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Enkel dramatisering

Erik den helige
Festdag 18 maj

Bakgrund
Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också
givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm. Erik den helige (hans namn var Erik Jedvardsson) föddes ca 1120 som son till den rike uppländske stormannen Jedward. Han gifte
sig med med dottern till en dansk kungaättling, Kristina Björnsdotter.
På 1150-talet erkändes han av både Svearna och Göterna som kung. Han var en ovanlig
kung då han inte tog mer än skäliga skatter av folket. Han var en hängiven kristen, känd för
sin återhållsamhet och fromhet.
Hans största bedrift var korståget mot Finland, en östsvensk provins vid denna tid. Finnarna
hade angripit landets västra delar och Erik svarade med ett korståg med ändamålet att både
kristna finnarna och lägga dem under sig. Hans vän Henrik, biskop av Gamla Uppsala, bistod
honom och blev Finlands första biskop.
Hans liv fick ett våldsamt slut. Mitt under mässan fick Erik bud om att den danske tronkrävaren Magnus Henriksson stod utanför kyrkan med sina soldater. Men Erik stannade ändå kvar
till mässans slut. När han kom ut blev han ihjälslagen och halshuggen utanför kyrkan.
Han är begravd i Uppsala domkyrka. Det finns många mirakelberättelser knutna till hans
namn. Han är också känd för sin kloka lagstiftning.
Hans attribut kan vara ett svärd, en liljestav (ett slags spira som visar att han är fredsfurste)
eller en monstrans.
Kung Erik är också Stockholms stads skyddspatron och finns på stadsvapnet.
Helgondramatiseringen är mycket enkel, den går att framföra utan någon repetition! Barnen
har inga repliker och behöver bara göra några enkla rörelser enligt anvisningarna nedan. Så
den kan göras direkt inom ramen för undervisningen.
Naturligtvis kan man också lägga lite mer möda på dramatiseringen, och då satsa mer på
både kläder, rekvisita och kanske lägga in några repliker.
Längd: ca 10 minuter.
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Roller
•
•

Erik
Henrik

Rekvisita
•
•
•
•
•

skål med vatten och isbitar
blå eller gul duk till den enkla dramatiseringen
en kungakrona
några mynt
bild på Kristus

