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Jag önskar utfärda ett stort tack till forskningsnoden ”Den goda staden” vid Uppsala universitet 

som bidrog till detta examensarbete genom att finansiera mina studieresor till Trondheim och 

Slesvig.  
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Abstract 

The thesis discusses how cities were literarily constructed in relation to concepts of space in early 

medieval Scandinavia. The period between ca. 900–1200 saw the formation of Scandinavia’s first 

urban societies. The rise of cities has primarily been explained by increasing trade. This thesis seeks 

to balance the mercantile understanding of early medieval cities by discussing them as ideological 

and religious centres. Following the introduction of Christianity in Scandinavia, the landscape was 

integrated into Christianitas in a physical as well as mental sense. This lead medieval chroniclers to 

literarily integrate Scandinavia to the Christian ordo. Here, the role of cities within this process is 

analyzed. The study is mainly based on Snorri Sturluson’s Norwegian kings’ sagas Heimskringla and 

the Latin chronicles Gesta Danorum by Saxo Grammaticus and Gesta Hammaburgensis ecclesiae 

pontificum by Adam of Bremen. It focuses on three early medieval cities: Sigtuna, Trondheim and 

Schleswig (Slesvig). Outlooks to other cities are undertaken, and Sigtuna, Trondheim and Schleswig 

are discussed in relation to the general features of urban landscape manifested in the sources. 

 The thesis states that cities are portrayed as crucial parts in the medieval landscape, although 

Scandinavia at the time was a de facto decidedly rural society. It is stressed that the intellectual 

integrating of Scandinavia to Christianitas called for a construction of an urbanized society. It is 

argued that Sigtuna, Trondheim and Slesvig were constructed as parts of a religious landscape at 

the time of their foundings. Thereafter, the sources portray the cities as manifestations of the newly 

introduced Christian ideology, and of royal power. They are ascribed specific functions within the 

mental landscape. Adam of Bremen ascribes Sigtuna the role of a Christian stronghold against the 

heathen “temple” at Uppsala, whereas Snorri Sturluson describes the city as an important royal 

centre in Scandinavia. Saxo Grammaticus and Adam of Bremen conceive Trondheim and Sigtuna 

as Christian cities on the brink of the civilized world, whereas Snorri seeks to establish links 

between these cities and classical antiquity. Slesvig is marked by its frontier location between the 

Christian Danes and the heathen Wends, and is constructed as a frontier society within a crusading 

context. Saxo Grammaticus also describes Slesvig as an important royal centre for Danish kings. 

In general, Saxo as well as Snorri connect cities and the founding of cities to concepts of royal 

power, whereas Adam of Bremen almost exclusively places cities within a religious context. 

 Further, it is suggested that the physical topography of cities was constructed so as to mirror 

their Christian identities. By erecting churches in places that had been in contact with the body of 

Saint Olav, the city landscape of Trondheim was constructed as a sacred landscape. Also, by 

bestowing a city with churches and relics, kings could link the city to a sacred order, thus 

strengthening their own claims based on Christian ruling ideology.  

 

Keywords: medieval, cities, Sigtuna, Trondheim, Schleswig, sacred, space, landscape, frontier 
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1. Introduktion 

”A Map of the World that does not include Utopia is not worth even glancing at”1 

Det första uppslaget i den historiska atlas jag arbetade med under gymnasiet återgav fyra exempel 

på historiska världskartor (se bild 1 i kap. 6).2 Där fanns en fantastisk världskarta från 100-talets 

Alexandria, en arabisk 1100-tals karta och en venetiansk 1400-tals karta. De två sistnämnda var 

något mindre geografiskt korrekta än den antika men uppvisade ändå imponerande geografiska 

kunskaper. I stark kontrast till dessa tre fanns också en västeuropeisk karta från 900-talet. Jorden 

avbildades som en rund skiva. Halva jordens yta upptogs av Asien. Europa och Afrika bildade den 

andra halvan, i form av två tårtbitar. Tillsammans såg kontinenterna, avdelade av medelhavet och 

mycket uppförstorade och svåridentifierade floder, ut att bilda ett kors. I Asien fanns Edens 

lustgård utplacerat. Kontinenterna omgavs av ett världshav i vilket några kvadratiska öar låg 

utplacerade, till synes på måfå. Placerade intill de övriga kartorna såg kartan bara lustig ut. Den 

förmedlade den vanligt återkommande bilden av den ”mörka medeltiden” som en okunskapens 

dystra epok, en tid när religiös fanatism resulterade i korståg, inkvisitioner och galna kartor.  

Att ställa dessa kartor mot varandra så som gjordes i den historiska atlasen är inte helt rättvist. 

Till skillnad från de övriga kartorna var nämligen 900-tals kartan inte ett geografiskt hjälpmedel. 

Det var inte med hjälp av sådana kartor som Richard Lejonhjärta seglade till det heliga landet eller 

italienska köpmän handlade längs sidenvägen. Kartans syfte var ideologiskt snarare än geografiskt. 

Kartan är en så kallad T-karta, en enkel variant av den genre medeltida världskartor som brukar 

benämnas mappae mundi. En mappa mundi har som syfte att konstruera rummet i en andlig kontext. 

Tanken var att Gud hade skapat världen perfekt. Alltså måste världen ha en ordo – en gudomlig 

ordning. De större mappae mundi var extremt genomtänkta och välgjorda konstverk som sysselsatte 

mästare i åratal. I kartorna fanns ofta geometriska mönster och formler som band samman platser 

som Jerusalem, Rom, Konstantinopel och Edens lustgård. Där fanns ofta text och förklaringar till 

historiska och bibliska händelser, så att det förflutna, nuet och framtiden vävdes samman. Istället 

för att betraktas som geografiskt felaktiga kartor, kan dessa mappae mundi ses som några av de mest 

intressanta medeltida källorna för att nå kunskap om medeltida världsbild och rumsuppfattning.3 

Tanken med att inordna den fysiska världen i en religiös-rumslig kontext sammanfattas av 

historikern Brigitte Englisch på följande sätt: 

                                                 
1 Oscar Wilde 2012, s. 18. 
2 Gustafson 1987, fjärde sidan (onumrerad). Se bilaga.  
3 Englisch 2002, s. 15–23. Den gudomliga ordningen, ordo, var ett centralt begrepp för den medeltida intelligentsian. 
En cirkel är harmoni och ordning, den kan fungera som en modell för att visa Guds makt över sin skapelse. Korset 
är symbolen för den uppståndne Kristus. Genom att korset ordnas in i den fullkomliga cirkeln (och därtill kan läggas 
Jerusalem som medelpunkt), kan grunduppbyggnaden för många mappae mundi förklaras. Se Englisch 2002 för en 
grundlig genomgång av ideologin och symboliken i mappae mundi. 
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enbart när jorden själv blir underkastad den gudomliga planen, dess utformning inordnad enligt 

mått och tal, kan enligt medeltida uppfattning Skaparens resultat begripliggöras: Och Gud såg, att 

det var gott.4  

Världens utformning ingick således i Guds ordo. Världens mittpunkt, såväl i kartor som 

medvetande, var Jerusalem med sin ställning som en stad mellan det jordiska livet och paradiset. 

