista delen av legenden berör några av de mirakel som inträffar i samband med Eriks död. Det 

berättas att en källa bröt fram på det ställe där hans blod först utgjutits. Efter att fienderna 

lämnat platsen tog några av Eriks överlevande tjänare med sig kroppen till ett hus i närheten. I 

huset bodde en blind kvinna som, då efter hon doppat sina fingrar i Eriks blod och fört dem 

till sina ögon, fick synen åter. Övriga mirakel, samt Erik den heliges skrinläggning, finns 

enligt legenden beskrivet på annat håll och har utelämnats för korthetens skull. Legenden 

avslutas med att konstatera att Erik den helige led döden den 18:e maj år 1160 då påven 

Alexander III var föreståndare för den katolska kyrkan.
83

 

3.2.1 Erikssekvensen 

Lundén har även översatt Erikssekvensen till svenska,
84

 och då första halvan mer eller mindre 

upprepar förlopp från Erikslegenden – främst angående Eriks förehavanden i Finland – är det 

andra halvan av desto mer intresse. Här beskrivs några fler av de mirakel som tillskivs Sankt 

Erik: femte strofen beskriver hur han räddar barnaföderskan från döden och ger hennes 

dödfödda foster nytt liv. I samma strof botar Erik även galenskap hos någon som tryckt en 

slipad kniv mot sitt eget bröst. Sjätte strofen talar om hur Sankte Erik fördriver onda andar, 

ger en blind syn åter, gör krympta lemmar raka och väcker en drunknad ånyo till liv. 

Mirakelbeskrivningarna slutas med den sjunde strofen som beskriver ytterligare ett fall där 

Sank Erik botar galenskap.
85

 

3.3 Likheter och skillnader mellan legenderna 

Vad har då dessa legender gemensamt och vad skiljer dem åt? Man kan börja med att 

konstatera, innan vi går till själva innehållet, att det finns tydliga likheter legenderna emellan 

vad det gäller deras uppkomst, förutom det faktum att mycket fortfarande är oklart: dels gäller 

det tidsavståndet från själva händelserna i sig och nedskrivningen av legenderna samt 

förekomsten av muntlig tradition och användandet av densamma som förgrund till 

legenderna. Vad det gäller Elin har Pernler konstaterat att mycket tyder på att hon dog runt 

1140 och att legenden skrevs ner cirka 150 år senare. I Eriks fall tyder det mesta på att han 

dog 1160, och även om en tidig grundstomme till legenden kan ha producerats redan vid 

sekelskiftet 1200, som argumenteras av Bengtsson och Lovén, ska merparten av legenden ha 

skrivits runt 100 år senare. Tidsrymden är alltså ungefär densamma och båda dessa historiska 

personer verkar ha föregåtts av en kult som knutits ihop via muntliga traditioner. Rent 

narrativt finns det också tydliga likheter. Vi introduceras tidigt till huvudrollsinnehavarna och 

får i båda fallen reda på av vilken börd personerna tillhör: Elin är enligt legenden född av 

förnäma föräldrar och Erik är ättling till såväl kungar som svenska stormän.  
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Legenderna följs sedan åt att beskriva hur dessa fromma och Gudsvördiga människor lever ett 

rättskaffens liv, bidrar till kyrkobygge och förmedlar Guds ord. Elin framställs som den 

fromma änkan, som lever ett liv i avskildhet där hon efter makens död valt Gud framför 

världsliga ting, samtidigt som Erik framställs som en from asket som ständigt kämpar mot 

”köttets lustar”, till sin hjälp har han iskalla bad och tagelskjorta.
86

 

