
 

2. Erik den helige eller S:t Erik 

år 3 i början av höst terminen 
Läs igenom hela upplägget så att ni får det i den ordning ni själva vill ha det. 
 
Upplägg 
Varje pilgrimsBarnsvecka innehåller minst 5 moment, ett tema, en ledstång med undringar, skapande, 
en berättelse och symbolen.   
 
Tema: Helgon   
 Ledstång: helighet, mässa, kult, legend 
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Berättelse:  S:t Erik 
Symbol:  Det röda korset 
Skapande: Gör en kungakrona som en symbol till vandringsstaven.  
Pilgrimsvandring: Vandringen behöver inte genomföras vid varje samling men planera in när de 
skall göras så att barnen kan vara med i planeringen. 
 

Om berättelsen/förberedelse 
Här finns ord som kan behöva sin förklaring, mässa, kult, helighet. Vad är heligt och när något blir 
betraktat som heligt, kan var fint att samtala om. Ordet kult kan behöva slås upp. 
Vad är en legend? 
 
Undringar före eller efter berättelsen 
Jag undrar om du vet vad en legend är? Jag undrar hur man kan veta vad som är sant och vad som är 
en legend? Jag undrar varför vi behöver berättelser? Finns det viktiga berättelser idag som kanske blir 
legender? 
 
Berättelse 
Jag undrar om du vet/minns vad ett helgon är? Och om du har hört talas om något helgon? Jag tänkte 
att jag ska berätta för dig om ett helgon som heter Erik den helige.  
Till en början hette han inte Erik den helige utan Erik Jedvardsson och han var kung i Sverige för 
mycket länge sedan. Erik var en snäll kung och han hade en stark tro på Gud. 

En dag i maj år 1160 då han var på Högmässan i Heliga Trefaldighetskyrka i Uppsala kom en av Eriks 
soldater in i kyrkan. Soldaten berättade att den danske prinsen Magnus, som var Eriks fiende, stod 
utanför staden med sina soldater och var redo för strid. Erik ska då ha svarat att han först i lugn och ro 
ville få delta i gudstjänsten och få fira mässa. När gudstjänsten var slut korstecknade han sig, gick ut 
ur kyrkan och gjorde sig och sina soldater redo för strid. 

På platsen där Uppsala Domkyrka nu ligger stred Erik mot prins Magnus av Danmark och Erik blev 
slagen till marken och fick huvudet avhugget. Eriks huvud rullade iväg och där huvudet till sist 



stannade hände det ett mirakel. Plötsligt började det att strömma fram vatten ur en källa som inte 
funnits där förut och en blind kvinna som gick förbi fick sin syn tillbaka.  

Kung Erik begravdes i Gamla Uppsala kyrka och det utvecklades en kult kring Erik och man började 
tala om honom som ett helgon. Ett helgon är någon som är död, men som i sitt liv levt i en alldeles 
särskilt djup relation till Gud. Det är inte alltid de har varit snälla eller bara gjort bra saker. Men de har 
gjort något speciellt som hjälper oss andra att se Guds vägar i livet. Sankt betyder helig, och Erik kom 
att kallas Erik den helige, eller S:t Erik.  

Ungefär hundra år efter Eriks den heliges död började man bygga Uppsala Domkyrka på platsen där 
Erik dött. När Domkyrkan var klar, tog man Eriks skelett och begravningskrona och lade dem i ett 
skrin, ett s.k. relikskrin och bar det från Gamla Uppsala och ställde det inne i Uppsala Domkyrka. Och 
där står det fortfarande. Så om du har vägarna förbi Uppsala Domkyrka, passa på att gå in och titta på 
skrinet, och på målningarna i ett av koren som berättar berättelsen om Erik.  

 S:t Erik är Sveriges skyddshelgon och den 18 maj, hans dödsdag, bär fortfarande hans namn i 
almanackan och alla som heter Erik firar sin namnsdag. Det är också en bild av Erik vi kan se på 
Stockholms Stads sigill.  

 

Pilgrimsvandringen:  
Vandringen kan genomföras både ute och inomhus, beroende på de lokala förutsättningarna.  
Vandringen kan innehålla några stationer där man stannar till och delar de formulerade orden eller en 
mening innan man fortsätter. 
Vandringen avslutas med en andakt som barnen också har haft möjlighet att vara med och påverka.    

 
Andakt: 
Ledarens uppgift blir att tillhanda hålla material och peppa barnen att själva utforma andakten.  
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