Städerna fungerade som centrala noder i mappae mundi, och var centrala i den medeltida 

världsåskådningen. Kyrkofadern Augustinus verk om världshistorien kallade han för De Civitate Dei 

– Guds stad. I medeltida ideologi ingick en strävan att upprätta Gudsstaden – i betydelsen det 

ideala, himmelska samhället – på jorden. I Bibeln fanns konkreta förebilder. Jerusalem var den 

himmelska staden, Babylon en syndens stad. Rom kom att uppfattas som ”den eviga staden”. 

Städerna blev viktiga symboler under medeltiden och uppfattades av de intellektuella som ett slags 

civilisationens oaser i landskapet.  

När den kristna världen expanderade norrut inordnades även de nordiska länderna i denna 

sakrala rumslighet. Den nya religionen innebar att kartor ritades om, både i teori och i praktik. 

Mängder av heliga platser dök upp, byggda över helgonens gravar eller på annat sätt förknippade 

med tanken om närvaron av både det himmelska och det jordiska. I städerna samlades reliker och 

enorma katedralbyggen, som tog sekler att fullborda, restes till Guds ära. Tidigare perifera orter 

som Santiago de Compostela kom under medeltiden att bli centrala platser. Samtidigt grundlades 

de första städerna i Norden. När de lärde förstod världen som en del i Guds skapelse, staden som 

en modell för samhället och målet för samhället att upprätta en Gudsstad, hur passade då de 

nygrundande nordiska städerna in i dessa föreställningar?  

  

                                                 
4 Författarens översättning. Original: “nur wenn auch die Erde selbst dem göttlichen Plan unterworfen wird, wenn 
ihre Gestalt nach Maß und Zahl geordnet ist, kann nach dem Verständnis des Mittelalters das Resümee des 
Schöpfers einen Sinn ergeben: Und Gott sah, dass es gut war.“ Englisch 2002, s. 18–19. 
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2. Inledning  

2.1. Uppsatsens syfte 

I denna uppsats ska rumsliga föreställningar kopplade till några av Nordens äldsta städer diskuteras. 

Under perioden ca 900-1200 uppstod för första gången ett stadsväsende i Norden. En stor mängd 

historisk forskning har producerats kring frågorna varför städerna uppstod och vilket syfte de 

tjänade. Den dominerande förklaringsmodellen har varit ekonomisk och inriktad på handel. 

Huvudsakligen har hypotesen varit att den ökande fjärrhandeln ledde till att säsongsbetonade 

handelsplatser kom att utvecklas till städer, vilket innebär att de medeltida städerna har betraktas 

inom ett kontinuitetsperspektiv snarare än som ett nytt fenomen. Även då forskare har menat att 

städer blivit anlagda snarare än växt fram har motivet framförallt förklarats som ekonomiskt. 

Stadsgrundningen har då tolkats som att stadens grundare, vanligtvis kungen, sökt kontroll över 

handeln genom att styra den till handelsplatsen/staden.5  

 I nyare forskning har städernas funktioner kommit att diskuteras från fler perspektiv. De har 

diskuterats som ideologiska och religiösa nav, och som symboliskt laddade platser. En tung kritik 

mot det merkantila perspektivet har varit att det har svagt stöd i de skriftliga källorna.6 Samtidigt 

har det medeltida landskapet blivit föremål för ökat intresse från forskarna. Teorier om rumslighet 

och landskap utgör viktiga stöttepelare för denna uppsats. I uppsatsens undersökning kommer 

tolkningen av landskapet utgå från historikern Bjørn Bandliens grundläggande uppdelning av 

landskapet i tre nivåer. Den första nivån är det naturliga, fysiska landskapet. Den andra nivån är 

landskapet som påverkats av människan, till exempel genom att röja skog och anlägga en 

bosättning. Det kan kallas för kulturlandskapet. Den tredje nivån handlar om det mentalt 

konstruerade landskapet. Det mentala landskapet syftar på de föreställningar och idéer som 

tillskrivs ett landskap, inte minst det kulturella landskapet och dess invånare. Det kan exempelvis 

handla om hur ett berg eller en flod tillskrivs särskilda egenskaper, eller hur människor som bor på 

landsbygden karaktäriseras med andra egenskaper än stadsbor. Bjørn Bandliens mentala landskap 

kommer här att huvudsakligen benämnas som ”föreställda landskap”.7  

De olika typerna av landskap smälter ofta samman. Mappae mundi-kartor återger exempelvis alla 

tre. Såväl det naturliga som det kulturella landskapet återges i viss mån på kartan, samtidigt som 

landskapet har ”manipulerats” för att återge en gudomlig ordning. På så vis är kartorna avbildningar 

                                                 
5 Andrén 1985, s. 13–15.  
6 Andrén 1985, s. 34–36. 
7 Bandlien 2016, s. 187–188. ”Föreställda landskap” alluderar här på Benedict Andersons välkända teori om hur 
nationalismen bygger på ”imagined communities”/”föreställda gemenskaper”. Andersons begrepp är brett och kan 
användas för att diskutera olika slags mentala konstruktioner. Anderson 1991. Hans begrepp har nyligen använts i en 
studie om hur medeltida krönikörer konstruerade ”imagined communities” i sina framställningar av för dem okända 
regioner i Norden och Östersjöregionen. Jezierski & Hermanson (eds.), under utgivning. Exempelvis diskuteras i 
antologin hur Adam av Bremens skildring av Östersjövärlden kan tolkas som att han tecknar ”an imagined map of 
the North”. Foerster, under utgivning, s. 22. 
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av mentalt konstruerade landskap – landskap som existerar i föreställningsvärlden snarare än i den 

fysiska världen.  

Med teorier om rummet och landskapet som utgångspunkt kommer här diskuteras vilken roll 

de nordiska städerna spelade i de medeltida krönikörernas rumsuppfattning. Uppsatsen berör 

således städerna mer som symboliska och ideologiska konstruktioner än deras praktiska funktioner. 

