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Abstract 
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The written sources concerning the process of christianization in Sweden has for a long time 
been limited to two main texts, Rimberts vita of St. Ansgarius and Adam of Bremen´s History 
of the bishops of Hamburg. This is due to a rigid source criticism in the beginning of the 20th 
century, which put other material – in particular the norse sagas – out of consideration. The 
last twenty years however, new questions have been raised concerning the christianization, 
partly because of new archaeological findings, new interpretations of the significance of 
runic stones and the recent debate about the formation of the Swedish medieval kingdom. 
The subject has been discussed from many different angles, and with a lot of scholarly effort. 
 
This text raises the question whether the christianization of Sweden was a peaceful or violent 
process, and investigates the possibility of answering the question through an analysis of all 
the relevant written material available and in the light of recent archaeological findings. 
There are several methodological problems pertaining to written material from the early 
middle ages which are raised and discussed. The sources are initially presented from a criti-
cal viewpoint, and then the material is analyzed with a matrix construed from the categories 
Wortmission, Tatmission, and Schwertmission, each with subdivisions drawn from the texts. 
The author contends that the source material conclusively supports that the christianization 
was a violent process and also a fairly rapid one.  
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”Bilden av Sveriges kristnande bygger på  
frånvaron av relevanta uppgifter…” 

Jan Arvid Hellström 

 
Förord 
 
Det finns få saker i historien som är så fascinerande som stora och våldsamma omvälvande 
händelser. Romarrikets fall, Franska revolutionen, Andra världskriget – vi skulle kunna göra 
en historiens ”tio-i-topplista” över ”häftiga” förändringar. I svensk historia skulle kanske en 
sådan lista innehålla Stockholms blodbad, Gustav III’s död eller 1809 års krig? Andra omväl-
vande händelser var kanske inte lika omstörtande medan de pågick, men kanske ändå kan 
sägas ha haft mer omfattande verkningar än de mer spektakulära. Två sådana ”lugna” för-
ändringar är Industrialiseringen och övergången till Kristendomen. Införandet av kristen tro 
och kult i Sverige kan också jämföras med industrialiseringen: de var bägge genomgripande 
processer som pågick under en lång tid, som på sikt påverkade - och påverkar - alla invåna-
re, de innebar ett radikalt brott med tidigare tros- respektive produktionssystem och de led-
de på sikt till helt nya rättsliga, kulturella och politiska föreställningar. Båda dessa föränd-
ringar hade också sin bakgrund utanför Sverige. Skillnaderna är givetvis betydligt fler än 
likheterna, framför allt har en historiker en betydligt större mängd relevant källmaterial för 
att studera industrialiseringen än för att studera kristnandet.  
 
All forskning om Sveriges kristnande utgår från en relativt liten och begränsad mängd berät-
tande källor. Bristen på källor från svensk medeltid kan å ena sidan upplevas som ett pro-
blem, det är svårt att säkerställa ”hur det egentligen var”. Å andra sidan är bristen på källor 
en tillgång – det gör området överskådligt, det är förhållandevis lätt att sätta sig in i och det 
gör också att nya tolkningar kan berika forskningen. Själv har jag återvänt till källmaterialet 
om och om igen under de senaste tjugo åren, och sett hur diskussionerna tagit ny fart genom 
att arkeologer, konsthistoriker, runologer och andra tagit sig an ämnet utifrån nya infalls-
vinklar och med delvis nytt källmaterial. Därför är det på sin plats att ännu en gång ta fram 
de berättande källorna och läsa om dem med ”nya glasögon”. 
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1. Sveriges kristnande som källkritiskt problem 
 

A. Inledning, syfte och disposition 
Alltsedan början av 1900-talet, då den stränga källkritiken dömde ut det isländska sagamate-
rialet som just sagor, så vilar vår bild av Sveriges kristnande till stor del på två källtexter, 
Rimberts Ansgars liv och Adam av Bremens Historien om Hamburgstiftets biskopar. Det finns ett 
antal berättande källor utöver dessa, men trots att ämnesområdet engagerat många under 
lång tid så har det så vitt jag förstår inte gjorts några allvarliga ansatser till en samlad över-
sikt av hela källmaterialet. Efterhand som till exempel arkeologiskt fyndmaterial ställer oss 
inför nya frågor så blir det mer och mer aktuellt att även ställa dessa frågor till de berättande 
källorna, och också ge alla källor en möjlighet att svara. Samtidigt har området ”Sveriges 
kristnande” en mängd infallsvinklar, och trosskiftet för cirka tusen år sedan har engagerat en 
stor mängd forskare som från skilda utgångspunkter har lagt fram teorier om och förklar-
ingar av kristendomens införande. Några av dem är riktigt fantasifulla, men de flesta har 
ganska ”torrt på fötterna” – vilket inte innebär att de kommer till liknande slutsatser, det är 
snarare så att det man kan enas om när det gäller kristnandet är att det är svårt att enas.  
 
Det är inte min avsikt att försöka redovisa diskussionerna omkring varje enskilt problem, 
men en viss bakgrundsbeskrivning är svår att undvika. Syftet här är att göra en genomgång 
av källmaterialet och lyfta fram vad de enskilda källorna har att säga om hur religionsskiftet 
faktiskt gick till – vilka metoder användes? Jag kommer här att först presentera själva områ-
det och forskningsläget, samt ett antal metodologiska frågor. Därefter kommer en stor del av 
källmaterialet som berör området att redovisas, varpå följer en genomgång av vad de olika 
källorna kan bidra med för att besvara frågan om hur kristnandet gick till. Det är min för-
hoppning att denna text kan avslutas med ett något så när säkert svar. 

B. Frågeställning och metod 
Innebar kristnandet en successiv förändring där förkristen och kristen religion samexisterade 
under en längre period, eller var det ett dramatiskt och konfliktfyllt skeende under en gans-
ka kort period? Detta är en av de frågor som delar forskningen i två läger, vilket gör den 
ännu mer intressant – vad beror oenigheten på? Vad berättar källorna egentligen? Var mis-
sionstiden en lång period av fredlig samexistens mellan hedningar och kristna, eller var det 
en period av hårda konflikter där kungliga initiativ avlöstes av ”hedniska reaktioner” med 
förföljelser och avrättningar av missionärer? Skedde kristnandet genom ett fredligt gemen-
samt beslut vid en tingssammankomst eller drevs kristnandet igenom av en uppåtsträvande 
kungamakt med våld, mot ”folkviljan”? Kort sagt: var kristnandet en fredlig eller våldsam 
process? För att besvara frågan kommer innehållet i de berättande källor som talar om mis-
sionens metoder att refereras och analyseras genom att indelas i olika kategorier. Detta inne-
håll jämförs med arkeologiskt fyndmaterial som har beröring med kristnandeprocessen. Jag 
har gjort ett urval ur det arkeologiska materialet och diskuterar olika fyndkategorier på en 
mer översiktlig nivå, vilket i sig inte påverkar jämförelsens resultat. Olika metodologiska 
svårigheter diskuteras vidare i del 1 D nedan. 
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C. Problemområde, bakgrund och forskningsläge 
Vad innebar kristnandet? 
Kristnandet var ett skeende på flera olika nivåer, både diakrona och synkrona, och Jan Arvid 
Hellström har preciserat tre olika nivåer som kan tjäna som en utgångspunkt.1 Den första 
nivån är ett individuellt trosskifte, med exempel som Hergeir eller Frideborg.2 Förutom berät-
telsen om Ansgar så är de enda källor som antyder ett individuellt kristnande före 1000-talet 
arkeologiska fynd och runinskrifter, ett källmaterial som är både mångtydigt och svårtolkat. 
Hellströms andra nivå är den kollektiva, som avser större befolkningsgruppers övergång till 
den nya religionen. Det finns också källor som talar om ett kollektivt kristnande, både med 
och utan hövdingars eller ”kungars” inblandning, till exempel Rimberts beskrivningar av 
”svenskarnas” omvändelse eller Adam av Bremens påståenden om hur Adalvard ”vann hela 
värmlänningarnas folkstam för Kristus”3. Den tredje nivån kallar Hellström den rättsliga, 
något som behöver diskuteras: enligt Hellström skedde den ”officiella” övergången till kris-
tendomen genom ett gemensamt beslut på ett (flera) ting4 – ett påstående som dock inte har 
direkt stöd i något källmaterial. Det som saknas på Hellströms ”rättsliga” nivå är att krist-
nandet också innebär en politisk och en organisatorisk omvandling. Det finns en kronologisk 
överensstämmelse mellan kristendomens införande och det politiska skeende som brukar 
kallas ”riksenande”, kungarna ges en stor roll i trosskiftet i en stor del av källmaterialet, och 
beskrivs också ha haft inverkan på de beslut som ledde till kristnandet. Parallellt med den 
politiska nivån finns en organisatorisk nivå som är en ytterligare kvalificering av Hellströms 
rättsliga nivå – att Sverige blev en del av den katolska kyrkans organisation med allt det in-
nebar av nya kultiska bruk, bygge av kyrkor, krav från påvedömet på prestationer och un-
derordning och inte minst dess nya rättsuppfattning ger eko i brevmaterial, diplom och i de 
landskapslagar som skrevs ner på 1200- och 1300-talen.  
 
Det förefaller ganska självklart att den förändring som kristnandet innebar skedde på olika 
nivåer, det som är svårast att belägga är den personliga, individuella omvändelsen och dess 
omfång.5 Vad omvändelsen faktiskt innebar för den enskilde individen är omöjligt att säga, 
och frågan är om den faktiskt hade någon inverkan mer än kanske att ”bereda marken” för 
missionärernas ankomst.6 Även den kollektiva nivån är svår att belägga och de källor som 
talar om denna har en uttalad kristen tendens. Materialet är betydligt rikare vad gäller den 
rättsliga/politiska nivån (och kanske än mer den organisatoriska, åtminstone från och med 
1100-talet). Jag kommer här till största delen att behandla källornas uppgifter om kristnan-
dets ”officiella” nivå, och begreppet ’kristnande’ används därmed i första hand som syftande 
på en övergripande förändring av samhällssystemet. 
 
Var och när skedde kristnandet? 
Att tala om Sveriges kristnande innebär en (oavsiktlig?) anakronism eftersom detta förutsät-
ter en geografisk och politisk enhet som inte var för handen för tusen år sedan, det medeltida 
Sverige var ett heterogent område indelat i regioner som styrdes av lokala härskare, höv-
dingar eller ”stormän”. Det skulle kanske vara möjligt att i stället tala om Nordens eller 
Skandinaviens kristnande,7 vilket å ena sidan kan göra det tydligare att kristnandet var pa-
rallella skeenden i Nordens tidigmedeltida riken, å andra sidan komplicerar frågan ytterliga-

                                                 
1 Hellström 1996 sid. 163-202 
2 VA kap. 11, 20 
3 VA kap. 30 t ex, Adam III kap. 17 
4 Hellström 1996 sid. 199 f 
5 I detta sammanhang diskuteras runstensmaterialet, se t ex B Sawyer 1991 eller Beskow 1994 
6 Hellström anser att den kultiska förändringen är den avgörande, se Hellström 1996 s 168 ff, 176 ff 
7 Jfr Sawyer et al 1987 
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re när det till exempel gäller missionsvägar eller beroenden. Och samtidigt som kontakterna 
mellan Danmark, Norge och Sverige var ganska täta, både fredliga och krigiska, så finns det 
distinkta hållpunkter när det gäller kristnandet i vart och ett av ländernas historia och pro-
cessen ser också något olika ut. Kontakterna mellan Island och Norge, men även Sverige, var 
många och intensiva under 900-, 1000- och 1100-talen, och Islands kristnande skiljer sig från 
de övriga nordiska länderna på vissa punkter. En stor del av det nordiska källmaterialet 
kommer också därifrån. När det gäller Finland så finns det skäl att anta ett betydligt större 
inflytande österifrån än i de övriga nordiska länderna, och kristnandet av Nyland och Egent-
liga Finland västerifrån kan ha inletts i och med ”Erik den heliges korståg” men med större 
sannolikhet under Birger Jarls tid. Jag kommer här att koncentrera mig på att försöka klargö-
ra vad källorna säger om kristnandet av Sverige i första hand men Danmark, Norge och Is-
land kommer ofta att återkomma nedan. Finlands kristnande kommer däremot inte att berö-
ras, delvis på grund av min oförmåga att läsa finsk litteratur, men även därför att kristnan-
dets samband med den svenska kolonisationen gör att skeendet faller utanför den här aktu-
ella tidsperioden. 8 Jag använder begreppet ’Norden’ som en samlande beteckning för det 
västnordiska området, och ’Sverige’ används för de geografiska regioner som kom att utgöra 
grunden för det blivande kungariket. 9 
 
Sveriges kristnande var en process över lång tid och det är möjligt att fastställa skeendets 
kronologi i stora drag, även om osäkerheten är stor om de inledande århundradena. Om vi 
godtar synen på kristnandet som en process på flera olika nivåer, vad rör det sig ungefär om 
för tidsperiod? Även här finns olika ståndpunkter: en ”extrem” som menar att ett individu-
ellt kristnande kan sägas ha inletts redan på 300-talet genom enskilda nordbors kontakter 
med arianska goter vid Limes, 10 en ”traditionell” som ser kristnandet som inlett med Ans-
gars första besök i Birka år 829, 11 och en ”politisk” som ser kristnandet som en del av ett 
förändrat överherravälde på 1000- eller 1100-talet.12 Birkeli har periodiserat Norges kristnan-
de i tre faser som han kallar ”infiltrationsfasen”, ”missionsfasen” och ”etableringsfasen”. 
Ann-Sofi Gräslund menar att ungefär samma periodisering kan gälla för Sverige, men vän-
der sig mot begreppet ’infiltration’ som för henne har negativa konnotationer.13  De berät-
tande källorna täcker endast de två sista faserna, och det kronologiska skeendet kan kanske 
också kopplas till kristnandets olika nivåer – under missionsfasen (från och med 700-talet 
kanske) kan vi börja studera processen, och från etableringsfasen (från 1000-talets andra 
hälft) är det möjligt att diskutera omvändelse på alla tre nivåerna. Kungars och stormäns 
omvändelse innebar på intet sätt att kristendomen infördes över hela ”riket”: ”Recent studies 
have suggested that in most parts of rural Europe Christianization was a very slow process. 
Even in France it was far from complete in the sixteenth century.”14 Jag avser inte att studera 
mentalitetsförändringar som trosskiftet innebar över tid utan kristnandet som samhällsför-
ändring, och de flesta ser denna som i stort sett genomförd i mitten/slutet av 1100-talet.15 
Förändringar på den politiska/organisatoriska nivån, framför allt vad gäller Kyrkans infly-
tande, kom sedan att pågå under hela medeltiden. Jag begränsar här diskussionen till en pe-
riod från 800-talets början till 1200 ungefär – inrättandet av ärkebiskopssätet i Gamla Uppsa-
la 1164 får bli en slutpunkt, efter detta kan vi nog tala om det kristna kungariket Sverige.  

                                                 
8 För kristnandet av Finland, se Lehtosalo-Hilander i Sawyer et al 1987 s 31-35, Gräslund 2002 s 24 f 
9 Ungefär enligt Arkeologisk regionindelning 1979 (Hyenstrand 1996 sid. 32 ff ) som dock inte innefattar norra Svea-
land eller Norrland 
10 Framför allt Hyenstrand 1996 men även Hellström 1996, sid. 166 t ex 
11 Så t ex Schmid 1934 och Nerman 1945, Lundén 1983, Hallencreutz 1993  
12 Palme 1959, Sawyer 1991, Lindkvist 1996- men även Lindström 2006 kan tolkas i den riktningen 
13 Gräslund 1996 s 38, Gräslund 2002 s 19 ff; för Birkeli se a a och där anförd litteratur 
14 Sawyer et al 1987 s 83 
15 Kumlien 1962 menar att Nicolaus Breakspears besök 1153 utgör en exakt tidpunkt för kristnandet 
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Vem eller vilka kristnade Sverige?  Varifrån? 
Såväl runstensmaterialet och kyrkoarkitekturen som uppgifter i de västnordiska berättande 
källorna tyder på att missionen från England inledningsvis varit mer betydande än den från 
Tyskland. Frågan gäller alltså varifrån kristendomen först kom till Sverige – Tyskland eller 
England? Eller kom den österifrån, från Kievriket eller Bysans, eller söderifrån, från det väst-
romerska riket? Förutom det fåtal som kanske omvändes av Ansgar (som var en av de få 
tyska missionärerna), så är det omöjligt att säkert belägga ett individuellt kristnande tidigare 
än 900-talet, och då genom gravgåvor av vilka ett fåtal har tolkats som bysantinskt influera-
de, men framför allt genom ett kristet gravskick (se nedan). Runstensresarna kan också antas 
ha mött kristendomen både i öster- och västerled. Vid 900-talets slut blev Danmark ett kristet 
land (genom Hamburg-Bremenstiftets försorg?) men till och med Adam av Bremen talar om 
influenser från England – i Norge, i Danmark men också i Sverige under 900- och 1000-talen. 
Mission från England kan även ha nått Sverige via Knut den stores nordsjöimperium under 
1000-talets första fjärdedel.16 De senare missionärerna, till exempel Eskil och Botvid, har även 
de anknytning till England. Det saknas i stort sett stöd i det tidiga runstensmaterialet för en 
tysk mission, det nordiska textmaterialet talar uteslutande om engelsk, och de flesta forskare 
accepterar också att det engelska inflytandet har varit stort, till exempel inom liturgin eller 
den kyrkliga rätten.17 
 
Ett kollektivt kristnande kan ha förekommit under vikingatågen till England, lokala höv-
dingar kan ha genomfört ett lokalt kristnande vid sin hemkomst ur väster- eller österled, men 
källorna talar om både den engelska och den tyska missionen på 1000-talet som riktad mot 
”kungar” – mission egentligen bara i samband med att Sigfrid döper Olof Skötkonung, där-
efter beskrivs Sveriges kungar som kristna.18 Generellt kan sägas att den äldre missionen 
primärt syftade till en hel folkgrupps (gentes) övergång till den kristna tron,19 och i första 
hand förefaller ha riktats mot härskare – vilka i sin tur kunde dra nytta av Kyrkans resurser 
och erhålla en förändrad status, som kristna makthavare. Härskarens övergång till kristen-
domen sågs som liktydig med hela folkets. Det finns även en geografisk koppling mellan 
kristnandet och riksenandet – vilken/vilka delar av Sverige kristnades först? De berättande 
källorna såväl som arkeologin pekar på att kristendomen har sina äldsta rötter i göta-
landskapen, och en stor del av forskarna menar idag att ”Svearikets vagga” står att finna i 
gränsområdet mellan Väster- och Östergötland, åtminstone i den meningen att de första 
kungarna förefaller ha haft en anknytning dit, de som också var Sveriges första kristna 
kungar. 20 
 
Hur gick kristnandet till? 
Den förkristna officiella kulten ägde rum vid speciella tillfällen, vår och höst, och samman-
föll med lagting och marknad. Man offrade för god årsväxt och fred och tog orakel. Det pri-
vata kultutövandet antas ha varit bundet till gården, ätten och förfäderna, och fruktbarhe-
ten.21 Förmodligen innebar trosskiftet en radikal brytning med tidigare kultutövning, vilket 
kan ha utmanat folkets uppfattning om härskarens traditionella funktioner.22 Diskussionen 
har på senare tid rört eventuell kontinuitet mellan förkristen och kristen religion, men svå-