Nästa gemensamma beröringspunkt är det faktum att såväl Elin som Erik stöter på 

motståndare i någon form: Elin möts av hämndslystna och blodtörstiga släktingar till hennes 

svärson som blev bragd om livet av Elins och hennes dotters tjänstefolk, och i Eriks fall 

handlar det först om att först få styrsel på riket, skipa rättvisa och befria de som lever under 

svåra förhållanden, sedan tukta fienderna i öster och sedermera ta sig an dansken. Båda 

legenderna delar alltså förekomsten av tydliga antagonister. Elin beger sig sedermera iväg på 

pilgrimsresa till det heliga landet, Erik åker på korståg till Finland – båda legenderna delar 

alltså ett missionselement. Givetvis finns det skillnader på en pilgrimsresa och ett korståg, där 

den förra har en tendens till att vara mindre våldsam och påtvingande än den senare, men en 

gemensam faktor måste ändå vara att båda legenderna företar sig förflyttningar i tid och rum i 

Guds namn.
 87

  

Båda går de samma öde till mötes, de lider en våldsam martyrdöd via svärdshugg, om än på 

olika sätt. Elin hamnar i bakhåll men möter ändå sin död med stoiskt lugn och utan motstånd. 

Elin accepterar sitt öde och låter sig förenas med Gud. Även Erik blir överraskad och hamnar 

i en situation där han står utan några som helst fördelar, men istället för att lägga ner sitt svärd 

och acceptera sitt öde gör han tvärtom – han stormar ut ur kyrkan i Östra Aros mot en fiende 

som han redan på förhand vet är honom övermäktig – en handling som skiljer mot traditionell 

martyrdöd.
88

  

Den sista beröringspunkten är de mirakel som förekommer i legenderna, och i Erikslegendens 

fall även med hänvisning till den mer utförliga beskrivning som finns i Erikssekvensen. 

Gemensamt för de båda legenderna är att källor springer upp där martyrerna stupat eller där 

man rastat när man fraktat deras kroppar - i Elins fall är det så många som tre till antalet 

medan det i Erikslegenden berättas enbart om en. Det berättas även om personer, via blod från 

martyrerna, får synen tillbaka och om halta som får sina lemmar uträtade och kan gå igen. 

Båda legenderna är också tydliga med att fler exempel på mirakel finns men att de inte ryms 

av utrymmesskäl. Sist i båda legenderna finns uppgifter om när dessa martyrer gick ur tiden 

samt vilken påve som företrädde den katolska kyrkan vid denna tidpunkt.
89

 

3.3.1 Bibliska och andra typer av referenser 

Båda legenderna innehåller tydliga personreferenser, främst till bibliska personer, i avsikt att 

via analogi framföra moraliska egenskaper samt legitimitet hos de båda huvudpersonerna. Det 

är tydligt att antalet personreferenser är betydligt större i antal när det kommer till 

Elinslegenden.  
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Pernlers konstaterar att om Elins skrivs det att: 

Hon var fager och kysk som Rebecka (1 Mos 24). Hon vann, likt Rakel, sin mans 

tillgivenhet och fick likt Lea flera barn (1 Mos 29-35). Hon var måttfull och ärbar som 

Hanna, Samuels mor (1 Sam 1-2), och kunde likt Debora (Dom 4), Hulda (2 Kung 22) och 

Hanna, Fanuels dotter, (Luk 2) se in i framtiden. Likt Jael (Dom 4-5) understödde Elin de 

gudstroende mot hedningarna, och hon var lika klok och vis som Avigajil (1 Sam 25). Hon 

kom nödlidande till hjälp precis som kvinnan från Tekóa (2 Sam 14) och drottning Ester 

(Esters bok). Elin fostrades med Gudsfruktan och goda seder som Susanna (Tillägg till 

Daniel). Liksom Sara gift sig med Tobias (Tobit 1-10), hade hon själv gift sig på ett ärbart 

sätt. Som änka ville hon i likhet med Judit (Judits bok) inte ingå nytt äktenskap, utan valde 

att leva ett liv för Gud, med barmhärtighetsverk och andra fromhetsövningar. Hon delade 

följaktligen sin tid mellan Marias och Martas gärningar (Luk 10), d.v.s. mellan att lyssna 

till vad Jesus sade och att handbegripligen tjäna honom.
90

 

Elin jämförs även med Kejsare Konstantins mor Helena, som enligt legenden bland annat 