Då de medeltida krönikorna genomsyras av religiösa föreställningar, kommer uppsatsens rumsliga 

diskussion följaktligen i hög grad innefatta medeltida uppfattningar om andlighet och tänkta 

kopplingar mellan det världsliga och det heliga.  

Som källmaterial kommer i första hand verk av Adam av Bremen, Saxo Grammaticus och Snorri 

Sturluson att användas. Adam av Bremens Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar från omkring 

1070 och Saxo Grammaticus Gesta Danorum från ca 1200 är exempel på latinska krönikor. Snorri 

Sturlusons Heimskringla tillhör den isländsk-norska sagalitteraturen och innehåller berättelser om 

Norges kungar från 900-tal till ca 1200. Heimskringla är skriven på fornisländska. Tillsammans täcker 

källorna in uppsatsens kronologiska ramar och de är så samtida man kan komma vad gäller längre 

skrifter om de nordiska städerna. En källdiskussion kommer att företas i metodkapitlet.  

Den nordiska urbaniseringen delas här in i två grundläggande faser. Den högmedeltida 

urbaniseringen ägde rum under 1200-talet, då ett mycket stort antal städer uppstod i Norden. Detta 

betraktas här som den andra fasen i den nordiska urbaniseringen, och kommer inte undersökas. 

Istället är det den tidigaste urbaniseringsfasen, ca 900–1200, som ska belysas. Städerna ändrade 

karaktär under medeltiden. Typiska medeltida institutioner som borgare, borgmästare och rådhus 

för stadens styrande råd är företeelser som framförallt förknippas med hög- och senmedeltid. Som 

arkeologen Anders Andrén pekat på har dock de medeltida städerna, oavsett typ och tid, tillskrivits 

framförallt ekonomiska funktioner. Detta har bland annat resulterat i att man förskjutit städernas 

ekonomiska funktioner bakåt i tiden, och låst sig vid en tänkt funktionell kontinuitet. Exempelvis 

har Stockholm betraktas som ersättare till Sigtuna som i sin tur tidigare ersatt Birka, medan Lübeck 

har betraktats som Slesvigs ersättare som i sin tur betraktats som arvtagare till den vikingatida 

handelsplatsen Hedeby. Den gemensamma nämnaren genom tid och rum har varit handeln.8  

Här kommer de tidigmedeltida städerna att diskuteras inom ett annat teoretiskt ramverk, för att 

balansera den ekonomiska förklaringsmodellen bakom urbaniseringen. Att de första städerna i 

Norden uppkom mellan 900-talet och 1200-talet innebar att de uppstod i samband med kristnandet 

av Norden. I hög grad grundades städerna som en del av den kristna världen – Christianitas.9 Till 

skillnad från äldre kontinentala städer har de nordiska städerna inte anpassats till kristendomen i 

efterhand. Denna uppsats utgår från hypotesen att den första urbaniseringsfasen i Norden och 

uppkomsten av regionens första städer innebar ett nytt fenomen, och att städerna frånsett deras 

                                                 
8 Andrén 1985, s. 15–18. 
9 Med Christianitas avses här den medeltida västeuropeiska kulturen/kristenheten. Andra forskare har talat om ett 
europeiskt Staatensystem, en Kulturkreis eller ett katolskt världssystem. Blomkvist 2005, s. 63–64. 
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praktiska funktioner även konstruerades som betydelsebärande noder i landskapet. Det ska 

undersökas på vilket sätt och med vilka syften städerna skrevs in i landskapet av de medeltida 

krönikörerna. Då Norden under tidig medeltid var en region i den kristna världens periferi, ska 

även städernas roll i ett konstruerat kristet gränsland analyseras. Uppsatsens övergripande syfte kan 

således sammanfattas som att diskutera rumsliga föreställningar kopplade till tidigmedeltida städer 

så som de kommer till uttryck i källmaterialet.  

Analysen fokuserar på tre tidigmedeltida nordiska städer: Sigtuna, Trondheim och Slesvig.10 

Dessa uppstod alla inom den första urbaniseringsfasen i Norden. Städerna behandlas var för sig 

men jämförs och placeras in i det medeltida stadslandskapet. Diskussionen om städerna utgår från 

ett antal strukturerande underfrågor som presenteras i kapitel 2.5. För att sätta Sigtuna, Trondheim 

och Slesvig i större rumsliga perspektiv diskuteras även några generella tendenser vad gäller 

rumsliga föreställningar kopplade till städer som framkommer i Adam av Bremens, Snorri 

Sturlusons och Saxo Grammaticus texter. Dessa författares rumsliga bild av det nordiska 

stadslandskapet under den första urbaniseringensfasen undersökts var för sig efter kapitlen om 

Sigtuna, Trondheim och Slesvig. 

2.2. Medeltida rumsliga föreställningar 

2.2.1. Rum och gränser  

Forskningen om rumsliga föreställningar har engagerat en stor mängd namnkunniga forskare och 

är mycket omfattande. Inom sociologin utgör the sociology of space ett framträdande 

forskningsområde. Henri Lefebvres La production de l’espace gäller där som en av hörnstenarna. 

Lefebvre diskuterar i sitt verk hur den sociala konstruktionen av rummet kan utläsas genom det 

faktiska, det föreställda och det upplevda rummet. Lefebvre knyter också rummet till den 

ideologiska ordningen som syftade till att förstärka den politiska elitens makt. Att utformningen av 

rummet kan förstärka maktanspråk har konstaterats av flertalet sociologer. Ett annat exempel från 

sociologin är Pierre Bourdieus diskussion om hur det socialt skapade rummet även påverkar det 

fysiska rummet. Ett exempel Bourdieu tagit upp är hur väderstreckens tillskrivna egenskaper ledde 

till ett strukturerande av medeltida kyrkogårdar.11 Även inom antropologin har rumsliga 

föreställningar sysselsatt en stor mängd forskare, varav många diskuterat rummet i förhållande till 

ritualer. Claude Lévi-Strauss har diskuterat kopplingen mellan ritualer och rummet och visat hur 

materiell kultur förmedlar religiöst och socialt innehåll. Maurice Halbwachs och Pierre Nora har 

behandlat hur samhällets kollektiva minnen kan vårdas likt myter, och hur minnen kan fästas vid 

                                                 
10 Slesvig ligger idag i Tyskland, på tyska heter staden Schleswig. I uppsatsen benämns den med sitt danska/nordiska 
namn Slesvig, förutom då den framträder i tysk- eller engelskspråkiga sammanhang då den benämns som Schleswig. 
11 Widmark 2007, s. 16–17; Bandlien 2016, s. 187–188. 
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särskilda platser i landskapet.12 Antropologen Marc Augé har karaktäriserat en stor del av rummet 

i det moderna samhället som ”icke-plats”. Exempel på icke-platser är sjukhus, bensinmackar och 

flygplatser. Detta rum är neutralt och gör individer identitetslösa. Motsatsen till icke-plats är enligt 

Augés det ”antropologiska rummet”, platser fyllda av mening. Antropologiskt rum är platser som 

människan har en relation och identitet knuten till: en bostad, en kyrka, eller en arbetsplats. 