                                                 
16 Stefan Brink hävdar att vi här kan se ursprunget till sockenorganisationen, se Brink 1991 sid. 114 ff 
17 Hellström 1996 s 190 
18 Med undantag för Blot-Sven, på 1070-talet (?) vars existens är osäker 
19 Sawyer et al 1987 sid. 8 
20 Till exempel Sawyer 1991, Larsson 1998, Lindström & Lindström 2006 
21 Ström 1985 s 76-93 
22 Denna fråga är omdiskuterad och vilken som var härskarens faktiska roll osäkert. Förmodligen hade han dock 
en ledande roll i kulten, se Ström 1985 s 81 f. Vissa har hävdat ett sakralt kungadöme i Norden under förkristen 
tid, Palme 1959 s 37 t ex, något som är mycket tveksamt. 
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righeterna med att diskutera kultisk kontinuitet är mycket stora – vi vet inte mer om den 
förkristna religionen23 än gudanamn, spridda notiser om kultiska bruk, kristet tendentiösa 
skildringar av blodsoffer och landskapslagarnas informationer om hedniska bruk som är 
förbjudna. 24 Därmed kan vi inte veta om en tidig kristen rit (till exempel kringbärandet av 
Sankt Eriks skrin på åkrarna runt Uppsala) faktiskt har en förkristen motsvarighet. Att en 
liknande förkristen rit nämns i en (kristen) källa från annan plats än Sverige ger oss inte rätt 
att hävda mer än möjligheten av att det kan vara så. Man har också försökt isolera ett förkris-
tet innehåll i den tidiga kristna förkunnelsen, genom att jämföra den förkristna religionens 
förmodade tros- eller kultinnehåll med den kristna.25 Även detta blir till stor del spekulatio-
ner, och detsamma gäller eventuell kultplatskontinuitet: de flesta arkeologer är mycket tvek-
samma till att förkristna tempelbyggnader funnits över huvud taget.26 Charlotte Fabech me-
nar att den förkristna offerkulten genomgick en förändring på 500-talet, och att man övergick 
från offer i våtmarker och mossar till kultutövning i hall- eller gästabudsbyggnader på stor-
mansgårdar, men detta är inte detsamma som förekomsten av ”hedniska tempel”.27 Bröder-
na Lindström hävdar ändå att ”Vi vet ju att man inte bara ofta byggde kyrkor på gamla hed-
niska samlingsplatser, utan att man till och med kunde överta hednatempel och ”rena” dem 
med rök och vigvatten, och sedan kalla dem kyrkor.”28 Detta påstående kan de möjligen 
grunda på ett brev från Gregorius den store till missionären Augustinus i England där påven 
rekommenderar ett sådant förfarande men detta är det enda belägget, medan en stor mängd 
annat källmaterial talar om raka motsatsen – tempel revs eller brändes, gudabilder revs ner 
och förstördes.29  
 
Under en stor del av 1900-talet utgick forskningen ifrån att trosskiftet var en relativt kort 
period av konflikter mellan de kristna – missionärer och ”kungamakten” – och företrädare 
för den förkristna religionen, ”hedningarna”30 med sitt starkaste fäste i Uppland runt en cen-
tral helgedom i Gamla Uppsala. Framför allt har 1000-talets senare hälft setts som en tid av 
våldsam hednisk reaktion, ”de stora konflikternas tid”, och såväl de berättande källorna som 
runstensmaterialet har åberopats som stöd för detta synsätt.31 Men de senaste decennierna 
har nya tolkningar av materialet kommit att dominera och idag hävdar många att kristnan-
det var en fredlig och successiv övergång, ”en lång utdragen assimileringsprocess.”32 Vissa 
tolkar källornas beskrivningar av ”hedniska reaktioner” som tecken på politiska motsätt-
ningar mellan en ambitiös kungmakt och konservativa stormän, och ser Kyrkan som kung-
arnas ideologiska bundsförvant i riksenandeprocessen.33 Arkeologin anser sig ha vederlagt 

                                                 
23 Jag undviker att använda uttrycket ”fornnordisk”, för mig har det stark anknytning till den utformning  
som ges i Saemunds och Snorres Eddor och som uttrycker en kristet influerad skaldetradition  
24 Många berättande källor som rör svenskarnas förkristna religion är norska eller isländska och starkt tendentiö-
sa, se Lönnroth 1996  
25 Det sägs vara möjligt att hitta belägg för förkristna kultiska bruk i den kristna gudstjänsten och helgonkulten 
långt senare än 1000- och 1100-talen. Frågan är dock om det är möjligt att hävda att den äldsta kristna missionen 
var synkretistisk, jfr Hultgård 1992 
26 De teofora ortnamnen som blivit sockennamn (Odensala, Torslunda o likn) har tagits som intäkt för att kyrkor 
ska ha byggts på förkristna kultplatser. Samtidigt har sådana kunnat arkeologiskt beläggas enbart på ett fåtal 
platser, kyrkorna i Maere eller Frösön t ex; se Gräslund 2002 sid. 32 ff. Gräslund drar dock slutsatsen att arkeolo-
gin klart kan visa att kultplatskontinuitet varit vanlig, se a a sid. 64 
27 Fabech i Gräslund 1992, s 136 f, jfr Lönnroth 1996 s 146 
28 Lindström & Lindström 2006 sid. 94 
29 För diskussionen om förkristna tempel och kultplatskontinuitet, se Nilsson 1992a och där anförd litteratur  
30 Jag använder här begreppet ’hednisk’ som syftande på den förkristna religionen och dess utövare utan någon 
pejorativ avsikt – begreppet har använts tidigare i forskningen och återfinns också i källmaterialet med ungefär 
samma betydelse. 
31 Nerman 1945 s 128, jfr s 142 f; Palme 1959 s 21 t ex, Kumlien 1962 s 280 
32 Hellström 1996 s 202 
33 Till exempel Sawyer 1991, Lindkvist 1996, Lindström & Lindström 2006  
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beskrivningarna av ”hednatemplet” i Uppsala, de berättande källorna har utsatts för förnyad 
kritik, runstenarnas kristna vittnesbörd har satts in i nya kontexter34 och slutsatsen har blivit 
att ”Det finns inga spår av några konflikter mellan företrädare för den gamla och den nya 
religionen […]”35 Samtidigt hävdar andra forskare motsatsen,36 och därmed är det fortfaran-
de motiverat att ställa frågan: var kristnandet fredligt eller våldsamt? 

D. Metodologiska överväganden 
Är det möjligt att svara på frågan? För att kunna säga något om hur kristnandet gick till be-
höver jag gå in i detalj i källmaterialet och analysera vad varje källa för sig har att berätta om 
de metoder som användes för att genomföra religionsskiftet. Det finns dock vissa över-
gripande svårigheter förknippade med tolkningen av källorna som först måste diskuteras.  
 
De berättande källorna till Sveriges kristnande är dels olika sorters material från påvestolen 
och Tyskland, dels nordiskt (framför allt isländskt) saga- och diktmaterial som bland annat 
innehåller berättelser om nordiska/svenska kungars kristnande, och utöver detta tillkommer 
legendmaterial, biskops- och kungalängder, lagtexter och berättande källor av mer perifer 
natur, till exempel kröniketexter. Stor möda har lagts på filologiska utredningar, textanalys 
av handskrifter, analys av källors beroende av varandra och så vidare, för att kunna avgöra 
vilken/vilka källor som kan ses som autentiska och utifrån dessa sedan konstruera både en i 
möjligaste mån historiskt korrekt kronologi, och en tolkning av kristnandet som stöder sig på 
källmaterialet. Svårigheter att komma fram till gemensamt godtagbara resultat genom text-
analys och –tolkning har lett till att bland annat det arkeologiska materialet (gravfynd, grav-
skick, runstensmaterialet och de romanska kyrkorna till exempel) fått en förnyad aktualitet i 
diskussionen om kristnandet under 1990-talet.37 Detta har också påverkat synen på hur tid-
punkten för kristnandet kan bestämmas: nya fynd som daterats till 800-och 900-talen har 
ställt nya frågor och öppnar för nya tolkningar av de berättande källorna. Samtidigt som det 
arkeologiska materialet kan öka vår förståelse för kristnandeprocessen så är denna typ av 
källmaterial i sig självt svårtolkat. Beroendet av de berättande källorna kvarstår, men innebär 
också en rad metodologiska problem för den enskilde forskaren varav jag ska lyfta fram fyra. 
 
Analogiproblemet 
Den norska kristenrätten, till exempel Gulatings- och Frostatingslagen anses vara nedtecknade 
under sent 1000- eller tidigt 1100-tal. De har tolkats som att kristnandet skett genom ett 
gemensamt tingsbeslut. Detsamma gäller beslutet på det isländska Alltinget år 1000 (eller 
995?) som beskrivs i Aris Islendingabók och i Kristni Saga. Kan man i analogi med dessa källor 
anta att kristnandet av Sverige genomfördes efter ett gemensamt (eller flera) tingsbeslut? 
Palme är försiktigt positiv till möjligheten, Hellström och Gräslund utgår ifrån att så var fal-
let (om än från olika utgångspunkter).38 Detta resonemang innebär att det skulle vara möjligt 
att använda källmaterial från Danmark, Norge eller Island när det saknas material från Sve-
rige. Detta är i och för sig inte kontroversiellt, problemet är urvalet: är Snorres sagor om 
Norges kristnande genom Olav Tryggvason och Olav Haraldsson möjliga att använda för att 
analogt skapa en bild av Sveriges kristnande genom Olof Skötkonung eller Inge den äldre? 
Ett annat problem med analogin om tingsbeslutet är att vår kännedom om tingsinstitutionen, 
dess sammansättning, geografiska ”upptagningsområde” och beslutsprocesser också är be-
roende av samma typ av källor som berättar om Sveriges kristnande – romantiserande källor 
                                                 
34 Lönnroth 1996 s 200 f, Hellström 1996 s 185 f, 202 ff; Lindkvist 1996 s 219 ff, Gräslund 2002 s 41 f t ex. 
35 Gräslund 2002 s 127 
36 Se a a s 31 och där anförd litteratur, Larsson 1998 s 207 f 
37 Det arkeologiska materialet har funnits med i diskussionen under större delen av 1900-talet, se t ex Nerman 
1945 eller Palme 1959 sid. 87 ff, 97 ff 
38 Palme 1959 sid. 154, Hellström 1996 s 200 ff, Gräslund 2002 sid. 32 med hänvisning till Hellström 
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från västnordiskt område, eller de ännu senare landskapslagarna som inte berättar särskilt 
mycket om själva tingsinstitutionen. Dessa källor nämner inte alls kristnandet genom något 
tingsbeslut, vilket kan förklaras med att de svenska landskapslagarna tillkommit senare och 
beskriver en situation där kristnandet redan är genomfört, men problemet kvarstår – om 
källor saknas för Sveriges del, kan vi anta att processen i Sverige var ungefär den samma 
som i Norge, i Danmark eller på Island? 
 
Kriterieproblemet 
Även om äktheten hos de berättande källorna numera kan sägas vara väl utredd, så finns det 
en variation när det gäller de övriga källkritiska kriterierna. Analogin med den norska kris-
tenrätten belyser ett problem – de norska lagarna är nära i tid och relativt nära i rummet. Gör 
det dem mer tillförlitliga än de svenska landskapslagarna, som är senare i tid men närmare i 
rum? Adam av Bremen är nära i tid men inte i rummet (för den tid han beskriver). Snorre är 
relativt nära i rummet men inte i tiden.39 Antagligen är såväl den svenska som den norska 
medeltida lagstiftningen beroende av kristen rättsuppfattning,40 de svenska biskopslängder-
na är beroende av Adam (i alla fall vad gäller 1000-talet),41 Adam själv är beroende av munt-
liga beskrivningar av Sverige och samtliga källor – även runstenstexterna – kan uppvisa ett 
beroende av den kristna världsuppfattningen, vilken också tydligt inverkar på källmateria-
lets tendens.42 Kriterieproblemet hanteras olika av de olika forskarna, till exempel så väljer 
Larsson och Lönnroth att värdera det nordiska materialet högre än Hallencreutz eller Hell-
ström,43 och därmed får deras beskrivning av kristnandet olika karaktär eftersom urvalet av 
källor även påverkar sådant som uppfattningen om kronologin eller missionsvägar. Gemen-
samt för det stora flertalet forskare är att de väljer att inte diskutera sina egna urval av källor 
eller problem som sammanhänger med urvalet, utan nöjer sig med att diskutera de källkri-
tiska aspekterna på den/de källor de valt att prioritera.  

Tolkningsproblemet 

Ingen ifrågasätter att runstensmaterialet uppfyller de flesta av de källkritiska kriterierna väl, 
den största delen av diskussionen rör hur inskriptionerna ska tolkas – som vittnesbörd från 
nyligen kristnade, som beskrivningar av släktrelationer för att säkerställa rätt arvsföljd eller 
som reaktioner på en centralmakts ambitioner… Som exempel kan anföras Birgit Sawyers 
tolkning: runstenarna är ett ”krissymptom” som vittnar om en samhällsomvälvning och de 
är resta som uttryck för stöd åt den kristna kungamakten.44 Hallencreutz å sin sida menar att 
runstenarna kan ha rests på platser där de första kristna samlades, innan de första kyrkorna 
byggts, och är ett uttryck för den kristna gemenskapen i det vikingatida samhället.45 Och 
även om runstensmaterialet kanske erbjuder ett svårt tolkningsproblem, så kan liknande 
frågor ställas rörande var och en av de berättande källorna – hur tolkar vi kungalängdens i 
äldre Västgötalagen uppgifter om de första kristna kungarna i Sverige? Hur ska Adams 
uppgifter om samma (?) kungar tolkas? Och om två eller flera källor ger motstridiga uppgif-
ter, hur avgör vi vilken tolkning som ska vara den rådande: reste Sigfrid till eller från Värend 
– eller både och?46 Var det före eller efter han hade döpt Olof Skötkonung? Fanns det över 
                                                 
39 Larsson 1998 sid. 161 f: ”Adam tillhörde inte själv något av de nordiska samhällena…” 
40 Se Nilsson 1992, fr a sid. 38 
41 Schmid 1934 sid. 164 ff 
42 Denna kan sedan i sin tur tolkas på olika sätt: Adams tendens kan vara ”missionshistorisk” (Hallencreutz 1993) 
eller ”apologetisk” för Hamburg-Bremenstiftet (t ex Sawyer 1991) – eller så kan Adams tendens tolkas som ett 
politiskt ställningstagande mot Gregorius VII’s ”centralkyrkliga” reformer (Janson 1998) 
43 Se t ex Larsson 1998 sid. 72, Lönnroth i Sawyer et al 1987 sid. 27 ff, Hellström 1996 intar en försiktig ”syntetisk” 
hållning medan Hallencreutz 1993 inte nämner de nordiska källorna mer än flyktigt  
44 B Sawyer 1991, fr a sid. 83 f 
45 Hallencreutz 1991 sid. 29 f 
46 Lundén 1983, Hellström 1996 sid. 35-40 
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huvud taget något samband mellan dem?47 Forskarnas tolkningar blir till viss del beroende 
av deras ställningstagande till kriterieproblemet. Toni Schmid anser att i stort sett allt käll-
material måste underkännas till största delen beroende på dess sena datering, och godkänner 
endast vissa uppgifter hos Rimbert och Adam som kan stödjas av brevmaterial – beskriv-
ningen av kristnandet blir för henne av ”sagokaraktär.”48  
 
Perspektivproblemet 
Användandet av de enskilda källorna och tolkningen av dem hänger samman med valet av 
övergripande perspektiv. Det är möjligt att (som till exempel Hallencreutz) se Sveriges krist-
nande som ett i huvudsak ”lokalt” skeende med reception av utifrån kommande mission 
som inleddes i Birka, som fortsatte med Hamburg-Bremenmissionen under 900- och 1000-
talen med inrättande av Skarastiftet under Olof Skötkonung, som befästes under Inge den 
äldre och som slutfördes under Sverker den äldre och hans son Karl.49 Detta perspektiv utgår 
i huvudsak från Rimberts och Adams texter och från brevmaterialet, även om Hallencreutz 
försöker ”äta kakan och ha den kvar” med hänvisningar till runstensmaterialet. Han väljer 
att inte problematisera förhållandet mellan Hamburg-Brementraditionen och den norröna 
traditionen, och bortser från att det saknas inhemska källor som bekräftar Hamburg-
Bremenmissionens betydelse som den framställs av Adam. 
 
Det är likaså möjligt att se Sveriges kristnande som i första hand avhängigt av ett internatio-
nellt skeende, till exempel mellan olika dynastiska nätverk (Polen, Kiev, Tysk-romerska ri-
ket, de nordiska länderna) som påverkar varandra, och där påvedömet och Bysans50 också 
ingår som påverkande faktorer.51 Detta perspektiv utgår bland annat från det nordiska käll-
materialets noggranna detaljer om kungahusens släktskapsförbindelser och europeiskt mate-
rial, och försöker harmonisera det med Adam. Sven Ulric Palme, som kan sägas vara den 
som först såg kristnandet i detta övergripande perspektiv, har sedan fått många efterföljare: 
Henric Janson ser kristnandet som en del av maktkamp mellan tysk-romerska kejsare, Ham-
burg-Bremenstiftet och påvedömet,52 Wood menar att kristnandet måste ses som ett socialt 
fenomen som sammanhänger med migrationerna under medeltiden och då framför allt ge-
nom ”professionella migranter som handelsmän”.53 Att belägga olika internationella relatio-
ner innebär dock inte att belägga hur dessa påverkat varandra, och även om detta perspektiv 
är självklart när det gäller en transnationell organisation som Kyrkan så förklarar det inte 
själva skeendet. 
 
Det är också möjligt att, som Thomas Lindkvist, tolka Sveriges kristnande som historien om 
uppkomsten av ett överherravälde baserat på intern tillägnelse, där trosskiftet enbart blir ett 
redskap för legitimerande av den uppstigande kungamakten.54 Även om jag kan acceptera 
Lindkvists perspektiv som sådant, blir det svårt att acceptera hans argumentation eftersom 
han själv säger att treståndsläran vann insteg i Sverige under 1300-talet,55 varför dess bety-

                                                 
47 Schmid 1934 sid. 130, Kumlien 1962 sid. 260 f  
48 Schmid 1934 passim.  
49 Hallencreutz 1993, även om han också räknar med ”hemvändande vikingar” som lokala resurser till stöd för 
kungamakten i kristnandeprocessen, Hallencreutz 1993a sid. 179 f  
50 Vi kan inte tala om den ortodoxa kyrkan före 1054, men såväl före som därefter är det bysantinska kejsardömet 
och den kristna kyrkan intimt förenade  
51 Ett senare bidrag med detta perspektiv är Marie Holmström 2006, som knyter Jarl Galléns utredning om Knut 
den heliges ätt till Sverker d ä’s och Ulfhilds anläggande av Alvastra 1143, se Ersgård (red.) sid. 212 ff t ex 
52 Janson 1998 - men även Hallencreutz 1993 
53 Wood i Sawyer et al 1987 s 22. Palme 1959 lägger stor vikt vid att kristnandet är en ”naturlig följd” av handels-
vägarnas omläggning under 800- och 900-talen och västhandelns ökande betydelse. 
54 Lindkvist 1996 s 218  
55 A a s 237 
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delse för kungamaktens framgångar under 1000- och 1100-talen måste ha varit högst begrän-
sad. Hans resonemang innebär också något av en motsägelse, eftersom den legitimerande 
kristendomen i själva verket genomför en institutionaliserad inre tillägnelse långt före kun-
gamakten: ”Det var först under 1500-talet som statsmakten kunde genomdriva en exploate-
ringsstruktur, vilken hade en liknande grad av enhetlighet, som den kyrkan åstadkom under 
1200-talet.”56  
 
Dessa exempel på övergripande perspektiv kan utökas med flera, och valet av perspektiv 
sammanhänger i många fall med urval och värdering av källor – antingen används endast 
källor som stöder det egna perspektivet och de källor som inte ”passar” negligeras, avfärdas 
eller behandlas ”styvmoderligt”. Ett annat exempel på detta är att uppgifter ur en källa an-
vänds när det passar det egna perspektivet, men att källan i övrigt avfärdas – detta gäller 
framför allt det västnordiska materialet, till exempel kan Snorres uppgifter om Svearikets 
omfattning57 anföras som belägg för Linköpingsstiftets omfattning på 1100-talet medan hans 
övriga uppgifter avfärdas som tvivelaktiga. Eller så avfärdas uppgifter ur en ”godkänd” käl-
la för att just dessa inte passar in i perspektivet.  
 