återfann tre konungars grav och Jesu kors samt byggde en kyrka över det stall där Jesus 

föddes,
91

 i avsnitten kring Elins vallfärd. Slutligen jämförs Elin med två män från bibeln: hon 

utförde samma underverk som profeten Elisa (2 Kung 6) när stenhuggaren behövde hennes 

skydd, och likt Job (Job 31:16-20) hjälpte hon de fattiga.
92

 

Det finns inte alls lika många bibliska referenser i Erikslegenden, de som finns refererar 

främst till bibiliska kungar. Om Erik skrivs det att: 

Han följde nämligen de föredömen som givits av Gamla testamentens heliga konungar... 
93

 

Lundén tar även upp referenser som finns i tre av de hymner som också ryms i Eriksofficiet, 

där nämns Erik som tempelbyggare likt Salomo, att han likt Elias drager ut till kamp för 

Herren Kristi bud och att Erik slutligen strider käckt som kung David innan han får sitt 

banesår.
94

 

3.3.2 Synen på helighet  

Vad kan man då utläsa ur legenderna, utan att knyta an dem till verkets författare, när det 

kommer till vad man då får kalla för den standardiserade synen på helighet och kvinnlighet 

respektive manlighet? Som redan konstaterats är mycket av innehållet i legenderna 

uppbyggda enligt tydliga helgonschabloner med en berättarstil som går igen i flera andra 

helgonkrönikor. Det ges ändå en tydlig bild, i båda legenderna, av hur helighetsbegreppet 

används samt ges tydliga exempel på skillnader, men också likheter, mellan könen. 

Gemensam för båda legenderna är att helighet i det närmaste likställs med fromhet och 

underkastelse.  
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Både Elin och Erik benämns som ”lysande”, i den bemärkelsen att de genom föredöme, och i 

Eriks fall stark handlingskraft gentemot finnarna, visar vägen för resten av folket.
95

 Detta 

föredöme sträcker sig även över äktenskapet, när Elin blir änka väljer hon, trots att hon med 

all rätt skulle kunna gifta om sig, ärevördig som hon är, att istället ingå äktenskap med Gud. 

Som Kung anstår det givetvis att ha en drottning, och att så småningom producera arvingar, 

men Erik gör allt i sin makt för att undvika drottningens säng, med kalla bad och tagelskjorta 

som exempel, då han redan är i heligt förbund med Gud.
96

  

Som redan konstaterats är synen på helighet i de båda legenderna till stora delar likställd med 

underkastelse och uppoffring inför Gud. En väsentlig skillnad är dock händelserna som 

föregår martyrskapet. Elin accepterar sitt öde då hon konfronteras av svärsonens släktingar, 

eftersom hon levt ett rättfärdigat liv är döden snarare en belöning från Gud eftersom 

himmelriket i alla avseenden är mer saligt än jordelivet: likt Jesus, imitatio Christi, ber hon 

för sina fiender precis innan döden. Vad det gäller Erik handlar det knappast om att försöka 

efterlikna Jesus, istället för att acceptera sitt öde och be för sina fiender beväpnar sig Erik och 

möter den danska prinsen i strid. Detta ideal skulle snarare kunna härledas till ett kungs-

/adelsideal, eller det rikspatronsideal som Ågren skriver om,
97

 där det ligger an på helgonet att 

in till sista blodsdroppen försvara riket.
98

  

3.3.3 Manlighet och kvinnlighet 

Eriks agerande skulle också kunna härledas till ett strikt mansideal, blev man attackerad hörde 

det till att man försvarade sig och sin heder. Något som talar mot detta är det faktum att det 

finns flera andra legender med heliga män som går en, från deras sida passiv, martyrdöd till 

mötes, ett exempel är St. Eskil som stenas till döds av hedningar.
99

 Erikslegenden har 

ytterligare en passage där det är av vikt att Erik framstår som en kraftfull erövrare men 

samtidigt ödmjuk inför Gud och sina motståndare – det berättas om att när Erik besegrat 