Anknytningen mellan plats och identitet i gamla tider syns bland annat i bruket att förknippa en 

person med en plats, som ”Elin av Skövde” eller ”Adam av Bremen”.13  

 Forskningen om rummets sociala och ideologiska aspekter är således mycket omfattande. Här 

kommer termen rumslighet används som begrepp för hur människor upplever och föreställer sig 

rum och platser. Historiker har i nyare forskning hämtat inspiration från sociologer och 

antropologer. Medeltidshistorikern Aron Gurevitj var en av pionjärerna vad gäller att diskutera 

rumslighet i en medeltida kontext. Bland svenska historiker har bland andra Dick Harrison 

inspirerats av Gurevitjs rumsliga teorier i sin forskning. En viktig utgångspunkt för Gurevitj är att 

skillnaden mellan det andliga och det materiella upplevdes som mycket mer påtaglig under 

medeltiden än idag. Människornas nära band till naturen gjorde dem enligt Gurevitj mer benägna 

till övernaturliga förklaringar. Viss tid under dagen och under året betraktades som speciell och 

övernaturlig. Enkla föremål såsom ringar eller bägare ansågs besitta särskilda krafter. Somliga 

platser betraktades som laddade med övernaturliga krafter. Även den moderna människan värderar 

rum olika, och beter sig annorlunda på en kyrkogård än i köpcentrum. Skillnaderna i hur man 

värderade rummet var inte nödvändigtvis annorlunda under medeltiden, men förstärkta och mer 

allmängiltiga.14 

 Dick Harrison har delat in det rumsliga tänkandet i en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. 

Medan en fråga som ”hur långt reste man?” behandlar det kvantitativa rummet berör frågor om 

hur rummet uppfattades och upplevdes, exempelvis ”hur uppfattades den medeltida kyrkofriden?”, 

det kvalitativa rummet. Här kommer det således vara det kvalitativa rummet som undersöks. Vidare 

har Harrison kategoriserat det rumsliga tänkandet i mikro- respektive makrorum. Med mikrorum 

avser han det empirisk-geografiska rummet, den för betraktaren kända världen. Makrorummet är 

däremot inget geografiskt rum, utan avser ett kosmiskt/mytiskt tänkande. Uppfattningar om 

mikro- och makrorum är individuella och varierande, men generellt sett har mikrorummet 

expanderat avsevärt för den moderna människan. För dagens genomsnittlige svensk tillhör USA 

mikrorummet även om han eller hon aldrig besökt landet, medan andra galaxer tillhör 

makrorummet. För en fattig person i ett utvecklingsland kan dock USA utgöra ett mytiskt 

makrorum. För den medeltide franska bonden var kanske enbart hembyn och ytterligare några 

                                                 
12 Artelius 2004, s. 112–113; Widmark 2007, s. 25. 
13 Van Herck 2012, s. 18–19.  
14 Harrison 1998, s. 22–23. 
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platser mikrorum, medan Jerusalem eller vikingarnas hemländer var makrorum.15 I uppsatsen är 

det framförallt makrorummet som är av intresse, hur städerna konstruerades och uppfattades som 

noder i ett kosmiskt makrorum. Till viss del kommer även diskuteras hur mikro- och makrorum i 

städerna förhöll sig till varandra, det vill säga hur den fysiska stadens konstruktion kunde samspela 

med stadens funktion i ett mentalt konstruerat landskap.  

 Harrison har vidare pekat på hur medeltidens människor värderade och kategoriserade rummet. 

Exempelvis ingick rumsliga värderingar i landskapslagarna. I tiohärads kyrkobalk från Småland 

fastslås att om man hugger ner en person vid ingången till kyrkogården bestraffas detta med sex 

öre i böter till biskopen. Hugger man ner någon i kyrkdörren blir det tolv öre i böter och hugger 

man ner personen inne i kyrkan blir det tre mark. Tre typer av annorlunda värderat rum framträder: 

kyrkogården, kyrkdörren och själva kyrkorummet.16 På liknande vis slås det fast att den som 

förödmjukar en person får betala högre böter i takt med att brottet sker närmare den utsattes 

privata rum. Att kränka en person i dennes sängkammare renderade avsevärt högre böter än en 

förolämpning yttrad utomhus på gården. Det fanns alltså en uppdelning i offentligt och privat rum 

som fick följder i straffskalan.17 

Bland de platser som var tydligast förknippade med rumsliga föreställningar, platser som i hög 

grad utgjordes av ”antropologiskt rum”, fanns i det förkristna Norden kultplatser och tingsplatser. 

Dessa var tydligt rumsligt avgränsade. Gränsen kunde utgöras av naturliga hinder som ett 

vattendrag, eller mänskligt skapade markeringar. Oavsett vilket var platsen medvetet vald och 

tydligt markerad i landskapet. Arkeologen Alexandra Sanmark och religionshistorikern Olof 

Sundqvist har båda diskuterat hur kult- och tingsplatser omgavs av vördnad och speciella regler. 

Sanmark menar att det arkeologiskt sett är vanskligt att alls fastställa skillnaden mellan tingsplatser 

och kultplatser. Tinget tycks således haft en sakral konnotation. Hon menar vidare att rumsligheten 

och ritualerna samspelade på dessa platser, och talar därvidlag om ritual space.18 Hur stadsrummet i 

de tidigmedeltida städerna kunde konstrueras så att där skapades ett rituellt rum som syftade till att 

manifestera en ideologisk/religiös ordning, kommer att diskuteras i föreliggande uppsats.  

