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ABSTRACT 

Uppsatsens syfte är att ge läsaren en bild av problematiken som uppstår när en ny religion eller 

rörelse gör sitt intåg i ett land eller område samt vem eller vilka som har någon vinst med en 

förändring. Syftet är också att ge en bild av de olika metoder som användes till att övertyga 

människorna om varför de skulle konvertera till religionen eller rörelsen. Den fråga som jag 

ställer framför allt är hur kristendomen kunde överleva och hur samhällena var styrda på 800- 

till 1100-talets Sverige. 

 

Det centrala i min framställning om de kungliga motiven är att i samtliga motiv ligger en 

önskan att stärka en svag kungamakt. Kungamakten använde kristendomen till att stärka sin 

maktposition. Denna stärkta kungamakt ligger i tiden för övergången från ättesamhälle till 

stats- och klassamhälle. Kristendomen, i den form den kom till Sverige, kunde ej fungera i ett 

släktsamhälle, utan var avpassad till det statssamhälle som fanns ute i Europa. Resultatet blev 

att kristendomen gav ett klass- och statssamhälle med en stärkt kungamakt. 

 

Det är lika välbekant som beklagligt att de texter som står till buds för den som vill studera 

Sveriges kristnande är få, ojämna och ofta mycket sena. Också vid användningen av detta 

material krävs en gruppering av stoffet med hänsyn till de olika dokumentens litterära art och en 

kritisk prövning av deras tendens och beroende av intressenterna i den process som de olika 

texterna informerar om. 
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1. Inledning1 

Sverige blev kristnat cirka 100 år efter Danmark och Norge. I Sverige levde många olika 

folkslag, Därutöver fanns det en grupp som var mera utåtriktade, Vikingarna, vikingar, en 

samlingsbenämning på de nordiska resenärer som färdades på båtar i handels- och 

plundringssyfte. De levde i Sverige mellan ungefär 800-1100 evt. Ordet ”viking” tros betyda 

”vikarnas män”, någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I 

vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom vikingarna blev mest kända för 

sina plundringståg. Men de var också skickliga handelsmän, hantverkare, diplomater och 

upptäcktsresande. Språket man talade var fornnordiska och förekom över hela Skandinavien. 

De hade sitt högsäte på en ö i Mälaren, som heter Björkö men är mera känd för oss som Birka. 

 

På Birka finns en däld2, som kallas »den svarta jorden», därför att myllan är blandad med kol 

från forna eldstäder, och där har det vid arkeologiska undersökningar framgrävts en mängd 

sönderslagna fat, krukor och glas, ibland också dyrbarheter och mynt ända från Arabien. Ja, det 

har till och med hittats lerstycken med tydliga avtryck efter fingrarna på de trälar, som för tusen 

år sedan uthärdade där och tätade sin herres stugvägg. Under någon eldsvåda har lerstyckena så 

råkat att bli brända och därigenom bevarats. Både hedniska askurnor, små kristna kors och 

rostiga spikar efter likkistor ha blivit upptagna ur de gamla gravarna på ön, och utanför stranden 

syns ännu vid lågt vatten de ekpålar, som burit landningsbryggorna. Hit reste folk från hela 

Europa för att bedriva handel. Omkring år 750 överfördes all internationell handelsverksamhet 

i Mälardalen från Helgö3 till Birka på Björkö. Handelsplatsen har även tjänstgjort som 

omlastningsstationer och marknadsplats.4 Man hade därför byggt en rymlig hamn längs 

Björkös stränder. Där bodde också friser, ett folkslag från nuvarande Nederländerna. Under 

900-talet ansattes Birka svårt av danska vikingar och 1007 ödelades staden helt av den norske 

kungen Olav Haraldsson. Efter det blev Sigtuna den stora nya handelsstaden i Sverige. 

 

På 1000-talet ebbade vikingatågen ut. Vikingatiden upphör av samma orsak som den börjat. 

Östersjöns betydelse som handelsled minskade, framför allt sedan korstågen kommit i gång och 

drivit bort araberna. Handelsvägarna flyttar åter söderut till Medelhavet. En annan orsak kan ha 

varit ständiga stridigheter inom de nordiska ätterna. Förmodligen det viktigaste skälet var att 

                                                 
1 Nilsson (red) 1999. 
2 Däld en dalgång enligt Stora synonymordboken. 
3 Ligger i Uppland utmed kusten. 
4 Burenhult (red) 1999. 
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kristendomen gjorde sitt intåg i Skandinavien. Sverige var sist med att införa kristendomen och 

här levde asatron kvar längst. 

 

Kristnandet i Skandinavien var beroende av omvändelsen av folkets ledare. Redan tidigare 

hade många skandinaver omvänts i sina hemländer eller i det kristna Europa. Vissa har troligen 

låtit döpa eller primsigna5 sig av taktiska eller ekonomiska skäl utan någon religiös övertygelse. 

Andra övertygades av missionärer eller av händelser som visade den kristne gudens styrka. För 

att verkligen kunna sprida kristendomen, störa den gamla kulten och bygga upp en permanent 

kyrklig närvaro krävdes mer än bara tolerans. Missionärerna behövde för detta ändamål 

kungarnas stöd. Kungarna stödde också utbredningen av kristendomen i sina riken och verkade 

som kyrkans beskyddare. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få svar på hur kristendomen kunde få fotfäste i Sverige samt hur 

det kunde komma sig att man övergav sin fornskandinaviska religion. 

Syftet med uppsatsen är att finna drivkraften till kungamaktens påverkan av kristendomens 

införande i Sverige. För att hitta svar ställer jag mig frågorna: 

 Varför ville kungamakten få hit kristendomen? 

 Varför understödde kungamakten kristendomen? 

 Hur kristendomen kunde överleva och hur samhällena var styrda 800-1100-talet i 

Sverige? 

Dessa frågor skall jag försöka besvara i min framställning. Jag har i litteraturen funnit motiv, i 

de flesta fall bara antydningar till motiv, som jag skall presentera och diskutera. 

 

1.2 Metod 

Som hjälp för att söka svar på mina frågor och göra en rättvis tolkning har jag kritiskt granskat 

den litteratur som finns tillgänglig samt de arkeologiska resultaten från utgrävningar som 

framkommit till dags datum. Jag har sökt i relevant litteratur och sökt historiska händelser som 

besvarar och förklarar mina frågeställningar om Sveriges kristnande. Jag har studerat hur 

historikerna har framställt tidsepoken samt hur den vetenskapliga framställningen skiljer sig åt. 

                                                 
5 Primsigningen är det första steget i dopceremonien. 
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Jag har utifrån detta även försökt att bilda mig en uppfattning om de religiösa och politiska 

förhållanden som rådde i Sverige under aktuell tidsepok. 

 

Vid användandet av de material som finns krävs en gruppering av stoftet med hänsyn till de 

olika dokumentens litterära art samt en kritisk prövning av deras tendens och beroende på 

intressenterna i den process som de olika texterna informerar om.6 

 

1.3 Källor 

De källor som rör Danmark och Sverige under den period som uppsatsen behandlar är i 

huvudsak utländska (engelska och frankrikiska). De består av annaler, krönikor och 

levnadsskildringar från Öst- och Västfranken och England. De första inhemska källorna är 

runskrifter och först under 1100-talet kommer den egna historieskrivningen igång.7 Kristnandet 

i Sverige skall ses som en långsam process. Inga tvångsomvändelser är kända, inga beslut om 

kollektiv övergång till kristendomen är otvetydigt dokumenterade.8 Detta skall ses mot den syn 

Religionshistorikern Gro Steinsland ger i artikeln Religionsskiftet i Norden - et dramatisk 

ideologiskifte. Hon delger där sin syn på kristnandet i Norden, genom att utgå från den gamla 

religionen och dess betydelse för förloppet. Inom historievetenskapen går hon emot 

föreställningen att hedendomens polyteism skulle ha varit för svår för nordborna och att 

polyteismen är ett primitivt förstadium till monoteismen. Tanken att det därför skulle ha varit 

lätt för den nordiska människan att lämna hedendomen bestrider hon. Denna föreställning beror 

på bristande förståelse av den gamla religionens djupa fäste i det sociala livet. En religion är 

inte bara föreställningar om gudar utan också uppfattningen om världen, människan och 

samhället.9 

 

Rimberts Vita Anskarii, som nedtecknades inte långt efter Ansgars död 865, ger oss kunskap 

om de inre förhållandena i Danmark under 800-talets första hälft samt vid 800-talets senare del, 

hur missionen gick till på Birka. Verket behandlar tiden fram till Ansgars död.10 Rimbert var 

den siste kände kyrkoherden i den församling i det dåvarande Birka, som blev det mest 

påtagliga resultatet av Ansgars mission i Sverige.11 Detta är den äldsta vittnesbörden om 

                                                 
6 Nilsson 1999, s. 113. 
7 Kroman.l976. s.21. 
8 Nilsson 1999, s. 419. 
9 Steinsland s. 204. Religionsskiftet i Norden ur Medeltidens födelse. 
10 Kroman. 1976, s. 28 f. 
11 Vita Anskarii s. 107 not.436. 
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mission riktad mot Mälardalen. Den politiska situationen i Centraleuropa och på de brittiska 

öarna före 800-talet, liksom rådande kyrkliga konstellationer, var emellertid sådana att det är 

svårt att tänka sig att någon för oss idag okänd mission på officiell nivå skulle ha inriktats på 

Göta- och Svealandskapen före Ansgars missionsresor.12 

 

När det gäller de tidiga inhemska källorna, dvs. runstenarna, är dessa viktiga komplement till de 

utländska källorna. De viktigaste historiska runstenarna är de två Hedebystenarna respektive 

två Jellingestenarna. Hedebystenarna är resta under 940-talet medan en av Jellingestenarna är 

rest under 940-talet och den andra under 980-talet. Den yngre av Jellingestenarna har 

inskriften: 

 

”Harald, kungen, lät resa dessa kummel (minnesmärke, min anm.) efter Gorm sin 
fader och Thyra sin moder - den Harald som vann åt sig hela Danmark och gjorde 
danerna kristna.” 

 

Adam av Bremens verk Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (Historien om 

Hamburgstiftet och dess biskopar) bygger när det gäller Danmarks historia i stort på 

Fuldaannalerna, Vita Anskarii och upplysningar Adam själv fick av Sven Estridsen muntligen. 

Verket var färdigställt omkring 1075 och kompletterar runstenarnas knappa information. 

Verket har senare fått tillägg, scholier, vilka några troligen är nedtecknade av Adam, medan 

andra stammat från senare avskrivare. 

 

1.4 Källkritik 

De historieverk och sagor som nedtecknades på 1100- och 1200-talen i Skandinavien, var ännu 

in på 1900-talet grunden för flertalet arbeten om den äldsta historien i Skandinavien. Lauritz 

Weibull visade 1911 att den isländska sagolitteraturen inte var tillförlitlig som historisk källa. 

1915 presenterade Curt Weibull material som visade att Saxo inte var en pålitlig källa till 

forntiden eller till samtiden. Denna hårda weibullska källkritik blev snart allmänt accepterad 

och nu anses bara sagornas skaldediktning som historiskt tillförlitlig.13 Skaldediktningen har 

dock ett begränsat värde i det att vi inte kan avgöra vilka dikter som är autentiska, vidare är de 

för det mesta svårtolkade, samt att deras funktion inte var att ge information utan var till för att 

underhålla människor som redan kände till förhållandena. Flertalet dikter har kommit till i syfte 

                                                 
12 Nilsson 1998, s. 42. 
13 Sawyer 1991, s. 14. 

7  



att upphöja en härskare och inte för att ge en neutral bild av densamme. Vad vi kan se i dessa 

dikter är vilka egenskaper som skattades högt, och ibland finns där även viktiga upplysningar 

om historiska personer, deras bundsförvanter och fiender.14 Källkritiken kan dock drivas för 

långt, vilket forskaren Peter Sawyer finner i att flera historiker från 1100-talet ansågs vara 

otillfredsställande källor till 1000-talets historia, detta trots att de var uppväxta i den 

skandinaviska kultursfären. Sawyer menar att dessa historiker inte kan ha haft helt fel, när de 

gjorde antagandet att 1000-talets samhälle fungerat ungefär som deras eget.15 Adam av Bremen 

använde till sitt verk en del skrivna källor och vi kan i de fall dessa vara bevarade undersöka hur 

de begagnades. Det finns förvanskningar som troligen är medvetna, men vilka även är 

missförstånd och misstag. Att det blev misstag är kanske inte så konstigt då 

informationssamlandet gick mycket snabbt och det var stora mängder material som insamlades. 

Till 1000-talets historia hade Adam inte många skriftliga källor utan fick lita till missionärer 

och biskopar som varit i Norden. En viktig muntlig källa för Adam var den danske kungen Sven 

Estridsen.16 Erik Kroman menar att forskare aldrig ifrågasatt Sven Estridsens berättelser och 

ofta tagit Adams uppgifter alltför bokstavligt. Kroman pekar på osäkerhetsmoment som 

exempelvis att Adam var färgad av sin kyrkliga uppgift och att Sven och Adam kanske hade 

svårt att göra sig förstådda sinsemellan. Fel uppfattningar var troligen vanliga i samband med 

namn. I det hela finner dock Kroman att Svens upplysningar är pålitliga, om man tar hänsyn till 

de ovan nämnda exemplen.17 Vita Anskarii är enligt Ian Wood ingen direkt källa till den kristna 

missionen i Norden under 800-talet. Rimbert samlade inte bara material för att sedan 

sammanfoga det. Han var en kunnig författare med avsikt att förmedla bibliska och teologiska 

sanningar, och var inte rädd för att bearbeta sitt material för att sanningarna skulle betonas. Ett 

av Rimberts mål med verket var rättfärdigandet av samgåendet mellan Hamburg-Bremen. 

Ansgarsvitan måste enligt Wood läsas utifrån de avsikter Rimbert hade med verket. Både 

Adam och Rimbert hade syftet att försvara Hamburg-Bremens anspråk på överhöghet över 

kyrkan i Norden. Källkritiken är som synes viktig inom den tidsperiod som behandlas här. 

 

1.5 Tidigare forskning18 

Våra kunskaper om kyrkans historia i Sverige under perioden fram till 1248 bygger på källor av 

en rad olika typer, inte endast skriftliga. De historieverk och sagor som nedtecknades på 1100- 

                                                 
14 Sawyer 1991, s. 15. 
15 Sawyer 1991, s. 14 f. 
16 Sawyer 1991, s. 18. 
17 Kroman 1976, s. 43 f. 
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och 1200-talen i Skandinavien, var ännu in på 1900-talet grunden för flertalet arbeten om den 

äldsta historien i Skandinavien. Eftersom tillgången på källor är mager är det än viktigare att 

hänsyn tas till alla kategorier. Gro Steinsland menar att religion och makt ofta går hand i hand19, 

vilket gör att vi även kan söka information i historien. Trots detta blir det endast en 

fragmentarisk bild som kan tecknas. Många frågor måste lämnas obesvarade. Under de senaste 

decennierna har källsituationen inte förändrats på något mer betydande sätt när det gäller det 

skriftliga materialet, även om ständigt nya fynd av runinskrifter bidrar till att ge en mer 

nyanserad bild av kristningsprocessen. Det är annars främst det arkeologiska materialet som har 

inneburit att omfattande nytillskott gjorts.20 I Birger Nermans bok När Sverige kristnades 

skriver han att det finns antydningar bland de arkeologiska materialen från Sverige en mission 

på Gotland redan på 800-talet, med stöd i gravskick och föremålsfynd.21 

 

Det finns mycket lite källor som behandlar perioden 800 till 1100, tiden då Sverige kristnades 

och riket enades under en kung. De två huvudkällor som finns är Vita Anskarii (Ansgar liv), 

skriven av Rimbert på 800-talets senare hälft, Vita Anskarii är enligt Ian Wood ingen direkt 

källa till den kristna missionen i Norden under 800-talet. Rimbert samlade inte bara material för 

att sedan sammanfoga det. Han var en kunnig författare med avsikt att förmedla bibliska och 

teologiska sanningar, och var inte rädd för att bearbeta sitt material för att sanningarna skulle 

betonas. Ett av Rimberts mål med verket var rättfärdigandet av samgåendet mellan 

Hamburg-Bremen. Ansgarsvitan måste enligt Wood läsas utifrån de avsikter Rimbert hade med 

verket22 och Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (Historien om 

Hamburgstiftet och dess biskopar), färdigställd omkring 1075. Adam av Bremen använde till 

sitt verk en del skrivna källor och vi kan i de fall dessa är bevarade undersöka hur de 

begagnades. Det finns förvanskningar som troligen är medvetna, men vilka även är 

missförstånd och misstag. Att det blev misstag är kanske inte så konstigt då 

informationssamlandet gick mycket snabbt och det var stora mängder material som insamlades. 

