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K
ristinusko saavutti rautakauttaan 
eläneen Pohjolan varsin myöhään, 
kun muu Eurooppa oli kehityksessä 
jo pitkällä sydänkeskiajan puolella. 

Skandinavialaiset kauppiaat pääsivät jo var-
hain tekemisiin kristinuskon kanssa Itämeren 
eteläpuolella asuneiden germaanikansojen 
kautta, joiden keskuuteen uusi oppi oli levin-
nyt jo 500-luvulla. Viikinkiaikana frankkien 
valtakunnan ja Pohjois-Saksan kristityt 
hiippakunnat lähettivät lähetyssaarnaajia 
pohjoiseen: esimerkiksi ranskalainen bene-
diktiinimunkki Ansgar, jota myös ”Pohjolan 
apostoliksi” kutsutaan, saarnasi kristinus-
koa 800-luvun puolessavälissä viikinkiajan 
suurissa keskuksissa Tanskan Hedebyssä 
ja Ruotsin Birkassa. Kesti kuitenkin aina 
900-luvun lopulle saakka, ennen kuin kris-
tinusko sai kunnolla jalansijaa Pohjolassa. 
Tämä tapahtui samoihin aikoihin kun Skan-
dinavian asukkaat järjestäytyivät ensi kertaa 
suuremmiksi kuningaskunniksi.

TANSKA yHdISTyI 900-luvun loppupuolis-
kolla yhden kuninkaan Harald Sinihampaan 

alaisuuteen, joka Jellingistä löytyneen 
riimukiven mukaan ”valloitti koko Norjan ja 
Tanskan ja teki tanskalaisista kristittyjä”.  

ISlANNISSA uuSI uSKo omaksuttiin kan-
sankäräjien yhteisellä päätöksellä vuonna 
1000. Norjassa kuninkaat olavi Tryggven-
poika ja olavi Haraldinpoika, jotka olivat 
kääntyneet lännessä kristityiksi, käännytti-
vät samoihin aikoihin norjalaisia kristinus-
koon enemmän tai vähemmän pakkokei-
noin. 

RuoTSIN mAAKuNTIEN yhdistymisestä ja 
kristinuskoon kääntymisestä ei tiedetä var-
muudella juuri mitään. Ensimmäinen kristit-
ty kuningas oli Ruotsissa oletettavasti olavi 
Sylikuningas, joka vuoden 1000 tienoilla 
hallitsi molempia Ruotsin päämaakuntia, 
Sveanmaata ja Götanmaata. uusi uskonto 
omaksuttiin suunnilleen samoihin aikoihin 
kun yhtenäinen Ruotsin valtakunta syntyi, 
mutta kristinuskon tulo oli hidas prosessi 
eikä tapahtunut hetkessä. Ruotsin maakun-
nat säilyttivät myös pitkään omat erilaiset 

KristinusKon tulo

kuva 11. Jellingin kivi, 975 jkr.

ja valtaKuntien muodostuminen

kuva 12. Thingvellir, paikka jossa allting, 
Islannin parlamentti, alun perin kokoontui. 
allting kokoontui ensi kerran vuonna 930. Se 
on maailman vanhin yhä toimiva parlamentti.
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lainsäädäntönsä ja ne saivat paljolti 
päättää omista asioistaan; ilmei-
sesti vasta 1200-luvun puolessa-
välissä Götanmaa ja Sveanmaa 
olivat täysin yhdistyneet yhdeksi 
valtakunnaksi.

uPlANNIN ASuKKAAT Ruotsin 
Sveanmaalla pitivät pitkään kiinni 
vanhasta viikinkiaikaisesta aasa-
uskosta. Aasajumalien palvominen 
loppui vasta kun upsalassa ollut 
temppeli hävitettiin vuoden 1087 
tienoilla. Sen paikalle rakennettiin 
pian kristitty kirkko. myös muualla 
vanhoille kulttipaikoille annettiin 
uusi kristillinen käyttötarkoitus, ja 
kirkkoja rakennettiin usein rauta-
kautisten hautapaikkojen yhtey-

kuva 13. kartta skandinaavien asuttamista alueista 800-luvulla (tummanpunainen), 900-luvulla (punainen), 1000-luvulla (oranssi) ja 1100-luvulla (keltainen). 
vihreille alueille viikingit tekivät retkiä, mutteivät asettuneet asumaan.

kuva 14. asutus Suomessa keskiajan alussa n. vuonna 1150

Uplannin asukkaat Ruotsin 
Sveanmaalla pitivät pitkään kiinni 
vanhasta viikinkiaikaisesta aasa-
uskosta. Aasajumalien palvomi-
nen loppui vasta kun Upsalassa 
ollut temppeli hävitettiin vuo-
den 1087 tienoilla. Sen paikalle 
rakennettiin pian kristitty kirkko. 
Myös muualla vanhoille kultti-
paikoille annettiin uusi kristilli-
nen käyttötarkoitus, ja kirkkoja 
rakennettiin usein rautakautis-
ten hautapaikkojen yhteyteen. 
Aluksi kirkot rakennettiin puusta, 
mutta 1100-luvulta lähtien alet-
tiin käyttää rakennusmateriaalina 
kestävämpää kiveä.