Kan man hantera metodproblemen? 
Ställd inför dessa metodologiska överväganden har jag valt att acceptera att analogier kan 
vara möjliga att göra så länge inte resultaten motsägs av andra källor – det handlar om att 
försöka bedöma vad som kan ha varit en rimlig utveckling, men resultatet blir av hypotetisk 
natur. Utan analogier blir eventuella resultat mycket osäkra på grund av att det inhemska 
berättande källmaterialet är mycket sent och försvinnande litet. Källornas beroenden och 
närhet i tid och rum diskuterar jag i materialredovisningen, och urvalsproblemet menar jag 
måste hanteras genom att i princip allt material tas i beaktande. Man skulle kanske kunna 
kalla detta en ”holistisk” metod. Mina tolkningar är primärt beroende av de tolkningar som 
gjorts av översättare – redan där kan det uppstå fel – men i genomgången och diskussionen 
av vad källorna har att berätta ska jag försöka redovisa hur jag tolkar materialet. Jag kommer 
först att redovisa källmaterialet kortfattat indelat i tre geografiska huvudavdelningar: utom-
nordiska, nordiska och inhemska källor, och inom varje område finns underavdelningar. 
Genomgången följer i stort sett kronologin med de äldsta källorna först i varje grupp för sig. 
Jag har också försökt markera när en eller flera källor har utelämnats och diskutera forsk-
ningens syn på olika källors värde. I del 3 kommer jag att diskutera vad källorna faktiskt 
berättar om missionens metoder, och i del 4 ska jag försöka koppla detta till ett övergripande 
perspektiv på Sveriges kristnande. 

                                                 
56 Lindkvist 1996 s 231 
57 S 2 s 61 
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2. Källorna till Sveriges kristnande 

2.1 Utomnordiskt källmaterial  

A. Källor med  kyrkligt ursprung 
Den första gruppen texter är de berättande källor som kanske haft störst betydelse då det 
gäller tolkningen av Sveriges kristnande, material som framför allt berör Hamburg-Bremen-
stiftets mission och vars gemensamma nämnare är avsändarnas tillhörighet till den katolska 
Kyrkan. Förutom texter med kyrklig proveniens finns en del källor som har mer avlägsen 
beröring med Sveriges och Nordens kristnande men som ändå kort ska redovisas. 
 
Brevmaterial 
I Riksarkivet förvaras brev, privilegier och diplom som berör kristnandet av Norden och som 
spänner över en tidsperiod från 800-talet och framåt. Materialet har publicerats av KVHAA 
och RA från och med 1829 i Diplomatarium Suecanum (DS) och sammanfattningar finns till-
gängliga på Internet. Materialet är slumpmässigt bevarat och ger ensamt en fragmentarisk 
bild av kristnandet, men det kan bland annat användas för att studera hur Kyrkans syn på 
Norden förändrades och utvecklades, Nordens successiva inlemmande i Kyrkans organisa-
tion och som stöd och komplement till Rimbert, Adam och andra källor. Materialet kan också 
delvis användas för att skapa en ”kristnandets kronologi”, framför allt från och med 1100-
talet.  
 
Vissa speciella skeenden finns enbart belagda i DS och dessa dokument har också rönt upp-
märksamhet, samtidigt som det saknas dokument för att belägga andra centrala händelser. 
Två brev från Gregorius VII har tilldragit sig forskningens intresse, eftersom påven där för 
första gången vände sig direkt till Sveriges kungamakt. 58 Detta har tolkats som ett försök att 
knyta Sverige direkt till påvedömet, som ett led i den pågående investiturstriden – Ham-
burg-Bremenstiftet var ju sedan dess grundande associerat med det tysk-romerska kejsar-
dömet.59 Brevmaterial såväl före som efter 1080 belyser också tydligt Hamburg-
Bremenstiftets missionsstrategi och kejsardömets stöd för densamma. Carl Fredrik Hallen-
creutz har gjort en ”inventering av det tillgängliga textmaterial som belyser Sveriges krist-
nande” och diskuterar ingående elva av breven i DS. 60 De tidiga breven (före 1080) diskute-
ras dock inte.61 Inte heller berörs en del DS-material från 1100- och 1200-talen som kan an-
vändas för att kasta ljus på den äldsta stiftsorganisationen i Sverige.  
 
Materialet erbjuder betydande tolkningssvårigheter: är kung ”I” i DS 24, kallad ”glorioso Swe-
onum regi” verkligen Inge den äldre? Den Gallicana ecclesia som nämns i DS 24, var det till 
exempel cluniacensiskt influerade missionärer eller normandiska influenser från England? 
Och var det Erik den helige som dyrkades som helgon och som dödats under ett rus?62 Även 
om materialet i DS är en viktig källgrupp, ”…också som bidragande faktor i den process som 
de som källor nu ger oss information om”63 så är det viktigt att vara uppmärksam på dess 
tendens. En del av materialet som berör Hamburg-Bremenmissionen har också visats vara 
förfalskat, med syftet att säkerställa stiftets ensamrätt till missionen i Norden. 64 

                                                 
58 DS 24 och 25 
59 Se Kumlien 1962 s 280, Hallencreutz 1996 s 125 f 
60 Hallencreutz 1996 s 116 
61 Jfr a a s 130 
62 DS 41 (år 1172) 
63 Hallencreutz 1996 s 131 
64 Schmid 1934 s 28-34 
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Boken om Ansgars liv 
Ansgar, ”Nordens apostel” sändes till Birka som missionär år 829, efter att kejsar Ludvig den 
fromme uppvaktats av en legation från ”kung Björn”, och han stannade i drygt ett år.65 Han 
återvände år 852 för ytterligare ett besök, eftersom församlingen i Birka varit utan präst en 
tid, kanske efter en ”hednisk reaktion”. Rimbert efterträdde Ansgar som ärkebiskop i Ham-
burg-Bremen efter år 865, och skrev då en biografi över Ansgars liv, Vita Ansgarii (VA).  
Framställningen i VA är traditionellt hagiografisk: i beskrivningen av kallelsen, missions-
uppdraget, som biskop och ledare för det nyinrättade stiftet och under alla prövningar som 
Ansgar utsätts för understryker Rimbert hans helgonlika karaktär och gudshängivenhet. 
Boken bör också ha bidragit till Ansgars kanonisation, även om vi inte vet när denna ägde 
rum – hans festdag den 4:e februari firades i Sverige åtminstone på 1300-talet. En del av 
Rimberts källmaterial återfinns bland DS-materialet, och han har även hämtat in muntliga 
uppgifter från Ansgars följeslagare och andra som vistats i Birka. Det finns dessutom vissa 
skäl att anta att Rimbert följde med på Ansgars andra resa, och att han alltså själv bevittnat 
det han skriver om.66  
 
VA är en samtida källa som också innehåller geografiska, politiska och etnografiska beskriv-
ningar av det vikingatida samhället, och Rimberts sakliga framställning har gjort att VA i 
dessa stycken tillmätts en ganska hög grad av trovärdighet.67 Boken har därmed haft stor – 
kanske lite väl stor – betydelse såväl för uppfattningen av kristendomens första insteg i Nor-
den, som för tolkningar av vikingatida styresskick eller religiösa bruk, dels beroende på dess 
utförlighet, dels på grund av bristen på andra källor från denna tid. Rimberts framställning 
av Ansgars liv och gärning följer helgonlegendens mönster av uppbyggelseskrift, men Lau-
ritz Weibull menade att Ansgar var ”…en person med säkra och starka initiativ, … den bor-
ne politikern.”68 Beskrivningen av missionen och dess resultat har diskuterats – Nerman me-
nade att även om VA har stort värde så överdrev Rimbert resultatet,69 och såväl Nerman som 
Hyenstrand lyfter fram det faktum att det funnits annan mission på 700- och 800-talen.70 
Rimberts hänvisning till lottkastning som orakel kan tolkas som ett rent litterärt beroende,71 
och Hellström hävdar att Birkamissionen i själva verket primärt var en ”…kyrklig service åt 
utländska kristna sjöfarare och handelsmän.”72 Rimberts uttalande om att det fanns ”kristna 
fångar där [i Birka] som gladde sig åt att nu äntligen kunna få del av de gudomliga mysteri-
erna”73 kan kanske tolkas i en sådan riktning – förmodligen var kristna handelsmän från 
Dorestad eller Hedeby ”fångar i det hedniska Norden” ur hans synvinkel. Med Hellströms 
synsätt skulle inte heller Birkamissionen ha haft någon egentlig inverkan på kristnandet av 
Sverige – ”det var ingen hednamission”74 – och om församlingen innefattade några infödda 
kristna, så lär det ha varit ”svenska” köpmän som antagit kristendomen vid handelsfärder i 
utlandet.75 Även om Hellström kan ha rätt när det gäller den ursprungliga orsaken till Bir-
kamissionen, så talar såväl arkeologiskt material som litterära källor om en utbredd kristen-

                                                 
65 Se VA sid 86 not 105 om årtalet 
66 Se Hallencreutz 1993 s 22 f 
67

 Hyenstrand menar att vi kan läsa Rimbert som en ”ingång” till makt och herravälde i Norden på 800-talet, 
(Hyenstrand 1996 s 65). Enligt Sawyer så innehåller VA ”den enda referensen till tingets sammansättning”,  
(Sawyer 1991 s 9) 
68 Weibull 1942 s 199 
69 Nerman 1945 s 30, 61 
70 Nerman 1941, 1945 s 63; Hyenstrand 1996 s 116 ff 
71 Sawyer et al 1987 s 55 ff 
72 Hellström 1996 s 109 f 
73 VA kap. 11 
74 Ibid. 
75A a s 178 ff 
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dom i såväl Götaland som Mälardalsområdet från och med 900-talets andra hälft. Jag tror 
inte man kan förklara detta och samtidigt bortse helt från Rimberts berättelse.  
Det är svårt att diskutera Birkamissionen utan att beröra frågan om vad som avses med Ans-
gars Birka. Denna diskussion kan sägas ha pågått sedan Hjalmar Stolpes utgrävningar på 
Björkö och ett antal alternativa platser har utpekats som platsen för Ansgars mission.76 
Björkös belägenhet där centrala handelsvägar möts, de arkeologiska fynden i ”svarta jorden” 
och den kristna begravningsplatsen är tunga argument för Björkö.77 Samtidigt kan stratigra-
fiska dateringar av en del av handelsplatsen tala däremot – det tycks som ”Birka på Björkö” 
inte anlades förrän i mitten av 800-talet.78 Man har hittills inte heller funnit några rester av en 
kyrka på Björkö – enligt Rimbert ska tre kyrkor ha byggts – eller kristna runstenar, det sist-
nämnda kan dock förklaras med handelsplatsens nedgång under 900-talet i och med anläg-
gandet av Sigtuna. Vad gäller eventuella rester av en kyrka har hallbyggnaden på Helgö 
förts in i diskussionen.79 Till detta kommer givetvis tolkningen av Rimberts och Adams tex-
ter: var Birka en av östersjöområdets ”protostäder” som Wolin, Truso och Hedeby som kon-
trollerades av en ”lokal” kung, var det ”götarnas stad…belägen mitt i sveonernas land”80 
eller var det ett ”halvt sjörövarnäste”81? Det är förståeligt att tanken på Ansgars Birka kan få 
en lokalpatriotisk slagsida, men samtidigt så är frågan om ”var Birka egentligen låg” inte 
avgörande för frågan om kristnandet eller om Rimberts text och dess värde som källa. Om 
man sorterar bort alla rent litterära/hagiografiska teman, som till exempel berättelsen om 
den fromma Frideborg eller svenskarnas plötsliga omvändelse och hängivenhet till Kristus,82 
så innehåller VA ett antal detaljer som kan klargöra hur missionen faktiskt gick till – eller: 
hur en Kyrkans man såg på hur missionen borde genomföras och dess önskade utfall – och 
kanske även hur mottagarna, ”svenskarna”, ställde sig till missionsbudskapet. 
 
Historien om Hamburgstiftets biskopar 
Två hundra år efter Rimbert, på 1070-talet skrev Adam av Bremen Gesta Hammaburgensis 
Ecclesiae Pontificarum, som i fyra böcker ger en historik över Hamburg-Bremenstiftet och dess 
biskopar – kanske framför allt över biskop Adalbert (1043-1072) – men även över stiftets mis-
sionsuppdrag i Norden. Därmed är Adams bok också en beskrivning av de skandinaviska 
ländernas historia, om än ur hans speciella synvinkel. Gesta behandlar en tidsperiod av drygt 
200 år och är kanske den enda mer utförliga berättande källan som berör svenskt 900- och 
1000-tal och kristnandet. Därför har den tillmätts en stor betydelse, och en stor del av Adams 
påståenden kan också kontrolleras och styrkas av andra källor. Adam utgick ifrån skriftligt 
källmaterial: DS-material, Rimberts och andras levnadsbeskrivningar över stiftets biskopar, 
annalistiska texter, andra historieverk (se nedan), men han använde även muntliga uppgif-
ter, till exempel från Adalvard den yngre som besökte Sverige på 1060-talet, och framför allt 
från den danske kungen Sven Estridsen, som Adam själv träffade och vars utsagor han åbe-
ropar på flera ställen.  Bokens upplägg är i huvudsak kronologiskt men ändå inte helt lätt att 
följa, eftersom dess varierade innehåll ger Adams text en blandad karaktär: den är samtidigt 
stiftshistoria och exempla, geografi och politisk historia, augustinskt färgad ”frälsningshisto-
ria” och ett engagerat försvar för stiftet och dess missionsuppdrag. Notiser om missionen i 
Norden, kristendomens framgångar och tillkortakommanden, och nordiska kungar finns 
huvudsakligen i Gestas bok I-III, medan bok IV – ”beskrivning av Nordens öar” – huvudsak-
ligen är en ”etno-geografisk” översikt. Jag ska ge exempel på några speciella textställen som 

                                                 
76 Till exempel Vreta i Östergötland (Lundén 1983), Köping på Öland (Hallencreutz 1993) eller på Åland 
77 Se t ex Gräslund 2002 s 69 ff 
78 Se Kyhlberg 1980 
79 Hyenstrand 1996 
80 A I:60 
81 Weibull 1942 s 190 
82 VA kap 20, 30 
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givit upphov till diskussioner, förutom stycket i IV: 26-27 om Uppsalatemplet så gäller det 
III: 15-16 om biskop Osmund och Adams användning av begreppen ’Suedia’ och ’Sueonia’. 
Adam framstår som klart medveten om att det fanns olika folkgrupper, ”stammar”, i Norden 
och att det fanns ett rike som han omväxlande kallar Suedia och Sueonia. Samtidigt är dessa 
begrepp oklara och används inte konsekvent vilket ställt till en del huvudbry. En tanke är att 
begreppet ’sueones’ uttrycker en handelsfederation inom ett geografiskt område, ’Suedia’, 
där även götarna – gothi – ingick. ’Sueonia’ skulle då vara Adams namn på Mälarda-
len/Svealand och ’sueones’ är folket som bor där. 83 Missionen till ’Sueonia’ syftade primärt 
till att få Hamburg-Bremenstiftets jurisdiktion erkänd i Norden och dess religiösa auktoritet 
accepterad,84 men dessutom kan Adams beskrivning av missionsuppdraget tolkas ur en es-
katologisk vinkel: att utbreda frälsningen till de sista hedningarna i Europa, de som bor 
”…vid världens yttersta gräns” och i så fall utgår Adams framställning från den augustinska 
motsättningen mellan Civitas Dei och Civitas terrena, ’Suedia’ motsvarar det (blivande) krist-
na kungariket och ’Sueonia’ det ”hedniska” riket i norr. 85   Adam var själv aldrig i Sverige, 
utan bygger som sagt en stor del av sin framställning på Sven Estridsens uppgifter – kungen 
som ”…gjorde krigstjänst i Sverige i tolv år” hos Anund Jakob.86 Det kan vara rimligt att anta 
att ’Suedia’ och ’sueones’ är Adams försök att överföra begrepp som ’Svithiod’ och ’svear’ till 
latin, begrepp som Adam antagligen fått via Sven Estridsen men inte riktigt vetat vad de 
faktiskt syftade på. 
 
Kung Emund Olofsson som efterträdde Anund Jakob hade enligt Adam en ärkebiskop som 
vägrade erkänna Hamburg-Bremenstiftets auktoritet och drev bort deras sändebud. Osmund 
karaktäriseras som acephalus, ”huvudlös”, och han sägs ha blivit biskopsvigd av en ”polansk 
ärkebiskop” efter att ha levt ett kringströvande liv. Adam är mycket kritisk mot kung 
Emund och kallar honom usel (pessimus), men hyllar hans efterträdare Stenkil som följde de 
bortdrivna ”till vägs under tårar och ödmjukt anbeföll sig åt deras böner,”87 och som när han 
blivit kung välkomnade Hamburg-Bremenstiftets biskop Adalvard och lät honom hålla en 
mässa i Sigtuna. Vid detta tillfälle insamlades 70 marker silver88 ty ”Så fromma är nämligen 
alla folk i Norden.”89 Det har bland annat föreslagits att biskop Osmund företrädde en östin-
fluerad ”ortodox” kristendom90 eller att han representerade en gregoriansk, ”centralkyrklig” 
inriktning.91 Det finns dock skäl att anta att Osmund var engelsman, att han återvände till 
England efter Emunds död och ligger begravd i klostret Ely. Adams fördömande av kung 
Emund och biskop Osmund beror troligen på att någon av dem, eller bägge, uttryckt en kri-
tisk inställning till Hamburg-Bremenstiftets utsända, vilka förutom sitt missionsuppdrag 
också arbetade för att göra lokala makthavare till vasaller under den tysk-romerske kejsa-
ren.92 Berättelsen om biskop Osmund utgör ett tydligt exempel på Adams tendens, att 
svartmåla den eller dem som motarbetar stiftets arbete. Med samma utgångspunkt framstäl-
ler han till exempel Sven Tveskäggs uppror mot Harald Blåtand som ”hedniskt”.93 
 
Adams välkända berättelse om templet i Uppsala är kanske den text som har påverkat dis-
kussionen om kristnandet mest av alla. Templet beskrivs som en central helgedom ”som 
                                                 
83 Hyenstrand 1996 s 70 f 
84 Kumlien 1962 s 263, Sawyer et al 1987 s 94 
85 Se Nyberg 1984, Hallencreutz 1984, 1991 s 121 ff 
86 A II:73 
87 A III:15 
88 Till byggandet av den första stenkyrkan i Sigtuna? Se Nerman 1945 s 136 
89 A IV, skl 142 
90 Schmid 1934 s 63, Janse 1958 
91 Sawyer et al 1987 s 92, Hallencreutz 1996 s 121 ff  
92 Jfr Hallencreutz 1996 s 246 
93 Se Sawyer et al 1987 s 80, 93 
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kallas Uppsala” där  ”folk från alla sveonernas landskap” samlas vart nionde år för en stor 
offerritual (i viss litteratur även kallad ”riksblotet”). I templet ”som är helt prytt med guld” 
finns statyer av gudarna Wodan, Thunor och Fricco, det finns ett speciellt prästerskap knutet 
till varje gud och gudarna har också olika funktioner. Vid den stora offerritualen offras både 
människor och djur, och ”en av de kristna har berättat att han sett sjuttiotvå kroppar hänga 
där om varandra”. Det som verkligen upprör Adam är att de som redan är kristna måste 
”köpa sig fria från deltagande i dessa ceremonier, något som är grymmare än varje annat 
straff.”94 Ända sedan Olaus Magnus har Uppsalatemplet varit en utgångspunkt för såväl 
förståelsen av den förkristna religionen som för uppfattningen av kristendomens införande, 
och är kanske det enskilda textställe som genererat den största mängden litteratur och dis-
kussionsinlägg – från ”Personligen tror jag inte ens att Uppsalatemplet har existerat”95 över 
ett, om än försiktigt, accepterande av Adams beskrivning96 till tesen att Templet i själva ver-
ket var en tidig gregoriansk kapitelorganisation vid den första domkyrkan.97 En stor del av 
tolkningen av de arkeologiska lämningarna i Gamla Uppsala utgår likaså från Adams be-
skrivning, antingen som försök till harmonisering eller vederläggande.98  
 
Florenslistan 
I Bibliotheca Medicea Laurenziana i Florens förvaras ett dokument vars innehåll föranlett en 
hel del diskussion alltsedan det publicerades första gången av Sven Tunberg. Listan upprät-
tades någon gång under åren 1119-1124 och är en förteckning över biskopsdömen i ett antal 
europeiska länder.99 Till listan har fogats en uppräkning av orter och områden i Norden, och 
diskussionerna har gällt vilka orter i Sverige som avses, om uppräkningen avser redan eta-
blerade stift, och vilka övriga områden som räknas upp. Det är rimligt att anta att listan upp-
rättats i anslutning till inrättandet av ärkestiftet i Lund 1104 och att orterna på något sätt har 
beröring med den kyrkliga organisationen. Listan kan komplettera annat berättande materi-
al, men representerar antagligen inte en färdig stiftsorganisation, möjligen kan den tolkas 
som ett exempel på påvedömets ambitioner i Norden.100 
 
Diskussionen kring orterna i Florenslistan har dels gällt hur många orter som räknas upp, 
och dels vilka orter som avses: är ”Lionga.Kaupinga” en ort (Linköping) eller två (Linköping, 
”Lionga” och Köping) och avses i det senare fallet Köping på Öland eller i Västmanland? Är 
det Eskilstuna eller Sigtuna som avses med ”Tuna”, och är ”Arosa” Västerås eller (nya) Upp-
sala? Några av de orter man ansett sig kunna läsa ut av listan blev stiftsstäder 1164, men var 
de biskopssäten redan fyrtio år tidigare? Vissa har hävdat att så är fallet,101 men utifrån öv-
rigt tillgängligt källmaterial har vi bara belägg för att Skara och Sigtuna var biskopssäten vid 
1100-talets början.102 I anslutning till de uppräknade orterna finns en lista över Nomina insula-
rum de regno Sueorum med ett tjugotal namn som tolkats som olika regioner i Sverige, till ex-
empel har ”Findia” tolkats som Finnveden i Småland (men även som Finland) och ”Fedund-
ria”som folklandet Fjärdhundraland i Uppland. Tore Nyberg har försökt visa att dessa regi-
oner skulle kunna utgöra olika delar av de antagna stiften i listan, svårigheten med hans 
konstruktioner är att Kyrkans organisation kan kopplas till äldre regionala indelningar i ex-
                                                 
94 A IV 26-27 
95 Hellström 1996 sid. 186 
96 T ex Hallencreutz 1993 sid. 44 f 
97 Janson 1998  
98 Se t ex Bonnier 1991 eller Gräslund 1992 
99 Om listans äkthet, se Kumlien 1962 
100 Kumlien 1962 menar att listan kan vara ett ”utkast till fiskalisk registrering” för beräkning av inkomster till 
påvestolen, eller en geografibok för klosterskolor. Hallencreutz menar att den är ett uttryck för gregorianismens 
centralkyrkliga strategi och visar de områden som berörts av denna (1993a  s 174, 1996 s 253 f) 
101 Schmid 1934 s 88, Lundén 1983 s 239, Lindkvist 1996 s 227 till exempel 
102 Jag bortser här från Adams påståenden om Birka som biskopssäte och Helsingia som stift 
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empelvis Frankrike och Norge, men även i de stift som så småningom kom att grundas i Sve-
rige, och dessa stämmer inte överens med Nybergs sammanställning av stiftsområden.103 Det 
är ändå möjligt att Florenslistan utgjort ett hjälpmedel under förberedelserna till indelningen 
av Sverige i stift, vilket i så fall indicerar att Sverige varit ett viktigt område för påvestolen 
redan vid 1100-talets början, ett tiotal år efter det första brevet från Gregorius VII. 