finnarna i öst faller han ner och gråter på slagfältet över de döda, den kraftfulla och rättfärdiga 

handlingen till trots.
100

 Elin kan också ses som handlingskraftig, hon företar bland annat en 

lång pilgrimsresa till det heliga landet, vilket måste ha varit en stor kraftansträngning som 

krävde disciplin och målmedvetenhet. I övrigt återfinns de flesta av Elins attribut i 

jämförelserna med bibelns personer, Elin beskrivs i det sammanhanget som fager och kysk, 

måttfull och ärbar, klok och vis samt ödmjuk.
101

 Vid en sammanställning av synen på genus 

kan man konstatera att det även här verkar finnas en schablonisering och stereotyp för vad 

som anses kvinnligt respektive manligt. 
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3.3.4 Legendernas utformning 

Vad är det då som gör att det finns så pass många likheter i dessa båda legender? Att det 

verkar finnas en slags mall för hur en helgonlegend skulle skrivas vid den här tiden är många 

forskare överens om. Trion Stjerna, Weibull och Jaakola har i sina arbeten utförligt visat att 

delar av Erikslegenden går att spåra till äldre legender, berättelser i bibeln samt har drag av 

allmänna helgonschabloner. I fråga om Elinlegenden konstaterar Pernler att flera stilistiska 

lån hämtats från Jacobus de Voragines Legenda aurea, som restaurerades 1260 och mycket 

väl kunde ha varit biskop Brynolf bekant efter dennes studier i Frankrike.
102

 Vidare 

konstaterar Schmid att det finns tydliga lån från påven Gregorius den store och dennes text 

om Romula samt att Elinslegenden tydligt följer dragen för en vidua sancta, en helig änka. 

Det finns också flera andra stilistiska lån från flera olika helgonlegender – från legenderna om 

Sigfrid och Eskil finns en parallell om att riva tempel och hugga ner gamla offerlundar, 

ytterligare en parallell till legenden om Eskil är enligt Schmid den om djävulens 

hämndlystnad. I legenderna om Olof den helige, och den för oss redan bekante Erik den 

heliga, tar sig djävulen skepnad i form av upproriska undersåtar och sedermera ogudaktiga 

fiender. Som avslutning konstaterar Schmid att även många av de mot slutet utförda miraklen 

återkommer i flera olika legender.
103

 Där Elin beskrivs enligt en mall av en vidua sancta, en 

helig änka, påpekar Ågren att Erik Jedvardsson beskrivs enligt typen rex justus, en rättvis 

kung, i sitt martyrskap.
104

 

3.3.5 Historiebruk och historieskrivning på 1200-talet 

Att det fanns en mall för hur legenderna skulle skrivas förklarar inte bara de gemensamma 

stilistiska drag som skulle göras för att skapa legitimitet etc. Ser man till de kategorier av 

historiebruk som Zander presenterar via Karlsson kan man direkt stryka det vetenskapliga 

perspektivet. Dåtidens helgonkrönikörer var inte intresserade av att göra en historisk 

undersökning baserad på vetenskapliga bevis, istället räckte det gott och väl att bygga vidare 

på den muntliga traditionen, med de brister rent källkritiskt som muntlig tradition innebär, 

som med stor sannolikhet föregick många helgon. I viss mån kan man argumentera för att det 

fanns ett existentialistiskt perspektiv, att skriva en helgonlegend handlade om att förmedla en 

länk till bibelns heliga personer, och på så sätt tillhöra ett sammanhang med en tydlig 

förankring tillbaka i tiden. Sedan att den länken skapades utan någon som helst, i våra mått 

mätta, vetenskaplighet, visar tydligt på att historiebruket i första hand när det handlar om 

Elins respektive Eriks helgonlegender bör ses ur ett politiskt och ideologiskt perspektiv.
105

 En 

koppling kan även göras till två av de tre faktorer som enligt Bengtsson och Lovén krävs för 

tillkomsten av en tidigt Erikslegend: förekomsten av en kult, intressenter för tillkomsten av en 

legend samt skriftproduktion.
106

 Framförallt det två första faktorerna hänger tydligt ihop med 

behovet av att både rationalisera och legitimera ett ideologiskt förhållningssätt samt 

upprätthålla ett visst politiskt styrelseskick. 
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3.3.6 Historiebruk och historieskrivning utanför legendens ramar 

Eriksforskningen genom tiderna blir givetvis också ett slags studium i historiebruk och 

tolkande av källor. Tydligast blir det i förhållningssättet kring författare kontra producerad 

text i fallet Biskop Brynolf och Elinslegenden. 