Till 1000-talets historia hade Adam inte många skriftliga källor utan fick lita till missionärer 

och biskopar som varit i Norden. En tredje källa är dikter, liksom de sagor och historieverk som 

skrevs i Danmark, Norge och på Island under 1100-och 1200-talen. Dessa källors värde har 

varit omtvistade under historiens lopp, och idag anses endast den skaldediktning som finns i 

                                                 
18 Sawyer 1991 s. 11. 
19 Steinsland 2000, s. 11. 
20 Nilsson 1998, s. 11. 
21 Nilsson 1999, s. 19. 
22 P. Sawyer, B. Sawyer. I. Wood 1987, s. 38 ff. 
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sagorna vara historiskt tillförlitlig. Runstenarna är en fjärde källa till kunskap om politiska 

förhållanden enligt aktuell forskning. Tills nu har runinskrifterna endast använts till att belysa 

sociala och religiösa förhållanden. Som en femte källa finns de kungalängder som började 

författas under 1200-talet, liksom de parallella biskops- och lagmanslängder som också 

nedtecknades. En sjätte och avslutande källa är de mynt som präglades i Sigtuna mellan ca 995 

och ca 1030. Mynten präglades i Olof Skötkonungs och i sonen Anund’s namn. Efter 1030 

tillverkades inte några mynt i Sverige förrän mot mitten av 1100-talet. Ett gränsläggningstraktat 

från mitten av 1000-talet i form av en notitia (minnesanteckning) mellan Emund slemæ, kung i 

Uppsala, och Sven Tveskägg, kung av Danmark, är det enda oberoende belägget från Adam av 

Bremen och de källor som grundar sig på honom, att svear och götar skulle ha varit enade i ett 

rike. På grund av att kungarna placeras anakronistiskt, liksom att ingen formell fördragsversion 

hittats, kan traktatet inte användas som källa till 1000-talets förhållanden. 

 

2. Historisk bakgrund 

Sedan det västromerska kejsardömet gått under år 476 till följd av germanernas inflytande i 

Italien riktades intresset från kyrkans sida mot folkslagen norr om Alperna. Att den frankiske 

kungen Klodvig I lät sig döpas under något av de sista åren av 400-talet blev avgörande för 

kyrkans utbredning bland germanerna och i förlängningen för den västliga kyrkans expansion 

mot norr i Europa. 

 

Kristnandet i Skandinavien var beroende av omvändelsen av folkets ledare. Redan tidigare 

hade många skandinaver omvänts i sina hemländer eller i det kristna Europa. Vissa har troligen 

låtit döpa eller primsigna sig av taktiska eller ekonomiska skäl utan någon religiös övertygelse. 

Andra övertygades av missionärer eller av händelser som visade den kristne gudens styrka. För 

att verkligen kunna sprida kristendomen, störa den gamla kulten och bygga upp en permanent 

kyrklig närvaro krävdes mer än bara tolerans. Missionärerna behövde för detta ändamål 

kungarnas stöd.23 Kungarna stödde också utbredningen av kristendomen i sina riken och 

verkade som kyrkans beskyddare. Gro Steinsland skriver att kristnandet fick riktig fart då 

Kungar och stormän anslöt sig till den nya religionen.24 

 

                                                 
23 Sawyer 1987 s. 68. 
24 Steinsland 2000, s. 29. 
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Arkeologiska upptäckter tyder på att Sverige påverkats av kristen kultur redan innan 

Ansgarsmissionen tog sin början. Maria Cinthio skriver: ”Även om en grav är tusen år gammal 

kan spåren i den avslöja vad som hände i begravningsögonblicket och skelettet kan avlockas 

detaljer om människans liv och död”25 Det verkar som om slumpartade missionsföretag 

förekommit i områden, som haft goda handelsförbindelser med kontinenten. Även om inte 

missionen lett till några församlingar, så har befolkningen mottagit kristna intryck. De bruks- 

och prydnadsföremål man funnit från 600- och 700-talen är ofta dekorerade med kristna motiv. 

I England och på Irland, liksom i delar av Nederländerna och Tyskland där engelska och iriska 

missionärer verkat, har man funnit föremål som korresponderar mot de svenska fynden. Dessa 

fynd är vittnesbörd om en tidig engelsk och irisk mission i Sverige. Till denna tid finns 

knappast inga skriftliga dokument som kan vägleda oss, utan vi får hålla oss till de arkeologiska 

fynden. Det finns nära 2000 gravhögar i björkskogen på Birka.26 

 

När vi läser i historieböckerna så framstår följande motiv som troliga till att den svenska 

kungamakten stödde kristendomen: 

 

2.1 Tidig mission 

Arkeologiska fynd tyder på att Sverige påverkats av kristen kultur redan innan 

Ansgarsmissionen tog sin början. Det verkar som om tillfälliga missionsföretag förekommit i 

områden, som haft goda handelsförbindelser med kontinenten. Även om inte missionen lett till 

några församlingar, så har befolkningen mottagit kristna intryck. De bruks- och 

prydnadsföremål man funnit från 600- och 700-talen är ofta dekorerade med kristna motiv. I 

England och på Irland, liksom i delar av Nederländerna och Tyskland där engelska och iriska 

missionärer verkat, har man funnit föremål som korresponderar mot de svenska fynden. Dessa 

fynd är vittnesbörd om en tidig engelsk och irisk mission i Sverige. Till denna tid finns 

knappast inga skriftliga dokument som kan vägleda oss, utan vi får hålla oss till de arkeologiska 

fynden.27 

 

Under 1000-talet fördes en kamp mellan anglosachsisk och tysk mission i Sverige. Den tyska 

missionen försvann efter 930-talet, men kom åter i gång vid 1000-talets början. Inkörsporten 

för den anglosachsiska missionen, som också började runt år 1000, blev Västergötland, 

                                                 
25 Cinthio 2002, s. 9. 
26 Göran Burenhult (red.) 1984. 
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beroende på dess täta sjöförbindelser med England. Det verkar som om kristendomen fått sitt 

tidigaste fäste just i Västergötland, innan den fick bekännare på andra platser. Som segrare i 

kampen kom den tyska missionen att stå. Nya biskopssäten grundades och lades under 

ärkebiskopsdömet Hamburg-Bremen. Den anglosachsiska missionen drogs med tiden tillbaka 

och den nordiska stiftsorganisationen underställdes ärkebiskopen av Hamburg-Bremen. 

Kampen kan ses som avslutad runt år 1100 då det tyska inflytandet tog överhanden inom 

liturgin, och i att de tyska låneorden ökar i jämförelse med de engelska.28 1103/04 blev Lund 

ärkesäte över Norden och Hamburg-Bremens dominans var därmed bruten. 1164 upprättades 

ett ärkebiskopsdöme i Uppsala med fyra svenska lydstift: Skara, Linköping, Strängnäs och 

Västerås. 

 

Även en påverkan från öst har förelegat, då främst genom den livliga handeln. Kung Emund 

hade en hovbiskop vid namn Osmund, som var biskopsvigd i den bysantinska kyrkan. Ett 

inflytande från den bysantinska kyrkan kan dock inte påvisas i Sverige.29 

 

2.2 Det sakrala kungadömet 

I den förkristna kulten stod kungen som medlare mellan gudar och människor och hade ibland 

själv en gudomlig status som de egyptiska faraonerna. Kungens sakrala värdighet kom till 

uttryck i titulatur och vördnadsbetygelser, i kungadömets symbolik och inte minst i riterna vid 

tronbestigningen. Skötte kungen inte sina åligganden väl, vilket visade sig i hur välsignat landet 

blivit, kunde kungen avsättas och eventuellt också avrättas. De kristna kungarna i Nordeuropa 

var i sitt utövande endast underställd Gud, i både religiösa och världsliga frågor. 

 

2.3 Den danska dominansen 

Danmark kristnades tidigare än Sverige och fick genom kristendomen en stark statsbildning 

och kunde dominera Skandinavien under perioden 800-1040. I Skåne som då tillhörde 

Danmark bildades staden Lund i slutet av 900-talet och som skulle bli en betydande religiös 

handelsplats i Skandinavien. Den avgörande faktorn för den danska dominansen var kontrollen 

över Östersjöns infart. Genom denna kontroll kunde de styra den inkomstgivande handeln 

                                                 
27 Lundén 1983, s. 16. 
28 Palme 1962, s. 120 ff. 
29 Beskow 1992, s. 85. 

12 



mellan Östersjöområdet och Västeuropa.30 Det svenska kristnandet kan troligen ses som ett sätt 

att stärka riket mot Danmark. Kristendomen förde med sig ett statsbildande som stärkte riket. 

 

2.4 Handelspolitiska aspekter 

Kungarna fick inkomster genom handeln. Var kungen själv kristen eller tillät kristna kyrkor på 

handelsplatserna skulle handeln med kristna köpmän säkerligen öka. Omvänt skulle nordiska 

köpmän som var kristna lättare kunna handla i det kristna Europa. Vikingarna bedrev en 

betydande handel med omvärlden och man har hittat lämningar ända nere vid Svarta Havet. I 

Öst var handeln livlig samt gentemot central Europa. 

 

2.5 Religiös övertygelse 

Huruvida kungarna var personligt kristna eller ej är svårt att idag besvara. Att en personligt 

kristen kung skulle vara ivrigare att införa och understödja kristendomen än en som inte var 

personligt kristen är ganska troligt. Problemet blir att avgöra vilka som var personligt 

övertygade, något som jag anser vara svårt att göra. 

 

2.6 Ansgarsmissionen 

Svearnas kung Björn skall enligt Vita Anskarii31 via sändebud ha bett kejsar Ludvig den 

fromme sända honom präster och missionärer. En frankisk benediktinermunk vid namn Ansgar 

fick uppdraget att fara till Birka och sprida Guds ord. Till sin hjälp fick han munken Witmar. 

829/830 anlände de båda till Birka efter en strapatsrik resa. Rimbert skriver: Med stor svårighet 

tog de sig fram till fots en mycket lång sträcka och emellanåt, där det var lämpligt, med båt över 

vattendrag som låg i deras väg.32 Under vandringen mot norr passerade de säkert den 

blomstrande och rika hantverks- och handelsplatsen Uppåkra utanför Lund (som inte fanns 

då).33 De togs väl emot av kung Björn och de tilläts att predika efter att kungen rådfrågat 

medborgarna som hade samlats. Stormannen Hergier lät döpa sig och uppförde en kyrka.34 

Ansgar och Witmar kunde även skapa en församling av kristna slavar. 

 

                                                 
30 Sawyer 1991. 
31 Rimbert kap. 9. 
32 Vita Anskarii s. 27 
33 Cinthio 2002, s. 22. 
34 Vita Anskarii s. 28. 
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831 återvände Ansgar till kejsar Ludvig. Ansgar berättade om sina framgångar i Birka, och 

kejsar Ludvig var nöjd med resultatet. Samma år blev Ansgar missionsärkebiskop i Hamburg, 

och under detta biskopsdöme hamnade det nordiska missionsområdet. Ansvaret för detta 

missionsområde delades nu mellan Ansgar och Ebo, ärkebiskop av Reims, som redan under 

820-talets början fått ansvaret för missionen i norr. Till missionsbiskop för sveaväldet utsågs 

832 en släkting till Ebo vid namn Gautbert, som gav sig av till sitt missionsområde och 

grundade en kyrka.35 De troendes antal skall ha ökat under Gautberts första tid, men en hednisk 

reaktion på folklig basis tvingade Gautbert fly ur riket. Missionen på sveariket förföll under 

840-talet. Orsaker till detta antas vara karolingerrikets delning 843, som försvagade missionen, 

liksom att vikingar förstörde Hamburg 845 och ärkebiskopssätet förlades till Bremen. En annan 

förklaring kan ha varit en maktkamp mellan Ebo och Ansgar om ledningen för missionen i 

Norden. Ansgar återvände till Birka 852 eller 853, och fann församlingen i upplösning. Han 

fick tillstånd att verka först efter lottkastning och tingets godkännande.36 Kungen i Birka, Olof, 

skänkte mark för ett kapellbygge. Erimbert, Gautberts systerson, fick i uppdrag att ta hand om 

missionsverksamheten, men någon mission utanför Birka talas det inte om i Vita Anskarii. Efter 

Ansgars död 865, avstannade missionen på Birka. När ärkebiskop Unni av Hamburg besökte 

Birka 935, fann han inga spår av den tidigare kristna missionen. Efter detta tiger källorna och de 

börjar först berätta då missionen återupptas på 1000-talet. 

 

2.7 1000-talet37 

Vid tusentalets början härskade Olof Skötkonung över både svear och götar, men hur 

riksenandet gått till är obestyrkt. Olof var den förste kristne kungen i Sverige, och enligt sägnen 

döptes han av den engelske biskopen Sigfrid i Husaby källa vid Kinnekulle omkring 1000.38 

Olofs far, Erik Segersäll, lät sig också döpas, men avföll senare tillbaka till hedendomen. 

Därför kan endast Olof Skötkonung betecknas som Sveriges förste kristne regent. I sitt försök 

att sprida kristendomen över riket, kom Olof i konflikt med befolkningen i Uppland, där det 

enligt traditionen skall ha legat ett stort hednatempel som Olof försökt förstöra. Han fördrevs 

från Svealand och regerade under sina sista år endast över götarna, som var kristna. Omkring 

1022 dog Olof. Sonen Jakob blev under namnet Anund Sveriges kung.39 Troligen hyllades 

Anund som svearnas kung redan under Olofs livstid, men först efter faderns död blev Anund 

                                                 
35 Vita Anskarii s. 31. 
36 Vita Anskarii s. 55. 
37 Sandberg 1998, s. 111. 
38 Nilsson 1999, s. 117. 
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hela rikets kung. Anund fortsatte i sin faders spår och verkade för kristendomens spridning i 

riket. 

 

Anund dog omkring 1050 och brodern Emund, som var kristen, efterträdde sin bror som kung. 

Edmund tycks ha fört vidare sin fars i och farfars västslaviska kontakter.40 I sin politik var 

Emund östligt orienterad, liksom i sin kristendom. Detta skall ha orsakat en konflikt med den 

tyska missionen. Då Emund dog omkring 1060, dog även den gamla Uppsalaätten ut. En period 

av tronstridigheter började, och ett resultat blev att arvriket ersattes av valriket. Som kung efter 

Emund hyllades jarlen Stenkil41, som tidigare varit jarl i Västergötland. Missionen upplevde en 

kraftig expansionsperiod under Stenkils regering. Efter Stenkils död 1066 började en tid med 

tronstridigheter. Det fanns två tronpretendenter vid namn Erik, som båda stödde sig på 

släktskap med den gamla Uppsalaätten. Svearna hämtade från Ryssland en av sina hövdingar 

vid namn Anund. Om han erkändes som kung i hela riket är osäkert. Adam av Bremen skriver 

att Anund fördrevs från Uppsala, då han ej ville offra vid nationalblotet år 1075 eftersom han 

var kristen. Som de sista i raden av pretendenter fanns Stenkils båda söner, Inge och Halsten. 

Under slutet av 1060-talet har Halsten hyllats som kung, då troligen i konkurrens med Anund, 

men Halsten fördrevs ganska snart. Den västsvenske stormannen Håkan Röde hyllades efter 

Anund en tid som kung i Sverige. 

 

Ett påvligt brev från 1080 är riktat till Inge, som valts till kung i Sverige.42 I ett något senare 

påvligt brev, kallas Inge och Halsten för kungar över västgötarna. Eventuellt kan detta betyda 

att Halsten efter att ha blivit fördriven från Uppsverige, hade kvar kungaställningen i 

Västergötland, liksom att Inge också fördrivits. Inges fördrivande berodde på att han vid ett ting 

vägrat offra. Svearna fördrev honom omkring 1084 och hans svåger Blotsven kom till makten. 

En hednisk reaktion blev resultatet av Blotsvens maktövertagande. Efter tre år återtog Inge 

makten med resultatet att missionen återupptogs, liksom att hednatemplet i Uppsala förstördes. 

Under Inges regering segrade slutgiltigt den nya religionen över den gamla. En religionskamp, 

främst på det folkliga planet, kom dock att pågå långt in på 1100-talet, men kristendomens 

seger var redan grundlagd. 

 

                                                 
39 Nilsson 1999, s. 248. 
40 Nilsson 1999, s. 249. 
41 Nilsson 1999, s. 249. 
42 Nilsson 1999, s. 253. 
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3. Handelsmotiv 

3.1 Vikingarna 

Under vikingatiden kom nordiska stormän att dominera delar av den europeiska kontinenten 

och Brittiska öarna. Västerut koloniserades bl.a. Island och Grönland, och österut öppnades 

handelsvägar från Norden till Orienten. De plötsliga och brutala överfall som oftast förknippas 

med vikingatiden hör i synnerhet till dess början.43 Det finns inga belägg vart ifrån vikingarna 

kom utan verkar ha varit från hela Norden. Man kan anta att svenska vikingar hade största 

handeln öster- och söderut. 