B. Övrigt utomnordiskt material 
Det finns en stor mängd annat kyrkligt material som berör olika frågor om Nordens krist-
nande men som inte kan användas för den här aktuella frågeställningen.104 Därutöver finns 
andra källor som har mer perifer betydelse, men som både kan komplettera och öka förståel-
sen av det övriga källmaterialet. Jag ska kort nämna fyra av dessa. Widukind (ca 925-974) 
som var munk i klostret Corvey skrev ”Den saxiska historien”, Res Gestae Saxonicae som be-
handlar det saxiska folkets historia till och med år 973, framför allt under de tysk-romerska 
kejsarna Henrik I ”Fågelfängaren” och Otto I ”den store”. Han tillhandahåller en annorlunda 
version av Danmarks kristnande än Adam och Snorre. 105 Thietmar (975-1018) som var bis-
kop i Merseburg, skrev ”Krönikan över Merseburgstiftets biskopar”, Merseburgensis episcopi 
Chronicon i början av 1000-talet. Krönikan omfattar åren 908-1018 och Thietmar använde sig 
bland annat av Widukinds bok. Han avhandlar i detalj de tysk-romerska kejsarnas krig mot 
Venden och Polen och berättar om Harald Gormssons dop och biskop Poppos järnbörd,106 
men även om kung Haralds uppror och kamp mot Otto II.107 Thietmars mest intressanta 
uppgift handlar om danskarnas hedniska sedvänjor: ”Vart nionde år i januari offras 99 brän-
da människor, hästar, hundar och tuppar vid kungarikets centrum Leire för att försäkra sig 
om de underjordiskas förlåtelse.”108 Det är nog inte helt omöjligt att Adam av Bremen läst 
Thietmars krönika och att skildringen av templet i Uppsala i mångt och mycket är en rent 
litterär skapelse.109 Den Anglosaxiska krönikan började nedtecknas år 890 på befallning av 
kung Alfred den store och är ett annalistiskt verk som sträcker sig till 1154. Dess författare är 
anonyma och krönikan sammanställdes första gången 1823 från ett antal olika manuskript. 
Den innehåller såväl korta notiser om speciella händelser, till exempel ”This year appeared 
the comet-star,”110 långa elegier över döda kungar eller biskopar och långa beskrivningar av 
drabbningar, kyrkliga processioner eller politiskt käbbel. I detta sammanhang har krönikan 
framför allt intresse när det gäller uppgifter om de danska kungarna Sven Haraldsson ”Tve-
skägg”, Knut I ”den store” och Sven Estridsen. Slutligen Nestorskrönikan, eller ”Berättelsen 
om svunna tider” som behandlar Rysslands historia från syndafloden till 1110 och som tradi-
tionellt tillskrivits munken Nestor, men som antagligen är en kompilation av ett antal olika 
okända krönikörer. Krönikan ”…ger viktig information om de bysantinska miljöer som vi-
kingarna mötte i österled”111 och ger också en beskrivning av Kievrikets kristnande samt en 
del uppgifter om kontakterna med det tidigmedeltida Sverige. 

                                                 
103 Nyberg 1991 s 169 ff, fr a s 176 
104Till exempel Necrologium Lundense, Hildesheimannalerna eller Roskildekrönikan  
105 Widukind II: 65. Diskussionen har bland annat gällt tidpunkten för Harald ”Blåtands” dop. Peter Sawyer häv-
dar (Sawyer et al 1987 s 77) att Harald blev vasall under Otto I och att Snorres beskrivning av ”kejsar Ottas” anfall 
på Danmark aldrig ägde rum, ”If anything of the sort had happened, it would have been mentioned in contempo-
rary sources, in particular by Widukind.” Men år 974, efter Otto I’s död, anföll Harald Sachsen och blev besegrad 
av Otto II. Det kan således röra sig om två olika händelser som blandats ihop. (Jfr Adam II: 3) 
106 Thietmars Chronicon II: 14 
107 Thietmars Chronicon III: 6 
108 Thietmars Chronicon I: 17, min översättning 
109 ”Danskarna sågs som underutvecklade barbarer av franker och tyskar på 800-talet […]”Weibull  1984 s 9 - och 
säkert även senare, en attityd som säkert också innefattade svenskarna, se Lönnroth 1996 
110 Anglo-saxon chronicle år 995 
111 Hallencreutz 1996 s 116 
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2.2 Källor från övriga Norden 
 
A. Island och Norge 
Det västnordiska källmaterial som finns bevarat är till stor del nedtecknat senare än det ut-
omnordiska. Under medeltiden började man runt om i Europa skriva annaler vid kloster och 
domskolor, och mycket möda lades vid att skapa kronologisk ordning inom och mellan län-
ders och rikens historia från världens skapelse och framåt. En korrekt historieskrivning utgör 
en viktig del av hela den isländska medeltida litteraturen som lägger stor vikt vid olika släkt-
relationer. I detta sammanhang kommer jag att använda två isländska historiska verk, Islen-
dingabok och Kristni Saga.  
  
Islendingabok 
Ari þorgilson inn froði (”den mångkunnige”, 1068-1148) var präst på Island och skrev ett 
verk om den isländska historien från 800-talet till 1130-talet. Han byggde på muntliga upp-
gifter från sagesmän som ”…direkt eller genom sin släkt varit intimt knutna till 900- och 
1000-talets viktigaste händelser”112 men även på egna upplevelser. Tonvikten ligger på 
grundläggandet av fristaten, kristnandet och tideräkningen, och Aris verk hänvisas ofta till i 
senare isländsk historieskrivning. Hans ”vetenskapliga inställning är klar” och ”för sitt än-
damål måste han anses pålitilig”113 även om han förenklar och tenderar att överdriva hans 
familjs och vänners roll i kristnandet.114 Det kan även finnas skäl att anta att Aris beskrivning 
inte ger en rättvis bild av Islands kristnande, eftersom han över huvud taget inte nämner 
Hamburg-Bremenstiftet, vars insatser nämns på andra håll.115 Ari skrev även en berättelse 
om Olav Tryggvason som nu är förlorad. 
 
Kristni saga (”Berättelsen om kristnandet”) 
Både författarskapet och textens källor har diskuterats men förmodligen skrevs den ner i 
slutet av 1200-talet av lagmannen Sturla þórðarson med utnyttjande av Aris text, Gunnlaugs 
saga om Olav Tryggvason och kanske Laxdaela saga.116 Texten avhandlar ungefär samma hän-
delser som Ari men utvecklar vissa detaljer – till exempel beskrivs biskop Fridreks mission 
på Island, en episod som Ari nämner mycket flyktigt. Kristni saga har en mycket mer utpräg-
lad kristen tendens än Ari, och använder teman som visar att författaren antagligen påver-
kats av kontinentaleuropeisk kristen litteratur. 
 
Även kungasagor kan sägas vara en del av de historiska texterna. De började skrivas ner 
under 1100-talets förra hälft men de tidigaste verken är förlorade. Delar av dem finns i nyare 
arbeten, till exempel Hryggiarstykki som använts som förlaga för senare texter. En stor del av 
kungasagorna befattar sig med hedniska kungar och de första kristna kungarna i Norden, 
framför allt i Norge, och under 1100-talets andra hälft skrevs på Island två versioner av Olav 
Tryggvasons saga samt den äldsta versionen av Olav den heliges saga. Dessa, tillsammans 
med verk som förmodats ha skrivits om enskilda kungar, har antagligen bearbetats till de 
sammanhängande verken Morkinskinna (ca 1220) och Heimskringla (ca 1230). Skaldediktning-
en utgör också en del av det historiska material som isländska kungasagor bygger på, se ned-
an. I Norge skrevs också historiska översiktsverk i slutet av 1100-talet varav tre finns bevara-
de. Även om den norska regentlängden i dessa följer de isländska texterna, uttrycker till ex-
empel Historia Norwegiae en annorlunda uppfattning om Olav Tryggvasons roll i kristnandet 

                                                 
112 KLNM bd VII sp 494 
113 Ibid. 
114 Sawyer et al 1987 s 72 
115 A a s 82 
116 KLNM bd IX sp 356 
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än Snorre. Från och med 1200-talets mitt handlar kungasagorna om de samtida kungarna, 
och kan ses som beställningsverk med politisk tendens. Kungasagorna skrevs också ”til ga-
mans ok til skemtanar, og publikum var kongens hird ok nærmeste omgivelser.”117 Även om 
sagorna har ansetts ha ett mycket lågt värde som historiska källor så var författare som ”Ari, 
Saxo och den norske munken Theodoricus … själva skandinaver med kunskap om språk-
bruk, diktning och inhemska traditioner.”118 Därmed bör de kanske även ha kunnat föreställa 
sig 1000-talets Norden bättre än till exempel Adam av Bremen. Under 1600-talet ”återupp-
täcktes” den isländska litteraturen av det övriga Norden, framför allt i Danmark, och ända 
till inledningen av 1900-talet uppfattades såväl Snorres verk som diktningen, särskilt Yng-
lingatal,  som en pålitlig redogörelse för bland annat Sveriges äldsta historia. Jag kommer här 
till största delen att utgå från Snorres Heimskringla, som ”utgör kulmen” på hela genren.119 
 
Heimskringla 
Snorre Sturlason (1179-1241) var på 1230-talet en av Islands mäktigaste personer. Han var 
”bergtagen av det framfarna”120 och skrev på 1220-talet sagan om Norges kungar ”sträckan-
de sig från en mytisk urtid fram till 1177.”121 Namnet kommer av de första orden i prologen 
Kringla heimsins, ”jordens rund”. Verket är i tre delar, del I behandlar kungarna fram till Olav 
Tryggvason, del II är berättelsen om Olav den helige och del III handlar om efterkommande 
medeltidskungar. Delar av Nordens övriga historia berörs mer eller mindre utförligt, bland 
annat de forntida och tidigmedeltida svenska kungarna, och Snorre utgör en av de mycket få 
källorna till Sveriges äldsta regentlängd. Källorna som Snorre använde sig av är bland andra 
Aris Islendingabok, äldre sagor om Olav Tryggvason och Olav Haraldsson, Morkinskinna och 
ett stort antal skaldedikter: han byggde på ”…alt som var skrevet för hans tid av kongesager, 
han har skåret bort og bearbeidet og satt til av muntlig tradisjon […] dertil har han ikke vært 
redd for å dikte selv […]”122 Vissa uppgifter hos Snorre härrör också från hans egna resor till 
Sverige och Norge 1218-1220. Från 1200- och 1300-talen finns Heimskringla bevarad i ett antal 
avskrifter, kompletterade med annat material som Snorre utelämnade, till exempel Flateyjar-
bok från slutet av 1300-talet, men i det stora hela följer de senare verken hans text. Något som 
är värt att notera är att Snorre väldigt tydligt markerar de norska kungarnas religiösa prefe-
renser, och fördömer dem som bedrev eller tillät hedniska bruk, medan detta inte berörs alls 
i hans notiser om de svenska kungarna. Detta tolkar jag som att Snorre menade att Sveriges 
kungar från och med Erik Segersäll var kristna. Hans mest uttalade ställningstagande när det 
gäller Sverige och hedendomen finns i berättelsen om ”Kalmar ledung” – där sägs det att 
smålänningarna var ”illa kristnade” och att detta var orsaken till Sigurd Jorsalafares ”kors-
tåg” till Småland.123 I det stora hela beskriver Snorre Sverige som ett kristet rike, vilket det ju 
också var då han skrev. 
 
Många menar också att Snorre använde sig av samtida händelser för att beskriva det förflut-
na 124 eller att sagorna ”färgats av den tid då de nedskrevs”125 och att de därmed saknar käll-
värde för den tid de beskriver. Å andra sidan har de också setts som ”vittnesbörd om hur 
kristnandet uppfattades i en miljö som själv gått igenom en liknande process.”126 Larsson 

                                                 
117 KLNM VII sp 45 
118 Sawyer 1991 s 15 
119 Även Knytlinga Saga är författad på Island men handlar om de danska kungarna. Den diskuteras därför till-
sammans med Saxo Grammaticus nedan. 
120 Collinder, SE s 13 
121 Collinder, SE s 11 
122 KLNM Bd VII sp 45 
123 Se vidare diskussionen i Blomkvist 2008 och där anförd litteratur 
124 Till exempel Sawyer 1991 
125 Larsson 1998 s 72 
126 Lönnroth 1996 s 141 ff 
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menar att ”…helhetsbilden i sagorna stämmer inte så illa med arkeologins vittnesbörd.”127 
Snorre har en tidvis mycket kritisk inställning till kungarnas självsvåldiga agerande, som 
antagligen härrör ur hans uppfattning att den isländska samhällsformen – med en aristokrati 
i ledningen för ett ”demokratiskt” tingsväsen – var överlägsen den ”tyranniska” monarkin. 
Denna tendens märks tydligt till exempel i berättelsen om hur Olof Skötkonung tvingades 
följa Torgny Lagmans och Uppsalatingets beslut.128 Samtidigt ger Snorre ”the most coherent 
account” av Norges kristnande,129 och även om han själv har dramatiserat stora delar av 
Heimskringla, så är han kanske ändå ”…mer tillförlitlig än många andra källor.”130 
 
Några ord bör även sägas om de isländska skaldedikterna. Deras författare är i många fall 
kända– om än endast till namnet 131 - och dikterna har i många fall bevarats muntligt under 
århundraden. Den poetiska stilen är metriskt mycket komplicerad, och dikterna innehåller 
en speciell sorts poetiska omskrivningar, kenningar, vars mening i många fall är förlorad och i 
andra fall är mångtydig. Skalderna var ofta i tjänst hos en kung eller hövding, hirdskald, och 
dikterna är till stor del hyllningstexter, lofkvaedi, till härskaren. En del är också förmodligen 
skrivet som ren underhållning, till exempel Sighvats berättelse om sin resa till Uppsala.132 En 
liten del av diktningen berör Sverige men har en tydlig tendens att framställa svenskar som 
efterblivna hedningar – de ”påminner om nutidens Norgehistorier.”133 Diktningen kan 
primärt användas som källmaterial för att studera hur den förkristna religionen uppfattades 
i en kristen miljö, och är enligt Sawyer ”av begränsat värde.”134 Lönnroth menar dock att 
skaldediktningen utgör ”…ett utomordentligt värdefullt källmaterial, men det är ofta svår-
tolkat […]”135 Snorre, liksom hans samtida, uppfattade dikterna som sanna historiska källor, 
och de används också återkommande som stöd för en skildring eller ett resonemang – unge-
fär som dagens historiker använder dagboksanteckningar eller ögonvittnesskildringar. För 
att bevara denna mycket speciella poetiska form skrev Snorre också en handbok i diktandets 
konst, Skáldskaparmál, och bifogade en förteckning över kända diktare, Skáldatal. 
 
Kungalängden i Hervors och Heidreks saga 
Fornaldarsögur (”Sagor om forntiden”) är rent världsliga hjältesagor som utspelas i ett my-
tiskt förflutet och innehåller en del övernaturliga inslag, till exempel Rolf Krakes saga eller 
Völsunga saga. De flesta är nedtecknade i slutet av 1200-talet/början av 1300-talet och kan i 
vissa fall ha historisk bakgrund som bygger på muntligt överförda uppgifter, skaldedikter 
eller äldre skrivna berättelser. Kung Sverre av Norge förklarade att sådana lygisögur, ”lögn-
sagor” var de roligaste, vilket kan säga en del. ”Enstaka uppgifter om Sverige i några av des-
sa texter synes dock bygga på äldre källor av historiskt värde.”136 En sådan saga är Hervarar 
saga ok Heidreks, som till en av handskrifterna, sannolikt nedtecknad på 1300-talet, har en 
tillfogad kungalängd över Sveriges konungar från mytisk tid till och med Inge den yngre på 
1120-talet. Det förefaller som denna längd, ”Kungliga ättartal”, går tillbaka på en äldre nu-
mera försvunnen källa.137 Den kan eventuellt återgå på en kungalängd som författats i början 

                                                 
127 Larsson 1998 s 72 
128 S 2 s 64 ff 
129 Sawyer et al 1987 s 73 
130 Sawyer 1991 s 15 
131 “Ikke sjelden blir en strofe tillagt forskjellige skalder, i forskjellige texter, og den kan bli knyttet til  
flere hendelser.” Holtsmark, KLNM VII, sp 42 
132 S 2 s 81 ff 
133 Lönnroth 1996 s 145  
134 Sawyer 1991 s 15 
135 Lönnroth 1996 s 143 
136 Lönnroth 1996 s 144 
137 A a  s 148 



 

 20 

av 1100-talet, ”antagligen av Ari själv.”138 Sawyer menar att en av författarens sagesmän kan 
ha varit biskop Gizurr som vistades i ”Gautland” på 1080-talet, en annan kan ha varit Mar-
kus Skeggjasøn, som var hirdskald hos Inge den äldre och blev lagman på Island 1083, och  
kungalängden ”… tycks vara den mest tillförlitliga källa vi har för perioden från och med 
mitten av 1000-talet fram till Inge d.y. i början av 1100-talet.”139 Längden – eller ”sagan”, den 
har tydliga skönlitterära drag – upplyser oss om att Olof Skötkonung (eller ”Svenske”) var 
den förste kristne sveakonungen, ”och i hans tid blev Svitiod kallat kristet”. Efter honom 
följde hans söner Önundr och Eymund, och under Eymunds korta regering höll svearna ”illa 
kristnan”. Därefter blev Steinkell Sveajarl kung, och då ”gick kungadömet ur den forna ko-
nungaätten”. Hans son Inge var ”länge konung, och vänsäll, och väl kristen”. Under Inges 
(den äldre) tid gjorde svearna uppror för att han förbjudit blotandet, och de valde i stället 
kungens svåger ”Blot-Sven” till kung. Efter tre år återtog Inge makten, avrättade Blot-Sven 
och hans anhang, och återupprättade kristendomen. Längden slutar med en kortfattad upp-
räkning av kungarna efter Inge den äldre. Enligt Lönnroth är det ”…ytterst antagligt att han 
[Inge] haft problem med kvardröjande hedendom […]”140 eftersom ”vi vet” att Uppsala-
templet existerade runt 1070, men han tolkar berättelsen som en moralisk exempelberättelse: 
den har en ”utpräglat litterär eller sägenartad karaktär” och förtjänar därför ingen större 
tilltro.141 Det är dock rimligt att anta att uppgifterna om en konflikt mellan Inge den äldre 
och hedniska utövare har verklighetsbakgrund och att en sådan bör ha uppmärksammats 
om Sverige varit kristet i ett sjuttiotal år. Markus Skeggjasøn kan ha diktat en drapa ”i tjäns-
ten” som hyllade Inges seger, som sedan legat till grund för kungalängdens uppgifter.142 Be-
rättelsen om Blot-Sven återfinns även i Orkneyinga Saga 143 från sent 1200-tal, vilket ytterligare 
kan stärka antagandet om en reell konflikt. 
 