Linde och Lundén går båda två gärna utanför själva legenden och särskådar dess upphovsman 

för att leta fler ledtrådar till dess utformning och innehåll. Vid Brynolfs kanoniseringsprocess 

i Skara 1417, där bland annat vittnesmålet om den stormiga båtfärden som bakgrund till 

skapandet av Elinsofficiet fanns med, avlade dåvarande Biskopen, Brynolf II Karlsson, ett 

vittnesmål som berättar om följande händelse: Brynolf hade en morbror som hette Torner 

Cryda och denne var tämligen elak mot sina tjänare och utsatte dem ideligen för trakasserier 

och våld. Tjänarna kände sig inte trygga och när Brynolf fick vetskap om detta ska han ha 

utropat något i stil med: ”Våld bör man slå tillbaka med våld”. Tjänarna tog Brynolf på allvar 

och slog helt sonika ihjäl sin herre. Detta gjorde Brynolf, som inte kunnat förutse en sådan 

utgång, såväl upprörd som bekymrad. Mest beklämmande var att morbrodern dött utan att ha 

biktat sig eller fått syndernas förlåtelse. Brynolf såg därför till att frakta kroppen till 

klosterkyrkan i Varnhem för att där via ihärdig bön be Gud att föra tillbaka morbrodern till 

livet, om än bara tillräckligt länge för att kunna bikta sig och få syndernas förlåtelse. Detta 

inträffade också, Torner Cryda vaknade till liv, reste sig från båren och fick syndernas 

förlåtelse av Brynolf varpå Torner sedan föll ner som stoft. Trots att Brynolf ändå tillslut 

lyckades rädda sin morbrors själ från den eviga förbannelsen kände han sig likväl delaktigt 

ansvarig till mordet. För att råda bot på detta bar Brynolf sedermera en tageltröja närmast 

kroppen.
107

  

Linde gör även en jämförelse mellan det faktum att såväl Elin som Brynolf måste fly iväg från 

sina fiender; Elin ger sig av till Jerusalem för att undgå svågerns släktingar och Brynolf tar sin 

flykt till Alvastra kloster som ett resultat av den familjefejd som hans bror Folke startat 

genom att ha rövat bort dottern till Svantepolk Knutsson och flytt med henne till Norge.  

Båda är dock oskyldiga till sin uppkomna svåra situation.  Linde hänvisar till följande passage 

i Elinslegenden: 

Men eftersom det är tryggare att möta en björninna i skogen när man tagit ifrån henne 

hennes ungar än att råka ut för en dåre som litar på sin dårskap, ingav Gud, för att ge rum åt 

vreden, henne tanken, som tilltalade henne, att besöka de heliga platserna.
108

 

Här menar Linde att man skulle kunna tänka sig att björninnan som blivit berövad sina barn 

skulle vara en referens till Svantepolk Knutsson och att dåren som litar på sin dårskap skulle 

vara Magnus Ladulås. Linde menar då att det vore tänkbart att Brynolf själv vill sanktionera 

sig egen flykt som gudomligt inspirerad genom att tillskiva att Elin handlat på en gudomlig 

befallning att ge sig iväg på sin pilgrimsfärd.
109

 Även Elins respektive Brynolfs återkomst till 

sina hemtrakter menar Linde bär likheter. Elin dödas som bekant av svågerns släktingar som 
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inte på något vis har glömt av fejden, och mycket tyder på att även Brynolf fick ett mindre 

trevligt välkomnande i form av att bli tvingad till att be konungen Magnus Ladulås, som blivit 

indragen i fejden då Folke korsade rikets gräns mot Norge, om nåd för att sedermera även 

behöva avlägga en trohetsförsäkran till Kungen och dennes barn – skulle Brynolf bryta denna 

försäkran var sannolikheten stor att han skulle bannlysas av ärkebiskopen i Uppsala.
110