 

Orsakerna till den dynamiska utvecklingen i Skandinavien är ännu oklara. Sannolikt har 

drivkrafterna bakom de företeelser som tillsammans karakteriserar epoken - plundringståg, 

kolonisation och handel - varierat. Befolkningstillväxt, möjligen en följd av klimatförbättring 

och förbättrade jordbruksmetoder, bör ha bidragit. Likaså har innovationer inom 

båtbyggnadskonsten, bl.a. införande av segel, varit en grundförutsättning för att långfärder över 

öppet vatten kunnat företas. De nordiska samhällenas politiska omvandling, med bakgrund i 

utvecklingen under folkvandringstid och vendeltid, har också spelat in. Därtill har den 

internationella ekonomiska konjunkturen utgjort en viktig faktor, kanske den avgörande, för 

händelseutvecklingen. Att nordborna under 800- och 900-talen lyckades leda handeln mellan 

Orienten och Västeuropa över Ryssland och Skandinavien finns många bevis på. Novgorod, 

Kiev och Smolensk övertogs av vikingarna, och användes som Handelsstationer och baser för 

nya plundringståg. I den nordiska sagolitteraturen finns en plats som kallas för Aldeigjuborg 

och i Ryssland för Staraja Ladoga (Gamla Ladoga). Här vid den slaviska världens rand- 12 mil 

öster om nuvarande S:t Petersburg- fanns den äldsta handels- och hantverksplatsen i norra delen 

av Östeuropa. Den grundades strax efter 700-talets mitt.44 De utkrävde skatt av befolkningen 

och upprättade kolonier. Via dessa handelsvägar kom silver i stora mängder till sveariket. Via 

floderna Volga och Dnjepr tog man sig vidare till Kaspiska havet och Svarta havet. De svenska 

vikingarna gjorde försök att anfalla både Bagdad och Konstantinopel men misslyckades. 

Handeln blev mer framgångsrik än plundringsförsöket och många slog sig ner i Konstantinopel. 

Dessa fick anställning i den kejserliga livvakten. I strider sände man fram vikingarna eftersom 

de var de starkaste krigarna. De kallades också Väringar eller Varjager. De tilläts behålla bytet 

                                                 
43 Nilsson 1998, s. 32. 
44 Nilsson 1998, s. 33. 
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de samlade ihop på slagfält och i städer de erövrade. De som överlevde kom hem till Svea Rike 

med fickorna fulla av guld. 

 

3.2 Handelspolitiska aspekter 

P. Sawyer anger handeln som ett troligt skäl till att kung Björn sände efter missionärer. Syftet 

var att kristna handelsmän skulle lockas till marknadsplatsen i Birka och känna sig tryggare om 

det där fanns en kristen kyrka med präster. Vita Anskarii talar inte heller uttryckligen om någon 

mission utanför Birka.45 Birka var en handelsplats av stor betydelse genom dess fjärrhandel 

under 800-talet, som både gick åt väster och åt öster. En kung som behärskade en handelsplats 

kunde räkna med att göra goda förtjänster, och på så sätt öka sin rikedom och prestige.46 En 

parallell kan dras till de nordiska köpmän som genomgick en mindre kristningsceremoni, 

Primsigningsriten47, för att kunna idka handel på platser där endast kristna hade rätt att driva 

handel. Om den nordiske handelsmannen var kristen skulle han lättare kunna bedriva handel i 

det kristna Europa. 

 

Det handelspolitiska motivet till att få missionärer och präster till handelsplatsen är ju inte 

otroligt. Kungens position kunde ju förbättras om handelns volym ökade och det troligaste var 

att den skulle öka om det fanns kristna företrädare på handelsplatsen. Även det omvända 

förhållandet med nordiska kristna handelsmän skulle öka handeln, då dessa lättare kunde 

handla på de europeiska handelsplatserna. Handeln med det kristna Europa var vid denna tid 

omfattande. Att kristendomen i ett längre perspektiv kunde påverka handeln positivt ur ett 

svenskt perspektiv är ett bra argument för kungamakten att införa kristendomen i Sverige. 

 

3.3 De skandinaviska kungarikena 

Vår kunskap om den politiska geografin i Skandinavien vid vikingatidens början är inte stor. 

Vad vi vet är att det där liksom i andra delar av Europa fanns flera riken med skiftande 

maktkonstellationer utan fasta gränser. Rikssamlingarna och stabiliseringen föregicks av 

åtskilliga inbördes stridigheter mellan kungar, stormän och landsdelar. När kyrkan kom till 

Skandinavien fick den en central roll i processen.48 Perioden är nästan helt och hållet 

förhistorisk i den gängse meningen att det i stort sett saknas inhemska skriftligt källmaterial. 

                                                 
45 Sawyer 1985, s. 171. 
46 Sawyer 1985, s. 94. 
47 Primsigningsriten innehåller dopets första korstecknande och de invigda räknades som delvis kristna. 
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Den övervägande delen av runstenarna utgör ett gränsöverskridande fenomen genom att på en 

gång vara monument, konstverk och texter med till allra största delen kristet innehåll.49 

 

3.4 Rikets organisation och kungens funktioner 

Kungamakten eller hövdingsmakten blev allt starkare under vikingatiden och den tidiga 

medeltiden. En av härskarnas viktigaste uppgifter var att leda krig, men också att upprätthålla 

ordningen i landet. Utan ordning kunde inte samhället fungera. Därför accepterades härskarna 

och de rättigheter som ämbetet gav. 

 

Vid angrepp utifrån var härskaren militär ledare och allmän värnplikt gällde för folket som med 

tiden blev ledungen, en reglerad styrka bestående av skepp med manskap. Ledungen var 

baserad på en systematisk uppdelning av riket och på jordegendom. Efterhand ersattes 

ledungsplikten av skatter och stridsstyrkan blev ett krigarstånd som slapp betala skatt. 

 

Härskaren kämpade i spetsen av sin armé omgiven av sitt eget krigarfölje, hirden. De stora 

försvarsanläggningar som uppfördes och byggdes ut, exempelvis Birka, var troligen ett resultat 

av den allmänna värnplikten och arbetet var ofta styrt av kungen/hövdingen. Vid förhandlingar 

med andra makter var härskaren rikets officiella överhuvud. De kristna missionärerna vände sig 

först till härskarna för att utverka tillstånd för sin verksamhet i riket. I riket hade härskaren män 

som skulle verkställa hans befallningar, samt bevaka hans intressen och inkomster. 

Administrationen kring härskaren och det ovan beskrivna systemet byggdes ut samtidigt med 

statsmaktens framväxande. Redan under vikingatiden fanns härskarens män i städer och på 

marknader för att upprätthålla ordningen och ta upp avgifter. Senare blev de skandinaviska 

länderna uppdelade i land med egna landsting där de viktiga besluten fattades. 

 

Det var jordgodsen som var kunga- eller hövdingens egentliga inkomstkälla. Till dessa lades 

avgifter från städer, marknader och tull. Härskaren anlade även städer och deltog i 

handelsfärder. Flera härskare hade också deltagit i plundringståg i vilka de vunnit rikedom och 

därigenom kommit över tronen. Plundringsinkomsterna och skatter från utlandet avtog mot 

vikingatidens slut och fick ersättas av inhemska skatter, avgifter och böter som i Europa i 

övrigt. 

                                                 
48 Roesdahl 1993, s. 35. 
49 Nilsson 1998, s. 33. 
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Kungadömet var ett valrike och den som valdes skulle vara av kunglig släkt. Oftast föll valet på 

en av den döde kungens söner och ibland kunde det finnas flera kungar samtidigt. Kungen hade 

sin ställning genom att han erkändes av landen och stormännen. Med starkt stöd av kyrkan 

började kungamakten bli ärftlig efter 1100-talets mitt. 

 

Den makt en kung hade var beroende av hans förmåga att samla män runt sig, säkra sin person, 

att leda, nå resultat och att belöna sitt folk väl. För att få stöd var mycket ära, mycket silver och 

ett gott omdöme en förutsättning. Stormännen och kungarna omgav sig av prestigesymboler 

och prakt. De höll stora fester, stora byggnader uppfördes och konst skapades, skalder diktade 

till deras ära. Allt detta för att ge dessa höga män en profil. 

 

3.5 Kungarna och kristnandeprocessen 

Det var till samhällets ledande grupper som missionen vände sig på under kristnandet i Norden. 

Det var först i början av 1000-talet som en Kungamakt framträdde med anspråk på att utöva ett 

herravälde i Svealand och Götaland.50 Genom ledarna ville man nå folket. Syftet med 

missionen var att först omvända och döpa det övre samhällsskiktet och sedan de övriga. Både 

metoderna för mission och själva omvändelseprocessen varierade på olika platser och vid olika 

tidpunkter. Variationen gällde dels vilka som tog initiativ till mission, dels hur man i praktiken 

förhöll sig från kyrkans sida till de olika förkristna samhällena och de religiösa uttrycksformer 

som fanns där. Ibland talar man om med våld påtvingade omvändelse, mission med svärdet, 

ibland om en fredlig mission som tog sin utgångspunkt i predikan och olika praktiska insatser. I 

realiteten har det funnits en rad mellanformer.51 

 

Missionen behövde stöd från kungarna/hövdingarna som i sin tur blev legitimerade genom det 

kristna kungadömet. Sambandet mellan kristnandet och kungamaktens utökande var därför 

nära. Troligt är dock att den ledande roll kungar tillskrivits i omvändelseprocessen är 

överdriven. Kristnandet skedde antagligen med stor hjälp av lägre ledare och aristokrater på 

lokal nivå. Detta kan jämföras med den islamiska omvändelsen i Indonesien, där 

omvändelsemyter uppstod för att låta kungar få äran för förändringen, medan andra bevis visar 

på att de inte var ledande i processen. Redan på jellingestenen finns sambandet mellan det 

danska kungadömets enande och kristnandet. Sambandet gäller också för Sverige och Norge 

                                                 
50 Nilsson, (red.) 1999, s. 217. 
51 Nilsson 1998, s. 16. 
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där de kungar som tros ha infört kristendomen också krediteras för att ha enat länderna. Harald 

Blåtand gjorde det själv på jellingestenen, medan Olof Skötkonungs och Olav Tryggvasons 

anspråk först restes på 1100-talet. Kungarna och de kungliga rådgivarna i Sverige och Norge 

behövde vid den här tiden göra rikenas nyliga enande mer effektivt. Därför spårade man 

enandet tillbaka i tiden och de kungar som enade rikena fick äran för prestationen. Genom detta 

tillvägagångssätt blev de kungliga anspråken historiskt legitimerade och de som grundade de 

kristna kungarikena identifierade. Den svenske och norske kungen blev därmed en symbol för 

kunglig makt över ett enat kungadöme. Harald Blåtands omvändelse innebar att han slutade 

delta i hedniska riter som kungen skulle delta i.52 Vissa människor fortsatte under en tid med de 

gamla bruken. Accepterandet av kristendomen följdes troligen av de kompromisser som bäst 

finns säkrade på Island. När islänningarna blev kristna fick en del gamla seder fortsätta - 

ätandet av hästkött, privat kult hemma och utsättandet av små barn. Detta gällde säkerligen 

även för danskarna efter Haralds omvändelse. Det tog tid för de nya vanorna att slå igenom. 

Betoningen av den roll regenterna spelat vid kristendomens införande och kyrkans etablerande 

tjänade också till att stärka de kungliga kraven på inflytande och i en del fall även kontroll över 

kyrkan. Detta kunde vara ett användbart argument i konflikten mellan kungar och den 

universella kyrkan. De första kristna kungarna framställdes som en symbol för en 

nationalkyrka. 

 

4. Kungliga motiv 

4.1 Tinget 

Alla samhällen har haft ett forum där man träffats för att lösa problem som uppstått. I Norden 

fanns tinget som fyllde denna funktion. Tinget var en viktig och central institution i det 

vikingatida Norden. H. Ljungberg finner i tinget en svag kungamakt, och p.g.a. denna svaghet 

fick kristnandet ett säreget skeende i Sverige.53 Medlemmar var bygdens fria, vuxna och 

vapenföra män. Dessa hade till uppgift att träffa beslut och att bilägga konflikter. I naturligt 

avgränsade områden, land, slöt man sig samman och hade gemensam kult och tingsplats. 

Denna större enhet motverkade stridigheter mellan de olika bygderna inom det gemensamma 

området. Vi har sett att kungen på tinget hade en begränsad makt. Kungen utsågs genom val och 

kom från någon av de ledande släkterna, och var beroende av deras stöd för sitt maktutövande. 

Kungarna tillhörde en av de ledande släkterna, och det var dessa som hade den reella makten i 
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tinget. Kungamakten var alltså ganska svag i förhållande till tingets stora maktinflytande över 

områdets styrelse. Makten kungarna hade sanktionerades av de mäktiga ätterna och kungarna 

var därmed beroende av dessa släkter för sin maktposition. I Danmark och Sverige fanns tinget 

som en institution. Hos Rimbert finns beskrivit hur tinget hos svearna fungerade. Rimbert 

skriver att: det är nämligen brukligt hos dem, att varje offentlig angelägenhet avgörs mera 

genom folkets enhälliga vilja än genom kungligt maktspråk..54 För Rimbert verkar detta vara 

något som han inte känner till från sitt kulturområde. De frankiska kejsarna hade betydligt 

större makt än de nordiska kungarna. Att tinget också i Danmark hade en stor makt gör troligt 

att även de danska kungarna var lockade av de möjligheter som kristendomen hade gett de 

kristna regenterna ute i Europa. Denna aspekt passar alltså in både på de svenska och danska 

förhållandena. 

 

Från 800-talets Sverige har vi uppgifter i Vita Anskarii55 som säger att kungen var tvungen att 

ta hänsyn till gudarnas vilja genom lottkastning och till folkviljan som kom till uttryck på 

tinget. Kristnandet skedde genom att tinget beslöt att anta den nya religionen och sedan gjordes 

detta beslut till en del av landets rätt. Den gamla kultens regler ersattes av kristna sådana. 

Rikssamlingarna påverkade inte tingets gamla funktioner utan det fortsatte att fungera som 

tidigare. Varken kungen eller kyrkan kunde eller ville ändra på tinget då de drog nytta av dess 

fredsbevarande förmåga. 

 

4.2 Hedendomen 

Det sakrala kungadömet var en sen inrättning i den meningen att kungadömet etablerades 

ganska sent i Skandinavien. Gro Steinsland menar att det var det förkristna kulturens sakrala 

kungamakt som var brofäste för kristendomen.56 Medan B. Nilsson skriver: Uppkomsten av 

kungadömen är starkt relaterad till riksenandet. Kristnandet i Sverige var en väsentlig 

beståndsdel i en mer övergripande samhällsomvandling. Uppbyggandet av en kyrklig 

organisation och hierarkin var en del av den samhällsstrukturella förändring som även innebar 

uppkomsten av de nordiska kungarikena.57 
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Den förkristna religionen var främst en handlingsreligion, kulten och riten var det primära, som 

hade ärvts av den gamla generationen genom släktled. Det fanns inga dogmatiska skrifter, inte 

heller någon enhetligt uppfattad religion. Trosmomentet var inte betydelselöst utan tron 

manifesterades i kulten. Skrivkulturen kom först med kristendomen, men man kände i Norden 

redan till skrivkonsten. Ända sedan 100- och 200-talet evt hade runorna använts i den 

germanska världen. Runorna var en anpassning av det grekiska och latinska alfabetet och de 

ristades, skars eller höggs in i hårda material. Texterna är korta meddelanden. Genom 

kristendomen kom pergamentet och man fick något att skriva på. En viktig förklaring till att det 

inte fanns några enhetliga dogmatiska verk är alltså att man inte hade en utpräglad skrivkultur. 

Kulten var av två slag, privat och offentlig. Till den offentliga kulten samlades människor från 

ett stort område. Det finns ett fåtal kända exempel på entydiga och renodlade offerplatser från 

vikingatiden, nämnas kan Gudingåkrarna på Gotland och Estuna kyrkogård i Uppland, båda 

med vapendepositioner, samt djurbenskoncentrationen under koret i Frösö kyrka.58 Det kunde 

vara hela riket, ett landskap, ett härad eller en socken. Sakralt centrum för dessa områden var en 

kultplats med helgedom. Kultplatsen var ofta sammankopplad med ett tingsställe, så att de båda 

blev ett rättsligt och religiöst centrum. På vissa ställen har man i Norden upptäckt att de gamla 

tings- och kultplatserna legat på skärningspunkten mellan flera större områden, vilket ger oss 

bilden av att platserna varit ett centrum för flera större bygder. Ofta har även det rättsreligiösa 

centret varit en plats där handel ägt rum. Kultplatsens funktion som tings- och handelsplats ger 

oss en bild av ett samhälle där dessa tre funktioner flyter samman, något som är givet i det 

samhälle som har religionen som en självklar del. Vid de stora offentliga bloten som hölls vid 

bestämda tidpunkter offrade man för fred och för seger åt kungen. De politiska och militära 

företagen var alltså integrerade i de religiösa aktiviteterna. Kungen hade som uppgift att leda de 

stora gemensamma bloten och förrätta de viktigaste offren, som förmedlade en makternas 

välsignelse till folket och landet. Man väntade sig god växtlighet och samhällelig fred genom 

offret som kungen lade inför gudarna. En kung förväntades också vara segerrik, varför 

offentliga segerblot hölls kontinuerligt. Historieskrivaren Amminus Marcellinus, som var 

verksam under senantiken, beskriver hur de kontinentalgermanska burgunderna avsatte en 

kung, om denne drabbades av krigsolycka eller om missväxt inträffade. Snorre beskriver i 

Ynglingasagan hur två av svearnas kungar offrades i syftet att vända en dålig årsväxt. I 

brytningstiden mellan hedendom och kristendom blev de kristna regenterna anklagade för 

missväxt och andra katastrofer som inträffade i landet. När en kung blev kristen övergav han sin 
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gamla roll vid bloten och slutade offra. Därmed fick de gammaltroende ett enkelt svar; kungen 

hade inte skött sina uppgifter och blotat för landets välgång. Denna konflikt mellan folk och 

regent är beskriven i det historiska materialet, bland annat i historien om svearnas kung Inge 

d.ä. som vägrade att blota och svågern Blot-Sven som blev regent då han förrättade det 

föreskrivna biotet. För Harald Blåtand blev kristnandet ett sätt att stärka sin makt över 

religionen. Den förkristna tron hade inget utvecklat prästerskap eller enhetlig organisation. 