B. Danmark 
Även i och om Danmark skrevs historiska verk som kan ha viss relevans för studiet av Sve-
riges kristnande. Jag ska kort beröra tre av dem. 
 
Knut den heliges liv 
Ælnoth var en engelsk präst som åkte till Danmark kring år 1100 och blev munk i Odense. 
Omkring 1120 skrev han Historia S. Canuti Regis et Martyris, en helgonbiografi på latin om 
Knut den heliges liv och martyrdöd. Han var ”…selvfølgelig gjennemtrengt av Ærefrygt og 
beundring for sin Helt, men antyder dog flere steder den voldsomme Konges Fejl […]”144 För 
Sveriges vidkommande är Ælnoth intressant så till vida att han nämner den engelske mis-
sionären Eskillinus som predikade och blev martyr i Sverige, apud Suethos et Gothos. Således 
kände man redan på 1120-talet ”…utanför Sverige en biskop Eskil, som där lidit martyrdö-
den.”145 Ælnoth är kritisk inför svenskarnas hängivenhet till Kristus: ”Svear och götar synes 
visserligen, så länge allt går dem efter behag och faller väl ut, till namnet hålla kristendomen 
i ära, men om motgångar störtar fram över dem […] ja då förfölja de den gudsdyrkan som de 
tycktes ära till namnet.”146 Detta kan nog tolkas som ett kategoriskt uttalande från en kyrkans 
man om ”barbarerna” i Norden, men kan även säga något om att kristendomen hade svårt 
att etablera sig i ”folkdjupet” under missionstiden. 

                                                 
138 Sawyer 1991 s 20 och där anförd litteratur 
139 Sawyer 1991 sid. 20 f. 
140Lönnroth 1996 s 149 f  
141 Ibid. 
142 Se Sawyer 1991 s 37 
143 OS Kap. 35 
144 Hans Olrik, Dansk Biografisk lexikon Bd. XIX 
145 Schmid 1931 s 102 
146 Lundéns övers. 1983 s 234; jfr DS 59 (1165) med liknande uttalanden om finnarna 
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Danernas bedrifter 
Saxo ”Grammaticus” (”den lärde”, ca 1150-1220) var skrivare hos ärkebiskop Absalon av 
Lund, och skrev på 1210-talet ett verk om Danmarks historia, Gesta Danorum, omfattande 16 
böcker. Han var ”en lärd historiker” med ”starka litterära ambitioner”147 och skrev hela sitt 
verk på klassiskt latin. Bok I-IX behandlar mytiska sagokungar fram till och med Gorm ”den 
gamle.” Saxo har här använt sig av norsk och isländsk muntlig sagatradition, hans framställ-
ning har likheter med en del av fornaldarsagorna men visar också på en egen bearbetning. 148 
Böckerna X-XVI är mer historiska och källorna är bland annat Ælnoth, Roskildekrönikan, 
Beda, Paulus Diaconus, Helmolds Chronica Sclavorum och förmodligen Adam av Bremen, 
vilka han kompletterade med annat material och ”…ett tillfogande av egna personliga reflex-
ioner och moraliserande synpunkter.”149 Men Saxo hade även ett ”politiskt” syfte, ”Hos ho-
nom behärskar tendensen allt,”150 och hans historieverk är ett högljutt försvar för en stark 
dansk kungamakt och för ärkebiskop Absalon. 
 
Saxo beskriver Harald Blåtands omvändelse väldigt kortfattat: ”…efter at Striden med Kejse-
ren var bleven bilagt, antog Harald den katholske Religion […]” och Sven Tveskägg beskrivs 
som en svekfull fadermördare och hedning som blir hårt straffad av Gud.151 Saxo låter bis-
kop Bernhard av Lund vara den som döper Olof Skötkonung, och hans uppfattning om 
svenskar är rent fördomsfull: Sverker den äldre var en ”Mand af ringa Herkomst” som val-
des till kung endast för att svenskarna ”…ikke kunde fordrage at have en fremmed [dvs. en 
dansk, Magnus Nielsen] til Høvding.”152 När Sven Eriksson ”Grathe” förklarade krig mot 
Sverige gömde sig kung Sverker ”…hen til ukjendte og afsides Steder […]”153 Framför allt 
lyser Saxos tendens igenom i hans skildring av Nicolaus Breakspears besök i Sverige 1153: 
kardinalen var utsänd för att grunda ett nytt ärkebiskopssäte, men ”…da Svearne og Gøterne 
ikke kunde blive enige om, hvilken By og hvilken Mand de skulde betro denne store Vær-
dighed til […]” lät Breakspear Sverige gå miste om äran och ”…ansaa ikke disse Barbarer, 
der endnu var ganske ukyndige i Religionen, for værdige til at faa et kirkeligt Højsæde.”154 I 
stället framhåller Saxo att ärkebiskopen i Lund skulle vara primas över de svenska ”bar-
barerna”: ”…the reader gains the impression that what this backward, underdeveloped 
country badly needed was the wise guidance of Denmark.”155  Denna berättelse, liksom 
många andra, återfinns endast hos Saxo, och Gesta Danorum kan inte sägas ha särskilt högt 
värde som historisk källa. Däremot kan dess uppgifter jämföras med andra texter och i vissa 
fall kanske fungera som komplement. 
 
Sagan om Danmarks konungar 
Sögur Danakonunga är mer känd under namnet Knytlinga Saga, ”Sagan om Knuts ättlingar”. 
Den är nedskriven på 1250-talet på Island, antagligen av Olafr þórðarson Hvitaskald, som 
var bror till lagman Sturla þórðarson. Kunskapen om dansk historia var inte lika stor som 
om den norska eller isländska, men författaren har ”…ved hjelp af skjaldedigte, hjemlige 
sagær og småfortellinger, fremmed historieskrivning og … muntlig tradisjon […]” ändå 
lyckats skapa ett sammanhang.156 Ægidius antar att Knytlingasagan kan ha utgjort en del av 
                                                 
147 Weibull 1976 s 22 
148 Se KLNM Bd IV (1959) sp 504 
149 Weibull 1976 s 23 
150 Weibull 1928 s 111 
151 Saxo bok X 
152 Saxo bok XIII 
153 Saxo bok XIV 
154 Ibid. 
155 Sawyer et al 1987 s 99 
156 Ægidius, KnS s 9 
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en större episk cykel som inletts med Skjoldunga saga (numera förlorad) och strukturen skulle 
på så sätt motsvara Heimskringlas uppbyggnad. Sagans författare hänvisar också till andra 
isländska historieverk för sin egen berättelse, till exempel ”…som det er fortalt i Olaf den 
Helliges saga.”157 Curt Weibull har hävdat att författaren, och även Saxo, använt sig av en 
numera förlorad källskrift, en ”ur-Knytlinga,”158 men sagans beskrivning av hur ärkesätet i 
Lund grundades genom Erik Ejegods resa till Rom skiljer sig ordentligt från Saxos,159 liksom 
de båda texternas beskrivning av Sven Tveskägg160 med flera exempel. Jämförelser mellan 
det material som används av Knytlingsagans författare och av Snorre, har visat att Heimsk-
ringlas version av vissa skeenden är försköningar som kan korrigeras.161  
 
Sagan lägger framför allt stor vikt på de danska kungarnas kamp mot de hedniska venderna 
och har begränsad användbarhet när det gäller missionen till Sverige. Däremot har den en 
del att bidra med när det gäller hur den förkristna religionen uppfattades, och hur kampen 
mot hedendomen fördes: kung Magnus ”den Gode” kämpade mot venderna och dräpte en 
”tallös hær af hedninger”,162 kung Valdemar påbjöd kristendom för de besegrade Rügenbor-
na: ”Og i alt kristnede de femtusinde i landet på det togt.”163 

                                                 
157 KnS kap. 16 
158 Weibull 1976 s 9 ff 
159 KnS kap. 74, Saxo bok XII 
160 KnS kap. 5, Saxo bok X 
161 Finnur Jónsson, se Weibull 1976 s 11 
162 KnS kap 22 
163 KnS kap 122 
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2.3 Källor från Sverige 
 
A. Berättande källor 
Sverige har inga historiska berättande källor som kan jämföras med Snorre eller Adam av 
Bremen, det inhemska materialet har en helt annan karaktär än det som hittills refererats. 
Det kan delas in i tre grupper: runstenar, lagtexter och helgonlegender. Till dessa kommer 
kunga- och biskopslängderna i äldre Västgötalagen, Gutasagan, Sigtunaannalerna samt en del 
brev. Gemensamt för alla källor utom runstenarna är att de är nedtecknade från 1200-talet 
och framåt, alltså lång tid efter att Sverige blev kristet, vilket inverkar på deras användbar-
het. Sigtunaannalerna inleds med år 1206 och lämnas därför utanför detta arbete, och brev-
materialet har redan diskuterats ovan. Utöver de berättande källorna finns en del arkeolo-
giskt fyndmaterial som kan bidra till vår kunskap om trosskiftet, och som också använts som 
stöd för olika tolkningar av kristnandeprocessen. Runstenarna utgör i detta avseende både 
arkeologiska kvarlevor och berättande källor. 
 
Runstenar 
Det äldsta inhemska textmaterialet som berör Sveriges kristnande är runstenstexterna. I Sve-
rige finns cirka 2500 vikingatida runstenar, varav ungefär 1200 i Uppland, och en stor andel 
av dessa – 75-80% - anses vara kristna – de kan innehålla en kristen böneformel, en åberopan 
av Gud/Kristus/Maria/änglar, ett eller flera kors, och är till stor del resta som minnesmär-
ken över döda anförvanter. Dateringen av runstenarna utgick tidigare från förändringar av 
bokstavstyper i runalfabetet men görs numera på stilistiska grunder. Generellt gäller att run-
stenarna i Götalandskapen är äldre än de Svealändska. Runstensmodet spreds från sydväst 
till nordost, och de danska stenarna dateras från 960-talet till 1000-talets inledande decennier, 
väst- och östgötska runstenar är ungefär samtida och de mellan- och nordsvenska dateras 
från mitten av 1000-talet till 1100-talets första årtionden.164 Dateringen är dock osäker och 
många kan ges vidare dateringar, vilket påverkar synen på när kristnandet nått olika delar 
av Sverige. Brink har anmärkt att det finns en felmarginal på 50-100 år mellan dateringarna 
av runstenar och det övriga källmaterialets uppgifter,165 och Gräslund menar att runstenarna 
generellt kan vara 50 år yngre än vad som antagits. Stilistiska analyser har också använts för 
att bestämma runstenarnas olika korsformer,166 och på så sätt utröna varifrån den kristna 
missionen kan ha kommit, men även olika språkformer i runstenstexterna har analyserats 
med detta syfte.167 
 
Runstenstexternas innehåll är av typen ”NN reste denna sten efter NN, hans/hennes släk-
ting”samt en själabön för den döde med formuleringar som ”Gud/Kristus/Guds moder hjäl-
pe hans själ/ande” vilket återspeglar den liturgiska traditionen i den katolska kyrkans döds-
ritual – överantvardandet av den döde i guds händer och requiemmässan.168 Deras religiösa 
innehåll har förmodligen förmedlats genom missionen, texterna visar påverkan från såväl 
latin som missionärernas egna modersmål.169 Även om det är klart att runstenarna har ett 
samband med kristnandet, så går åsikterna isär om vilket sambandet är och varför ett så stort 
antal stenar restes under en så kort tid. Runstensresandet har tolkats som en respons på 
                                                 
164 B Sawyer 1989 s 185 ff 
165 Stefan Brink  citerad i Williams 1996 s 80 f 
166 T .ex. Lager 2002 
167 Staecker 1998a s 221 f 
168 Beskow 1994 s 20 ff. Det öppnar även för tolkningen att missionspredikningarna haft sin tonvikt på den kristna 
religionens fördelar för de avlidnas välfärd, något som kan ha fått gensvar i det vikingatida samhället med dess 
starka traditionella band till släkten/ätten.  
169 Williams 1996 s 68 
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1000-talets socioekonomiska förändringar, ett uttryck för motstånd mot eller stöd för den 
politiska nyordningen,170 som uttryck för resarnas anslutning till den nya religionen,171 eller 
som uttryck för ”…ett sätt att vidmakthålla relationen till det förflutna i en ny kristen ge-
menskap.”172 Runstenarna har också satts i samband med förändringen av gravskicket – 
gravfält med kristna gravar kan ha blivit ”invigda” med en korsmärkt runsten,173 och de kan 
även ha fungerat som samlingspunkter för en framväxande kristen församling innan kyrka 
uppfördes.174 Många runstenar restes dock inte på eller vid gravfält utan vid forntidens 
kommunikationsleder,175 vilket kan anses tyda på att runstensresandet även syftade till att 
visa upp stenens kristna budskap.  
 
Ett fåtal nämner även en kyrka eller en kyrkogård vilket indicerar att kyrkor förekommit vid 
1000-talets mitt,176 och en stor del av runstenarna återfinns nära kyrkor, på kyrkogårdar eller 
i kyrkbyggnader vilket ytterligare markerar sambandet mellan runstenar, kristnandet och 
kyrkbyggen.177 Denna placering har antagits visa på förekomsten av tidiga träkyrkor som 
föregått sockenkyrkorna av sten, även om inte alla dessa runstenar varit egentliga gravmo-
nument. I Uppland har man återfunnit äldre runstenar i sandsten vars form visar att de an-
vänts som gravstenar, kistor eller lockhällar, vilket har antagits visa på att träkyrkor uppförts 
under missionstid.178 De så kallade ”Eskilstunakistorna” som återfunnits i Götaland har lika-
så tolkats på detta sätt.179 Såväl runstenar som Eskilstunakistor antas ha beställts och rests av 
stormän, ”samhällets elit”, vilka antas ha varit de som kristnades först. Ett argument för det-
ta är att det uppländska område som uppvisar de tidigaste kristna dragen är det där frälset 
dominerade under medeltiden, det skulle till och med kunna röra sig om samma släktgrupp 
som reser runstenar under 1000-talet och som donerar gods till Kyrkan under 1100- och 1200-
talen.180 Runstenarna i sig berättar dock inte om missionens metoder: ”Det finns ingen anled-
ning att förvänta sig att runstenarna skulle beskriva själva religionsskiftet – de upplyser om 
att kristna föreställningar redan under 1000-talet nått en ganska stor del av befolkningen.”181 
 
Lagtexter 
De svenska landskapslagarna finns bevarade från ett antal landskap och de flesta innehåller 
en Kyrkobalk, för Smålandslagen är det den enda bevarade delen. I detta sammanhang 
kommer endast Kyrkobalkarna att diskuteras. Lagarna är nedtecknade från mitten av 1200-
talet och under 1300-talet, och har till stora delar antagits vara ”…uttryck för en självständig, 
icke från annat håll påverkad rättsutveckling.”182 Detta gäller dock inte Kyrkobalkarna, som 
helt och hållet är ett uttryck för Kyrkans försök att införa delar av den kanoniska rätten i Sve-
rige. Även övriga delar av den skrivna lagstiftningen har förmodligen tillkommit ”…genom 
kyrkligt inflytande eller genom kyrklig förmedling.”183 Texterna är sent nedtecknade men 
kan antas ha bevarats muntligt under lång tid dessförinnan: att bekännelsen till kristendo-

                                                 
170 B Sawyer 1989 s 196, jfr Sawyer 1991 s 74-85 
171 Beskow 1994 passim, Williams 1996 s 307 f 
172 Ersgård 2006a s 101 
173 Gräslund 1992, 1996 
174 Hallencreutz 1991 s 29 
175 Ekholm 1947; dessutom kan stenar ha rests vid broar, bryggor, vägar o. likn. för att deras anläggande sågs som 
gudi behagliga gärningar, något som ofta också nämns på stenarna 
176 De två runstenarna ÖL 36 och U 687; se Samnordisk Runtextdatabas 
177 Mellan 15 % och 70 % i Norden, ca 25 % i Uppland och Sörmland; Williams 1996 s 63 ff, Wilson 1992 s 40 
178 På cirka 25 platser, Ros 2001 s 218 f, jfr Ersgård 2006a s 92 
179 Gräslund 2002 s 40 f, Ersgård 2006a s 90 ff 
180 Palme 1959 s 145 ff, Kumlien 1962 s 255, Lindkvist 1996 s 224 f – men mot detta Larsson 1998 s 179 ff 
181 Williams 1996 s 82 
182 SL del 1 s xv 
183 Lindkvist 1996 s 226 
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men står först av allt i Gutalagen ”…talar för att den muntliga lagsagan har en tradition som 
går långt tillbaka i tiden.”184 Det finns vissa skillnader mellan de olika lagarnas texter som 
kan bero på ett äldre ursprung, till exempel har bara Gutalagen, Upplandslagen och Häl-
singelagen förbud mot specifika hedniska bruk.185 Östgötalagen hävdar att konungen beslu-
tar om kyrkbygge, medan övriga lagar säger att det är biskopens beslut – förutom Gutalagen 
som tar det som självklart att privata byggherrar beslutar om kyrkbygge. Några texter kan 
användas för att studera den tidiga kristna förkunnelsens innehåll, till exempel Upplandsla-
gens påstående att ”Krist är Gud ensam” vilket inte överensstämmer med kristen teologi, 
men kan vara en förenkling i syfte att särskilja kristendomen från den polyteistiska förkristna 
religionen. Kyrkobalkarna kan framför allt användas för att studera den tidigaste kyrkliga 
organisationen i Sverige och dess regionala variation. Deras uppgifter härrör från en tid då 
kristendomen funnits i Sverige under en längre tid, och är därför inte särskilt givande när 
det gäller studiet av missionen eller hur kristnandet gick till. De kan dock användas som 
komplement till annat material. 
 
Äldre Västgötalagens Kunga- och biskopslängder 
”Sveriges äldsta lagbok” finns bevarad i en handskrift från cirka 1280 på Kungliga Bibliote-
ket. Till den har fogats en volym kallad ”Vidhemsprästens bok” som skrevs – eller ägdes – av 
Lars Djäkne i Vidhem på 1320-talet, och som innehåller en kunga- och en biskopslängd och 
en förteckning över Västergötlands lagmän. Kungalängden är en uppräkning av Sveriges 
konungar från Olof Skötkonung till Johan Sverkersson, med kortfattade notiser om var och 
en. Uppräkningen följer i princip samma ordning som längden i Hervarar Saga, och säger 
också att Olof Skötkonung var den förste kristne kungen i Sverige men tillägger att Olof döp-
tes av missionären Sigfrid i Brigidas källa vid Husaby. Denna uppgift stöds inte av några 
andra samtida källor186 och har orsakat en del diskussioner, bland annat har det hävdats att 
Olof möjligen döptes av missionärer utsända från den polske ärkebiskopen Bruno av Quer-
furt.187 Sawyer menar att ”Första delen av Vg-kungalängden följer Adam mycket noggrant 
och kan därför inte användas som oberoende källa.”188 Detta kan även sägas gälla längden i 
Hervarar Saga, men värt att märka är att episoden med Blot-Sven inte alls nämns här. Det har 
också visat sig problematiskt att jämka samman kungalängdens uppgifter med Adams upp-
gifter om missionären Sigfrid eller om Olof Skötkonung.189 
 
Om kungalängden är tveksam som källa så är biskopslängden det i än högre grad. Den be-
rättar att Sigfrid införde kristendomen (”här”), att han kom från England och åkte till Värend 
där han mötte martyrdöden. De därefter följande sju biskoparna är hämtade från Adam och 
följer dessutom i en omöjlig ordning: ”Biskopslängdernas uppgifter är obevisbara när de är 
som bäst, men i övrigt bevisligen oriktiga.”190 Dess eventuella värde ligger i att den nämner 
de olika biskoparnas geografiska ursprung, och att den kan ses som uttryck för en tradition 
som säger att det funnits biskopar i Västergötland sedan tidigt 1000-tal, något som också 
stöds av arkeologiska fynd från den äldsta domkyrkan i Skara. 
 