Vidare hävdar Sundqvist att det ingick i de förkristna makthavarnas viktigaste uppgifter att vaka 

över de heliga platserna. Att bruka våld på en kult- eller tingsplats var strängt tabu. Han menar att 

de många exempel i källorna på hur kultplatser attackeras kan benämnas som en slags ”rituell 

krigföring”. Det var således en medveten handling att attackera fiendens heliga platser för att 

symboliskt förstöra dennes kosmos. Sundqvist skriver att denna syn på de heliga platserna tycks ha 

fortsatt under kristen tid, och liknande rituell krigföring finns skildrad hos såväl Adam av Bremen, 

                                                 
15 Harrison 1998, ss. 20–21, 51. 
16 Harrison 1998, s. 35–37.  
17 Hansson 2009, s. 136–137. 
18 Sanmark 2015, s. 79–113.  
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Snorri Sturluson som Saxo Grammaticus. Då handlade det huvudsakligen om rituellt våld riktat 

mot ett annat religiöst system, exempelvis kristna som förstör hedniska kultplatser eller vice versa.19 

Den kristna religionen innebar sannolikt inte någon grundläggande förändring i rumsliga 

uppfattningar, annat än i vilket rum som vördades. I Bibeln finns flera passager som pekar mot att 

visst rum uppfattades som heligare än annat. I Gamla Testamentet finns exempelvis flera 

skildringar av israeliternas läger och senare deras tempel. I skildringarna av dessa platser förflyttas 

man genom nivåer av sakralt rum innan man kommer in till ”det allra heligaste”. Dit hade endast 

prästerna tillträde.20 Att enbart en begränsad grupp har tillgång till ett visst rum kan också tolkas 

som en maktstrategi. I uppsatsen blir det av intresse att se på vilket sätt olika aktörer söker 

kontrollera det hela rummet.  

Som indirekt framgår, har det således varit viktigt att fastslå var ett slags rum slutade och ett 

annorlunda värderat rum tog vid. Gränsen mellan rummen blir central. Begreppet 

”helig”/”helighet” på såväl grekiska, latin som hebreiska är ursprungligen beskrivningar av platser. 

Det latinska ”sanctus” kommer från ”sancire”, ett verb som betyder att ”omsluta, omgränsa”. 

”Sanctus” ursprungliga betydelse är således en speciell, avgränsad plats. ”Fanum” är ett ord som 

betyder plats/område, och allting utanför ”sanctus” kan därför betecknas som ”pro-fanus”.21 Detta 

innebär alltså att det finns en ursprunglig mycket tydlig rumslig skillnad mellan det sakrala och det 

profana.  

 Inom antropologin har forskningen om gränstillstånd i samband med ritualer kommit att 

förknippas framförallt med Victor Turner och dennes diskussion om ”liminalitet”. Turner såg det 

liminala tillståndet som det kritiska i ritualer. En ritual innebär ofta ett förändrat tillstånd. Ritualens 

liminala fas är den mellersta, då en person alltså befinner sig mellan sitt tidigare och sitt kommande 

tillstånd. Exempelvis kan en gudstjänst betraktas som en ritual där deltagarna gemensamt under en 

period söker kontakt med Gud och således kan sägas befinna sig i ett liminalt tillstånd mellan det 

jordiska och det himmelska.22 Inte bara personer utan även platser kan betraktas som liminala, i 

betydelsen att de befinner sig i ett tänkt gränstillstånd mellan två världar. Den kanske tydligaste 

gränsen mellan världarna som fanns i det medeltida samhället var den som passerades då man gick 

in i en kyrka. Den medeltida kyrkan skulle präglas av gudsfrid. Den medeltida kyrkan var således 

ett avgränsat sakralt rum med särskilda förhållningsregler på grund av dess liminala position mellan 

världarna. Som Alexandra Sanmark visat betraktades de förkristna kult- och tingsplatserna på 

liknande vis.23 Att utöva våld i kyrkan beskrivs också i det isländska sagamaterialet som nidingsverk. 

I Sturlungasaga berättas om Loðin som i flykten undan Kolbeinn tar sig till ett kapell. Kolbeinn har 

precis låtit döda 13 män i en terrorexpedition och är Loðin hack i häl. När Loðin tagit sig in i 

                                                 
19 Sundqvist 2015, s. 113–135. 
20 Ruth 2002, s. 25. 
21 Ritter 1974, s. 1034–1035.  
22 Turner 2008, s. 94–96.  
23 Sanmark 2015, s. 79–113. 
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kapellet stannar Kolbeinn utanför. Så småningom lyckas några av Kolbeinns mannar lura Loðin ur 

kapellet, man hugger av Loðins fötter och rider vidare. Att utföra dådet i kapellet var dock 

uteslutet.24 I ett annat exempel är Halldór på flykt. Han söker sig till kyrkan. Flera män väntar 

honom utanför. Halldór försöker undvika svärdshuggen och formligen kastar sig in i kyrkan. På 

trappen träffas han av ett hugg i halsen och blodet sprutar på kyrkväggen, men Halldór överlever. 

Ingen av männen kliver över tröskeln för att göra slut på honom.25 

 Även bland historiker och arkeologer har olika slags gränser diskuterats. I en makroteoretisk 

ram har diskussionen om hur olika platser förhåller sig till varandra framförallt diskuterats inom 

ramen för teorier om centrum och periferi. Det har då analyserats hur kärnområden och perifera 

områden påverkar varandra. Historikern Nils Blomkvist har framfört en teori om hur 

Östersjöregionen under medeltiden integrerades i Christianitas genom att diskutera det kristna 

Västeuropa som ett Catholic World-system. I det hämtar han inspiration från Fernand Braudels och 

Immanuel Wallersteins teorier om världssystem och applicerar denna modell på det medeltida 

västeuropeiska samhället. Ett världssystem beskriver ett system som utgör en värld i sig. Det är ett 

system bestående av ett kärnområde, en semiperiferi och en periferi, och som rör sig över 

riksgränser. I ett världssystem kan kärnområdet, genom att tillhandahålla eftertraktade resurser, 

utöva stort inflytande på semiperiferin och periferin utan erövring eller formell politisk kontroll.26 

Blomkvist förlägger det katolska världssystemets kärna till ett landområde som sträcker sig från 

Flandern, genom Lothringen, Burgund och till de norditalienska handelsstäderna (se bild i kap.6).27 

Semiperiferin är större delen av Västeuropa utanför detta område, inklusive de viktigaste delarna 

av Skandinavien. Till periferin hamnar områden som Irland, norra Skandinavien och stora delar av 

Östeuropa.28   

 Det har också kommit att diskuteras hur gränstrakter konstruerades ideologiskt och mentalt. 