Detta fick nu Harald genom att anta en ny religion och man får anta att han övertog Ottos tankar 

om en regents stora inflytande över det religiösa livet i landet. Religionen blev ett 

maktinstrument för den kung som antas ha enat Danmark. 

 

4.3 Utrikespolitiska aspekter 

En viktig förklaring till att de danska kungarna tidigare än de svenska blev kristna är sannolikt 

landets geografiska läge. Vid den södra gränsen låg det väldiga Frankiska riket som under 

vikingatiden ersattes av det Tyska riket. För Danmark innebar detta att man ofta hade 

främmande makter som lade sig i Danmarks förehavanden. Men även det motsatta förhållandet 

rådde vid vissa tider. Danska kungar utnyttjade svaga perioder i den tyska historien för att slå 

tillbaka den tyska expansionen vid sin södra gräns. Under sina färder kom vikingatidens 

nordbor i kontakt med kristendomen ute på kontinenten och på de brittiska öarna. De kom där i 

kontakt med ett helt annat samhällssystem, en helt annan politisk hierarki samt, inte minst, de 

religiöstideologiska legitimeringarna av detta samhälle.59 Harald Klaks vistelse och dop i det 

frankiska riket får ses som ett politiskt drag, varigenom han skaffade sig stöd hos kejsaren i 

tronstridigheterna, även om han strax därefter blev fördriven från Danmark. En anledning till 

han blev fördriven var troligen att samhället inte var moget för hans nya religion. Harald 

Blåtands kristnande kan ha varit ett sätt att motverka Otto I’s (den store) maktpolitiska 

ambitioner gällande Danmark. Ett sätt för Otto var att skaffa inflytande genom kyrkan. 

Upprättandet av tre biskopsdömen på Jylland skedde på uppdrag av Otto och beslutet fattades 

vid ett koncilium i Ingelheim 948. Ett sätt att minska Ottos inflytande var för Harald att själv 

övergå till kristendomen för att få bättre kontroll över sitt rike. För det frankiska riket var 

kristendomen ett sätt att föra diplomati. Vid hovet försökte man kristna hedniska sändebud 

genom att göra intryck på dem. Harald Klaks dop kan ses som lyckad diplomati. 
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4.4 Handeln 

Handeln mellan norra och västra Europa var redan under 700-talet stor. Från 800-talet berättar 

källorna om handelsplatser som Ribe och Hedeby på södra Jylland och Birka i Mälaren. 

Köpmän seglade mellan dessa orter och den frankiska handelsplatsen Dorestad nära Rhens 

mynning. Rimbert skriver60 att sjörövare varit ett stort problem och detta ger oss vid handen att 

det troligen har varit en regelbunden handel som varit värd att plundras. I Ribe och Hedeby 

fanns enligt Rimbert en uppsjö av varor vilka kom från Dorestad och Bremen. Den viktigaste 

exportvaran från Norden var pälsverk, då de kalla nordiska vintrarna gav bra kvalitet och 

förbindelserna var goda sjövägen. Många säsongsmarknader hölls på vintern då det var lättare 

att färdas på land och då pälsen var bäst. Dessa marknader passade de infödda men inte de 

utländska och oftast sjöfarande köpmännen. De gjorde främst sina affärer under sommaren på 

handelsplatser som kungar beskyddade. Kungarna krävde ersättning för sitt beskydd i form av 

gåvor och tullar från köpmännen. Både Ribe och Hedeby var sannolikt under kunglig kontroll 

under 800-talet eftersom det fanns kyrkor på de båda platserna och kungligt tillstånd behövdes 

för uppförandet av kyrkor. Godfred som var kung omkring 800 hade enligt K. Randsborg två 

syften med sitt maktutövande. Det första var att skapa rikedom genom att beskatta och plundra 

grannområden. Det andra var att säkra inkomsterna från handeln genom att skydda danska 

hamnar. Hedeby grundades av Godfred och detta visar tydligt att handeln var en viktig 

inkomstkälla för kungarna. Lund grundades vid 900-talets slut under Sven Tveskäggs 

regeringstid. Skåne som vid denna tiden tillhörde Danmark De arkeologiska fynden tyder på ett 

snabbt genomfört grundande av staden.61 

 

5. Jämförelse av de kungliga motiven 

5.1 Religionen 

Den förkristna nordiska religionen var inte en dogmatiskt enhetlig religion. Den hade inga 

dogmatiska skrifter, ja inga skrifter överhuvudtaget utan den religiösa traditionen fördes vidare 

muntligen från generation till generation. Kulten på det privata planet var främst en 

fruktbarhetskult, där kvinnan verkar ha spelat en stor roll. Det offentliga nationalblotet leddes 

av kungen och han hade ett ansvar för dess utövande men också för att det lyckades. Resultatet 

visade sig i hur välsignat riket blivit gällande årsväxt, freden i riket och eventuell krigslycka. 
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Om folket inte var nöjt med kungens religiösa insatser kunde det avsätta honom. Den roll de 

svenska kungarna spelade i kulten gällde även de danska kungarna. Religionen var i det 

skandinaviska området enhetlig av vad vi kan utläsa ur det material som finns bevarat från 

vikingatiden och framåt i tiden. Enhetligheten bestod i att den religiösa föreställningsvärlden 

var gemensam. Kungamakten saknade den kontroll över religionen som fanns i den kristna 

världen i och med att den förkristna nordiska religionen inte hade något prästerskap eller central 

dogmatisk lära. Genom kristendomen kunde kungarna dock utöka sin makt över religionen då 

det i den nya religionen fanns en struktur som kunde kontrolleras av kungamakten. I det danska 

kristnandet ser vi tydligt hur kungarna ser sig själva som ledare för en nationalkyrka och 

försöker komma undan Hamburg-Bremens inflytande över landet. Den hedniska religionen får 

ses som ett skäl för både de danska och svenska kungarna att föredra kristendomen före den 

inhemska religionen. 

 

5.2 Utrikespolitiska aspekter 

Danmark kristnades ungefär 100-150 år innan Sverige vilket får tillskrivas landets geografiska 

läge - det ligger på kontinenten. Kristna impulser nådde Danmark tidigt och redan vid 

700-talets början skedde det första missionsförsöket som dock misslyckades. Det frankiska 

riket och senare det tyska riket bedrev svärdsmission och närmade sig sakta men säkert det 

danska området. Danskarna hamnade i det frankiska och tyska intresseområdet och dessa 

regenter försökte både med vapen och genom kristendomen öka sitt maktinflytande över det 

danska riket. För Sverige var det Danmark som var det stora hotet och den ledande makten 

under tiden 800-1040 i Skandinavien. Det tidigare danska kristnandet gjorde statsbildningen 

starkare än vad den ännu var i Sverige. För Danmark betydde en starkare statsbildning att det 

blev lättare att stå emot trycket från det tyska riket. Som tidigare nämnts kan Harald Blåtands 

övergång till kristendomen förstås som ett sätt att komma undan det tyska inflytandet som den 

tyske kejsaren hade över kyrkans missionsverksamhet i Norden. Genom att själv bli kristen och 

verka för kristendomens utbredning i riket kunde han få kontroll över kyrkan och samtidigt 

stärka sitt rike. Ett tidigt nordiskt uttryck för detta är den danska Jellingestenen som vittnar om 

hur Harald Blåtand skulle ha kristnat Danmark.62 I fråga om tiden för kristnandet och de makter 

som drev på processen skiljer sig Sverige och Danmark åt, men för båda länderna bidrog 

kristendomen till en starkare statsbildning som stärkte riket. Det gemensamma för de båda 
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länderna är att ett hot utifrån drev på kristnandeprocessen och att kristnandet skedde parallellt 

med riksenandet i både Danmark och Sverige. 

 

5.3 Handeln 

Inkomsterna från handeln var viktig för de skandinaviska regenterna. Från den kom en stor del 

av de medel kungarna behövde för sitt uppehälle. Det är därför rimligt, att som Peter Sawyer 

anta, att kung Björn på Birka sände efter missionärer för att få dit kristna handelsmän. För alla 

skandinaviska kungarna var handeln viktig. I länderna är det troligt att Handelsinkomsterna 

skulle öka om de många kristna handelsmännen kunde utöva sin religion på handelsplatsen. 

 

5.4 Skillnader mellan Danmark och Sverige 

Den stora skillnaden mellan Sverige och de övrig länderna är, som jag tidigare beskrivit, 

tidsskillnaden. Danmarks kristnande skedde omkring 100 år tidigare än i Sverige och måste 

tillskrivas landets läge på kontinenten. Den politiska påverkan från Frankerriket och det tyska 

riket är avgörande i sammanhanget. Likaså är en trolig förklaring att Danmarks yta var mindre 

och därför kunde kristendomen lättare spridas på en kortare tid. Sverige var ett avsevärt mycket 

större land till ytan och geografiskt låg det inte på kontinenten samt att det bestod av flera olika 

folk och kulturer. 

 

5.5 Lund63 

Att Sverige påverkades från flera håll än från missionärer ser man om man söker i närområdena 

i Sverige. I Skåne som tillhörde Danmark grundades staden Lund i slutet av 900-talet under 

Sven Tveskäggs regeringstid. Tack vare senare års de kronologiska provtagningarna från de 

djupast liggande kulturlagren har inte bara en träkyrka med gravar kunna dateras till Sven 

Tveskäggs tid utan indikationer finns också på att vissa gator, tomtgränser och brunnar liksom 

tillhörande bebyggelser hade samma ålder. 

 

Ser vi Lund i ett större perspektiv var dess snabba utveckling jämförbar med städer grundade på 

kungligt initiativ omkring eller strax före år 1000 i England, Norge och övriga Danmark. I hela 

Nordeuropa utvecklades under denna tid orter som till sin funktion var politiska och religiösa 

centra. Nya kristna samhällen som Trondheim och Lund hade på goda grunder lagts i trakter 
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eller i närheten av orter där stormän hade äganderätt och inflytande. Under Järnålder och 

vikingatid blomstrade den rika hantverks- och handelsplatsen Uppåkra en och en halv mil från 

Lund. Med Lunds tillkomst förlorade den mindre tätorten sin betydelse under 1000-talet. 

 

6. Religionsskiftet i Norden 

6.1 Skiftet av religion 

Här finns två inriktningar som talar om Sveriges kristnande, dels Bertil Nilsson som menar att 

det inte finns några belägg för några våldsamma religionsstrider.64 

 

Och sedan religionshistorikern Gro Steinsland ger i artikeln Religionsskiftet i Norden - et 

dramatisk ideologiskifte65 sin syn på kristnandet i Norden, genom att utgå från den gamla 

religionen och dess betydelse för förloppet. Hon anser att hedendomen och kristendomen var 

svåra att skilja åt som religionstyper. Hedendomen var en religion som var en typisk 

folkreligion och kristendomen var en universell frälsningsreligion spritt över folkgrupper och 

landområden.66 Inom historievetenskapen går hon emot föreställningen att hedendomens 

polyteism skulle ha varit för svår för nordborna och att polyteismen är ett primitivt förstadium 

till monoteismen. Tanken att det därför skulle ha varit lätt för den nordiska människan att lämna 

hedendomen bestrider hon. Denna föreställning beror på bristande förståelse av den gamla 

religionens djupa fäste i det sociala livet. En religion är inte bara föreställningar om gudar utan 

också uppfattningen om världen, människan och samhället. Steinsland går också emot 

förfallsteorin som innebär att människornas tillit till de gamla gudarna började avta under 

900-talet. Hon finner inga argument som kan styrka denna uppfattning. Den nye guden 

prövades mot de gamla och detta visar att man inte antog den nya religionen för att den var mer 

intellektuell eller mer värd än hedendomen. Kristus ansågs vara starkast och kunde bäst klara av 

att hjälpa människan i sin tillvaro. Nyttoaspekten är framträdande vid religionsskiftet. 

Hedendomen var i det förkristna samhället en integrerad del och man hade inte heller begreppet 

religion i språket utan benämnde religionen med sed. Individen var en naturlig del av både 

kultgemenskap och social gemenskap. Genom namngivningen togs man upp i släktkretsen och 

därmed också i gemenskapen med gudarna som allt liv var beroende av. I hedendomens väsen 

som etnisk religion låg det faktum, att den lätt skulle kunna lösas upp om samhället 
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förändrades. I ättesamhället fyllde hedendomen en samhällelig funktion och när denna 

samhällsform gick under försvann även hedendomen. Det var inte så att kristendomen bättre 

kunde svara mot det religiösa behovet i ättesamhället. Istället kom denna nya religion att 

medverka till det gamla samhällets upplösning. Mot denna bakgrund kan hela det nordiska 

kristnandet förstås. Införandet av kristendomen och hedendomens undergång sker samtidigt 

med kungamaktens konsolidering. Här visar Steinsland på hur detta i Norge sker samtidigt med 

rikssamlingen och omformningen av samhället. Den nya religionen gav kungadömet en 

ideologisk grund samtidigt som den främjade övergången från ättesamhälle till statssamhälle. 

Införandet av den nya religionen skedde under en kort tid även om missionerandet pågått en tid. 

Det skulle dock dröja århundraden innan kristendomen slagit igenom både andligt och socialt. 

Den nya läran innebar ett verkligt ideologiskt brott mot det gamla. Kristendomen och 

hedendomen var i sig två helt olika religioner. Den kristna tron var en allomfattande 

frälsningsreligion som vilade på dogm och lära medan hedendomens grund var kulten och riten. 

Människans förhållande till gudarna i hedendomen kan beskrivas som ett vänskapsförhållande 

mellan gudar och människor. I kristendomen underkastas människan guds allmakt. Kulten i 

hedendomen speglade samhällets kollektiva drag och handlade om att upprätthålla släktens liv 

och välbefinnande, vilket skedde genom att blota till makterna. Dödsföreställningarna verkar 

också ha varit kollektivt präglade, i det att de dödas existens tänktes fortsätta i nära anknytning 

till den levande släkten. Kristendomen tog å andra sidan sikte på den hinsides världen. 

Individen sattes i centrum, själen var odödlig och kunde räddas till ett evigt himmelskt liv. 

Religionsmötet innebar på det sociala planet en konflikt mellan en internationellt orienterad 

kungamakt och en hednisk, bofast bondebefolkning. I hedendomens polyteism fanns också 

många gudinnor. Kristendomen hade en monoteistisk och patriarkal gudsbild. Införandet av 

den kristna gudsbilden ändrade på könsroller och kvinnosyn i Norden. I och med att de 

kvinnliga makterna försvann ur gudsbilden utestängdes kvinnor från de kultfunktioner de hade 

haft i hedendomen. För etiken innebar skiftet av religion en stor omställning genom kyrkans 

lära som omgärdade livet för den enskilde från livets början till dess slut. Kvinnornas 

verksamhet låg huvudsakligen inom den privata sfären, till skillnad från männen, som till stor 

del verkade inom den offentliga.67 Det nyfödda barnet skulle genom dopet inlemmas i kyrkan. 

Stränga regler sattes för ingående av äktenskap. Sexuallivet och matseder reglerades efter 

kyrkans kalender av fastedagar och högtidsdagar. Den avlidne skulle jordfästas på kyrkogården 

och inte i släktjorden. Skaldediktningen, liksom runinskrifter, tyder på att människor upplevde 

                                                 
66 Steinsland 2000, s. 14. 
67 Nilsson 1999, s. 313. 
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religionsskiftet på ett genomgripande sätt. Av detta kan vi sluta oss till att religionsskiftet var ett 

kraftprov mellan två dynamiska religioner. Kristendomen segrade inte över hedendomen för att 

den gamla religionen var i upplösning. Den gick under för att den inte passade in i de nya 

maktpolitiska förhållandena. Striden mellan den gamla och den nya samhällsordningen 

utkämpades på ett ideologiskt plan som en strid mellan två olika former av religion. 

 

6.2 Riksenandet 

I Skandinavien skedde riksenandet samtidigt med att länderna kristnades. Att det finns ett 

samband däremellan är sannolikt. Kristendomen kunde styrka de nya politiska enheterna 

genom att kyrkan kunde stärka de kristna kungarnas position bland befolkningen ute i landet. 

Från missionärernas sida sett skulle de genom att öka en kungs makt, dra nytta av att en starkare 

kung bättre kunde stödja utbredandet av den nya tron.68 Kristendomen, som kom från Europa, 

var anpassad till ett statssamhälle och var i sig själv individualistiskt präglad. En fråga som jag 

inte kan besvara, men som är en fortsättningsfråga för ämnet, är om kristendomen gav en 

samhällsförändring, eller om det skedde en samhällsförändring som gav en grund för 

kristendomen. Med Steinslands definition av hedendomen som en integrerad del av samhället, 

och uppfattningen att hedendomen inte var i något upplösningstillstånd under vikingatidens 

slut, kan man sluta sig till att samhället inte var i någon större förändringsfas. Kristendomen 

startade därmed en samhällsförändring. Om man vänder på Steinslands antagande blir resultatet 

att religionen och samhället var i ett upplösningstillstånd och att kristendomen bara påskyndade 

förändringen. Vad jag kan sluta mig till är dock att kristendomen verkade som en pådrivande 

faktor i rikssamlingen. 