 
                                                 
184 SL del 4 s 310 
185 Gutalagen uppvisar starka likheter med den norska kristenrätten, till exempel Gulatingslagen, vilket antas ha 
ett samband med Gutasagans uppgifter om Olav den heliges besök på Gotland (GS kap. 3), se SL del 4 s 310, 
Nerman 1945 s 108 ff 
186 Schmid 1934 s 82 
187 Se diskussionen i Nilsson 2003 och ´Duczko 2008 
188 Sawyer 1991 s 20 
189 A IV:34, II:58 t ex 
190 Schmid 1934 s 88. Schmid för även en diskussion om de bevarade biskopslängderna i övriga stift och deras 
värde som källor. Se ibid. ff 
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Gutasagan 
Gotlands krönika, Cronika Guthilandorum, finns i två handskrifter av Gutalagen. Dess förfat-
tare är inte känd. ”Med stor sannolikhet kan man sluta, att den har författats omkring 1220 
[…]”191 och den innehåller en beskrivning av Gotlands historia från mytisk tid fram till 1200-
talet ungefär. Den berättar om Gotlands administrativa indelning, anknytning till Sveariket, 
kristnande genom Olav den helige och de gutniska farmännen och anslutningen till Linkö-
pings stift. Den återger delvis en ren sagatradition men innehåller också uppgifter som för-
modligen har historisk bakgrund. När det gäller missionen och kristnandet kan den jämföras 
med Islendingabok, och den understryker att gutarna ”…togo då allmänt emot kristendomen 
frivilligt och utan tvång, så att ingen tvang dem till kristendomen.”192 Samma sak framhålls 
då det gäller anslutningen till sveakungen, antagligen för att framhålla gutarnas politiska 
och religiösa självständighet: Gotland innehade en ”halvt självständig ställning inom det 
svenska riket.”193 Sagan har ett visst värde som källa till missionen och dess metoder, och 
dess uppgifter stöds till viss del av arkeologiska fynd.194 
 

Helgonlegender 
Ansgar, de engelska missionärerna Sigfrid, Eskil och David samt den svenske Botvid är alla 
personer som kallats helgon, och som verkade i samband med kristnandet. Dessutom kan 
kanske kung Erik Jedvardsson ”den helige” sägas ha verkat under slutet av missionstiden.  
Sverige har ett antal ”svenska” helgon utöver dessa, varav endast heliga Birgitta blivit kano-
niserad, och de kommer inte att diskuteras här. Berättelserna om helgonens verksamhet, och 
även deras faktiska existens, har ifrågasatts. Sigfrid nämns i flera andra källor men deras 
uppgifter går isär, och två eller tre Sigfrid/Sigurd och tre Olof/Olav förekommer i den nor-
diska missionen.195 Ælnoths text, uppgifter i en lista från Glastonbury,196 Adam av Bremen 
och lokala traditioner i Värend och Möre ger vid handen att en missionär vid namn Sigfrid 
har verkat i Norden, men detta kanske är det enda som är säkert. 197 Legenden från Värend 
och uppgiften om Sigfrids dop av Olof i Husaby kan ha komponerats av 1200-talets svenska 
präster som argument i frigörelsen från Lundastiftets överhöghet.198 Eskil och Botvid kan 
kanske sägas vara något säkrare källmässigt belagda: förutom hos Ælnoth finns Eskils mar-
tyrium 11:e juni redan i Vallentunakalendariet 1198 med hög festgrad, men legenden finns 
bevarad först i ett versofficium runt 1300. Eskils martyrium inträffade i Strängnäs under 
Blot-Svens regim enligt legenden. Botvids elevation finns dokumenterad år 1129 men ”vår 
äldsta svenska legend” finns bevarad i en handskrift från slutet av 1300-talet.199 Lundén da-
terar Eskil till 1060-talet, och Botvid till 1100-talets inledning.200 Erikslegenden är troligen 
nedskriven för att ge ökad prestige åt Uppsala stift och Eriksätten,201 och den fullständiga 
texten är från 1344. Den beskriver en idealtypisk rex et martyr, och kan ha tillkommit som 
motvikt till de danska och norska helgonkungarna Knut och Olav, för att ge det nybildade 
riket Sverige en egen helgonkung. Legenderna om Sveriges äldsta helgon skrevs i de flesta 
fall ner som liturgiska verk som användes vid helgonens festdagar, och användes för att ska-

                                                 
191 SL del 4 s LXXI. Hallencreutz hävdar att den ”…troligen går tillbaka på traditionssamling från sent 1100-tal”, se 
Hallencreutz 1996 s 134 f 
192 GS kap 4. Hellström har hävdat att begreppet ’allmänt’ i denna text skulle utgöra en termus technicus med be-
tydelsen ”samfällt på tinget” (Hellström 1996 s 201), något som är ytterst tveksamt. 
193 SL del 4 s LXXIX, jfr Lundén 1983 s 231 
194 Se Nerman 1941, 1945 s 62-74, Staecker 1998a s 222 f 
195 Hellström 1996 s 35 ff 
196 Sawyer et al 1987 s 71 f 
197 Kumlien 1962 s 261, Hallencreutz 1993a s 174, 184; 1996 s 253  
198 Se Schmid 1934 s 130 ff, jfr dock Kumlien 1962 s 260 f 
199 Lundén 1983 s 247 ff 
200 Ibid, jfr Schmid 1931 s 103 ff 
201 ER s 90 f 
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pa prestige för ett speciellt stift – i Växjö till exempel användes Gesti Beati Sigfridi som skrevs 
i slutet av 1200-talet202 men som ”…torde bygga på en äldre, under 1100-talet tillkommen 
legend.”203 Även om legenderna kan innehålla en kärna av historisk sanning är det hagiogra-
fiska innehållet övervägande – David av Munktorp hänger sina vantar på en solstråle, Botvid 
fyller en hel båt med fisk, en helig källa bryter fram vid platsen för Botvids och Eriks marty-
rier, Erik den helige sover med tagelskjorta och så vidare. Helgonlegendernas litterära form 
och stereotyper bidrar därmed till att deras användbarhet som källor är mycket begränsad, 
möjligen visar de hur missionsverket uppfattades mer än hundra år efteråt. Samtidigt säger 
de kanske något om hur den äldsta missionen fungerade, med kringvandrande munkbisko-
par, episcopi vaganti, som predikade och vigde kyrkor där de erbjöds möjlighet, och som levt 
kvar i traditionen just därför att dessa var de första missionärerna.204 
 
B. Arkeologiskt källmaterial 
Arkeologiska fynd har en betydligt vidare tolkningsram än textmaterial. En del av tolkning-
en av arkeologiskt material bestäms också utifrån berättande källor. Dateringar av fynden är 
inte precisa men anger en möjlig tidsram för ett skeende. Materialet är också till viss del 
slumpmässigt, fyndkontext och –lokaler är inte nödvändigtvis representativa även om de 
senaste årtiondenas uppdragsarkeologiska verksamhet ökat mängden utgrävda platser och 
fyndmaterialet avsevärt. Ser vi endast till enstaka fynd, fyndkategorier eller fyndkontexter 
riskerar också bilden att bli otydligare, och därför bör olika typer av fyndmaterial från olika 
tider och platser jämföras om mer generaliserande tolkningar ska bli möjliga. Utrymmet här 
tillåter inte mer än en översiktlig genomgång av de olika fyndkategorier som kan beröra 
missionens metoder, och en kort diskussion om hur de har tolkats. Vad kan det arkeologiska 
materialet berätta om hur missionen gick till? 
 
Sigtunamynten 
Olof Skötkonungs mynt och de stampar som de tillverkats med har tolkats som en mis-
sionsmetod: inskriptionerna kan ”…ses som resultatet av ett aktivt missionsintresse, förmed-
lat … av en för oss okänd, läs- och skrivkunnig kristen.”205 En del mynt har även försetts med 
hål och antagligen använts som amuletter, förmodligen på grund av deras värde som kristna 
symboler. Det finns ett kronologiskt samband mellan korsförsedda mynt och kristnandet i 
Danmark och Norge, men även i Böhmen, Kiev, Ungern och Polen,206 vilket kan tolkas som 
ett ”tecken för kristen kyrkopolitisk maktmanifestation.”207 Den svenska myntningen var ett 
kungligt initiativ som pågick cirka 990-1030 och antas förutom dess betydelse för kristnan-
det208 även ha haft en funktion som betalningsmedel – i handeln inom Sigtuna stad eller kan-
ske inom den regala varucirkulationen.209 Korset på Olofs mynt anses visa att han var döpt 
när myntningen inleddes. Syftet kan ha varit att reformera ekonomin efter engelsk modell, 
men kristna missionärer kan mycket väl ha inverkat på kungens beslut att inleda myntning. 
 
Gravskick och gravfynd 
Övergången till kristendom innebar också övergången till helt nya begravningstraditioner. 
Den första generationen kristna begravdes förmodligen på de gamla gårds-/bygravfälten i 
brist på en vigd kyrkogård, och det finns även tecken på att de gamla gravplatserna hade 

                                                 
202 Lundén 1983 s 176 ff  
203 Ibid. 
204 Jfr A IV:34 
205 Malmer 1996 s 103 f 
206 Ros 2002 s 165 
207 Staecker 1998b s 22 
208 Malmer 1996 s 99 
209 Ros 2001 s 101 f 
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fortsatt användning efter det att kyrkor byggts.210 De gamla gravfälten ligger nära kyrkor i 
några fall även om det är svårt att hävda ett generellt samband.211 Det finns även exempel på 
kristna begravningsplatser utan kyrka som kan dateras till 900-talets början,212 och det krist-
na gravskicket dominerade i Götaland vid 1000-talets mitt och kanske vid inledningen av 
1100-talet i Svealand.213 Även om gravskicket i Uppland visar på en successiv förändring, så 
sker förändringen abrupt i västra och södra Norge omkring 950.214 Det är även möjligt att 
bortodlade gravplatser innehållit kristna gravar. Gräslund har preciserat de kriterier som bör 
vara uppfyllda för att en grav ska räknas som kristen: den döde ska inte vara bränd, gravgå-
vor förekommer inte, riktningen är öst-västlig, gravarna är lokaliserade inom avskilda om-
råden och formen på gravarna skiljer sig från de förkristna.215 I Götaland och i Skåne kan de 
första kristna ha begravts på ”storkyrkogårdar” med flera tusen kristna gravar daterade till 
1000- och 1100-talen, sådana har belagts på flera platser.216 ”Storkyrkogårdarna” kan ha till-
kommit under missionstiden, före sockenkyrkan och den lokala kyrkogården, eftersom en 
kristen begravningsplats kräver invigning och helgande av en biskop. Bristen på sådana 
gravplatser bör ha varit stor för de första kristna. Och även om användandet av gravfälten 
fortsatte en tid så förlades de kristna gravarna i deras utkant tills en invigd gravplats fanns 
tillgänglig.217 Eftersom begravningsseder ingår i ett kultiskt-traditionellt bruk som kan vara 
mycket konservativt, är det anmärkningsvärt att gravskicket förändrades totalt under en 
förhållandevis kort tidsperiod (kanske 100 år). Det ligger nära till hands att anta att 
”…sannolikt upphörde begravningen på de äldre gravfälten till följd av ett centralt beslut”218 
  
De kristna gravarna är i stort sett fyndtomma. Seden att ge gravgåvor upphör med det hed-
niska gravskicket men finns kvar under en övergångsperiod, och därför har vi också ett antal 
kristna föremålsfynd ur gravar från 800- och 900-talen: hängkors, krucifix och korsornerade 
bronsnycklar. Därtill kommer ett antal korsmönstrade kannor som antas kunna ha använts 
för dopvatten eller nattvardsvin.219 Även om föremålen i sig inte berättar om missionens me-
toder så är fyndkontexten tankeväckande: de allra flesta föremålen har återfunnits i kvinno-
gravar. Detta kan tolkas antingen som att missionen riktades till kvinnorna eller att kvinnor 
var mer benägna att omvända sig.220 I de berättande källorna är de kristna kvinnornas antal 
mycket litet, men de finns där – den fromma Frideborg, Sven Estridsens frånskilda hustru, 
Vladimirs bysantinska drottning221 - som moraliska exempel och föredömen. Frågan om 
kvinnornas roll i kristnandet är mycket intressant men kan tyvärr inte utvecklas här. 
 
Kyrkobyggnader 
Rester av träkyrkor från andra hälften av 1000-talet har återfunnits bland annat på Öland och 
i Östergötland, och där återfinns också några av de äldsta stenkyrkorna i det dåtida Sveri-
ge.222 Man har antagit att de första träkyrkorna byggdes av privata byggherrar, förutom 

                                                 
210 Gräslund 1995 s 157 
211 Gräslund 1992 s 142 f  
212 I Birka och  Såntorp; se Gräslund 1996 s 28 ff 
213 Nerman 1945 s 118 f, Gräslund 2002 s 55 
214 Sawyer et al 1987 s 71 
215 Gräslund 2002 s 45 ff. När det gäller gravarnas inriktning i öst-väst, se Lindström 2005 
216 Alvastra, Linköping, Lund, Löddeköpinge och kanske Sigtuna kan ha fungerat som gemensamma gravplatser 
för ”tidiga kristna kultgemenskaper” (Ersgård) eller för ”storsocknar”. Ersgård 2006a s 45 ff, Carelli 2007 s 198 
217 Jfr Gräslund 1996 s 28 ff  
218 Ros 2001 s 142 
219 Gräslund 2002 s 40 ff, Staecker 1998a s 216 ff 
220 Jfr Gräslund 2002 kap. 5 och Gräslund i Nilsson 1996 
221 VA kap. 20, Adam III:15, NK s 92 
222 Dendrokronologiska dateringar visar att Resmo, Herrestad och Örberga stenkyrkor rests under 1100-talets två 
första årtionden, se Boström 1999 och Bonnier 1996 s 197 
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kungarna lät världsliga stormän bygga egna kyrkor eller kapell på sin mark och ”Gårdskyr-
kan har därmed ersatt gårdens förkristna kultbyggnad – hallen.”223 Sambandet mellan stor-
mansgårdar och kyrkor kan kanske till och med härledas tillbaka till offerritualernas föränd-
ring under folkvandringstiden.224 En del av dessa ”privatkyrkor” byggdes om och övergick 
så småningom till att bli sockenkyrkor, när den kyrkliga organiseringen nått så långt att ti-
ondeinstitutionen var genomförd.225 Detta bör ha skett tidigast vid mitten/slutet av 1100-
talet, och faller utanför ramen för detta arbete. Även om förekomsten av runstenar och Es-
kilstunakistor eventuellt påvisar att träkyrkor funnits på väldigt många platser, så var det 
förmodligen endast ett fåtal av dessa som hade begravningsrätt,226 vilket också förklarar det 
fortsatta användandet av de gamla gravfälten under en övergångstid, och kanske även var-
för kyrkor återfinns i gravfältens närhet. Vi kanske kan anta att ”…enskilda gårdsägares pri-
vata kapell spelat en betydelsefull roll i kristningsprocessen. […] Och kanske de anlades på 
eller i anslutning till den förkristna begravningsplatsen, som hörde samman med gården.”227 
 
Att träkyrkor byggdes redan på 1000-talet kan tolkas som att de kyrkliga principerna slagit 
igenom på förhållandevis kort tid, även om det inte går att fastställa det totala antalet trä-
kyrkor. I Götalandskapen finns ett stort antal stenkyrkor från tidigt 1100-tal som rests under 
en tid av 30-40 år. Tillsammans med förändringen av gravskicket tyder detta på att 1000-talet 
var en genombrottstid för missionen, att förändringen var genomgripande och att den gick 
förhållandevis fort. Arkeologin kan därmed antyda processens förlopp, men däremot inte 
säga hur förändringen skedde. För att besvara detta måste vi vända oss till de berättande 
källorna. 

                                                 
223 Anglert 2001 s 493, jfr Ersgård 2006a s 78 f, Gräslund 2002 s 38 
224 Gräslund 1992 s 138 
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3. Missionens metoder 
 
Efter att ha redovisat källmaterialet är det därför dags att försöka besvara frågan om hur mis-
sionen faktiskt gick till. Jag utgår här ifrån en kategorisering av missionsmetoder som skiljer 
mellan Wortmission (”Ordets mission”), Tatmission (”Handlingens mission”) och Schwertmis-
sion (”Svärdets mission”). Avgränsningen mellan de olika kategorierna kan bli otydlig, men 
enligt Schäferdieks definition är schwertmission ”…mission by means of argument, demon-
stration or force, whether political or military.”228 Skillnaden utgörs i så fall av att svärdsmis-
sion innefattar handlingar som till största delen utförs av den världsliga makten. De tre kate-
gorierna behöver dock preciseras ytterligare för att vara användbara som analysinstrument, 
och jag har valt att dela in kategorierna i undergrupper. Gränsdragningen är svår, och meto-
derna tenderar att överlappa eller gå i varandra, men jag menar att det ändå finns en – mer 
än bara semantisk – skillnad mellan till exempel ’predikan’ och ’undervisning’: trots att be-
greppen i många fall kan verka utbytbara har de uttalat skilda funktioner. Undergruppen 
’symbolhandlingar’ innefattar våldsutövning men kan ändå skiljas från kategorin ’svärds-
mission’ – den första riktas mot ”avgudar”, den andra mot hedningar. Aktörerna i den först-
nämnda är ofta kyrkans män och i den sistnämnda nästan uteslutande världsliga furstar. De 
olika undergrupperna ska inte uppfattas som helt distinkta från varandra eftersom missio-
nens olika kategorier inte användes separerade. Jag använder dem som analytiska verktyg, 
väl medveten om deras mångtydighet, och har formulerat dem utifrån de olika uppgifter 
som finns i källmaterialet. 
 
Alexandra Sanmark menar att de tre kategorierna har begränsat empiriskt värde, och att det 
kan vara mer fruktbart att se missionsmetoder som delar av ett spektrum med direkt tvång 
och total frivillighet som motsatta poler, och mellan dessa varierande grader av ”indirect 
inducement (indirekte Nötigung).”229 Till detta spektrum vill Sanmark även föra ”…the vario-
us kinds of advantages and rewards that could be gained through the acceptance of Christi-
anity […]” vilket jag menar inte är en metod för mission i strikt mening eftersom detta utgår 
från recipientens ”nytta” i första hand. Det enda explicita exemplet i källmaterialet på en 
sådan är Knytlinga Sagas berättelse om hedningen Vidgaut, som antar kristendomen och låter 
sig döpas för att erhålla möjligheter att handla i Slesvig.230 Givetvis innebar kristnandet 
fördelar – ”written legislation, improved political contacts, material rewards, education and 
innovations […]”231 – men frågan inställer sig huruvida missionärer använde detta som ett 
argument för att övertyga folk och härskare om ”nyttan” av religionsskifte, eller om förde-
larna mer ska ses som Gelegenheitsmission (”tillfällighetsmission”) där kristnandet tolkas som 
en bieffekt av andra överväganden.232 Jag följer Schäferdieks definition av ’mission’ som ”the 
conscious extension of Christianity through calculated actions of Christian agents” och me-
nar att kategorierna ”ord, dåd, och svärd” är bättre redskap för att analysera dessa handling-
ar än en ”spektrumanalys”, åtminstone då det gäller att besvara frågan om ett fredligt eller 
våldsamt kristnande. Utöver dessa kategorier vill jag även diskutera en fjärde typ av mission 
som också förekommer i källmaterialet och som skulle kunna kallas Schaumission, ”Skådan-
dets mission”. Till sist kommer jag också att diskutera vad källorna har att berätta om even-
tuella ”hedniska reaktioner” emot missionen. 