Den närapå mytiska föreställningen om det amerikanska nybyggarsamhället och dess manifest destiny 

är ett exempel på hur ett gränssamhälle konstruerades ideologiskt och religiöst. Det var inte enkom 

att nybyggarna befann sig vid en geografisk gräns, de omfattades även av en speciell anda och i 

deras identitet ingick det av Gud givna ödet att expandera in i ”vildmarken”.29 I medeltida källor är 

gränstanken återkommande. Framförallt målas det upp en kristen, civiliserad värld som står mot 

en hednisk och barbarisk vildmark. På senare tid har flera historiker diskuterat konstruktionen av 

gränstrakter i medeltida källor. Historikern James F. Powers har analyserat iberiska gränssamhällen 

under medeltiden och hävdat att städerna spelade en central roll i krigen mellan kristna och 

muslimer, framförallt genom att städerna organiserade egna miliser.30 Historikern Kurt Villads 

                                                 
24 Sturlunga Saga II: The Saga of Þórð kakali, s. 281–282.  
25 Sturlunga Saga I: The Saga of the Icelanders, s. 401. 
26 Blomkvist 2005, s. 52–56. 
27 Blomkvist 2005, s. 74–76. 
28 Blomkvist 2005, s. 87–89. 
29 Jensen 2011, s. 125–129. 
30 Powers 1987. 
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Jensen har gjort en liknande studie, där han jämfört korstågsrörelserna i Danmark och Portugal. 

Han menar samhällena i Danmark och Portugal liknande varandra genom att de båda haft karaktär 

av frontier societies vid den kristna världens gräns. Jensen tar även upp städerna i diskussionen, och 

menar att de spelade viktiga roller i korstågsrörelsen och i militarisering av samhället.31 

Diskussionen om städernas roll i ett mentalt konstruerat gränsland kommer således vara av vikt 

i uppsatsen. Delvis konstruerades gränserna hos de medeltida krönikörerna på en religiös 

världsbild, varför de kunde betraktas som ett slags kosmiska gränser. Delvis kunde även städerna i 

sig, gränsstäder eller ej, konstrueras för att binda dem till den himmelska ordningen, genom 

framförallt närvaron av helgonreliker i staden. Av dessa skäl är det av vikt att ha med även Victor 

Turners rituella diskussion om gränstillstånd. Den medeltida staden kunde alltså figurera både vid 

en frontier, men också konstrueras som en liminal plats. Liminalitet som teoretiskt begrepp kommer 

därför att tolkas i en vidare mening i uppsatsen. 

2.2.2. Föreställda landskap 

Som en del av forskningen om rumslighet har arkeologer och historiker kommit att betrakta det 

medeltida landskapet utifrån nya perspektiv. Som tagits upp gör historikern Bjørn Bandlien en 

generell indelning av landskapet i tre delar, i det fysiska, kulturella och föreställda landskapet. Denna 

uppdelning ligger till grund för hur landskap diskuteras här, där det framförallt är de föreställda 

landskapen som är av intresse. I medeltida källor framgår att naturliga företeelser som berg, floder 

och lundar kunde betraktas med vördnad, liksom mänskligt skapat rum såsom tingplatser och 

kyrkor.32 Flera arkeologer har pekat på att landskapet inte bara tillskrevs övernaturliga egenskaper 

utan också aktivt sakraliserades under förkristen tid. Asagudarna betraktades som fysiskt 

närvarande på jorden. Ortnamn såsom Gudhem i Västergötland, Gudme på Fyn och en mycket 

stor mängd platser med namn som innehåller till exempel ”tor” eller ”lund”, vittnar exempelvis om 

tänka kopplingar till asagudanra. Enligt Olof Sundqvist kan helgedomen i Gamla Uppsala, med en 

kultbyggnad, ett träd och en offerkälla, ha varit arrangerat som en spegling av det mytiska 

landskapet som bestod av Valhalla, Yggdrasil och Urds brunn. Uppsala var alltså ett mikrokosmos, 

ett mytiskt hem för gudarna.33  

 Arkeologen Martin Hansson har diskuterat hur den medeltida aristokratin utnyttjade det fysiska 

landskapet som ett medium. Aristokratins essens var kriget. De borgar som uppfördes av dem 

kunde ha lika mycket kommunikativa syften som militära. Placeringen av borgar och herresäten 

gjordes ofta i anslutning till traditionella maktcentra och viktiga historiska platser. Dessutom 

upprätthöll aristokratin med sina herresäten ett avstånd till befolkningen. Den medvetna 

                                                 
31 Jensen 2011. 
32 Harrison 1998, s. 22–23. 
33 Sundqvist 2009. Se även Sundqvist, Olof 2000. 
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isoleringen gav dem en aura av ouppnåelighet. Vidare fanns det i anslutning till aristokratins 

manifestation av politisk och militär makt så gott som alltid en religiös närvaro. I nära anslutning 

till huvudgården uppfördes normalt en kyrka eller ett kapell. Att stå som garant för den religiösa 

kulten var ett mycket viktigt kriterium för härskarna sedan förkristen tid, som Olof Sundqvist tagit 

upp.34 Hansson noterar således hur aristokratin omformar landskapet i syfte att manifestera och 

reproducera sin egen maktställning i samhället.35  

 Anna Lihammer har i sin studie över den danska riksbildningen utgått från en landskapsanalys. 

Hennes utgångspunkt är en heterarkisk syn på centrala platser. Detta innebär en motsats mot en 

hierarkisk syn, där makten emanerar från centrum mot periferin. Med ett heterarkiskt perspektiv 

menar Lihammer istället att det finns många platser som omformas i syfte att göra anspråk på makt. 

Monumentala anläggningar i landskapet är enligt Lihammer inte bevis på makt, utan bör förstås 

som anspråk på makt av en aktör. Landskapet blir således en arena där många aktörer strävar efter 

att manifestera sin ställning. Liksom Hansson menar Lihammer att exempelvis borgar i minst lika 

hög grad syftade till att skriva in en ideologi i landskapet som att vara försvarsanläggningar. Den 

medeltida borgen ingår således i ett föreställt landskap i minst lika hög grad som ett kulturellt.36 Det 

har även föreslagits att de danska ringborgar som uppfördes av Harald Blåtand omkring 980, 

kallade Trelleborgar, möjligen utgjorde ett kristet symbolspråk i landskapet. Borgarna är 

cirkelformade och korsas av två huvudgator, vilket ger dem en tydlig korsform. Bebyggelsen i de 

fyra ”kvarter” som uppstår är uppförd i fyrkanter, och borgarna påminner om de medeltida 

schematiska kartorna över Jerusalem (som utformades på liknande schematiska sätt som en mappa 

mundi). Enligt somliga forskare kan dessa korsformade borgar ha varit en markering från den förste 

kristne danske kungen, som en referens till den tänka gudomliga plan som det himmelska Jerusalem 

representerade.37 

Det främsta medlet genom vilket den andliga närvaron på jorden etablerades kom dock att bli 

helgonen och deras reliker. Den medeltida kristendomen kretsade i mycket hög utsträckning kring 

helgonkult. Den heliga människans uppgång under senantiken och tidig medeltid har förtjänstfullt 

skildrats av Peter Brown.38 Brown menar att det faktiskt är rimligt att säga att den senantika kyrkan 

knappast ägnade sig åt någonting annat än kulten av helgon och reliker.39 I sin bok ”Living with 

the dead in the Middle Ages” avhandlar historikern Patrick Geary vidare medeltidsmänniskans 

stora upptagenhet med de döda. Han sammanfattar de dödas status i samhället genom att slå fast 

att ”[d]eath marked a transition, a change in status, but not an end.”40 Geary går igenom hur de 

döda fortsatte att spela viktiga roller inom alla samhällsområden, socialt, ekonomiskt, politiskt och 

                                                 
34 Sundqvist 2015, s. 113–135. 
35 Hansson 2009, s. 129–142.  
36 Lihammer 2007, ss. 19, 33–34, 40–45. 
37 Andrén 1998, s. 156–158. 
38 Brown 1981. 
39 Brown 1981, s. 12. 
40 Geary 1994, s. 2. 