 

7. Sammanfattning 

Genom kristendomen ökade kungarnas och ämbetsmännens makt på ett flertal områden i 

samhället. Världen blev allt mindre, länderna kring Sverige kristnades. Det slående är också att 

riksenandena sker samtidigt med kristnandet, vilket visar på kristendomens statsbärande 

funktion. Steinsland pekar på hur kristendomen ger en samhällsomformning som går från ett 

kollektivt ättesamhälle till ett individuellt statssamhälle. Den gamla religionens samhälle löses 

upp av kristendomen, som används av kungarna för att legitimera den nya samhällsordningen. 

Motiven i sig själva visar på hur svag kungamakten var i Sverige under den hedniska tiden. 

                                                 
68 Norborg 1987, s. 20. 
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Tinget begränsade kungens makt kraftigt. Det gjorde också den gamla religionen som kungen 

inte fullt bemästrade. Dessa två motiv är inhemska medan handeln och de utrikespolitiska 

aspekterna är beroende av utländska förhållanden. Den religiösa aspekten hos regenten är inte 

oväsentlig men är svår, om inte omöjlig, att verifiera. Det troliga är att en kristen och sant 

troende regent verkade innerligare för kristendomen, än en inte troende. Antagandet att 

kristendomen stärkte kungamakten anser jag är riktigt och detta framkommer väl i mitt 

studium. När t.ex. Kung Klodvig utövade ett betydande inflytande. Han sammankallade 

kyrkomöten (Synoder eller koncilier - terminologin varierar) inom sitt rike, vilka 

huvudsakligen utgjordes av biskopar men också av lekmän. 

 

Att kristnandet var en anpassning till Europa framgår väldigt klart. Man ville integrera det 

nordiska samhället med det kristna Europa. Mycket talar för att t.ex. Harald av Danmark genom 

kristendomen skapade ett likadant statssamhälle som fanns i södra Europa. Därmed skulle han 

inte så lätt bli överkörd av den tyske kejsaren Otto I. För Västeuropa var det i det långa loppet 

bra att motståndarna i norr fick samma typ av samhälle och därmed blev lika sårbara. För 

Harald betydde kristendomen ett rikssamlande och en ökad makt i samhället. Flertalet kristna 

kungar i Danmark efter Harald Blåtand såg sig som ledare för en nationalkyrka. Detta visar sig 

genom att de vänder sig bort från Hamburg-Bremen och dess inflytande. Istället hämtas präster 

och biskopar från England för att på så sätt minska den tyska makten över den danska kyrkan. 

Det tyska inflytandet tar slut när Norden 1104 blir ett eget ärkebiskopsdöme, något som innebär 

att de danska kungarna också blir herrar i sin egen kyrka. 

 

I kristendomen fick kungarna en helt ny makt över religionen, men också ett slags 

kontrollsystem över folket som var tvunget att delta i kyrkans aktiviteter och därmed lättare 

kunde kontrolleras. Samtidigt fick kungarna genom kyrkan nya och bättre utbildade tjänare. 

Införandet av kristendomen skedde under en kort tid, men det tog lång tid för den nya religionen 

att verkligen slå igenom helt och fullt. Upproren i Sverige och Danmark visar att processen inte 

gick över en dag utan ägde rum under en lång tidsrymd. De gamla traditionerna var djupt rotade 

och under en övergångstid verkar det som om gamla hedniska traditioner varit tillåtna. 

 

Sammanfattningsvis har jag i denna uppsats fått fram att kungarna i både Danmark och Sverige 

ökade sin makt genom kristendomens införande, och att motiven för de svenska kungarna 

också gällde för de danska med smärre modifieringar, som till exempel den utländska hotbilden 

och den geografiska beskaffenheten. Jag har även försökt se hur riksenandena och 
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kristendomen påverkade varandra för att få en helhetsbild av kristnandeprocessen. Det verkar 

som om kristendomen blev ett medel att nå ett effektivt riksenande i Skandinavien. 
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1. Inledning


Sverige blev kristnat cirka 100 år efter Danmark och Norge. I Sverige levde många olika folkslag, Därutöver fanns det en grupp som var mera utåtriktade, Vikingarna, vikingar, en samlingsbenämning på de nordiska resenärer som färdades på båtar i handels- och plundringssyfte. De levde i Sverige mellan ungefär 800-1100 evt. Ordet ”viking” tros betyda ”vikarnas män”, någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom vikingarna blev mest kända för sina plundringståg. Men de var också skickliga handelsmän, hantverkare, diplomater och upptäcktsresande. Språket man talade var fornnordiska och förekom över hela Skandinavien. De hade sitt högsäte på en ö i Mälaren, som heter Björkö men är mera känd för oss som Birka.


På Birka finns en däld
, som kallas »den svarta jorden», därför att myllan är blandad med kol från forna eldstäder, och där har det vid arkeologiska undersökningar framgrävts en mängd sönderslagna fat, krukor och glas, ibland också dyrbarheter och mynt ända från Arabien. Ja, det har till och med hittats lerstycken med tydliga avtryck efter fingrarna på de trälar, som för tusen år sedan uthärdade där och tätade sin herres stugvägg. Under någon eldsvåda har lerstyckena så råkat att bli brända och därigenom bevarats. Både hedniska askurnor, små kristna kors och rostiga spikar efter likkistor ha blivit upptagna ur de gamla gravarna på ön, och utanför stranden syns ännu vid lågt vatten de ekpålar, som burit landningsbryggorna. Hit reste folk från hela Europa för att bedriva handel. Omkring år 750 överfördes all internationell handelsverksamhet i Mälardalen från Helgö
 till Birka på Björkö. Handelsplatsen har även tjänstgjort som omlastningsstationer och marknadsplats.
 Man hade därför byggt en rymlig hamn längs Björkös stränder. Där bodde också friser, ett folkslag från nuvarande Nederländerna. Under 900-talet ansattes Birka svårt av danska vikingar och 1007 ödelades staden helt av den norske kungen Olav Haraldsson. Efter det blev Sigtuna den stora nya handelsstaden i Sverige.


På 1000-talet ebbade vikingatågen ut. Vikingatiden upphör av samma orsak som den börjat. Östersjöns betydelse som handelsled minskade, framför allt sedan korstågen kommit i gång och drivit bort araberna. Handelsvägarna flyttar åter söderut till Medelhavet. En annan orsak kan ha varit ständiga stridigheter inom de nordiska ätterna. Förmodligen det viktigaste skälet var att kristendomen gjorde sitt intåg i Skandinavien. Sverige var sist med att införa kristendomen och här levde asatron kvar längst.


Kristnandet i Skandinavien var beroende av omvändelsen av folkets ledare. Redan tidigare hade många skandinaver omvänts i sina hemländer eller i det kristna Europa. Vissa har troligen låtit döpa eller primsigna
 sig av taktiska eller ekonomiska skäl utan någon religiös övertygelse. Andra övertygades av missionärer eller av händelser som visade den kristne gudens styrka. För att verkligen kunna sprida kristendomen, störa den gamla kulten och bygga upp en permanent kyrklig närvaro krävdes mer än bara tolerans. Missionärerna behövde för detta ändamål kungarnas stöd. Kungarna stödde också utbredningen av kristendomen i sina riken och verkade som kyrkans beskyddare.


1.1 Syfte


Syftet med denna uppsats är att få svar på hur kristendomen kunde få fotfäste i Sverige samt hur det kunde komma sig att man övergav sin fornskandinaviska religion.


Syftet med uppsatsen är att finna drivkraften till kungamaktens påverkan av kristendomens införande i Sverige. För att hitta svar ställer jag mig frågorna:


· Varför ville kungamakten få hit kristendomen?


· Varför understödde kungamakten kristendomen?


· Hur kristendomen kunde överleva och hur samhällena var styrda 800-1100-talet i Sverige?


Dessa frågor skall jag försöka besvara i min framställning. Jag har i litteraturen funnit motiv, i de flesta fall bara antydningar till motiv, som jag skall presentera och diskutera.


1.2 Metod


Som hjälp för att söka svar på mina frågor och göra en rättvis tolkning har jag kritiskt granskat den litteratur som finns tillgänglig samt de arkeologiska resultaten från utgrävningar som framkommit till dags datum. Jag har sökt i relevant litteratur och sökt historiska händelser som besvarar och förklarar mina frågeställningar om Sveriges kristnande. Jag har studerat hur historikerna har framställt tidsepoken samt hur den vetenskapliga framställningen skiljer sig åt. Jag har utifrån detta även försökt att bilda mig en uppfattning om de religiösa och politiska förhållanden som rådde i Sverige under aktuell tidsepok.


Vid användandet av de material som finns krävs en gruppering av stoftet med hänsyn till de olika dokumentens litterära art samt en kritisk prövning av deras tendens och beroende på intressenterna i den process som de olika texterna informerar om.


1.3 Källor


De källor som rör Danmark och Sverige under den period som uppsatsen behandlar är i huvudsak utländska (engelska och frankrikiska). De består av annaler, krönikor och levnadsskildringar från Öst- och Västfranken och England. De första inhemska källorna är runskrifter och först under 1100-talet kommer den egna historieskrivningen igång.
 Kristnandet i Sverige skall ses som en långsam process. Inga tvångsomvändelser är kända, inga beslut om kollektiv övergång till kristendomen är otvetydigt dokumenterade.
 Detta skall ses mot den syn Religionshistorikern Gro Steinsland ger i artikeln Religionsskiftet i Norden - et dramatisk ideologiskifte. Hon delger där sin syn på kristnandet i Norden, genom att utgå från den gamla religionen och dess betydelse för förloppet. Inom historievetenskapen går hon emot föreställningen att hedendomens polyteism skulle ha varit för svår för nordborna och att polyteismen är ett primitivt förstadium till monoteismen. Tanken att det därför skulle ha varit lätt för den nordiska människan att lämna hedendomen bestrider hon. Denna föreställning beror på bristande förståelse av den gamla religionens djupa fäste i det sociala livet. En religion är inte bara föreställningar om gudar utan också uppfattningen om världen, människan och samhället.


Rimberts Vita Anskarii, som nedtecknades inte långt efter Ansgars död 865, ger oss kunskap om de inre förhållandena i Danmark under 800-talets första hälft samt vid 800-talets senare del, hur missionen gick till på Birka. Verket behandlar tiden fram till Ansgars död.
 Rimbert var den siste kände kyrkoherden i den församling i det dåvarande Birka, som blev det mest påtagliga resultatet av Ansgars mission i Sverige.
 Detta är den äldsta vittnesbörden om mission riktad mot Mälardalen. Den politiska situationen i Centraleuropa och på de brittiska öarna före 800-talet, liksom rådande kyrkliga konstellationer, var emellertid sådana att det är svårt att tänka sig att någon för oss idag okänd mission på officiell nivå skulle ha inriktats på Göta- och Svealandskapen före Ansgars missionsresor.


När det gäller de tidiga inhemska källorna, dvs. runstenarna, är dessa viktiga komplement till de utländska källorna. De viktigaste historiska runstenarna är de två Hedebystenarna respektive två Jellingestenarna. Hedebystenarna är resta under 940-talet medan en av Jellingestenarna är rest under 940-talet och den andra under 980-talet. Den yngre av Jellingestenarna har inskriften:


”Harald, kungen, lät resa dessa kummel (minnesmärke, min anm.) efter Gorm sin fader och Thyra sin moder - den Harald som vann åt sig hela Danmark och gjorde danerna kristna.”

Adam av Bremens verk Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar) bygger när det gäller Danmarks historia i stort på Fuldaannalerna, Vita Anskarii och upplysningar Adam själv fick av Sven Estridsen muntligen. Verket var färdigställt omkring 1075 och kompletterar runstenarnas knappa information. Verket har senare fått tillägg, scholier, vilka några troligen är nedtecknade av Adam, medan andra stammat från senare avskrivare.


1.4 Källkritik


De historieverk och sagor som nedtecknades på 1100- och 1200-talen i Skandinavien, var ännu in på 1900-talet grunden för flertalet arbeten om den äldsta historien i Skandinavien. Lauritz Weibull visade 1911 att den isländska sagolitteraturen inte var tillförlitlig som historisk källa. 1915 presenterade Curt Weibull material som visade att Saxo inte var en pålitlig källa till forntiden eller till samtiden. Denna hårda weibullska källkritik blev snart allmänt accepterad och nu anses bara sagornas skaldediktning som historiskt tillförlitlig.
 Skaldediktningen har dock ett begränsat värde i det att vi inte kan avgöra vilka dikter som är autentiska, vidare är de för det mesta svårtolkade, samt att deras funktion inte var att ge information utan var till för att underhålla människor som redan kände till förhållandena. Flertalet dikter har kommit till i syfte att upphöja en härskare och inte för att ge en neutral bild av densamme. Vad vi kan se i dessa dikter är vilka egenskaper som skattades högt, och ibland finns där även viktiga upplysningar om historiska personer, deras bundsförvanter och fiender.
 Källkritiken kan dock drivas för långt, vilket forskaren Peter Sawyer finner i att flera historiker från 1100-talet ansågs vara otillfredsställande källor till 1000-talets historia, detta trots att de var uppväxta i den skandinaviska kultursfären. Sawyer menar att dessa historiker inte kan ha haft helt fel, när de gjorde antagandet att 1000-talets samhälle fungerat ungefär som deras eget.
 Adam av Bremen använde till sitt verk en del skrivna källor och vi kan i de fall dessa vara bevarade undersöka hur de begagnades. Det finns förvanskningar som troligen är medvetna, men vilka även är missförstånd och misstag. Att det blev misstag är kanske inte så konstigt då informationssamlandet gick mycket snabbt och det var stora mängder material som insamlades. Till 1000-talets historia hade Adam inte många skriftliga källor utan fick lita till missionärer och biskopar som varit i Norden. En viktig muntlig källa för Adam var den danske kungen Sven Estridsen.
 Erik Kroman menar att forskare aldrig ifrågasatt Sven Estridsens berättelser och ofta tagit Adams uppgifter alltför bokstavligt. Kroman pekar på osäkerhetsmoment som exempelvis att Adam var färgad av sin kyrkliga uppgift och att Sven och Adam kanske hade svårt att göra sig förstådda sinsemellan. Fel uppfattningar var troligen vanliga i samband med namn. I det hela finner dock Kroman att Svens upplysningar är pålitliga, om man tar hänsyn till de ovan nämnda exemplen.
 Vita Anskarii är enligt Ian Wood ingen direkt källa till den kristna missionen i Norden under 800-talet. Rimbert samlade inte bara material för att sedan sammanfoga det. Han var en kunnig författare med avsikt att förmedla bibliska och teologiska sanningar, och var inte rädd för att bearbeta sitt material för att sanningarna skulle betonas. Ett av Rimberts mål med verket var rättfärdigandet av samgåendet mellan Hamburg-Bremen. Ansgarsvitan måste enligt Wood läsas utifrån de avsikter Rimbert hade med verket. Både Adam och Rimbert hade syftet att försvara Hamburg-Bremens anspråk på överhöghet över kyrkan i Norden. Källkritiken är som synes viktig inom den tidsperiod som behandlas här.


1.5 Tidigare forskning


Våra kunskaper om kyrkans historia i Sverige under perioden fram till 1248 bygger på källor av en rad olika typer, inte endast skriftliga. De historieverk och sagor som nedtecknades på 1100- och 1200-talen i Skandinavien, var ännu in på 1900-talet grunden för flertalet arbeten om den äldsta historien i Skandinavien. Eftersom tillgången på källor är mager är det än viktigare att hänsyn tas till alla kategorier. Gro Steinsland menar att religion och makt ofta går hand i hand
, vilket gör att vi även kan söka information i historien. Trots detta blir det endast en fragmentarisk bild som kan tecknas. Många frågor måste lämnas obesvarade. Under de senaste decennierna har källsituationen inte förändrats på något mer betydande sätt när det gäller det skriftliga materialet, även om ständigt nya fynd av runinskrifter bidrar till att ge en mer nyanserad bild av kristningsprocessen. Det är annars främst det arkeologiska materialet som har inneburit att omfattande nytillskott gjorts.
 I Birger Nermans bok När Sverige kristnades skriver han att det finns antydningar bland de arkeologiska materialen från Sverige en mission på Gotland redan på 800-talet, med stöd i gravskick och föremålsfynd.