                                                 
228 Sawyer et al 1987 s 24 
229 Sanmark 2004 s 33, efter Hans-Dietrich Kahl, se anförd litteratur 
230 Kn S kap. 87 
231 Sanmark 2004 s 64 
232 Jfr a a s 33 och Schäferdiek, Sawyer et al 1987 s 24 
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A. Ordets mission 
Själva begreppet ’mission’ implicerar någon form av språklig förkunnelse av den kristna 
läran, och denna metod bör ha använts såväl självständigt som i kombination med de övriga. 
Ordets mission kan grovt delas in i två typer, undervisning och predikan, som riktades både 
till folket och till de lokala härskarna. Anmärkningsvärt är att källorna oftare talar om denna 
metod som riktad till folket. Det finns ingen autentisk missionspredikan bevarad, men San-
mark hävdar att texten i de norska och isländska tidigmedeltida homilieböckerna skulle ut-
göra ”fritt översatta” predikotexter. Eftersom de liturgiska böckerna under den tidiga medel-
tiden var importerade från kontinenten så kan de inte säkert sägas vara autentiskt nordiska, 
men kan ändå ses som källmaterial för missionstidens ”official and normative religion.”233 
Syftet här är dock inte att diskutera predikningarnas innehåll. 
 
Undervisning 
Rimbert berättar att danskarna gärna lät sig primsignas, ”…så att de kunde få undervisning i 
kristendom och fick rätt att gå i kyrkan och delta i gudstjänsten” men att de uppsköt dopet 
till sin dödsbädd för att genast kunna gå till det eviga livet ”renade i frälsningens bad.” 234 
Ansgar undervisade också kung Hårek om den kristna läran, och kung Björn i Birka gav 
”…var och en tillåtelse att uppsöka deras undervisning.”235 Winfred (Bonifatius) som bedrev 
mission bland germanerna ”…skänkte genom kyrkbyggen, undervisning och underverk 
glans åt teutonernas folkstammar […]”236 Sankt Sigfrid undervisade Olof Skötkonung före 
hans dop,237 och biskop Thangbrand som sändes till Island av Olof Tryggvason 
”…underviste her folk i kristetroen og døbte alle dem som modtog den.”238 Biskop Isleif stu-
derade inför sin vigning i Bremen, och ”…fick under denna tid lära sig hur han på ett förnuf-
tigt sätt skulle kunna undervisa folk som först nyligen omvänts till Kristus.”239 Vad en sådan 
undervisning kan ha innehållit framgår av legenden om Sankt Botvid: den engelske präst 
som slutligen döpte honom ”…tog honom ofta med sig till kyrkan och lärde honom Herrens 
bön och trosbekännelsen.”240 Det förefaller rimligt att anta att missionärernas undervisning 
syftade till att förbereda den hedniska befolkningen för inträde i den kristna gemenskapen 
genom dopet. Denna undervisning lär förmodligen ha varit ganska elementär och avsikten 
var antagligen att få folket att besöka gudstjänsten, se och höra ritualet, lyssna på predikan 
och därigenom på sikt övertygas att låta sig döpas. Undervisning i den kristna läran bör ha 
pågått såväl under hela missionstiden som senare under uppbyggnaden av den kyrkliga 
organisationen i Sverige – Gregorius VII understryker vikten av att ”klerker och andra lämp-
liga personer” skickas till den heliga stolen för undervisning, eftersom folket ”ännu inte be-
fästs i den kristna tron.”241 Givetvis ville påven också försäkra sig om att den svenska kris-
tendomen organiserades enligt ”de påvliga påbuden.”242 
 
Predikan 
Rimbert berättar att Gautbert byggde kyrka i Sverige och började predika evangelium offent-
ligt: ”Och de kristna som bodde där, gladde sig åt frälsningen, och för varje dag ökade anta-

                                                 
233 Sanmark 2004 s 94 
234 VA kap. 24 
235 VA kap. 11 
236 A I:10 
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let troende.”243 Adams beskrivningar av missionärers predikningar är av samma typ: Wille-
had ”…förkunnade evangelium för invånarna, så att de började dyrka den sanne Guden.”244 
Odinkar, som var av ”förnäm dansk börd”, kunde därför lätt ”övertyga de vilda folken om 
allt som gäller vår religion,”245 Bennos predikan bland slaverna ”bar mycket frukt”246 och när 
invånarna på ön Holm hörde Eginos predikan ”…sägs de alla ha rörts till tårar och visat 
ånger inför sin villfarelse.”247 När Sankt Sigfrid predikade för folket ”…blev konungen tro-
ende och blev döpt, jämte alla sina anförvanter, tjänare och krigsmän”248 och han predikade 
även ”framgångsrikt kristendomen för invånarna i Värend […]”249 Och kristnandet av Island 
skedde delvis genom att när Hjalte och Gissur framträdde på alltinget, ”…saa staerkt virkede 
deres Tale, at ingen av deres Fjender turde tale imod dem.”250 Källorna talar inte speciellt om 
predikan inför härskarna, utan nämner endast att den sker med deras tillstånd.251 Och även 
om predikningar kan ha lett till individuell omvändelse så är det otvivelaktigt så att effek-
terna av predikan genomgående är klart överdrivna. Detta blir extra tydligt utifrån vilka käl-
lor som behandlar ordets mission – samtliga har kyrkliga utgångspunkter och ursprung och 
därmed ett speciellt syfte med att framställa missionen som framgångsrik. Att den inte 
nämns i övriga källor mer än i förbigående är ännu ett skäl till att förhålla sig skeptisk till hur 
resultatet framställs. Detta innebär dock inte att den inte skulle ha förekommit, eftersom man 
kan se att predikan satt tydliga spår i runstensmaterialet.  

B. Skådandets mission 
En del av källorna nämner även en aspekt av missionen som kan kopplas ihop med under-
visning och predikan, och som också kan antas ha haft inverkan på kristnandet. När Ansgar 
och Autbert vistades i Danmark omvändes många till kristendomen ”…tack vare den före-
bild och den undervisning de gav […]”252 Biskop Adalvard den äldre ”levde som han lärde” 
och ”sägs ha vunnit en stor mängd hedningar” genom ett ”heligt leverne och en god under-
visning.”253 Sankt Botvid reste till England och blev där väl mottagen av en präst hos vilken 
han bodde i ett halvt år. ”När den helige Botvid hörde prästens goda undervisning och be-
traktade hans berömliga gärningar bad han att få bli döpt.”254 Dessa exempel kan sägas visa 
de kristna som moraliska föredömen vilket i sig ska ha påverkat hedningar att omvända sig. 
Men även det kristna rituella handlandet kan ha inverkat på sådana beslut: islänningar som 
besökte Nidaros en mickelsmässa, gick till kyrkan ”…och lyddes till den fagra sången och 
klockklangen.” Bland dem fanns Kjartan och Bolle som tyckte om vad de såg av de kristnas 
beteende, och lät sig döpas nästa dag med alla reskamraterna. 255 När biskop Thangbrand 
höll mässa på Island kom Hall på Sida dit med sitt husfolk och ”…hørde Klokkernes klang, 
förnam duften av Røgelsen og saa de Kristne i Skrud af Gudvæv og Purpur.” Detta ”hugade 
dem väl” och de lät alla sig döpas.256 Gutasagan beskriver det som att de hedniska gutniska 
köpmännen ”…såg kristna seder i kristna länder. Då läto somliga där döpa sig och förde till 

                                                 
243 VA kap. 14 
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245 A II:26, jfr A II:36 
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248 SB, Lundén 1983 s 177 
249 GBS, Ib. f 
250 KS kap.11, jfr Isl. Kap. VII 
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Gotland kristna präster.”257 Nestorskrönikan skildrar hur Vladimir skickade sändebud till 
bulgarerna, tyskarna och Bysans, och när de grekiska prästerna genomförde riterna ”…blev 
Ruserna förbluffade, och i sin förundran lovprisade de det grekiska ceremonielet.”258 När de 
återkom till Kiev så framhöll de att grekernas gudstjänst är ”vackrare än något annat folks.” 
Även om ”skådandets mission” inte kan kallas en metod i strikt mening kan det visuella in-
trycket ändå ha bidragit till att göra den hedniska befolkningen välvilligt inställd till missio-
närernas verksamhet och kanske även till enskilda individers omvändelse. 

C. Handlingens mission 
För att det över huvud taget skulle vara möjligt för de första missionärerna att få predika i de 
hedniska länderna gällde det att först övertyga lokala härskare om sina goda avsikter. Såle-
des är det inte förvånande att en av de handlingar som beskrivs är att missionärerna bringa-
de gåvor och arrangerade gästabud för att få härskarna att ge tillstånd till missionen. Källor-
na beskriver även hur missionärerna agerar på andra sätt för att understryka sin förkunnelse, 
och det är möjligt att skilja olika typer av handlingsmission – en grupp utgörs av något vi 
kan kalla ”kraftgärningar” som syftar till att övertyga eller stärka tron, men som likaväl kan 
karaktäriseras som rena mirakelberättelser – Schäferdiek har träffande kallat det en ”hagio-
graphical spin-off.”259 En annan grupp är de symboliska handlingar som utförs för att visa de 
hedniska gudarnas maktlöshet, och dessa är ofta av en våldsam karaktär. 
 
Gåvor 
När Ansgar återvände till Birka var situationen allvarlig, och hans vänner oroade sig för 
hans säkerhet. Ansgar bjöd därför in kungen på en måltid och ”…gav honom de finaste gå-
vor han förmådde och redogjorde för syftet med sitt uppdrag.”260 Biskop Unwan fick 
”…genom sina vänliga gåvor Nordens vilda kungar att välvilligt efterkomma alla hans 
önskningar.”261 Och ärkebiskop Adalbert ”ansträngde sig att genom gåvor och gästabud” 
försonas med kung Sven Estridsen, och när detta lyckats firade de ”…såsom sed är bland de 
vilda folken, ett överdådigt gästabud under åtta dagar.”262 Resultatet beskrivs i samtliga fall 
som positivt för missionen, och det är nog rimligt att tänka sig att detta var en återkomman-
de strategi för att närma sig de lokala härskarna. 
 
Kraftgärningar 
Handlingar som syftar till att visa den kristne gudens överlägsna kraft är till exempel biskop 
Poppos demonstration inför Harald Blåtand: han tog ett ”…glödande järn i handen och för-
blev oskadd inför allas ögon.”263 Detta gjorde han eftersom ”…de vilda folken enligt sin vana 
krävde ett tecken”264 och även Adalvard den äldre utförde kraftgärningar av liknande skäl: 
på begäran fick han ”…i en nödtid regnet att falla och himlen åter att klarna, jämte andra 
ting som man ännu idag begär att förkunnarna ska utföra.”265 Den ståndaktige Hergeir visa-
de guds kraft genom att stå mitt i ett hällregn utan att få en vattendroppe på sig,266 och den 
helige Eskils bön fick hagel, snö och regn att falla ”…och förstörde de offrandes altaren och 
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slaktdjur. Över biskopen kom dock inte en enda regndroppe.”267 Kodran på Giljá blotade till 
en sten för att deras skyddsande (ármaðr) bodde däri, men biskop Fridrek sjöng över den tills 
den brast sönder: ”Kodran tycktes nu at skjønne, at Skytsaanden var overvunden, og saa lod 
han sig døbe med hele sin Husstand […]”268 Och när kung Olav Tryggvason skulle övertyga 
bönderna på tinget i Rogaland om att låta sig kristnas drabbades de alla av en plötslig stum-
het, så att ”det fanns ingen av bönderna som kunde tala kungen emot …och allt tingsfolket 
tog dopet innan kungen skildes från dem.”269 Beskrivningarna av kraftgärningar följer ett 
tydligt mönster – den kristne utför en övernaturlig handling som visar guds kraft, och i de 
flesta fall blir följden att åskådarna övertygas och konverterar. Dock inte alltid, biskop Eskil 
blev ihjälslagen av ”de rasande hedningarna”. Källornas beskrivningar av kraftgärningar är 
samtliga legendartade och framställer den handlande som verktyg för guds kraft i kontrast 
till den hedniska motpartens maktlöshet. Detta drag uttrycks ännu tydligare i den tredje ty-
pen av handlingsmission. 
 
Symbolhandlingar 
Biskop Willehad från England reste runt i hela Friesland och ”sägs ha slagit sönder avguda-
bilder och förkunnat evangelium för invånarna […]”270 och Wolfred, likaså från England, 
reste till Sverige, predikade och omvände många och uttalade ”…sin förbannelse över en av 
folkets avgudar vid namn Tor, vars bildstod var uppställd på hedningarnas tingsplats. Sam-
tidigt grep han en yxa och högg stoden i bitar.”271 Och under en tid ”då en svår förföljelse 
mot de kristna uppblossade i Sverige” reste biskop Egino av Lund till Skara och ”…tröstade 
dem som hade kommit till tro. […] Där högg han också den vittberömda statyn av Frej i 
stycken.”272 Tillsammans med Adalvard den yngre reste Egino ”…runt till alla götarnas 
samhällen där de slog sönder avgudabilder och därpå vann många tusen hedningar för kris-
tendomen.”273 När furst Vladimir tagit dopet i Konstantinopel och återvände till Kiev 
”…befallde han att avgudarna skulle störtas omkull – en del lät han hugga itu, och andra lät 
han överlämna åt elden.”274 Olav Tryggvason lät ”bryta ner gudahovet” på Lade och brände 
det, och på Möre rev han ner statyn av Tor – ”Sedan lopp kungsmännen till och skuffade ner 
alla gudarna från stallarna […]”275 Kung Olav sände även Stefni Torgilsson till Island för att 
förkunna tron, men islänningarna ville inte lyssna: ”…da han saa, at han ingen fremgang 
havde paa den Vis, gav han sig til at ødelægge Templer og Gudehuse og sønderslaa afguds-
billederne.”276 Redan tidigare hade Gunnhildssönerna rivit gudahoven i Norge och ”förstört 
bloten,”277 och Olav Haraldsson lät en av sina män slå sönder Dala-Gudbrands gudastaty 
”…och ut lopp det möss stora som katter och ödlor och ormar.”278  Biskop Svend och Sune 
Ebbesen högg ner gudastatyn på Arkona och ”…tvang rygborna til selv at slaebe ham ud 
[…],” och samma sak skedde med övriga gudabilder på Rügen. 279 Även missionärernas ar-
bete ledde till liknande följder: när Torvald och biskop Fridrek predikade på Nordlandet på 
Island, ”…holdt mange op med at blote og slog deres Afgudsbilleder i stykker […]”280 När 
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sankt Sigfrid predikade och ”…folket övergav den hedniska villfarelsen och skyndade till 
dopet, började avgudabilderna förstöras”281 och tack vare de mirakel som skedde efter sankt 
Botvids död ”…blev alla lundar och avgudahus nedhuggna och förstörda.”282 Symbolhand-
lingarna utfördes för att visa att de hedniska gudarna saknar kraft och följer ett mönster som 
etablerades redan i samband med att kristendomen blev statsreligion i romarriket. Grunden 
för symbolhandlingarna är första budet i Mose lag, men även andra stadganden i Bibeln.283 
Källorna framställer det som att denna typ av handlande togs på allvar, och  det förefaller ha 
varit ett framträdande drag i missionen – kanske inte förvånande med tanke på  att de hed-
niska gudarna representerade ”djävlar” och att man kunde befara ”återfall” i hedendom. 
Detta kan också förklara symbolhandlingarnas våldsamma karaktär och att missionärerna 
sökte de världsliga härskarnas bistånd för att definitivt utrota hedendomen. Denna hjälp fick 
de villigt, den uppåtsträvande kungamakten i Norden visade sig redo att bidra aktivt till 
handlingsmissionen men tolkade missionsuppdraget utifrån andra intressen än Kyrkans 
utsända. 

D. Svärdets mission 
Begreppet ’svärdsmission’ används typiskt i samband med Karl den stores mission i kriget 
mot saxarna eller om Svärdsriddarnas/Tyska ordens kristnande av Baltikum på 1200-talet 
och förbinds vanligen med erövring. Men en stor del av kristnandet i Norden har karaktären 
av tvång, som intimt sammanhänger med lokala härskares ambition att stärka sin makt – 
både i samarbete med Kyrkan och på eget initiativ. Det är möjligt att urskilja olika typer av 
tvångshandlingar som alla kan karaktäriseras som svärdsmission, deras gemensamma näm-
nare är att det är de världsliga makthavarna som agerar (med ett undantag). Svärdsmission 
behöver nödvändigtvis inte innefatta manifesta våldshandlingar, men även i dess ”mildaste” 
form finns ett underförstått hot om våld. Jag menar att det är möjligt att tolka källorna som 
uttryck för fyra typer av svärdsmission med en successivt ökande grad av våldsutövning. 
 
Fredsvillkor 
Einhards beskrivning av hur saxarna, efter trettiotre år av krig slutligen tvingas gå med på 
kungens villkor – att ”avsvärja sig sina religiösa sedvänjor och djävulsdyrkan och acceptera 
den kristna trons sakrament”284 – motsvaras i Norden av hur kejsar Otto besegrade Harald 
Blåtand och hur detta ledde till att Danmark kristnades. Beskrivningen av denna händelse 
skiljer sig mellan de olika källorna: Adam säger att Harald ”…i det att han emottog sitt rike 
av [Otto], lovade … att antaga kristendomen i Danmark.”285 Snorre å sin sida låter Haralds 
omvändelse bero på biskop Poppos järnbörd efter kejsarens seger,286 medan Knytlinga Saga 
krasst konstaterar att efter kejsar Ottos erövring ”…var så Danmark helt kristent, og først da 
drog kejseren bort.”287 En liknande episod är när Erik ”Blodyx” får herraväldet över North-
umberland av kung Athelstan för att ”…värja det landet mot daner och andra vikingar.” 
Som villkor krävde kungen att ”Erik skulle ta dopet med sin hustru och deras barn och allt 
folket som följt med honom ditöver”.288 Det ligger nära till hands att tolka detta som att kris-
tendomen kan ha förmedlats från en härskare till en annan som del av ett feodalt vasallför-
hållande, men exemplen är för få för att detta ska kunna sägas gälla generellt. 
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Kungliga påbud 
Genomgående i källmaterialet förklaras att härskaren ”bjuder kristnan” till sitt folk: Harald 
Blåtand sände ”…bud över hela sitt rike att alla skulle låta sig döpa,”289 Sven Tveskägg ”be-
ordrade genom ett påbud att kristendomen skulle införas [i Norge]”290 och varhelst Olav 
Tryggvason höll ting med bönderna bjöd han att ”…genast ta kristnan och låta döpa sig eller 
ock få strid med honom.”291 Inge den äldre ”…förbjöd blotandet i Sveariket och befallde att 
allt folket där skulle kristnas”292 och Jaroslav av Kiev beordrade hela befolkningen att låta 
döpa sig och sa: ”Om någon i morgon icke infinner sig vid floden … så skall han vara min 
fiende.”293 Till dessa öppna eller förtäckta hot om våld använde härskarna även lagstiftning 
för att driva igenom kristendomen: Håkon den gode ”satte i lag över hela landet utmed ha-
vet och så långt uppåt land som laxen gå som längst […]”294 Olav Haraldsson ”den helige” 
kodifierade med hjälp av biskoparna den norska kristna lagstiftningen för att ”…avlägsna 
heden sed och fornt bruk, som han ansåg vara fördärvligt för kristnan” och påbjöd lagen 
runt om i Norge med hot om ”…förlust av liv och lemmar eller all egendom för var man som 
inte ville böja sig under kristenrätten.”295 Folkets efterlevnad av påbuden varierar beroende 
på kungarnas möjlighet till våldsutövning – till exempel blev Håkon den gode tvingad att 
delta i tröndernas blot och Inge den äldre bortdriven av svearna, medan Olav Tryggvason 
”var så manstark” att bönderna inte vågade säga emot honom. Adam berättar att Olof Sköt-
konung hade för avsikt att riva templet i Uppsala, men blev fördriven av svearna – det är 
möjligt att detta är tecken på att kungens våldsmakt var för svag.296 Det är rimligt att tolka 
denna typ av svärdsmission som en ”top-down-process”: kristnandet genomförs via kungli-
ga påbud som befolkningen accepterar mer eller mindre godvilligt.297 I och med att kristnan-
det blir en funktion av befolkningens lydnad och kungens kapacitet till repression finns ock-
så här en permanent källa till konflikt, som kan omtalas som ”hedniska reaktioner” i källorna 
men som i realiteten kan ha varit uttryck för olika individers/gruppers kamp om den poli-
tiska makten.298 
 