 Nu ska 

man komma ihåg att både Linde och Lundén är noga med att poängtera att dessa delar inte 

tjänar som bevisföring
111

 men att det ändå skulle kunna vara troligt och tänkbart att dessa 

händelser och likheter mellan författare och legend ska ha spelat in på något sätt. Betyder 

detta att man till exempel ur legenden kan hitta spår av författarens upplevelser eller årsikter? 

Pernler, som får ses som en modern Elinforskare, är tydlig i sin åsikt:  

Man skulle känna igen helgonet i helgonen. Det unika för en enskild var underordnat. 

Därav följer att man inte utifrån Elinsofficiet kan säga något exempelvis om Brynolf 

Algotssons kvinnosyn. Inte heller kan man utifrån ”standardiseringen” och bristen på 

viktiga data kring Elins levnad förneka att hon verkligen existerat.
112 

Detta hindrar dock inte att även Pernler i slutet på sin omfattande bok om Elin svävar iväg i 

frestande tankar om att det kanske förelåg ett släktskap mellan Elin och Brynolf Algotsson – 

detta skulle enligt Pernler kunna förklara varför Algotsson är så diffus kring Elins bakgrund 

och istället siktar in sig på att förmedla hennes status som kultsymbol och Västergötlands 

skyddshelgon? Detta kanske också förklarar varför det tycks som att Algotsson faktiskt har 

lånat ut delar av sin egen livshistoria när kan skrev ner legenden om Elin.
113

 Piltz är ännu 

tydligare i sitt resonemang: 

Det intressanta är inte så mycket författaren eller författarna, det intressanta är den så 

kallade diskursen. Vilken struktur är detta ett uttryck för, vilket samhälle avspeglas här, 

vilka regler iakttas i detta samhälle, vilka värden prioriteras, vad säger man här, varför sägs 

det och hur? Och vad varnar man för, vad förtigs? Varför finns texten överhuvudtaget?
114

 

Som en utveckling av resonemanget åberopar Piltz den franska filosofen Michael Foucault: 

I ett helt annat sammanhang har Michael Foucault ställt dessa frågor, som kunde ha 

formulerats just med tanke på medeltida officiediktning; ”Inte längre de tröttsamma 

frågorna: ʹVem är det verklige författaren? Kan vi bevisa autenticitet och originalitet? Vad 

avslöjar han om sitt djupaste själsliv i sitt språk? ʹ Istället kommer man att fråga så här: 

ʹVilken funktion har denna diskurs? Varifrån kommer texten? Hur cirkulerades den, vem 

kontrollerade den? Vilken roll har den som för ordet i denna text? Vem skulle kunna tänkas 

ha spelat denna roll? ʹ”Och bakom dessa frågor hör vi, enligt Foucault, som citerar Samuel 

Becket, knappt mer än ett likgiltigt mummel: ʹVad spelar det för roll vem det är som 

talar?ʹ
115 
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4 ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 

Att jämföra innehållet i de båda legenderna visade sig vara tämligen enkelt då de båda bär 

tydliga spår av den standardiserade mall man återfinner i mängder av andra helgonkrönikor 

från den här tiden. För enkelhetens och tydlighetens skull kan man dela in likheterna och 

olikheterna, uppsatsens första frågeställning, i olika kategorier. 

Börd: De båda legenderna börjar med att introducera de båda huvudkaraktärerna samt tidigt 

fastslå att såväl Erik som Elin är av ädel börd: Erik är ättling till kungar och stormän medan 

Elins föräldrar beskrivs som förnäma utan närmare precision. 