17 

kulturellt. Han föreslår också att den enorma popularitet helgonen åtnjöt under medeltiden skulle 

kunna hänga samman med den ”face to face”-interaktion helgonkulten erbjöd och som också var 

ett utpräglat drag för det feodala samhället.41 Ända fram till senmedeltiden låg det inom den lokale 

biskopens auktoritet att helgonförklara en död person.42
 Detta innebar att det under medeltiden 

vimlade av reliker från mer eller mindre heliga personer. I Danmark kom Knud den helige att 

kanoniseras av påven, och hörde tillsammans med Knud Lavard och S:t Olav av Norge till de mest 

populära helgonen i Norden. I Finland kom den engelske Uppsalabiskopen Henrik, som följde 

med på Erik den heliges så kallade korståg mot finnarna, att tidigt vördas som helgon.43 

 Människor från när och fjärran vallfärdade till de populära helgonens viloplatser. Helgonen 

förstods som mäktiga medlemmar i sina gemenskaper och representerades fysiskt av sina reliker. 

Detta togs tämligen bokstavligt. Reliker kunde stå som ägare för egendomar, motta donationer, 

och sågs som sina kyrkors patroner med uppgift att se efter sina församlingar. I gengäld erhöll de 

offergåvor, kult och hög status.44 Rom och aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela tillhörde 

Europas mest populära pilgrimsmål. I Norden var den helige Olavs grav i Trondheim den 

pilgrimsorten med störst dragningskraft. Från och med 1000-talet svepte dessutom en våg av 

kungahelgon över Europa. När kejsarna utmanade påven om att vara den främste företrädaren för 

det kristna Europa och satte sig upp mot den helige faderns auktoritet, sökte påvarna stöd bland 

Europas övriga furstar. Därmed var påven välvilligt inställd till exempelvis Valdemar I:s lanserande 

av sin far Knud Lavard till helgon. Att valdemarerna nu hade släktskap med ett helgon förlänade 

ätten en särskild glans och en gudomligt sanktionerad makt. I och med etablerandet av 

helgonkungar upprättades kungliga mausoléer kring helgongravarna. Ett exempel på ett sådant 

heligt centrum var Ringsted där de danska kungarna lades till vila intill Knud Lavards reliker i sankt 

Bendts kyrka. De religiösa vallfärderna till platsen utökade ansenligt Ringsteds status och 

rikedomar.45 Genom relikerna sågs det övernaturliga som fysiskt närvarande på platsen. 

 Kloster var mycket viktiga andliga inslag i det medeltida landskapet. Munkarna uppfattades som 

krigare i Guds tjänst, som genom sina böner bekämpade det onda. Den engelske krönikören 

Ordericus Vitalis beskriver på 1100-talet de normandiska klostren som bastioner som beskyddade 

hertigdömet mot Djävulen. Här visar sig en dualism i det att fysiska stridigheter på jorden 

motsvaras av andliga kraftmätningar.46 Ett av de tydligaste exemplen på en medeltida krönikör som 

                                                 
41 Geary 1994, s. 168. 
42 Att ta upp kvarlevorna ur graven och placera dem i ett särskilt skrin kallas skrinläggning eller translation. Därefter 

följer en saligförklaring, eller s.k. beatifikation, som det första steget mot kanonisering. Detta utfördes av den lokale 
biskopen. Inte förrän på 1600-talet hade påven reglerat och monopoliserat hela systemet. År 2005 återförde dock 
Benedictus XVI rätten till saligförklaring till de lokala kyrkorna. Kanoniseringen, helgonförklaringen, är det sista 
steget som kan följa saligförklaringen och det är även i fortsättningen enbart påven som efter vederbörlig process har 
rätt att upphöja en man eller kvinna till helgon. Rasmussen & Thomassen 2007, s. 165. 
43 Se Heikkilä 2009 angående sankt Henrik. 
44 Geary 1994, s. 42. 
45 Hermanson 2009a, ss. 201–211, 221–224; Hermanson 2014, s. 187–209. 
46 Hermanson 2009a, s. 185–187. 
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beskriver ett föreställt, sakraliserat landskap återfinns i Henrik II: s47 vita från mitten av 1100-talet. 

Där beskrivs landskapet kring Bamberg som heligt och ”i form av ett kors”: ”Sic locus 

Babenbergensis ecclesiis et patroniciis sanctorum in modum crucis undique munitus”48. Man 

föreställda sig således att de två världarna möttes på speciella platser, loci. Människorna strävade 

efter och försökte på många sätt komma närmare den himmelska världen. Att sakralisera 

landskapet, det vill säga att tillskriva det andliga egenskaper och att medvetet omforma landskapet 

efter kristen ideologi, kunde vara en strategi med flera syften. Delvis strävade man mot att efterlikna 

och därigenom närma sig det himmelska samhället. Delvis innebar ett sakraliserat landskap att man 

befäste den rådande ideologin och ordningen, och legitimerade sin ställning i densamma. 