Det finns mycket lite källor som behandlar perioden 800 till 1100, tiden då Sverige kristnades och riket enades under en kung. De två huvudkällor som finns är Vita Anskarii (Ansgar liv), skriven av Rimbert på 800-talets senare hälft, Vita Anskarii är enligt Ian Wood ingen direkt källa till den kristna missionen i Norden under 800-talet. Rimbert samlade inte bara material för att sedan sammanfoga det. Han var en kunnig författare med avsikt att förmedla bibliska och teologiska sanningar, och var inte rädd för att bearbeta sitt material för att sanningarna skulle betonas. Ett av Rimberts mål med verket var rättfärdigandet av samgåendet mellan Hamburg-Bremen. Ansgarsvitan måste enligt Wood läsas utifrån de avsikter Rimbert hade med verket
 och Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar), färdigställd omkring 1075. Adam av Bremen använde till sitt verk en del skrivna källor och vi kan i de fall dessa är bevarade undersöka hur de begagnades. Det finns förvanskningar som troligen är medvetna, men vilka även är missförstånd och misstag. Att det blev misstag är kanske inte så konstigt då informationssamlandet gick mycket snabbt och det var stora mängder material som insamlades. Till 1000-talets historia hade Adam inte många skriftliga källor utan fick lita till missionärer och biskopar som varit i Norden. En tredje källa är dikter, liksom de sagor och historieverk som skrevs i Danmark, Norge och på Island under 1100-och 1200-talen. Dessa källors värde har varit omtvistade under historiens lopp, och idag anses endast den skaldediktning som finns i sagorna vara historiskt tillförlitlig. Runstenarna är en fjärde källa till kunskap om politiska förhållanden enligt aktuell forskning. Tills nu har runinskrifterna endast använts till att belysa sociala och religiösa förhållanden. Som en femte källa finns de kungalängder som började författas under 1200-talet, liksom de parallella biskops- och lagmanslängder som också nedtecknades. En sjätte och avslutande källa är de mynt som präglades i Sigtuna mellan ca 995 och ca 1030. Mynten präglades i Olof Skötkonungs och i sonen Anund’s namn. Efter 1030 tillverkades inte några mynt i Sverige förrän mot mitten av 1100-talet. Ett gränsläggningstraktat från mitten av 1000-talet i form av en notitia (minnesanteckning) mellan Emund slemæ, kung i Uppsala, och Sven Tveskägg, kung av Danmark, är det enda oberoende belägget från Adam av Bremen och de källor som grundar sig på honom, att svear och götar skulle ha varit enade i ett rike. På grund av att kungarna placeras anakronistiskt, liksom att ingen formell fördragsversion hittats, kan traktatet inte användas som källa till 1000-talets förhållanden.


2. Historisk bakgrund


Sedan det västromerska kejsardömet gått under år 476 till följd av germanernas inflytande i Italien riktades intresset från kyrkans sida mot folkslagen norr om Alperna. Att den frankiske kungen Klodvig I lät sig döpas under något av de sista åren av 400-talet blev avgörande för kyrkans utbredning bland germanerna och i förlängningen för den västliga kyrkans expansion mot norr i Europa.


Kristnandet i Skandinavien var beroende av omvändelsen av folkets ledare. Redan tidigare hade många skandinaver omvänts i sina hemländer eller i det kristna Europa. Vissa har troligen låtit döpa eller primsigna sig av taktiska eller ekonomiska skäl utan någon religiös övertygelse. Andra övertygades av missionärer eller av händelser som visade den kristne gudens styrka. För att verkligen kunna sprida kristendomen, störa den gamla kulten och bygga upp en permanent kyrklig närvaro krävdes mer än bara tolerans. Missionärerna behövde för detta ändamål kungarnas stöd.
 Kungarna stödde också utbredningen av kristendomen i sina riken och verkade som kyrkans beskyddare. Gro Steinsland skriver att kristnandet fick riktig fart då Kungar och stormän anslöt sig till den nya religionen.


Arkeologiska upptäckter tyder på att Sverige påverkats av kristen kultur redan innan Ansgarsmissionen tog sin början. Maria Cinthio skriver: ”Även om en grav är tusen år gammal kan spåren i den avslöja vad som hände i begravningsögonblicket och skelettet kan avlockas detaljer om människans liv och död”
 Det verkar som om slumpartade missionsföretag förekommit i områden, som haft goda handelsförbindelser med kontinenten. Även om inte missionen lett till några församlingar, så har befolkningen mottagit kristna intryck. De bruks- och prydnadsföremål man funnit från 600- och 700-talen är ofta dekorerade med kristna motiv. I England och på Irland, liksom i delar av Nederländerna och Tyskland där engelska och iriska missionärer verkat, har man funnit föremål som korresponderar mot de svenska fynden. Dessa fynd är vittnesbörd om en tidig engelsk och irisk mission i Sverige. Till denna tid finns knappast inga skriftliga dokument som kan vägleda oss, utan vi får hålla oss till de arkeologiska fynden. Det finns nära 2000 gravhögar i björkskogen på Birka.


När vi läser i historieböckerna så framstår följande motiv som troliga till att den svenska kungamakten stödde kristendomen:


2.1 Tidig mission


Arkeologiska fynd tyder på att Sverige påverkats av kristen kultur redan innan Ansgarsmissionen tog sin början. Det verkar som om tillfälliga missionsföretag förekommit i områden, som haft goda handelsförbindelser med kontinenten. Även om inte missionen lett till några församlingar, så har befolkningen mottagit kristna intryck. De bruks- och prydnadsföremål man funnit från 600- och 700-talen är ofta dekorerade med kristna motiv. I England och på Irland, liksom i delar av Nederländerna och Tyskland där engelska och iriska missionärer verkat, har man funnit föremål som korresponderar mot de svenska fynden. Dessa fynd är vittnesbörd om en tidig engelsk och irisk mission i Sverige. Till denna tid finns knappast inga skriftliga dokument som kan vägleda oss, utan vi får hålla oss till de arkeologiska fynden.


Under 1000-talet fördes en kamp mellan anglosachsisk och tysk mission i Sverige. Den tyska missionen försvann efter 930-talet, men kom åter i gång vid 1000-talets början. Inkörsporten för den anglosachsiska missionen, som också började runt år 1000, blev Västergötland, beroende på dess täta sjöförbindelser med England. Det verkar som om kristendomen fått sitt tidigaste fäste just i Västergötland, innan den fick bekännare på andra platser. Som segrare i kampen kom den tyska missionen att stå. Nya biskopssäten grundades och lades under ärkebiskopsdömet Hamburg-Bremen. Den anglosachsiska missionen drogs med tiden tillbaka och den nordiska stiftsorganisationen underställdes ärkebiskopen av Hamburg-Bremen. Kampen kan ses som avslutad runt år 1100 då det tyska inflytandet tog överhanden inom liturgin, och i att de tyska låneorden ökar i jämförelse med de engelska.
 1103/04 blev Lund ärkesäte över Norden och Hamburg-Bremens dominans var därmed bruten. 1164 upprättades ett ärkebiskopsdöme i Uppsala med fyra svenska lydstift: Skara, Linköping, Strängnäs och Västerås.


Även en påverkan från öst har förelegat, då främst genom den livliga handeln. Kung Emund hade en hovbiskop vid namn Osmund, som var biskopsvigd i den bysantinska kyrkan. Ett inflytande från den bysantinska kyrkan kan dock inte påvisas i Sverige.


2.2 Det sakrala kungadömet

I den förkristna kulten stod kungen som medlare mellan gudar och människor och hade ibland själv en gudomlig status som de egyptiska faraonerna. Kungens sakrala värdighet kom till uttryck i titulatur och vördnadsbetygelser, i kungadömets symbolik och inte minst i riterna vid tronbestigningen. Skötte kungen inte sina åligganden väl, vilket visade sig i hur välsignat landet blivit, kunde kungen avsättas och eventuellt också avrättas. De kristna kungarna i Nordeuropa var i sitt utövande endast underställd Gud, i både religiösa och världsliga frågor.


2.3 Den danska dominansen

Danmark kristnades tidigare än Sverige och fick genom kristendomen en stark statsbildning och kunde dominera Skandinavien under perioden 800-1040. I Skåne som då tillhörde Danmark bildades staden Lund i slutet av 900-talet och som skulle bli en betydande religiös handelsplats i Skandinavien. Den avgörande faktorn för den danska dominansen var kontrollen över Östersjöns infart. Genom denna kontroll kunde de styra den inkomstgivande handeln mellan Östersjöområdet och Västeuropa.
 Det svenska kristnandet kan troligen ses som ett sätt att stärka riket mot Danmark. Kristendomen förde med sig ett statsbildande som stärkte riket.


2.4 Handelspolitiska aspekter

Kungarna fick inkomster genom handeln. Var kungen själv kristen eller tillät kristna kyrkor på handelsplatserna skulle handeln med kristna köpmän säkerligen öka. Omvänt skulle nordiska köpmän som var kristna lättare kunna handla i det kristna Europa. Vikingarna bedrev en betydande handel med omvärlden och man har hittat lämningar ända nere vid Svarta Havet. I Öst var handeln livlig samt gentemot central Europa.


2.5 Religiös övertygelse

Huruvida kungarna var personligt kristna eller ej är svårt att idag besvara. Att en personligt kristen kung skulle vara ivrigare att införa och understödja kristendomen än en som inte var personligt kristen är ganska troligt. Problemet blir att avgöra vilka som var personligt övertygade, något som jag anser vara svårt att göra.


2.6 Ansgarsmissionen


Svearnas kung Björn skall enligt Vita Anskarii
 via sändebud ha bett kejsar Ludvig den fromme sända honom präster och missionärer. En frankisk benediktinermunk vid namn Ansgar fick uppdraget att fara till Birka och sprida Guds ord. Till sin hjälp fick han munken Witmar. 829/830 anlände de båda till Birka efter en strapatsrik resa. Rimbert skriver: Med stor svårighet tog de sig fram till fots en mycket lång sträcka och emellanåt, där det var lämpligt, med båt över vattendrag som låg i deras väg.
 Under vandringen mot norr passerade de säkert den blomstrande och rika hantverks- och handelsplatsen Uppåkra utanför Lund (som inte fanns då).
 De togs väl emot av kung Björn och de tilläts att predika efter att kungen rådfrågat medborgarna som hade samlats. Stormannen Hergier lät döpa sig och uppförde en kyrka.
 Ansgar och Witmar kunde även skapa en församling av kristna slavar.


831 återvände Ansgar till kejsar Ludvig. Ansgar berättade om sina framgångar i Birka, och kejsar Ludvig var nöjd med resultatet. Samma år blev Ansgar missionsärkebiskop i Hamburg, och under detta biskopsdöme hamnade det nordiska missionsområdet. Ansvaret för detta missionsområde delades nu mellan Ansgar och Ebo, ärkebiskop av Reims, som redan under 820-talets början fått ansvaret för missionen i norr. Till missionsbiskop för sveaväldet utsågs 832 en släkting till Ebo vid namn Gautbert, som gav sig av till sitt missionsområde och grundade en kyrka.
 De troendes antal skall ha ökat under Gautberts första tid, men en hednisk reaktion på folklig basis tvingade Gautbert fly ur riket. Missionen på sveariket förföll under 840-talet. Orsaker till detta antas vara karolingerrikets delning 843, som försvagade missionen, liksom att vikingar förstörde Hamburg 845 och ärkebiskopssätet förlades till Bremen. En annan förklaring kan ha varit en maktkamp mellan Ebo och Ansgar om ledningen för missionen i Norden. Ansgar återvände till Birka 852 eller 853, och fann församlingen i upplösning. Han fick tillstånd att verka först efter lottkastning och tingets godkännande.
 Kungen i Birka, Olof, skänkte mark för ett kapellbygge. Erimbert, Gautberts systerson, fick i uppdrag att ta hand om missionsverksamheten, men någon mission utanför Birka talas det inte om i Vita Anskarii. Efter Ansgars död 865, avstannade missionen på Birka. När ärkebiskop Unni av Hamburg besökte Birka 935, fann han inga spår av den tidigare kristna missionen. Efter detta tiger källorna och de börjar först berätta då missionen återupptas på 1000-talet.


2.7 1000-talet


Vid tusentalets början härskade Olof Skötkonung över både svear och götar, men hur riksenandet gått till är obestyrkt. Olof var den förste kristne kungen i Sverige, och enligt sägnen döptes han av den engelske biskopen Sigfrid i Husaby källa vid Kinnekulle omkring 1000.
 Olofs far, Erik Segersäll, lät sig också döpas, men avföll senare tillbaka till hedendomen. Därför kan endast Olof Skötkonung betecknas som Sveriges förste kristne regent. I sitt försök att sprida kristendomen över riket, kom Olof i konflikt med befolkningen i Uppland, där det enligt traditionen skall ha legat ett stort hednatempel som Olof försökt förstöra. Han fördrevs från Svealand och regerade under sina sista år endast över götarna, som var kristna. Omkring 1022 dog Olof. Sonen Jakob blev under namnet Anund Sveriges kung.
 Troligen hyllades Anund som svearnas kung redan under Olofs livstid, men först efter faderns död blev Anund hela rikets kung. Anund fortsatte i sin faders spår och verkade för kristendomens spridning i riket.


Anund dog omkring 1050 och brodern Emund, som var kristen, efterträdde sin bror som kung. Edmund tycks ha fört vidare sin fars i och farfars västslaviska kontakter.
 I sin politik var Emund östligt orienterad, liksom i sin kristendom. Detta skall ha orsakat en konflikt med den tyska missionen. Då Emund dog omkring 1060, dog även den gamla Uppsalaätten ut. En period av tronstridigheter började, och ett resultat blev att arvriket ersattes av valriket. Som kung efter Emund hyllades jarlen Stenkil
, som tidigare varit jarl i Västergötland. Missionen upplevde en kraftig expansionsperiod under Stenkils regering. Efter Stenkils död 1066 började en tid med tronstridigheter. Det fanns två tronpretendenter vid namn Erik, som båda stödde sig på släktskap med den gamla Uppsalaätten. Svearna hämtade från Ryssland en av sina hövdingar vid namn Anund. Om han erkändes som kung i hela riket är osäkert. Adam av Bremen skriver att Anund fördrevs från Uppsala, då han ej ville offra vid nationalblotet år 1075 eftersom han var kristen. Som de sista i raden av pretendenter fanns Stenkils båda söner, Inge och Halsten. Under slutet av 1060-talet har Halsten hyllats som kung, då troligen i konkurrens med Anund, men Halsten fördrevs ganska snart. Den västsvenske stormannen Håkan Röde hyllades efter Anund en tid som kung i Sverige.


Ett påvligt brev från 1080 är riktat till Inge, som valts till kung i Sverige.
 I ett något senare påvligt brev, kallas Inge och Halsten för kungar över västgötarna. Eventuellt kan detta betyda att Halsten efter att ha blivit fördriven från Uppsverige, hade kvar kungaställningen i Västergötland, liksom att Inge också fördrivits. Inges fördrivande berodde på att han vid ett ting vägrat offra. Svearna fördrev honom omkring 1084 och hans svåger Blotsven kom till makten. En hednisk reaktion blev resultatet av Blotsvens maktövertagande. Efter tre år återtog Inge makten med resultatet att missionen återupptogs, liksom att hednatemplet i Uppsala förstördes. Under Inges regering segrade slutgiltigt den nya religionen över den gamla. En religionskamp, främst på det folkliga planet, kom dock att pågå långt in på 1100-talet, men kristendomens seger var redan grundlagd.


3. Handelsmotiv


3.1 Vikingarna


Under vikingatiden kom nordiska stormän att dominera delar av den europeiska kontinenten och Brittiska öarna. Västerut koloniserades bl.a. Island och Grönland, och österut öppnades handelsvägar från Norden till Orienten. De plötsliga och brutala överfall som oftast förknippas med vikingatiden hör i synnerhet till dess början.
 Det finns inga belägg vart ifrån vikingarna kom utan verkar ha varit från hela Norden. Man kan anta att svenska vikingar hade största handeln öster- och söderut.


Orsakerna till den dynamiska utvecklingen i Skandinavien är ännu oklara. Sannolikt har drivkrafterna bakom de företeelser som tillsammans karakteriserar epoken - plundringståg, kolonisation och handel - varierat. Befolkningstillväxt, möjligen en följd av klimatförbättring och förbättrade jordbruksmetoder, bör ha bidragit. Likaså har innovationer inom båtbyggnadskonsten, bl.a. införande av segel, varit en grundförutsättning för att långfärder över öppet vatten kunnat företas. De nordiska samhällenas politiska omvandling, med bakgrund i utvecklingen under folkvandringstid och vendeltid, har också spelat in. Därtill har den internationella ekonomiska konjunkturen utgjort en viktig faktor, kanske den avgörande, för händelseutvecklingen. Att nordborna under 800- och 900-talen lyckades leda handeln mellan Orienten och Västeuropa över Ryssland och Skandinavien finns många bevis på. Novgorod, Kiev och Smolensk övertogs av vikingarna, och användes som Handelsstationer och baser för nya plundringståg. I den nordiska sagolitteraturen finns en plats som kallas för Aldeigjuborg och i Ryssland för Staraja Ladoga (Gamla Ladoga). Här vid den slaviska världens rand- 12 mil öster om nuvarande S:t Petersburg- fanns den äldsta handels- och hantverksplatsen i norra delen av Östeuropa. Den grundades strax efter 700-talets mitt.
 De utkrävde skatt av befolkningen och upprättade kolonier. Via dessa handelsvägar kom silver i stora mängder till sveariket. Via floderna Volga och Dnjepr tog man sig vidare till Kaspiska havet och Svarta havet. De svenska vikingarna gjorde försök att anfalla både Bagdad och Konstantinopel men misslyckades. Handeln blev mer framgångsrik än plundringsförsöket och många slog sig ner i Konstantinopel. Dessa fick anställning i den kejserliga livvakten. I strider sände man fram vikingarna eftersom de var de starkaste krigarna. De kallades också Väringar eller Varjager. De tilläts behålla bytet de samlade ihop på slagfält och i städer de erövrade. De som överlevde kom hem till Svea Rike med fickorna fulla av guld.