  

Livsstil: Legenderna beskriver hur Erik och Elin lever fromma och Gudsvördiga liv där 

avhållsamhet är en central del. I Elins fall har hennes make dött men istället för att gifta om 

sig på nytt väljer hon ett liv i avskildhet och i förbund med Gud. Erik är förvisso gift, som det 

anstår en kung, men legenden beskriver Erik som en asket som ständigt kämpar mot köttets 

lustar och allt som oftast, då han inte tar iskalla bad eller bär tagelskjorta, försöker undvika 

drottningens säng. Såväl Erik som Elin tar alltså aktivt avstånd från det jordliga äktenskapet 

till förmån för det andliga, även om de gör det på olika sätt.  

 

Motståndare: I båda legenderna beskrivs tydliga antagonister. Erik måste först städa upp i sitt 

eget rike, skipa rättvisa och befria de som lever under svåra förhållanden, innan han ställs mot 

fienden i öst.  Elin hamnar i en blodsfejd med sin svärsons släktingar, efter det att hennes 

svärson dödas av Elins och hennes dotters tjänstefolk, när det uppdagades att svärsonen 

misshandlade Elins dotter.  

 

Missionsresa: Till följd av denna blodsfejd ger Elin sig ut på en missionsresa till det heliga 

landet och hoppas sedan att bråket ska vara glömt när hon kommer tillbaka. Även Erik ger sig 

ut på en missionsresa, om än i en mer påtvingande variant i form av ett korståg till Finland. 

De båda legenderna delar alltså ett missionerande element där Elin står för den fromma och 

timida varianten, medan Erik tar till vapen för att få finländarna på fall.  

 

Martyrdöd: Legenderna avslutar med att beskriva hur både Erik och Elin lider martyrdöden, 

om än två olika varianter av martyrdöd. Erik är på gudstjänst i Heliga Trefaldighetens kyrka 

då han utmanövreras och omringas av danakonungens son Magnus och dennes soldater. Trots 

att Erik befinner sig i ett tydligt underläge möter han modigt sin fiende och faller sedermera i 

strid. Elin går också ett våldsamt slut till mötes men möter det på ett mer klassiskt 

martyrinspirerat vis. Det visar sig att svärsonens släktingar inte alls har glömt Elins oförrätt 

utan istället lägger sig i bakhåll för henne då de får reda på att Elin är tillbaka. När Elin inser 

att slutet är nära accepterar hon sitt öde och låter sig förenas med Gud utan att göra motstånd. 

 

Mirakel: Som sig bör redogör sedan legenderna för diverse mirakel som följer i spåren av 

Eriks och Elins död, bland annat springer källor fram där man rastat då man fraktat deras 

kroppar, blinda får synen åter då de kommer i kontakt med martyrernas blod och halta 

människor kan gå igen. Dessa typer av mirakel är på inget sätt unika för just dessa två 

legender utan dyker upp i många andra helgonlegender från den här tiden. 
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Uppsatsens andra frågeställning rör synen på helighet i de båda legenderna. Där går det att 

konstatera att det finns tydliga schablonelement hos såväl Erik som Elin. Erik beskrivs som en 

handlingskraftig och rättvis kung, en rex justus som handlar efter ett slags rikspatronsideal, 

medan Elin beskrivs som en vidua sancta, en from och salig änka som ber för sina fiender 

innan hon går sin egen död till mötes. Båda legenderna innehåller en mängd bibliska 

personreferenser, detta med avsikt att tillskriva Erik och Elin legitimitet samt moraliskt 

önskvärda egenskaper. Gemensamt för båda legenderna är att synen på helighet till största del 

är likställd med underkastelse och uppoffring inför Gud. En tydlig skillnad är det redan 

behandlade martyrskapet: Elin accepterar sitt öde, likt andra helgon som gått ett liknade öde 

till mötes, medan Erik på ett mer nobelt manér faller i strid. 