Bestraffning 
Om ovanstående kan sägas vara något ”fredligare” former av svärdsmission, så talar källor-
na också om mer explicit våldsutövning. Vi har redan sett vad brott mot Olav Haraldssons 
kristenrätt kunde innebära, men det första exemplet på bestraffning är inte kungligt utan 
berättar om hur den helige Ansgar höll räfst med friserna, ”…eftersom de hade arbetat på 
söndagar. Dem som hårdnackat vägrade att bättra sig bestraffade han med himlens eld.”299 
Hur detta ska förstås kan kanske belysas av Olav Haraldsson, som lät bränna hela bygden 
kring Valdres och även i Oplandene: ”Det är skada, sade kungen, att nödgas bränna en så 

                                                 
289 S 1 s 205 
290 A II:41, jfr A II, scholion 26 
291 S 1 s 209, jfr s 215 f, 235 
292 HS s 87 
293 NK s 100 
294 S 1 s 123 
295 S 2 s 34, 110 
296 A II:58. Enligt Adam fick Olof utöva sin tro ”i det landskap i Sverige som han själv föredrog.” (ib.) Det kan 
dock ha funnits andra skäl till detta – Olofs konflikt med Olav Haraldsson till exempel, (S 2 s 44-96) men framför 
allt kan man betvivla Adams version på grundval av myntfynden i Sigtuna, se ovan. 
297 I NK beskrivs folkets reaktion som att ”…de gick med glädje och jublade och sade ’Om inte detta var något 
gott så skulle inte fursten och bojarerna ha antagit det.” NK s 100 
298 Så berättar till exempel Snorre att Erik Jarl flydde till Sverige, och till honom ”…sökte sig mängder av folk, 
som blivit landsflyktiga för konung Olav Tryggvason,” S 1 s 230. Tillsammans med Sven Tveskägg och Olof Sköt-
konung – båda kristna kungar – besgrade han Olav Tryggvason och Norge delades. Jarl Erik och hans bror Sven 
lät döpa sig efter slaget vid Svolder, ”…men medan de rådde för Norge lät de envar göra som han ville med kris-
tendomen […],” S 1 s 251 
299 A I:29 
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fager bygd.”300 Andra straff som förekommer är förutom landsförvisning kroppsliga be-
straffningar som stympning, lemlästning, bländning, hängning eller halshuggning301 - alla 
som led i kungliga räfster, antingen för att någon ”inte hållit den rätta tron” eller för att de 
”vägrat kristnan”. Otto den store tuktade de slaviska folken som avfallit ”…med så stor 
kraft, att de gärna erbjöd segraren både skatt och omvändelse till kristendomen för att få 
behålla liv och fosterland.”302 Bönderna i Raumarike samlade en här mot Olav Haraldsson, 
men ”…brått vidbrändes deras stek och de … bultades till bättring.”303 Detta tolkar jag som 
ännu ett led i den kungliga maktutövningen – det gäller att demonstrera vad som blir konse-
kvenserna av att inte hörsamma de kungliga påbuden, och den politiska stabiliseringen var 
kanske en starkare drivkraft än kungarnas kristna nitälskan. Källorna talar även om direkt 
våldsutövning med ett tydligt syfte, att sätta stopp för ”den forna seden”. 
 
Utrotande av hedendomen 
Hedendomen förefaller ha varit särskilt svår att utrota i Norge, som var ”fyllt av…spåmän, 
fågeltydare, trollkarlar, andebesvärjare och Antikrists övriga hantlangare, […]”304 vilket kan 
förklara hänvisningarna till folk som ”for med galdrar och trollkonster eller var sejdmän.”305 
Olav Tryggvason samlade sejdmännen i Tunsberg, lät ”…lägga eld i stugan, och hela stugan 
brann ned med allt folk där var inne […]” förutom Eyvind källa som kungen satte att svälta 
ihjäl på ett skär. Eyvind kindriva – ”den trollkunnigaste bland män” – avrättades med ett fat 
glödande kol på magen, och Röd ”den ramme” dog efter att kungen tvingat in en orm i hans 
svalg.306 Olav Haraldsson stympade och bländade den som ”vägrade avsvära hedendomen” 
och avrättade Ölver på Möre och hans män för att denne blotat flera gånger trots att han sagt 
sig vara kristen.307 Jaroslav av Kiev grep trollkarlarna som gjort uppror och ”…en del förvi-
sade han, andra avrättade han”308 och Inge den äldre avrättade Blot-Sven genom att bränna 
”till döds allt folk som fanns där inne.”309 Kung Erik Jedvardsson ”den helige” besegrade och 
”slog till marken” finnarna, ”trons fiender” som fortsatte vara ”motspänstiga och upproris-
ka, trots att man först erbjudit dem Kristi tro.”310 Berättelserna är stereotypa och i de flesta 
fall sena, men tyder ändå på att det funnits en ovilja att överge den forna seden och ett mot-
stånd mot påbuden om dop och kristnande som inte enbart varit av politisk natur, och som 
har bekämpats av kungamakten med våldsamma metoder. Att den hedniska religionen fak-
tiskt upplevdes som ett reellt problem vittnar stadgar i såväl den norska kristenrätten som i 
de svenska landskapslagarna: ”ængin skal affgußum blotæ. ok ængin a lundi ællr stenæ 
troæ.”311Även i detta fall har missionen, och kungarna, kunnat stödja sig på föreskrifter i 
Mose lag.312  

                                                 
300 S 2 s 115 f 
301 S 1 s 206, S 2 s 55, 114 
302 A II:5, jfr A I:56 f 
303 S 2 s 122 
304 A II: 57 
305 S 1 s 211 
306 Ibid. ff, s 220, 223 
307 S 2 s 55, 110 
308 NK s 123 
309 HS s 87 
310 E s 97 
311 UL KK §I, jfr Gulatingslagen I:29 
312 5 Mos 13:12 f: ”Skulle du … få höra att ondsinta män ur ditt folk har förlett invånarna och övertalat dem att 
tjäna andra gudar … [ska detta undersökas. Om det är sant:] …skall du hugga ner stadens invånare med svärd, du 
ska viga staden och alla som finns där åt förintelse.” Jfr 2 Mos 22:18 
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E. Hedniska reaktioner 
 
Rimbert berättar om hur svenskarna ”greps av ett fanatiskt raseri” och dödade Nithard – 
detta var dock ”…inte på kungens befallning utan var enbart en följd av en komplott bland 
folket.”313 Vid Ansgars andra besök uppträdde en person och talar mot den kristne guden, 
och Ansgars vänner varnade honom för att hans liv var i fara. Genom lottkastning vid ett 
ting accepterades dock missionen.314 Adam berör hedniska förföljelser av kristna vid ett antal 
tillfällen men de flesta av hans berättelser fyller en didaktisk uppgift – att visa hur uppror 
mot Gud inte lönar sig – eller är rena propagandaalster, till exempel när Harald Hårdråde 
framställs som hedning.315 Missionären Wolfred blev dödad efter att han slagit sönder statyn 
av Tor,316 något som lika gärna kan vara därför att hedningarna blev provocerade av hans 
symboliska handling. Snorre beskriver inte någon samlad hednisk reaktion, kung Håkon 
Adalsteinsfostre tvingades av ”rasande bönder” att acceptera bloten på Lade men återvände 
med en här och återställde ordningen.317 Oftast är det individer som återfaller i hedendom, 
till exempel Håkon Jarl som tvångsdöptes av Harald Blåtand men genast avföll, landsteg på 
”Götaskären och där höll han ett stort blot.”318 Innan dess hade han dock satt iland de präster 
som kung Harald skickat med honom. Snorres berättelser visar hur norrmännen tenderade 
att återfalla i hedendom, och hur hedniska bondehärar kämpade mot kungarna Olav Trygg-
vason och Olav den helige, men han framställer hela tiden den hedniska parten som den 
svagare. Berättelsen om Inge den äldre och Blot-Sven är ett svenskt exempel på en hednisk 
reaktion, som kan ha lett till biskop Eskils martyrdöd vid blotet i Strängnäs.319 Om detta in-
träffat så var det ”hedendomens sista kamp” och tre år senare var det kristna kungariket 
återupprättat.  
 
Källmaterialet talar alltså om hedniska reaktioner, och det är möjligt att detta har flera orsa-
ker. Den första är givetvis att de kan ha förekommit i större eller mindre utsträckning. För-
fattarna hade antagligen ett syfte med att överdriva de svårigheter missionärerna och kung-
arna hade att bekämpa, Adam utmålar motståndare till Hamburg-Bremenstiftet som hed-
ningar, och källornas uppgifter kan även vara uttryck för inrikespolitiska motsättningar som 
tolkats i religiösa termer. Omfattningen av hedniska reaktioner är svårbedömd, det som där-
emot kan sägas är att antalet belägg som talar om sådana är ganska få och uttalat tendentiö-
sa. Det finns flera exempel på hedniska reaktioner från övriga Europa, men ”Att detta gällt 
också i Sverige kan inte bli stort mer än en fömodan.”320 
 

                                                 
313 VA kap 17 
314 VA kap 26-27 
315 A I: 39, II:27-29, II:43, III:17, III:53, IV:9 och IV:30 
316 A II: 62 
317 S 1 s 122 ff 
318 S 1 s 178 
319 HS kap 6, LSM s 271 f 
320 Palme 1959 s 153 
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4. Hur gick kristnandet till? 

A. Sammanfattning och slutsatser 
 
Genomgången av källmaterialet säger en hel del om missionsprocessen. Det är först och 
främst tydligt att aktörerna bakom kristnandet var representanter för Kyrkan, ”missionärer”, 
(i mycket vid mening) och lokala makthavare, ”kungar”, som verkade i samarbete men även 
var för sig. Det förefaller också tydligt att de hade olika drivkrafter, och att deras intressen 
sammanföll vid en avgörande tidpunkt – Kyrkan var initialt beroende av kungamaktens stöd 
för att lyckas med missionsuppdraget, och kungarna utnyttjade detta för sina egna syften.321 
Östgötalagen stadgande att ”Kungen låter kyrka börja, bönderna till slutet föra” kan vara en 
återspegling från den äldsta kristna tiden. Jämförelsen med arkeologiskt material styrker 
också att kungarna haft en roll i kristnandet, utgivandet av korsmärkta mynt med kungens 
bild kan ses som en metod för mission ”…i medvetande om att mynten kommer att spridas 
bland fler människor än andra politiska/religiösa manifestationer.”322  
 
Det arkeologiska materialet stöder även att kristnandet skett under en relativt kort tid. Över-
gången till kristet gravskick har precis som runstensresandet pågått mellan cirka 950-1100 
med viss regional variation. Att gravskicket ändrades så pass fort kan mycket väl tolkas ihop 
med uppgifterna om att kristnandet skedde genom ett kungligt påbud. Det följer också att 
detta påbud innefattade anläggandet av kyrkor och vigda begravningsplatser, något som var 
nödvändigt enligt kristet synsätt: Frostatingslagen stadgar att ”varje kristen ska begravas vid 
kyrkan” inom fem nätter – annars ”gälde iii öre till biskopen.”323 Runstenars placering vid 
kyrkor visar på ett samband mellan kristnandet och det övre skiktet i samhället, de som an-
tagligen byggde de första träkyrkorna: kyrkobalkarna i Smålandslagen och Äldre Västgöta-
lagen uttrycker tydligt att kyrkor var byggda av trä, och enligt Gutalagen restes kyrkorna av 
privatpersoner.324 Sambandet mellan runstenar, kyrkor och ”eliten” i samhället blir extra 
tydligt om man ser till spridningsmönstren: det största antalet runstenar i Uppland finns 
koncentrerat runt Sigtuna, den kristne kung Olofs ”huvudstad,”325 och samma sak gäller 
utbredningen av de uppländska romanska stenkyrkorna.326 
 
Den valda analysmodellen med tre huvudkategorier och undergrupper som hämtats från 
källmaterialet har vissa brister som beror på att begreppen inte går att avgränsa helt och hål-
let från varandra. Den har ändå visat sig fungera för att skapa en struktur som tydliggör mis-
sionsmetoderna, och de berättande källorna kan sägas ge en god bild av hur kristnandet 
skedde. Att Wortmission förekom är evident, eftersom både predikan och undervisning in-
gick som en del av missionärernas grundläggande verksamhet. Dess effekter är i de flesta fall 
överdrivna långt bortom det rimliga, men runstenstexterna visar att ordmission förekommit 
och kan även visa vilka delar av den kristna förkunnelsen som varit centrala. Även ”Schau-
mission” bör ha förekommit – i och med att missionärer anlände till Sverige så började de 
utföra kristna ritualer, något som kan ha lett till omvändelse. I vilken utsträckning är dock 
omöjligt att säga.  Vad gäller Tatmission så förefaller det rimligt att missionärerna överläm-
nade gåvor till lokala makthavare för att vinna deras stöd. Beskrivningarna av kraftgärning-
ar är dock helt legendartade och tendentiösa och följer den hagiografiska tematiken. Det är 

                                                 
321 Jfr Kumlien 1962 s 290 ff 
322 Malmer 1996 s 111 
323 FL II:xv, jfr UL KK §I 
324 SmL KK 3, ÄVgL KK 2, GL 4, jfr Palme 1959 s 110 f 
325 B Sawyer 1991 s 85 
326 Bonnier 1996 s 194 
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däremot möjligt att missionärerna utförde symbolhandlingar. Detta tema har teologisk bak-
grund och återfinns även i missionsberättelser från den tidigaste kristna tiden och kan där-
med vara avhängigt av kristna litterära förlagor. Det är ändå möjligt att anta att symbolhand-
lingar ägde rum i de fall en missionär hade stöd av lokala stormän och/eller av en försam-
ling. Schwertmission var den metod som till största delen användes av den världsliga makten, 
”kungarna”, även om missionärer fanns i bakgrunden som pådrivande kraft eller ”ideolo-
giska alibin”. Det är möjligt att kristnande kan ha ingått som villkor för en vasallrelation och 
att detta skapat en kristen elit i det senvikingatida samhället, men här är beläggen väldigt få. 
Det förefaller rimligt att tolka källorna som att svärdsmission var del av ett politiskt projekt, 
där en kungamakt påbjöd omvändelse som ett led i en målmedveten samhällsomvandling, 
och där bestraffning och våldsutövning mot motståndare var ett ”naturligt” inslag. Även om 
källornas uppgifter om svärdsmission är överdrivna, så är det rimligt att anta att den före-
kommit och att den varit en bidragande orsak till kristnandet genom att utövare av förkris-
ten religion förföljdes och avrättades. Källorna berättar även att hedniska reaktioner före-
kom, men uppgifternas antal är betydligt mindre än antalet uppgifter om missionens katego-
rier. Omfattningen av hedniska reaktioner är svår att bedöma och berättelserna kan vara 
överdrivna för att understryka hedningarnas ondska.  
 
Mitt huvudsakliga syfte har alltså varit att undersöka vad de berättande källorna säger om 
hur kristnandet genomfördes – var det ett fredligt eller våldsamt skeende? Frågan innehålller 
även en tidsaspekt – var det en långsam eller hastig process? – och en aktörsaspekt: vem eller 
vilka bidrog till Sveriges kristnande? Trosskiftet på individuell och kollektiv nivå har berörts 
mycket flyktigt ovan och förekommer sparsamt i källmaterialet; eftersom den övervägande 
delen av källorna behandlar kungars och missionärers insatser handlar frågan i första hand 
om en förändring på den politiska/organisatoriska nivån.  
 
Jag skulle vilja påstå att det största och mest avgörande steget mot Sveriges kristnande togs 
under 1000- och 1100-talen, att trosskiftet utgjorde en viktig del av en övergripande föränd-
ring av samhället, och att våld och tvång var ett vanligt inslag för att driva igenom denna 
förändring. Analysen av källmaterialet har visat att trosskiftet ägde rum under en förhållan-
devis kort tid, att Kungamakten tillsammans med Kyrkan drev igenom kristnandet och att 
detta innefattade en relativt hög grad av våldsutövning. Men inrättandet av ett ärkebiskops-
säte i Gamla Uppsala 1164 innebar inte på något vis att förändringen var slutgiltigt genom-
förd, under 1200-, 1300- och 1400-talen flyttade Kyrkan successivt fram sina positioner och 
stärkte sin ställning gentemot både kungen och folket. Och det tog lång tid innan hela Sveri-
ges befolkning slutgiltigt hade övergått till den kristna tron.  

B. Diskussion 
 
Den äldre forskningens syn på kristnandet som en våldsam konflikt mellan missionärer och 
ett ”hedniskt motståndscentrum” i Gamla Uppsala kan förklaras med accepterandet av 
Adams tempelberättelse som sann, och en romantiserande syn på hedendomen. I själva ver-
ket var stora delar av Uppland kristet vid mitten av 1000-talet, något som runstenarna beläg-
ger. Detta synsätt har mycket litet stöd i källmaterialet och beror antagligen på en förutfattad 
tolkning av källornas skildringar av motståndet mot kunglig repression. 
 
Men det sena 1900-talets uppfattning av kristnandet som ”fredlig samexistens” och successiv 
assimilation har inte heller stöd i något källmaterial. I själva verket utgår den från bristen på 
källor, framför allt arkeologiska. Att olika gravskick existerade parallellt säger ingenting om 
proportionaliteten mellan kristna och hedniska gravar, och fyndmaterialet är på intet sätt 
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heltäckande. Detta synsätt utgår också från antagandet om tingsinstitutionens avgörande 
inverkan på processen, vilket inte heller stöds av några källor. Om kristnandet skett genom 
ett tingsbeslut, lär det snarast ha varit framtvingat av kungen och stormännen. När Gutasa-
gan markerar att gutarna mottog kristendomen utan tvång, antyder detta snarast att tvånget 
varit den rådande metoden i övriga Norden. Och när kungalängden i Äldre Västgötalagen 
berättar att Anund Olofsson kallades ”Kolbränna”, därför att han ”…i sina räfster gärna 
brände mäns hus” kan detta mycket väl tolkas som ett minne av hur kungamakten drev ige-
nom sin vilja, även vad gäller religionsskiftet.  
 
Källorna talar i stället om kristnandet som ett konfliktfyllt skeende, och om en samverkan 
mellan Kungamakt och Kyrka, vilket uttrycks nästan poetiskt i Historia Norwegiae: ”…om det 
fanns någon som biskopen inte kunde tvinga till Kristi rike med Andens svärd, så använde 
kungen handfasta grepp på ädling och odalman, på dibarn och åldring.” Sett i ett över-
gripande perspektiv var kristnandet en del av en maktkamp som pågick på flera nivåer – det 
var en dynastisk kamp mellan olika eliter eller fraktioner i det senvikingatida samhället som 
sammanhängde med en nationell, där kristnandet och riksenandet utgör två delar av samma 
process, och där våldsutövning mot motståndare var ett legitimt redskap i det ”politiska ar-
betet”. Kristnandet var också en del av ett större skeende, en civilisatorisk process där stor-
män och kungar i Europas randområden strävade efter att tillgodogöra sig fördelar som de 
erfarit i till exempel England eller Tysk-Romerska riket. Och det var även en organisatorisk 
maktkamp mellan skilda representanter för Kyrkan som byggde upp, och agerade utifrån, 
lojaliteter sinsemellan och med världsliga furstar i ännu icke kristnade områden. Ur detta 
perspektiv blir Sveriges kristnande bara en del av en mycket mer omfattande historisk för-
ändring. Samtidigt kan till exempel Florenslistan eller berättelsen om biskop Osmund passas 
in i ett större mönster, och källorna till Sveriges kristnande utgör då en del av berättelsen om 
den kristna europeiska kulturens framväxt. Jag hoppas att jag kan få möjlighet att återkom-
ma till denna berättelse vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
 
 
 

Föra i maj 2010 
Jörgen Hedman 
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