3.2 Handelspolitiska aspekter

P. Sawyer anger handeln som ett troligt skäl till att kung Björn sände efter missionärer. Syftet var att kristna handelsmän skulle lockas till marknadsplatsen i Birka och känna sig tryggare om det där fanns en kristen kyrka med präster. Vita Anskarii talar inte heller uttryckligen om någon mission utanför Birka.
 Birka var en handelsplats av stor betydelse genom dess fjärrhandel under 800-talet, som både gick åt väster och åt öster. En kung som behärskade en handelsplats kunde räkna med att göra goda förtjänster, och på så sätt öka sin rikedom och prestige.
 En parallell kan dras till de nordiska köpmän som genomgick en mindre kristningsceremoni, Primsigningsriten
, för att kunna idka handel på platser där endast kristna hade rätt att driva handel. Om den nordiske handelsmannen var kristen skulle han lättare kunna bedriva handel i det kristna Europa.


Det handelspolitiska motivet till att få missionärer och präster till handelsplatsen är ju inte otroligt. Kungens position kunde ju förbättras om handelns volym ökade och det troligaste var att den skulle öka om det fanns kristna företrädare på handelsplatsen. Även det omvända förhållandet med nordiska kristna handelsmän skulle öka handeln, då dessa lättare kunde handla på de europeiska handelsplatserna. Handeln med det kristna Europa var vid denna tid omfattande. Att kristendomen i ett längre perspektiv kunde påverka handeln positivt ur ett svenskt perspektiv är ett bra argument för kungamakten att införa kristendomen i Sverige.


3.3 De skandinaviska kungarikena


Vår kunskap om den politiska geografin i Skandinavien vid vikingatidens början är inte stor. Vad vi vet är att det där liksom i andra delar av Europa fanns flera riken med skiftande maktkonstellationer utan fasta gränser. Rikssamlingarna och stabiliseringen föregicks av åtskilliga inbördes stridigheter mellan kungar, stormän och landsdelar. När kyrkan kom till Skandinavien fick den en central roll i processen.
 Perioden är nästan helt och hållet förhistorisk i den gängse meningen att det i stort sett saknas inhemska skriftligt källmaterial. Den övervägande delen av runstenarna utgör ett gränsöverskridande fenomen genom att på en gång vara monument, konstverk och texter med till allra största delen kristet innehåll.


3.4 Rikets organisation och kungens funktioner


Kungamakten eller hövdingsmakten blev allt starkare under vikingatiden och den tidiga medeltiden. En av härskarnas viktigaste uppgifter var att leda krig, men också att upprätthålla ordningen i landet. Utan ordning kunde inte samhället fungera. Därför accepterades härskarna och de rättigheter som ämbetet gav.


Vid angrepp utifrån var härskaren militär ledare och allmän värnplikt gällde för folket som med tiden blev ledungen, en reglerad styrka bestående av skepp med manskap. Ledungen var baserad på en systematisk uppdelning av riket och på jordegendom. Efterhand ersattes ledungsplikten av skatter och stridsstyrkan blev ett krigarstånd som slapp betala skatt.


Härskaren kämpade i spetsen av sin armé omgiven av sitt eget krigarfölje, hirden. De stora försvarsanläggningar som uppfördes och byggdes ut, exempelvis Birka, var troligen ett resultat av den allmänna värnplikten och arbetet var ofta styrt av kungen/hövdingen. Vid förhandlingar med andra makter var härskaren rikets officiella överhuvud. De kristna missionärerna vände sig först till härskarna för att utverka tillstånd för sin verksamhet i riket. I riket hade härskaren män som skulle verkställa hans befallningar, samt bevaka hans intressen och inkomster. Administrationen kring härskaren och det ovan beskrivna systemet byggdes ut samtidigt med statsmaktens framväxande. Redan under vikingatiden fanns härskarens män i städer och på marknader för att upprätthålla ordningen och ta upp avgifter. Senare blev de skandinaviska länderna uppdelade i land med egna landsting där de viktiga besluten fattades.


Det var jordgodsen som var kunga- eller hövdingens egentliga inkomstkälla. Till dessa lades avgifter från städer, marknader och tull. Härskaren anlade även städer och deltog i handelsfärder. Flera härskare hade också deltagit i plundringståg i vilka de vunnit rikedom och därigenom kommit över tronen. Plundringsinkomsterna och skatter från utlandet avtog mot vikingatidens slut och fick ersättas av inhemska skatter, avgifter och böter som i Europa i övrigt.


Kungadömet var ett valrike och den som valdes skulle vara av kunglig släkt. Oftast föll valet på en av den döde kungens söner och ibland kunde det finnas flera kungar samtidigt. Kungen hade sin ställning genom att han erkändes av landen och stormännen. Med starkt stöd av kyrkan började kungamakten bli ärftlig efter 1100-talets mitt.


Den makt en kung hade var beroende av hans förmåga att samla män runt sig, säkra sin person, att leda, nå resultat och att belöna sitt folk väl. För att få stöd var mycket ära, mycket silver och ett gott omdöme en förutsättning. Stormännen och kungarna omgav sig av prestigesymboler och prakt. De höll stora fester, stora byggnader uppfördes och konst skapades, skalder diktade till deras ära. Allt detta för att ge dessa höga män en profil.


3.5 Kungarna och kristnandeprocessen


Det var till samhällets ledande grupper som missionen vände sig på under kristnandet i Norden. Det var först i början av 1000-talet som en Kungamakt framträdde med anspråk på att utöva ett herravälde i Svealand och Götaland.
 Genom ledarna ville man nå folket. Syftet med missionen var att först omvända och döpa det övre samhällsskiktet och sedan de övriga. Både metoderna för mission och själva omvändelseprocessen varierade på olika platser och vid olika tidpunkter. Variationen gällde dels vilka som tog initiativ till mission, dels hur man i praktiken förhöll sig från kyrkans sida till de olika förkristna samhällena och de religiösa uttrycksformer som fanns där. Ibland talar man om med våld påtvingade omvändelse, mission med svärdet, ibland om en fredlig mission som tog sin utgångspunkt i predikan och olika praktiska insatser. I realiteten har det funnits en rad mellanformer.


Missionen behövde stöd från kungarna/hövdingarna som i sin tur blev legitimerade genom det kristna kungadömet. Sambandet mellan kristnandet och kungamaktens utökande var därför nära. Troligt är dock att den ledande roll kungar tillskrivits i omvändelseprocessen är överdriven. Kristnandet skedde antagligen med stor hjälp av lägre ledare och aristokrater på lokal nivå. Detta kan jämföras med den islamiska omvändelsen i Indonesien, där omvändelsemyter uppstod för att låta kungar få äran för förändringen, medan andra bevis visar på att de inte var ledande i processen. Redan på jellingestenen finns sambandet mellan det danska kungadömets enande och kristnandet. Sambandet gäller också för Sverige och Norge där de kungar som tros ha infört kristendomen också krediteras för att ha enat länderna. Harald Blåtand gjorde det själv på jellingestenen, medan Olof Skötkonungs och Olav Tryggvasons anspråk först restes på 1100-talet. Kungarna och de kungliga rådgivarna i Sverige och Norge behövde vid den här tiden göra rikenas nyliga enande mer effektivt. Därför spårade man enandet tillbaka i tiden och de kungar som enade rikena fick äran för prestationen. Genom detta tillvägagångssätt blev de kungliga anspråken historiskt legitimerade och de som grundade de kristna kungarikena identifierade. Den svenske och norske kungen blev därmed en symbol för kunglig makt över ett enat kungadöme. Harald Blåtands omvändelse innebar att han slutade delta i hedniska riter som kungen skulle delta i.
 Vissa människor fortsatte under en tid med de gamla bruken. Accepterandet av kristendomen följdes troligen av de kompromisser som bäst finns säkrade på Island. När islänningarna blev kristna fick en del gamla seder fortsätta - ätandet av hästkött, privat kult hemma och utsättandet av små barn. Detta gällde säkerligen även för danskarna efter Haralds omvändelse. Det tog tid för de nya vanorna att slå igenom. Betoningen av den roll regenterna spelat vid kristendomens införande och kyrkans etablerande tjänade också till att stärka de kungliga kraven på inflytande och i en del fall även kontroll över kyrkan. Detta kunde vara ett användbart argument i konflikten mellan kungar och den universella kyrkan. De första kristna kungarna framställdes som en symbol för en nationalkyrka.


4. Kungliga motiv


4.1 Tinget


Alla samhällen har haft ett forum där man träffats för att lösa problem som uppstått. I Norden fanns tinget som fyllde denna funktion. Tinget var en viktig och central institution i det vikingatida Norden. H. Ljungberg finner i tinget en svag kungamakt, och p.g.a. denna svaghet fick kristnandet ett säreget skeende i Sverige.
 Medlemmar var bygdens fria, vuxna och vapenföra män. Dessa hade till uppgift att träffa beslut och att bilägga konflikter. I naturligt avgränsade områden, land, slöt man sig samman och hade gemensam kult och tingsplats. Denna större enhet motverkade stridigheter mellan de olika bygderna inom det gemensamma området. Vi har sett att kungen på tinget hade en begränsad makt. Kungen utsågs genom val och kom från någon av de ledande släkterna, och var beroende av deras stöd för sitt maktutövande. Kungarna tillhörde en av de ledande släkterna, och det var dessa som hade den reella makten i tinget. Kungamakten var alltså ganska svag i förhållande till tingets stora maktinflytande över områdets styrelse. Makten kungarna hade sanktionerades av de mäktiga ätterna och kungarna var därmed beroende av dessa släkter för sin maktposition. I Danmark och Sverige fanns tinget som en institution. Hos Rimbert finns beskrivit hur tinget hos svearna fungerade. Rimbert skriver att: det är nämligen brukligt hos dem, att varje offentlig angelägenhet avgörs mera genom folkets enhälliga vilja än genom kungligt maktspråk..
 För Rimbert verkar detta vara något som han inte känner till från sitt kulturområde. De frankiska kejsarna hade betydligt större makt än de nordiska kungarna. Att tinget också i Danmark hade en stor makt gör troligt att även de danska kungarna var lockade av de möjligheter som kristendomen hade gett de kristna regenterna ute i Europa. Denna aspekt passar alltså in både på de svenska och danska förhållandena.


Från 800-talets Sverige har vi uppgifter i Vita Anskarii
 som säger att kungen var tvungen att ta hänsyn till gudarnas vilja genom lottkastning och till folkviljan som kom till uttryck på tinget. Kristnandet skedde genom att tinget beslöt att anta den nya religionen och sedan gjordes detta beslut till en del av landets rätt. Den gamla kultens regler ersattes av kristna sådana. Rikssamlingarna påverkade inte tingets gamla funktioner utan det fortsatte att fungera som tidigare. Varken kungen eller kyrkan kunde eller ville ändra på tinget då de drog nytta av dess fredsbevarande förmåga.


4.2 Hedendomen


Det sakrala kungadömet var en sen inrättning i den meningen att kungadömet etablerades ganska sent i Skandinavien. Gro Steinsland menar att det var det förkristna kulturens sakrala kungamakt som var brofäste för kristendomen.
 Medan B. Nilsson skriver: Uppkomsten av kungadömen är starkt relaterad till riksenandet. Kristnandet i Sverige var en väsentlig beståndsdel i en mer övergripande samhällsomvandling. Uppbyggandet av en kyrklig organisation och hierarkin var en del av den samhällsstrukturella förändring som även innebar uppkomsten av de nordiska kungarikena.


Den förkristna religionen var främst en handlingsreligion, kulten och riten var det primära, som hade ärvts av den gamla generationen genom släktled. Det fanns inga dogmatiska skrifter, inte heller någon enhetligt uppfattad religion. Trosmomentet var inte betydelselöst utan tron manifesterades i kulten. Skrivkulturen kom först med kristendomen, men man kände i Norden redan till skrivkonsten. Ända sedan 100- och 200-talet evt hade runorna använts i den germanska världen. Runorna var en anpassning av det grekiska och latinska alfabetet och de ristades, skars eller höggs in i hårda material. Texterna är korta meddelanden. Genom kristendomen kom pergamentet och man fick något att skriva på. En viktig förklaring till att det inte fanns några enhetliga dogmatiska verk är alltså att man inte hade en utpräglad skrivkultur. Kulten var av två slag, privat och offentlig. Till den offentliga kulten samlades människor från ett stort område. Det finns ett fåtal kända exempel på entydiga och renodlade offerplatser från vikingatiden, nämnas kan Gudingåkrarna på Gotland och Estuna kyrkogård i Uppland, båda med vapendepositioner, samt djurbenskoncentrationen under koret i Frösö kyrka.
 Det kunde vara hela riket, ett landskap, ett härad eller en socken. Sakralt centrum för dessa områden var en kultplats med helgedom. Kultplatsen var ofta sammankopplad med ett tingsställe, så att de båda blev ett rättsligt och religiöst centrum. På vissa ställen har man i Norden upptäckt att de gamla tings- och kultplatserna legat på skärningspunkten mellan flera större områden, vilket ger oss bilden av att platserna varit ett centrum för flera större bygder. Ofta har även det rättsreligiösa centret varit en plats där handel ägt rum. Kultplatsens funktion som tings- och handelsplats ger oss en bild av ett samhälle där dessa tre funktioner flyter samman, något som är givet i det samhälle som har religionen som en självklar del. Vid de stora offentliga bloten som hölls vid bestämda tidpunkter offrade man för fred och för seger åt kungen. De politiska och militära företagen var alltså integrerade i de religiösa aktiviteterna. Kungen hade som uppgift att leda de stora gemensamma bloten och förrätta de viktigaste offren, som förmedlade en makternas välsignelse till folket och landet. Man väntade sig god växtlighet och samhällelig fred genom offret som kungen lade inför gudarna. En kung förväntades också vara segerrik, varför offentliga segerblot hölls kontinuerligt. Historieskrivaren Amminus Marcellinus, som var verksam under senantiken, beskriver hur de kontinentalgermanska burgunderna avsatte en kung, om denne drabbades av krigsolycka eller om missväxt inträffade. Snorre beskriver i Ynglingasagan hur två av svearnas kungar offrades i syftet att vända en dålig årsväxt. I brytningstiden mellan hedendom och kristendom blev de kristna regenterna anklagade för missväxt och andra katastrofer som inträffade i landet. När en kung blev kristen övergav han sin gamla roll vid bloten och slutade offra. Därmed fick de gammaltroende ett enkelt svar; kungen hade inte skött sina uppgifter och blotat för landets välgång. Denna konflikt mellan folk och regent är beskriven i det historiska materialet, bland annat i historien om svearnas kung Inge d.ä. som vägrade att blota och svågern Blot-Sven som blev regent då han förrättade det föreskrivna biotet. För Harald Blåtand blev kristnandet ett sätt att stärka sin makt över religionen. Den förkristna tron hade inget utvecklat prästerskap eller enhetlig organisation. Detta fick nu Harald genom att anta en ny religion och man får anta att han övertog Ottos tankar om en regents stora inflytande över det religiösa livet i landet. Religionen blev ett maktinstrument för den kung som antas ha enat Danmark.


4.3 Utrikespolitiska aspekter


En viktig förklaring till att de danska kungarna tidigare än de svenska blev kristna är sannolikt landets geografiska läge. Vid den södra gränsen låg det väldiga Frankiska riket som under vikingatiden ersattes av det Tyska riket. För Danmark innebar detta att man ofta hade främmande makter som lade sig i Danmarks förehavanden. Men även det motsatta förhållandet rådde vid vissa tider. Danska kungar utnyttjade svaga perioder i den tyska historien för att slå tillbaka den tyska expansionen vid sin södra gräns. Under sina färder kom vikingatidens nordbor i kontakt med kristendomen ute på kontinenten och på de brittiska öarna. De kom där i kontakt med ett helt annat samhällssystem, en helt annan politisk hierarki samt, inte minst, de religiöstideologiska legitimeringarna av detta samhälle.
 Harald Klaks vistelse och dop i det frankiska riket får ses som ett politiskt drag, varigenom han skaffade sig stöd hos kejsaren i tronstridigheterna, även om han strax därefter blev fördriven från Danmark. En anledning till han blev fördriven var troligen att samhället inte var moget för hans nya religion. Harald Blåtands kristnande kan ha varit ett sätt att motverka Otto I’s (den store) maktpolitiska ambitioner gällande Danmark. Ett sätt för Otto var att skaffa inflytande genom kyrkan. Upprättandet av tre biskopsdömen på Jylland skedde på uppdrag av Otto och beslutet fattades vid ett koncilium i Ingelheim 948. Ett sätt att minska Ottos inflytande var för Harald att själv övergå till kristendomen för att få bättre kontroll över sitt rike. För det frankiska riket var kristendomen ett sätt att föra diplomati. Vid hovet försökte man kristna hedniska sändebud genom att göra intryck på dem. Harald Klaks dop kan ses som lyckad diplomati.