Den sista frågeställningen utgår från en jämförelse mellan manlighet respektive kvinnlighet i 

de båda legenderna. Även här verkar det handla om en tydlig schablonbild av vad som vid den 

här tiden anses manligt respektive kvinnligt. Erik slår ner inhemska uppror och bedriver 

korståg samtidigt som han är ödmjuk inför Gud, bringar rättvisa och gråter för sina fallna 

fiender i Finland. När sedan slutet nalkas tar Erik till vapen, trots tydligt underläge, och 

kämpar till sista blodsdroppe - här handlar det till stor del om heder. Elin kan också ses som 

handlingskraftig men hennes handlingar präglas dock mer av disciplin, måttfullhet och 

målmedvetenhet istället för ren kraft eller styrka. Ett bevis på Elins hängivelse är det faktum 

att hon vid makens död förblir änka, trots uppvaktning, och istället ingår äktenskap med Gud 

samt ger sig av på en lång och krävande pilgrimsresa till det heliga landet. De flesta av Elins 

egenskaper återfinns i de bibliska referenserna som finns i legenden där Elin beskrivs som 

fager och kysk, måttfull och ärbar, klok och vis samt ödmjuk - helt enligt tydliga kvinnoideal.  

Vad det gäller användandet av historiebruk vid legendernas utformning stämmer många 

kriterier överens med den existentialistiska kategorin för historiebruk, definierad och 

utarbetad av bland annat Zander och Karlsson, där bruket av historisk fakta har till uppgift att 

ge människan ett sammanhang och en samhörighet med tydlig förankring bakåt i tiden. En 

manifestering av detta historiebruk är ceremonier och riter av olika slag, något som i allra 

högsta grad gäller uppkomsten och bruket av en helgonlegend. Även Bengtsson och Lovén är 

inne på samma spår; de lyfter fram förekomsten av en kult samt intressenter för att en legend 

skrivs som två av tre viktiga kriterier (där det tredje kriteriet handlar om möjligheter för 

skriftproduktion) för att en helgonlegend ska kunna skrivas. Detta förutsätter att man 

använder historiebruk både sett ur en existentialistisk synvinkel men även från en ideologisk 

och politisk synpunkt.  

5 SAMMANFATTNING 

Att arbeta med helgonlegender som källmaterial har visat sig vara lika intressant som det varit 

besvärligt. Det mest intressanta är att det rör sig om gamla, och tämligen välbevarade, källor 

från en spännande tid i Sveriges historia. Via jämförelser mellan legenderna får vi information 

om vilka element som kan anses tillhöra den mall, en helgonlegendschablon, som verkar ha 

varit standard vid den här tiden.  
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Detsamma kan sägas om genusperspektivet och synen på helighet - helgonkungen är 

handlingskraftig och ärevördig medan den heliga änkan är from, timid och vördnadsfull. 

Denna mall, vare sig det handlar om helighet eller genus, är tydlig över vilka typer av 

referenser som ska göras, främst bibliska förstås, samtidigt som det finns små ledtrådar i varje 

legend som ger ett litet eko av hur huvudpersonen verkade under sin livstid. Såväl Eriks- som 

Elinslegenden har många gemensamma delar, via den allmänna helgonschablonen, men det 

finns ändå delar som skiljer dem åt som forskare har arbetat vidare med. Främst handlar det 

om inramningen runt omkring dessa historiska texter. Här kommer det besvärliga, det är 

väldigt svårt att belägga påståenden från den här tiden, även när man tittar på kontexten och 

tidsandan runt omkring. Det finns politiska och ideologiska/religiösa aspekter att ta hänsyn 

till. Detta är dock svårt att fullständigt bevisa med de källor som finns kvar. Istället får vi 

kanske nöja oss med att försöka nå ett slags konsensus som ändå går ihop med den allmänna 

forskning kring svensk medeltid som finns. Det skulle ändå vara intressant att utvidga denna 

undersökning, både i tid och rum, genom att undersöka fler svenska helgon, dels från samma 

epok som Erik och Elin men också sett över andra tidsepoker: vad händer med synen på 

helgonlegender och användandet av dessa efter Reformationen till exempel? Vem vet, det 

kanske blir stoff för en eventuell magisteruppsats i framtiden?   
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