Inledning

Inled med ett kort samtal om helgon.
♥♥ Vad är helgon?
♥♥ Ja, det är helt olika människor: det kan vara människor från hela världen, präster,
systrar, fattiga eller rika, unga flickor eller pojkar, missionärer och det kan till och med
vara kungar!
♥♥ Det som de alla har gemensamt är att de alltid låter Gud vara viktigast i sina liv. De
älskar Jesus och gör sitt bästa för att följa honom.
♥♥ Den 18 maj, firar kyrkan ett helgon som heter Erik den helige. Han är hela Sveriges
skyddspatron, han finns på Stockholms stadsvapen och han har givit namn till vår
Domkyrka i Stockholm.
Visa gärna bilden på Erik som finns längst bak i dokumentet.
Nu börjar vi!
Bjud in ett barn till att vara Erik.
♥♥ Här har vi Erik. Han levde på 1100-talet, ja man kan säga för 1000 år sedan!
♥♥ På den tiden var inte ännu alla människor kristna i vårt land. Det fanns fortfarande
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ett stort missionsarbete att göra för att sprida kunskap om Jesus Kristus och döpa
människorna så att de kunde bli kristna.
♥♥ Erik gifte sig med Kristina som var barnbarn till en dansk kung. Och när den svenske
kungen dog utnämndes Erik till kung av Sverige.
Sätt på en krona på barnets huvud.
♥♥ Erik var en god kung, han var ovanlig, för han begärde bara lite skatt av folket. Han
ville också själv leva enkelt, och stödja kyrkan och prästerna. Alla visste att han bad
mycket och försökte lyssna vad Gud ville med hans liv.
Be Erik att falla på knä och göra korstecken.
♥♥ Ibland, när han blev frestad att göra saker som var fel, då brukade han kasta sig in i
iskallt vatten, för att stoppa sig själv!
Ställ fram en skål med vatten och isbitar, låt barnen känna hur kallt det kunde vara. Prata om
att detta som metod för att stoppa sig själv att göra något dumt. Kanske kan vi lära något av
detta?
♥♥ Alla sina egna pengar gav han för att bygga en fin kyrka i Gamla Uppsala. På den
tiden fanns inte många kyrkor, så det betydde väldigt mycket för människorna.
Lägg fram pengar som Erik lägger bredvid en bild på Kristus.
♥♥ Det största som Erik gjorde var nog att han kristnade Finland. På denna tid var inte
Finland ett eget land, utan det var en del av Sverige. Finnarna hade angripit svenskar
och nu tog Erik med sig sin bästa vän, biskop Henrik av Uppsala för att resa till Finland.
Låt Henrik komma fram och tillsammans med Erik göra en ronda i rummet som föreställer
deras resa till Finland.
♥♥ Där ville han att finnarna skulle bli döpta och sluta strida mot svenskarna. Detta gick
bra, finnarna lät döpa sig och biskop Henrik blev den förste biskopen av Åbo, i Finland.
Nu får Henrik på låtsas döpa en finne. Tre gånger får han ösa vatten och säga: Jag döper dig
i Fadern, och Sonen, och den helige Andes namn.
♥♥ När Erik kommit hem igen gick han till mässan i Uppsala. Under mässan fick han
höra att hans fiende, Magnus Henriksson, stod utanför kyrkan med sina soldater och
tänkte anfalla Erik. Men Erik hade en stark tro, han sa att inget kunde stoppa honom
från att avsluta mässfirandet, så han stannade kvar i bänken till mässan var slut.
♥♥ När mässan var slut och han ville sätta sig på sin häst, drogs han ned från hästen,
blev slagen och hånad. Till slut blev han halshuggen.
♥♥ Det blev en våldsam död.
Inbjud barnet som spelar Erik till att lägga sig ned och låtsas vara död.
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♥♥ På den plats där Erik hade dött och hans blod flytit kom plötsligt en källa med friskt
vatten. Sankt Eriks källa blev viktig för människor och djur i Uppsala. Människorna
saknade honom, för han hade varit en rättvis kung och gjort mycket gott för kyrkan.
De bad till Erik för att få hjälp och många blev bönhörda.
♥♥ Erik kallades för Erik den helige, han blev skyddshelgon för hela Sverige (tillsammans med Birgitta) och finns på Stockholms stads skyddsvapen. Vår katolska Domkyrka i Stockholm är uppkallad efter S:t Erik.
♥♥ Om ni åker till Uppsala, så kan ni se hans relikskrin (där hans kvarlevor bevaras) i
Uppsala Domkyrka.
Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:
♥♥ Helige Erik, du som är skyddshelgon för hela vårt land, be för Sverige, att Sverige blir
ett land där alla kan få leva ett liv med frid i sina hjärtan och fred med varandra, både
människor och djur!
• Det blev en våldsam död.
Inbjud barnet som spelar Erik till att lägga sig ned och låtsas vara död.
•

•
•
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friskt vatten. Sankt Eriks källa blev viktig för människor och djur i Författare:
Uppsala.Ulrika Erlandsson
Människor saknade honom, för han hade varit en rättvis kung och gjort mycket gott för kyrkan. De bad till Erik för att få hjälp och många blev bönhörda.
Erik kallades för Erik den helige, han blev skyddshelgon för hela Sverige (tillsammans med Birgitta) och finns på Stockholms stads skyddsvapen. Vår katolska Domkyrka i Stockholm är uppkallad efter S:t Erik.
Om ni åker till Uppsala, så kan ni se hans relikskrin (där hans kvarlevor bevaras) i Uppsala Domkyrka.

Sankt Eriks relikskrin,
Uppsala Domkyrka.

SÅNG (Se inspelade sånger här)
Till dagens tema passar sångerna:
• Du är hemliga vännen min (Cecilia 176)
• Gud, du är här
• Vi älskar dig, o Herre Jesus
Se www.kpn.se, Jesus, nu är du här! videoklipp från kongressen med en enkel
sång och rörelse.
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