4.4 Handeln


Handeln mellan norra och västra Europa var redan under 700-talet stor. Från 800-talet berättar källorna om handelsplatser som Ribe och Hedeby på södra Jylland och Birka i Mälaren. Köpmän seglade mellan dessa orter och den frankiska handelsplatsen Dorestad nära Rhens mynning. Rimbert skriver
 att sjörövare varit ett stort problem och detta ger oss vid handen att det troligen har varit en regelbunden handel som varit värd att plundras. I Ribe och Hedeby fanns enligt Rimbert en uppsjö av varor vilka kom från Dorestad och Bremen. Den viktigaste exportvaran från Norden var pälsverk, då de kalla nordiska vintrarna gav bra kvalitet och förbindelserna var goda sjövägen. Många säsongsmarknader hölls på vintern då det var lättare att färdas på land och då pälsen var bäst. Dessa marknader passade de infödda men inte de utländska och oftast sjöfarande köpmännen. De gjorde främst sina affärer under sommaren på handelsplatser som kungar beskyddade. Kungarna krävde ersättning för sitt beskydd i form av gåvor och tullar från köpmännen. Både Ribe och Hedeby var sannolikt under kunglig kontroll under 800-talet eftersom det fanns kyrkor på de båda platserna och kungligt tillstånd behövdes för uppförandet av kyrkor. Godfred som var kung omkring 800 hade enligt K. Randsborg två syften med sitt maktutövande. Det första var att skapa rikedom genom att beskatta och plundra grannområden. Det andra var att säkra inkomsterna från handeln genom att skydda danska hamnar. Hedeby grundades av Godfred och detta visar tydligt att handeln var en viktig inkomstkälla för kungarna. Lund grundades vid 900-talets slut under Sven Tveskäggs regeringstid. Skåne som vid denna tiden tillhörde Danmark De arkeologiska fynden tyder på ett snabbt genomfört grundande av staden.


5. Jämförelse av de kungliga motiven


5.1 Religionen


Den förkristna nordiska religionen var inte en dogmatiskt enhetlig religion. Den hade inga dogmatiska skrifter, ja inga skrifter överhuvudtaget utan den religiösa traditionen fördes vidare muntligen från generation till generation. Kulten på det privata planet var främst en fruktbarhetskult, där kvinnan verkar ha spelat en stor roll. Det offentliga nationalblotet leddes av kungen och han hade ett ansvar för dess utövande men också för att det lyckades. Resultatet visade sig i hur välsignat riket blivit gällande årsväxt, freden i riket och eventuell krigslycka. Om folket inte var nöjt med kungens religiösa insatser kunde det avsätta honom. Den roll de svenska kungarna spelade i kulten gällde även de danska kungarna. Religionen var i det skandinaviska området enhetlig av vad vi kan utläsa ur det material som finns bevarat från vikingatiden och framåt i tiden. Enhetligheten bestod i att den religiösa föreställningsvärlden var gemensam. Kungamakten saknade den kontroll över religionen som fanns i den kristna världen i och med att den förkristna nordiska religionen inte hade något prästerskap eller central dogmatisk lära. Genom kristendomen kunde kungarna dock utöka sin makt över religionen då det i den nya religionen fanns en struktur som kunde kontrolleras av kungamakten. I det danska kristnandet ser vi tydligt hur kungarna ser sig själva som ledare för en nationalkyrka och försöker komma undan Hamburg-Bremens inflytande över landet. Den hedniska religionen får ses som ett skäl för både de danska och svenska kungarna att föredra kristendomen före den inhemska religionen.


5.2 Utrikespolitiska aspekter


Danmark kristnades ungefär 100-150 år innan Sverige vilket får tillskrivas landets geografiska läge - det ligger på kontinenten. Kristna impulser nådde Danmark tidigt och redan vid 700-talets början skedde det första missionsförsöket som dock misslyckades. Det frankiska riket och senare det tyska riket bedrev svärdsmission och närmade sig sakta men säkert det danska området. Danskarna hamnade i det frankiska och tyska intresseområdet och dessa regenter försökte både med vapen och genom kristendomen öka sitt maktinflytande över det danska riket. För Sverige var det Danmark som var det stora hotet och den ledande makten under tiden 800-1040 i Skandinavien. Det tidigare danska kristnandet gjorde statsbildningen starkare än vad den ännu var i Sverige. För Danmark betydde en starkare statsbildning att det blev lättare att stå emot trycket från det tyska riket. Som tidigare nämnts kan Harald Blåtands övergång till kristendomen förstås som ett sätt att komma undan det tyska inflytandet som den tyske kejsaren hade över kyrkans missionsverksamhet i Norden. Genom att själv bli kristen och verka för kristendomens utbredning i riket kunde han få kontroll över kyrkan och samtidigt stärka sitt rike. Ett tidigt nordiskt uttryck för detta är den danska Jellingestenen som vittnar om hur Harald Blåtand skulle ha kristnat Danmark.
 I fråga om tiden för kristnandet och de makter som drev på processen skiljer sig Sverige och Danmark åt, men för båda länderna bidrog kristendomen till en starkare statsbildning som stärkte riket. Det gemensamma för de båda länderna är att ett hot utifrån drev på kristnandeprocessen och att kristnandet skedde parallellt med riksenandet i både Danmark och Sverige.


5.3 Handeln


Inkomsterna från handeln var viktig för de skandinaviska regenterna. Från den kom en stor del av de medel kungarna behövde för sitt uppehälle. Det är därför rimligt, att som Peter Sawyer anta, att kung Björn på Birka sände efter missionärer för att få dit kristna handelsmän. För alla skandinaviska kungarna var handeln viktig. I länderna är det troligt att Handelsinkomsterna skulle öka om de många kristna handelsmännen kunde utöva sin religion på handelsplatsen.


5.4 Skillnader mellan Danmark och Sverige


Den stora skillnaden mellan Sverige och de övrig länderna är, som jag tidigare beskrivit, tidsskillnaden. Danmarks kristnande skedde omkring 100 år tidigare än i Sverige och måste tillskrivas landets läge på kontinenten. Den politiska påverkan från Frankerriket och det tyska riket är avgörande i sammanhanget. Likaså är en trolig förklaring att Danmarks yta var mindre och därför kunde kristendomen lättare spridas på en kortare tid. Sverige var ett avsevärt mycket större land till ytan och geografiskt låg det inte på kontinenten samt att det bestod av flera olika folk och kulturer.


5.5 Lund


Att Sverige påverkades från flera håll än från missionärer ser man om man söker i närområdena i Sverige. I Skåne som tillhörde Danmark grundades staden Lund i slutet av 900-talet under Sven Tveskäggs regeringstid. Tack vare senare års de kronologiska provtagningarna från de djupast liggande kulturlagren har inte bara en träkyrka med gravar kunna dateras till Sven Tveskäggs tid utan indikationer finns också på att vissa gator, tomtgränser och brunnar liksom tillhörande bebyggelser hade samma ålder.


Ser vi Lund i ett större perspektiv var dess snabba utveckling jämförbar med städer grundade på kungligt initiativ omkring eller strax före år 1000 i England, Norge och övriga Danmark. I hela Nordeuropa utvecklades under denna tid orter som till sin funktion var politiska och religiösa centra. Nya kristna samhällen som Trondheim och Lund hade på goda grunder lagts i trakter eller i närheten av orter där stormän hade äganderätt och inflytande. Under Järnålder och vikingatid blomstrade den rika hantverks- och handelsplatsen Uppåkra en och en halv mil från Lund. Med Lunds tillkomst förlorade den mindre tätorten sin betydelse under 1000-talet.


6. Religionsskiftet i Norden


6.1 Skiftet av religion


Här finns två inriktningar som talar om Sveriges kristnande, dels Bertil Nilsson som menar att det inte finns några belägg för några våldsamma religionsstrider.


Och sedan religionshistorikern Gro Steinsland ger i artikeln Religionsskiftet i Norden - et dramatisk ideologiskifte
 sin syn på kristnandet i Norden, genom att utgå från den gamla religionen och dess betydelse för förloppet. Hon anser att hedendomen och kristendomen var svåra att skilja åt som religionstyper. Hedendomen var en religion som var en typisk folkreligion och kristendomen var en universell frälsningsreligion spritt över folkgrupper och landområden.
 Inom historievetenskapen går hon emot föreställningen att hedendomens polyteism skulle ha varit för svår för nordborna och att polyteismen är ett primitivt förstadium till monoteismen. Tanken att det därför skulle ha varit lätt för den nordiska människan att lämna hedendomen bestrider hon. Denna föreställning beror på bristande förståelse av den gamla religionens djupa fäste i det sociala livet. En religion är inte bara föreställningar om gudar utan också uppfattningen om världen, människan och samhället. Steinsland går också emot förfallsteorin som innebär att människornas tillit till de gamla gudarna började avta under 900-talet. Hon finner inga argument som kan styrka denna uppfattning. Den nye guden prövades mot de gamla och detta visar att man inte antog den nya religionen för att den var mer intellektuell eller mer värd än hedendomen. Kristus ansågs vara starkast och kunde bäst klara av att hjälpa människan i sin tillvaro. Nyttoaspekten är framträdande vid religionsskiftet. Hedendomen var i det förkristna samhället en integrerad del och man hade inte heller begreppet religion i språket utan benämnde religionen med sed. Individen var en naturlig del av både kultgemenskap och social gemenskap. Genom namngivningen togs man upp i släktkretsen och därmed också i gemenskapen med gudarna som allt liv var beroende av. I hedendomens väsen som etnisk religion låg det faktum, att den lätt skulle kunna lösas upp om samhället förändrades. I ättesamhället fyllde hedendomen en samhällelig funktion och när denna samhällsform gick under försvann även hedendomen. Det var inte så att kristendomen bättre kunde svara mot det religiösa behovet i ättesamhället. Istället kom denna nya religion att medverka till det gamla samhällets upplösning. Mot denna bakgrund kan hela det nordiska kristnandet förstås. Införandet av kristendomen och hedendomens undergång sker samtidigt med kungamaktens konsolidering. Här visar Steinsland på hur detta i Norge sker samtidigt med rikssamlingen och omformningen av samhället. Den nya religionen gav kungadömet en ideologisk grund samtidigt som den främjade övergången från ättesamhälle till statssamhälle. Införandet av den nya religionen skedde under en kort tid även om missionerandet pågått en tid. Det skulle dock dröja århundraden innan kristendomen slagit igenom både andligt och socialt. Den nya läran innebar ett verkligt ideologiskt brott mot det gamla. Kristendomen och hedendomen var i sig två helt olika religioner. Den kristna tron var en allomfattande frälsningsreligion som vilade på dogm och lära medan hedendomens grund var kulten och riten. Människans förhållande till gudarna i hedendomen kan beskrivas som ett vänskapsförhållande mellan gudar och människor. I kristendomen underkastas människan guds allmakt. Kulten i hedendomen speglade samhällets kollektiva drag och handlade om att upprätthålla släktens liv och välbefinnande, vilket skedde genom att blota till makterna. Dödsföreställningarna verkar också ha varit kollektivt präglade, i det att de dödas existens tänktes fortsätta i nära anknytning till den levande släkten. Kristendomen tog å andra sidan sikte på den hinsides världen. Individen sattes i centrum, själen var odödlig och kunde räddas till ett evigt himmelskt liv. Religionsmötet innebar på det sociala planet en konflikt mellan en internationellt orienterad kungamakt och en hednisk, bofast bondebefolkning. I hedendomens polyteism fanns också många gudinnor. Kristendomen hade en monoteistisk och patriarkal gudsbild. Införandet av den kristna gudsbilden ändrade på könsroller och kvinnosyn i Norden. I och med att de kvinnliga makterna försvann ur gudsbilden utestängdes kvinnor från de kultfunktioner de hade haft i hedendomen. För etiken innebar skiftet av religion en stor omställning genom kyrkans lära som omgärdade livet för den enskilde från livets början till dess slut. Kvinnornas verksamhet låg huvudsakligen inom den privata sfären, till skillnad från männen, som till stor del verkade inom den offentliga.
 Det nyfödda barnet skulle genom dopet inlemmas i kyrkan. Stränga regler sattes för ingående av äktenskap. Sexuallivet och matseder reglerades efter kyrkans kalender av fastedagar och högtidsdagar. Den avlidne skulle jordfästas på kyrkogården och inte i släktjorden. Skaldediktningen, liksom runinskrifter, tyder på att människor upplevde religionsskiftet på ett genomgripande sätt. Av detta kan vi sluta oss till att religionsskiftet var ett kraftprov mellan två dynamiska religioner. Kristendomen segrade inte över hedendomen för att den gamla religionen var i upplösning. Den gick under för att den inte passade in i de nya maktpolitiska förhållandena. Striden mellan den gamla och den nya samhällsordningen utkämpades på ett ideologiskt plan som en strid mellan två olika former av religion.


6.2 Riksenandet


I Skandinavien skedde riksenandet samtidigt med att länderna kristnades. Att det finns ett samband däremellan är sannolikt. Kristendomen kunde styrka de nya politiska enheterna genom att kyrkan kunde stärka de kristna kungarnas position bland befolkningen ute i landet. Från missionärernas sida sett skulle de genom att öka en kungs makt, dra nytta av att en starkare kung bättre kunde stödja utbredandet av den nya tron.
 Kristendomen, som kom från Europa, var anpassad till ett statssamhälle och var i sig själv individualistiskt präglad. En fråga som jag inte kan besvara, men som är en fortsättningsfråga för ämnet, är om kristendomen gav en samhällsförändring, eller om det skedde en samhällsförändring som gav en grund för kristendomen. Med Steinslands definition av hedendomen som en integrerad del av samhället, och uppfattningen att hedendomen inte var i något upplösningstillstånd under vikingatidens slut, kan man sluta sig till att samhället inte var i någon större förändringsfas. Kristendomen startade därmed en samhällsförändring. Om man vänder på Steinslands antagande blir resultatet att religionen och samhället var i ett upplösningstillstånd och att kristendomen bara påskyndade förändringen. Vad jag kan sluta mig till är dock att kristendomen verkade som en pådrivande faktor i rikssamlingen.


7. Sammanfattning


Genom kristendomen ökade kungarnas och ämbetsmännens makt på ett flertal områden i samhället. Världen blev allt mindre, länderna kring Sverige kristnades. Det slående är också att riksenandena sker samtidigt med kristnandet, vilket visar på kristendomens statsbärande funktion. Steinsland pekar på hur kristendomen ger en samhällsomformning som går från ett kollektivt ättesamhälle till ett individuellt statssamhälle. Den gamla religionens samhälle löses upp av kristendomen, som används av kungarna för att legitimera den nya samhällsordningen. Motiven i sig själva visar på hur svag kungamakten var i Sverige under den hedniska tiden. Tinget begränsade kungens makt kraftigt. Det gjorde också den gamla religionen som kungen inte fullt bemästrade. Dessa två motiv är inhemska medan handeln och de utrikespolitiska aspekterna är beroende av utländska förhållanden. Den religiösa aspekten hos regenten är inte oväsentlig men är svår, om inte omöjlig, att verifiera. Det troliga är att en kristen och sant troende regent verkade innerligare för kristendomen, än en inte troende. Antagandet att kristendomen stärkte kungamakten anser jag är riktigt och detta framkommer väl i mitt studium. När t.ex. Kung Klodvig utövade ett betydande inflytande. Han sammankallade kyrkomöten (Synoder eller koncilier - terminologin varierar) inom sitt rike, vilka huvudsakligen utgjordes av biskopar men också av lekmän.


Att kristnandet var en anpassning till Europa framgår väldigt klart. Man ville integrera det nordiska samhället med det kristna Europa. Mycket talar för att t.ex. Harald av Danmark genom kristendomen skapade ett likadant statssamhälle som fanns i södra Europa. Därmed skulle han inte så lätt bli överkörd av den tyske kejsaren Otto I. För Västeuropa var det i det långa loppet bra att motståndarna i norr fick samma typ av samhälle och därmed blev lika sårbara. För Harald betydde kristendomen ett rikssamlande och en ökad makt i samhället. Flertalet kristna kungar i Danmark efter Harald Blåtand såg sig som ledare för en nationalkyrka. Detta visar sig genom att de vänder sig bort från Hamburg-Bremen och dess inflytande. Istället hämtas präster och biskopar från England för att på så sätt minska den tyska makten över den danska kyrkan. Det tyska inflytandet tar slut när Norden 1104 blir ett eget ärkebiskopsdöme, något som innebär att de danska kungarna också blir herrar i sin egen kyrka.


I kristendomen fick kungarna en helt ny makt över religionen, men också ett slags kontrollsystem över folket som var tvunget att delta i kyrkans aktiviteter och därmed lättare kunde kontrolleras. Samtidigt fick kungarna genom kyrkan nya och bättre utbildade tjänare. Införandet av kristendomen skedde under en kort tid, men det tog lång tid för den nya religionen att verkligen slå igenom helt och fullt. Upproren i Sverige och Danmark visar att processen inte gick över en dag utan ägde rum under en lång tidsrymd. De gamla traditionerna var djupt rotade och under en övergångstid verkar det som om gamla hedniska traditioner varit tillåtna.


Sammanfattningsvis har jag i denna uppsats fått fram att kungarna i både Danmark och Sverige ökade sin makt genom kristendomens införande, och att motiven för de svenska kungarna också gällde för de danska med smärre modifieringar, som till exempel den utländska hotbilden och den geografiska beskaffenheten. Jag har även försökt se hur riksenandena och kristendomen påverkade varandra för att få en helhetsbild av kristnandeprocessen. Det verkar som om kristendomen blev ett medel att nå ett effektivt riksenande i Skandinavien.
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