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K
ristendomen nådde Skandinavien 
sent, först när det rådde högmedel-
tid i övriga Europa. Till germanfolken 
söder om Östersjön hade den nya 

läran anlänt redan på 500-talet. Skandina-
viska handelsmän kom där tidigt i kontakt 
med den nya religionen. Under vikingatiden 
försökte de kristna biskopsstiften i franker-
nas rike och norra Tyskland sända missionä-
rer norrut. Den frankiske benediktinermun-
ken Ansgar, som brukar kallas för "Nordens 
apostel", predikade i ett par repriser i mitten 
av 800-talet kristendomen i danskarnas 
Hedeby och svearnas vikingatida centrum 
Birka. Ändå dröjde det till slutet av 900-ta-
let tills kristendomen fick verkligt fotfäste 
i Skandinavien. Detta skedde samtidigt 
som större riken bildades, de skandinaviska 
kungadömena skapades. 

DANmArk ENADES under andra hälften 
av 900-talet under en enda kung, Harald 
Blåtand, som enligt texten på den bevarade 
Jellingestenen ”vann åt sig allt Norge och 
Danmark och gjorde danerna kristna”. 

På ISlAND ANTogS den nya läran genom 
ett gemensamt beslut av alltinget år 1000. 
I Norge mer eller mindre tvingade ungefär 
samtidigt de två kungarna olov Tryggvas-
son och olov Haraldsson, som blivit döpta i 
väster, kristendomen på norrmännen.

HUr DE olIkA lANDSkAPEN i det som 
blev Sverige enades och kristnades vet 
ingen med säkerhet. Den första kristne 
kungen antas vara olof Skötkonung, som 
runt år 1000 regerade över både svear och 
götar. Den nya religionen infördes ungefär 
samtidigt som det svenska riket uppkom, 
men kristnandet var en process som tog 
lång tid att genomföra. Sverige förblev dock 
ännu länge ett rike där de olika landskapen 
med sina olika lagar hade stor frihet och 
först i mitten av 1200-talet tycks götaland 
och Svealand slutligen ha förenats till ett 
rike. 

SvEArNA I UPPlAND höll länge fast vid de 
gamla vikingatida asagudarna. Brytningen 
den gamla religionen visas av att svearnas 

Kristendom 

Bild 11. Jellingestenen, 975 e.Kr. 

och riKsbildning

Bild 12. Thingvellir på island, platsen för det 
första Alltinget, det isländska parlamentet. det 
första Alltinget sammankom 930. Alltinget är 
världens äldsta ännu fungerande parlament.
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kungastad flyttades från Upp-
sala till Sigtuna. Dyrkan av de 
gamla asagudarna upphörde 
först när templet i Uppsala 
förstördes runt år 1087. På dess 
plats restes snabbt en kristen 
kyrka. också på andra håll 
övertog den nya religionen de 
gamla kultplatserna, och kristna 
kyrkor restes ofta i anslutning 
till gravfält från järnåldern. De 
första kyrkorna byggdes av trä, 
men fr.o.m. 1100-talet började 
man uppföra beständigare 
byggnader av sten.

DANSkArNA SkAPADE på 
1000-talet ett Nordsjövälde, 
som omfattade bl.a. södra 
Norge och östra England. 

Bild 13. Karta over skandinaviska bosättningar under 800-talet (mörkrött), 900-talet (rött) 1000-talet (orange) och 1100-talet (gult). 
Områden markerade med grönt markerar vikingarnas mål för sina färder, men där de inte bosatte sig.

Bild 14. Bosättning i Finland i början av medeltiden, ca 1150

 
 
Svearna i Uppland höll länge fast 
vid de gamla vikingatida asagu-
darna. Brytningen den gamla 
religionen visas av att svearnas 
kungastad flyttades från Upp-
sala till Sigtuna. Dyrkan av de 
gamla asagudarna upphörde 
först när templet i Uppsala för-
stördes runt år 1087. På dess 
plats restes snabbt en kristen 
kyrka. Också på andra håll över-
tog den nya religionen de gamla 
kultplatserna, och kristna kyrkor 
restes ofta i anslutning till grav-
fält från järnåldern. De första 
kyrkorna byggdes av trä, men 
fr.o.m. 1100-talet började man 
uppföra beständigare byggna-
der av sten.

Bild 15. Nidarosdomen i Trondheim

lappar

väldet krympte snabbt till att 
omfatta det nutida Danmark 
och dagens sydsvenska land-
skap, som kom att vara i dans-
karnas ägo fram till 1600-talet. 
köpenhamn, som grundades 
på 1100-talet, utvecklades till 
en betydelsefull ort och den 
danska kungens hemvist.  
kristendomens segertåg i 
Norden framgår av att man 
redan 1085 började bygga 
domkyrkan i danska lund 
och att Norden fick en katolsk 
ärkebiskop 1104. Norge fick 
en egen ärkebiskop i Nidaros 
(dagens Trondheim) 1152 och 
1164 inrättades ett eget ärke-
biskopsdöme för svenskarna i 
Uppsala. 
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DEN EUroPEISkA kristenhe-
ten splittrades definitivt i två 
delar i mitten av 1000-talet. 
Både den påveledda västliga 
romersk-katolska och den 
östliga bysantinska grekisk-
ortodoxa kyrkan intresse-
rade sig för Östersjöområdet 
och försökte utsträckta sitt 
inflytande till de områden 
som ännu var ”hedniska”. 
Östersjöns kuster blev för flera 
sekler skådeplatsen för en 
kamp mellan katolska danskar, 
svenskar, tyskar och ortodoxa 
ryssar från Novgorod. Det nya 
ryska maktcentret Novgorod 
utkämpade mellan 1142 och 
1446 hela 26 olika krig mot 
Sverige, 11 mot Tyska orden 
i Baltikum och därtill 14 mot 
de katolska litauerna längre 
söderut. år 1187 plundrade de 
svearnas huvudstad Sigtuna 
och förde som krigsbyte bort 
de bronsdörrar som än idag 
pryder Sophia-katedralen i 
Novgorod. 