kuva 15. Nidarosin tuomiokirkko Norjan Trondheimissä

Jäämeri

Atlantin valtameri

Vinland
(Tarkka sijainti tuntematon)

Itäinen 
asutus

Keskinen 
asutus

Läntinen 
asutus

”Skraelings”
(inuiitit)

”Skraelings”
(inuiitit)

Pohjois-Amerikan
alkuperäiskansat

Färsaaret
ShetlantiIslanti

Grönlanti

Tanska

Norja

Ruotsi

Skoone

Pohjanmeri
Irlanti

Englanti
Wales

Normandia

Ranska

Andalusia

espanjalaiset 
kuningaskunnat

Bysantin 
Mustameri

Kaspian-
meri

saamelaiset

suomalaiset

Italia

Sisilia

Välimeri
Abbasidien kalifaatti

Volgan bulgaarit

itäslaavit
länslaavit

eteläslaavit
bulgarialaiset

liettualaiset

Perm

Kiovan venäjä

valtakunta
Širvan

Daylam

Friesland

Tšuudit

vendit

latvialaiset

preussilaiset

Kasaarien kaganaatti

Hebridit
Orkney-
saaret

teen. Aluksi kirkot rakennettiin 
puusta, mutta 1100-luvulta lähtien 
alettiin käyttää rakennusmateriaa-
lina kestävämpää kiveä.

TANSKAlAISET loIVAT 1000-lu-
vulla Pohjanmeren ympärille 
valtakunnan, joka kattoi mm. ete-
läisen Norjan ja itäisen Englannin. 
Valtakunta kutistui kuitenkin pian 
käsittämään Tanskan lisäksi vain 
nykyisen Etelä-Ruotsin alueen, 
joka säilyi tanskalaisten omis-
tuksessa 1600-luvulle saakka. 
1100-luvulla perustetusta Kööpen-
haminasta tuli nopeasti alueen 
merkittävin kaupunki ja Tanskan 
kuninkaan asuinpaikka. Kristin-
uskon nopea nousu Pohjolan 

Karjala
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valtauskonnoksi näkyy siinäkin, 
että jo vuonna 1085 alettiin 
Tanskalle kuuluneeseen lundiin 
rakentaa suurta tuomiokirkkoa, 
ja oman kristityn arkkipiispan 
Pohjola sai vuonna 1104. Norja 
sai oman arkkipiispanistuimen 
Nidarosiin (nykyinen Trond-
heim) 1152 ja Ruotsi upsalaan 
1164.

EuRooPPAlAINEN kristikunta 
oli jakaantunut kahtia 1000-lu-
vun puolessavälissä. Sekä 
paavin johtamat katolilaiset 
lännessä että bysanttilaiset 
ortodoksit idässä olivat kiinnos-
tuneita Itämeren ympäristöstä 
ja yrittivät laajentaa vaikutus-
piiriään näille vielä ”pakanalli-
sille” alueille. Itämeren rannat 
olivat useiden vuosisatojen 
ajan näyttämönä kamppailulle, 
jonka osapuolina olivat Tans-
kan, Ruotsin ja Saksan alueen 
katolilaiset sekä Novgorodin 
venäläiset ortodoksit. Nykyisen 
Venäjän alueen uusi valtakes-
kus Novgorod kävi vuosien 
1142 ja 1446 välillä kaikkiaan 26 
sotaa Ruotsia vastaan, 11 sotaa 
Baltiaa hallinnutta saksalaista 
ritarikuntaa vastaan ja niiden 
lisäksi vielä 14 sotaa katolista 
liettuaa vastaan vähän eteläm-
pänä. Vuonna 1187 venäläiset 
tekivät ryöstöretken Svean-
maan pääkaupunkiin Sigtunaan 
ja veivät saaliinaan arvokkaat 
pronssiovet, jotka vielä tänäkin 

kuva 16. Pyhä Olavi. veistos auste-
voldissa, Norjassa. kuva: Nina aldin 
Thune

kuva 17. Pyhä Birgitta (1303–1373) perusti 
birgittalaisjärjestön, katolisen nunnajärjestön, ja 
luostarin vadstenaan. kuva Salemin kirkon altta-
rikaapista Ruotsin Södermanlandista n. vuodelta 
1480.

kuva 18. Piispa Henrikin hauta Nousiaisissa, 
1400-luvulta. Piispa Henrikin sanotaan tehneen 
ensimmäisen ristiretken Suomeen noin 1150, ja 
hänestä tuli Suomen ensimmäinen piispa.

 

 
pyhä olavi

Norjan valtaistuimelta syrjäytetty vanha viikin-
kipäällikkö Olavi Haraldinpoika otti kesällä 1030 
Stiklestadissa sotajoukkoineen yhteen vallan kaa-
panneiden norjalaisten päälliköiden kanssa yrit-
täessään saada Norjan kruunun takaisin itselleen. 
Kristityn Olavin taistelu päättyi marttyyrikuole-
maan, mutta hänen kannattamansa uusi uskonto 
jatkoi siitä huolimatta Norjassa voittokulkuaan. 
Olavista tuli Pohjolan tärkein kristitty pyhimyshah-
mo, ja hänen hautansa Nidarosin tuomiokirkossa, 
nykypäivän Trondheimissä, muodostui pian Poh-
joismaiden tärkeimmäksi pyhiinvaelluskohteeksi. 
Kaikkialla Itämeren alueella rakennettiin kirkkoja 
Pyhän Olavin kunniaksi. Vanhaa viikinkipäällikköä 
pidettiin erityisesti merenkulkijoiden suojelijana, 
ja monet Olaville pyhitetyt kirkot pystytettiinkin 
juuri satamakaupunkeihin. Hänen kuolinpäivänsä 
29.7. on tärkeä juhlapäivä monessa Pohjoismaassa.

päivänä koristavat Novgorodissa sijaitse-
vaa Sofian katedraalia. 

1100- JA 1200-luVuIllA ruotsalaiset 
olivat yhä kiinnostuneempia nykyisen 
Suomen alueesta ja ottivatkin sen hal-
tuunsa sotaretkien avulla ja pakottamalla 
väestöä muuttamaan sinne Ruotsista. 
Suomen historiassa puhutaan yleensä 
kolmesta ristiretkestä, joista ensimmäi-
nen tehtiin 1155 Turun seudulle, toinen 
1239 Hämeeseen ja kolmas 1293 Karja-
laan. Valloitusten myötä hajanaiset hei-
mot päätyivät ensimmäistä kertaa saman 
hallitsijan alaisuuteen. 
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”ITämAAN” NImEllä tunnetusta Suomes-
ta tuli siten osa Ruotsin kuningaskuntaa, 
siellä alettiin noudattaa Ruotsin lakeja ja 
yhteiskuntajärjestystä, ja niin Suomi päätyi 
länsieurooppalaisen kulttuurin ja katolisen 
kristinuskon vaikutuspiiriin. Kun Itämaa 
vuonna 1362 sai oikeuden osallistua Ruotsin 
kuninkaan valintaan, Suomesta tuli viralli-

ti otettu käyttöön tuon taistelun myötä. 
Samoihin aikoihin saksalaiset lähetyssaar-
naajat ja ritarit työntyivät pohjoiseen Baltiaa 
pitkin, käännyttivät baltialaiset kristityiksi 
väkivalloin ja voittivat taistelun sekä katolis-
ta Puolaa että paavin vihollista Novgorodia 
vastaan. Vuonna 1346 ”Saksalainen ritari-
kunta” osti Tanskalta sen Virosta valloitta-
mat alueet. Baltian maiden asukkaat alistet-
tiin mannereurooppalaisen mallin mukaan 
– päinvastoin kuin Pohjoismaiden talonpojat 
– maaorjuuteen, ja saksalainen aateli otti 
hallitsevan aseman yhteiskunnassa.

milloin ja miten usyntyivät 
pohjoismaiset kuningaskunnat?

mikä merkitys oli ruotsalaisten ris-
tiretkillä Suomeen Suomen historian 
jatkon kannalta?

miten kristinuskon hajoaminen 
näkyi Itämeren alueella 1000-luvulla?

kuva 19. kukistettuaan 
virolaiset 1219 tanskalaiset 
rakensivat valloittamansa 
maan rantakallioille linnan 
(tanskalaisten linna – taani 

linn = Tallinna). Taiste-
lun tuoksinassa myös 

punavalkoisen ristilipun 
– Dannebrogin, maailman 

vanhimman ristilipun – sa-
notaan laskeutuneen alas 

taivaasta tanskalaisten 
sotajoukkojen päälle.

kuva 20. Dannebrog, 
Tanskan lippu

keskustele
sesti muiden Ruotsin maakuntien kanssa yh-
denveroinen valtakunnanosa. Vuonna 1374 
Turkuun perustettiin Ruotsin valtakunnan 
toinen piispanistuin, kun upsalan hiippakun-
ta jaettiin kahtia. Raja kulki Kaakamajokea 
pitkin Kemistä pohjoiseen. Ahvenanmaa jäi 
Turun hiippakunnalle, ja sen on siitä lähtien 
laskettu kuuluvan Suomeen.

SuomENlAHdEN AluE houkutteli myös 
tanskalaisia. Tanskan kuningas Valdemar 
Sejr voitti vuonna 1219 taistelussa virolai-
set ja otti lyhyeksi aikaa hallintaansa Viron 
rannikkoseudun. Tanskan edelleen käytössä 
oleva ristilippu ”dannebrog” on ilmeises-