SvENSkArNA Tog på 1100- 
och 1200-talen i allt högre 
grad kontroll över området 
norr om Finska viken både ge-
nom krigståg och inflyttning 
av människor från det svenska 
riket. I Finlands historia brukar 
man tala om tre korståg, 
det första 1155 till finnarna i 
åbotrakten, det andra 1239 till 
tavasterna i inlandet och det 
tredje 1293 till karelarna i öster. 

Bild 16. Olav de Helige. Skulptur i 
Austevold, Norge. Foto: Nina Aldin 
Thune

Bild 17. Heliga Birgitta levde 1303 – 1373, 
och grundade Birgittinerorden, en katolsk 
nunneorden, med kloster i Vadstena. Bilden från 
ett altarskåp i Salems kyrka, Södermanland, ca 
1480.

Bild 18. Biskop Henriks sarkofag i Nousis, från 
1400-talet. Biskop Henrik sägs ha företagit det 
första korståget till Finland ca 1150, och blev 
sedan Finlands förste biskop.

 
 

hellig olav
Den gamle vikingahövdingen Olav Haraldsson 
som störtats från den norska kungatronen drab-
bade sommaren 1030 samman med sin här mot 
de norska hövdingarna i slaget vid Stiklastad nära 
Trondheim. Olav led martyrdöden, men den nya 
religionen gick segrande fram och Olav blev Nor-
dens största kristna helgongestalt. ”Hellig Olavs” 
grav i Nidaros kyrka, dagens Trondheim, blev Nor-
dens viktigaste pilgrimsmål och runt om Östersjön 
restes kyrkor till Olavs ära. Den gamle vikingahöv-
dingen sågs speciellt som sjöfararnas beskyddare 
och många Olavskyrkor restes just i hamnstäder. 
Hans dödsdag den 29 juli blev en viktig nordisk 
helgdag.

Därmed kom de splittrade stamsamhäl-
lena öster om Bottenviken för första 
gången under en gemensam regent. 

UNDEr NAmNET ”Österland” blev Fin-
land en del av det svenska kungadömet 
med svenskt samhällsskick, en västlig 
europeisk kultur och kristendomen i 
romersk-katolsk form. När Österland 
år 1362 fick rätt att delta i de svenska 
kungavalen blev de finska områdena for-
mellt en med de andra svenska landska-
pen likställd riksdel. 1374 drogs en gräns 
mellan Uppsala och åbo biskopsstift vid 
kaakama älv norr om kemi. åland över-
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Samtidigt trängde tyska missionärer 
och riddarordnar fram norrut genom 
Baltikum, omvände de hedniska balterna 
med hårda metoder och tog upp kampen 
både mot Polen och mot påvens fiende 
Novgorod. 1346 köpte ”Tyska orden” de 
danska besittningarna i Estland. Befolk-
ningen i Baltikum förpassades – i motsats 
till bönderna i de nordiska länderna - till 
livegenskap enligt kontinentalt europe-
iskt mönster och tyska adelsmän intog 
den dominerande positionen i samhället. 

UNDEr SlUTET Av medeltiden dominera-
des Östersjöområdet av det tyska Hansaför-
bundet, som uppkommit när tyska städer 
under lübecks ledning slutit sig samman. 
runt Östersjön växte tyska köpmanna-
kolonier upp i städer som kalmar, visby, 
Stockholm, Narva, reval och riga. Hansan, 
som hade tillgång till salt från gruvorna i 
norra Tyskland, tog bl.a. kontroll över det 
inkomstbringande sillfisket i Öresund på 
1370-talet. Hansans monopol på Östersjö-
handeln under senmedeltiden gav tyskarna 
dominansen över alla nordiska rikenas 
ekonomi.

när och hur uppkom de 
nordiska rikena?

Vilken betydelse hade de 
svenska korstågen till Finland för 
Finlands fortsatta historia?

hur syntes kristendomens 
splittring på 1000-talet i Östersjö-
området?

Bild 19. Efter danskarnas 
seger över esterna 1219 
grundades på esternas 

flyktborgsklippa en 
dansk borg (danskarnas 

borg – taani linn = 
Tallinn. i samband med 

den striden skall den 
rödvita korsflaggan – 

dannebrogen, världens 
äldsta korsflagga – ha 

kastats ner från himlen åt 
den danska hären.

Bild 20. dannebrogen

diskutera

fördes till åbo stift och räknas därefter att 
höra till Finland. 

ockSå DANSkArNA hade ambitioner i 
trakten av Finska viken. kung valdemar 
Sejr besegrade år 1219 esterna och tog för 
en tid kontroll över det estniska kustområ-
det. Den danska korsflaggan ”Dannebro-
gen” anses ha sitt ursprung i det slaget. 