2.2.3. Staden som mental konstruktion 

I den medeltida kristna världsåskådningen var dualismen mellan gott och ont en central 

utgångspunkt. På individuell nivå handlade dualismen om den tydliga uppdelningen mellan kropp 

och själ, där kroppen var syndig/ond och själen god/har sitt ursprung hos Gud.49 I det större 

teologiska perspektivet betraktades tillvaron som en ständig kamp mellan Gud och Satan. Kampen 

utspelade sig på ett konkret sätt också i människornas värld. Djävulen ansågs ha många hantlangare 

bland människorna. Guds främsta kämpar bestod av helgonen, som ofta blandade sig i vardagliga 

bestyr. Föreställningen om det godas och ondas närvaro i människornas stridigheter bidrog till en 

retorik där det var vanligt att fienden utmålades som Satans hantlangare.50 

De två världarna sammanfördes i ritualer som när man svor eder. Medeltidshistorikern Patrick 

Geary skriver om hur frankerna gjorde det till praxis att svära eder med händerna på relikskrin.51 

Lars Hermanson skriver om hur detta även förekommer i nordiskt källmaterial. Om eden 

exempelvis handlade om ett hedra ett ingånget förbund, tjänade åkallandet av Gud och helgonet 

till att knyta en världslig allians till en evig himmelsk ordning.52 Saxo Grammaticus beskriver ett 

förbund mellan danska kungar, där Gud också fungerade som hämnare på den som bröt avtalet:  

[d]erpå strakte de hænderne mod himlen og kaldte Skaberen til vidne: de kunne ikke nøjes med en 

menneskilg beslutning som pant på deres enighed, men påkaldte samtidig Gud som vogter af 

forliget og hævner ved forligsbrud.53 

                                                 
47 Henrik II, född under 970-talet och död 1024, var tysk-romersk kejsare och sedermera helgonförklarad. 
Författaren till kejsarens vita från 1146/1147 är okänd.  
48 Vita sancti Heinrici regis et confessoris, s. 244. Se även not 121 till texten. 
49 Tvärtemot vad en utbredd myt om medeltida kristendom säger så betraktades dock själen som utan kön, och män 
och kvinnor därmed som lika inför frälsningen. Hermanson 2009a, s. 42. 
50 Hermanson 2009a, s. 41. 
51 Geary 1994, s. 192.  
52 Hermanson 2009a, ss. 13, 41, 113–123, 133–135, 185–186. 
53 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 17,15.  
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 De två världarna symboliserades återkommande i form av städer. Liknelsens ursprung är Bibelns 

Babylon, syndens stad, och Guds Jerusalem. Detta betraktades som två städer i direkt koppling till 

det andliga. Kyrkofadern Augustinus, som var verksam runt år 400, fortsatte stadsliknelsen i sin De 

civitate Dei. ”Gudsstaden” tjänade hos honom som liknelse för det ideala samhället. Augustinus 

kontrasterar å ena sidan Guds stad, Jerusalem, mot Djävulens stad, Babylon. Han ställer den 

himmelska civitas Dei mot den jordiska civitas Terrena. I den himmelska staden lever de rättfärdiga 

människorna tillsammans med helgonen, i en evig harmoni och Gudsfred. I den jordiska staden 

däremot, regerar de självgoda och ogudaktiga. Människorna skulle enligt Augustinus sträva efter 

att efterlikna den himmelska ordningen, och att implementera en gudomlig ordning på jorden.54  

 Ordningen manifesteras hos Augustinus av en stad. Staden fortsatte att vara en sinnebild för 

både det goda och det onda samhället in i medeltiden. Otto av Freising (ca 1114–1158) skrev, 

förutom sin krönika över kejsare Fredrik Barbarossa, också ett stort verk om världens historia. 

Detta kallade han för Historia de duabus civitatibus, ”Historien om de två städerna” – sannolikt 

syftades på kampen mellan Jerusalem och Babylon, det vill säga det goda mot det onda. I verket 

argumenterar Otto för att kyrkan i förening med det tysk-romerska kejsardömet ska upprätta 

Augustinus Gudsstat/Gudstad på jorden.55 Begreppet ”de två städerna” visar hur viktig staden var 

som sinnebild, och hur ambivalent synen var på den. Förutom att tjäna som förebild för den 

gudomliga ordningen, sågs nämligen staden också som en symbol för ekonomisk utveckling, 

handel. Dessa sågs inte som positiva företeelser i den medeltida kristendomen. Att det var lättare 

för en kamel att passera ett nålsöga än för en rik man att komma till himlen, torde alla 

medeltidsmänniskor känt till.56 Som Gunnar Dalh skriver i sin bok om medeltida ekonomi, ställdes 

kyrkan inför valet om staden var ett Babylon, ett syndens Sodom och Gomorra eller ett Jerusalem, 

en Guds stad.57 

 Under medeltiden strävade kungar och biskopar på flera sätt efter att införa Gudsstaden och 

sakralisera landskapet och inte minst städerna. I denna uppsats är det framförallt av intresse hur 

staden konstrueras litterärt, men även konkreta manifestationer är intressanta i de fall dessa 

återspeglar den rådande kristna ordningen. Anders Andrén har påpekat ett sådant samspel mellan 

mikro- och makrorum i det medeltida Lund, kyrkolandskapet arrangerades för att representera den 

kristna världens geografi. Kyrkor vigda åt helgon förknippade med den östra kristenheten 

placerades i östra Lund, kyrkor helgade åt nordliga helgon i norra Lund, och så vidare. På så vis 

skapades ett mikrokosmos i Lunds stadsrum, som representerade hela den kristna världen.58  

Ett av de tydligaste exemplen på att omforma en stad kommer från tyska Paderborn under 900-

talet, då en energisk biskop byggde kyrkor i staden så att dessa tillsammans bildade ett kors. Den 

                                                 
54 Ruth 2002, s. 26; Berglund 2003, s. 27–28.  
55 Barber 1992, s. 1–2.  
56 Lukasevangeliet 18:25.  
57 Dahl 2002, s. 13.  
58 Andrén 1998, s. 161–162. 
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kristna ordningen skrevs således in i stadsrummet.59 Dick Harrison påpekar även att stadsportar, 

ibland också själva muren, ofta bar helgonnamn. Att en stad hade ett skyddshelgon, likt varje kyrka 

hade det, var mycket vanligt under medeltiden. Som Patrick Geary diskuterat ingick det i helgonets 

uppgifter att beskydda sin stad. Att stadsporten bar helgonets namn innebar sannolikt att helgonets 

beskydd började när man passerade porten. Liksom med kyrkorummet är detta ett exempel på hur 

man praktiskt manifesterat en osynlig gräns. Harrison skriver vidare att det i källorna finns fler 

berättelser om människor som upplever någonting speciellt i samband med att de går in i en kyrka 

eller en stad än då de står vid altaret eller på torget. Liminaliteten är således viktig. Förmodligen var 

en sådan gräns viktigare för de flesta människor, skriver Harrison, ”än de mestadels hypotetiska 

politiska gränser som historiker ritar ut.”60
 Medeltidens stadsmurar hade således andra funktioner 

vid sidan av de rent militära, såsom att utgöra en rumslig gräns en gräns i landskapet. 

I ett vidare liminalt sammanhang finns indikationer i källorna på att städer i det katolska 

världssystemets gränstrakter konstruerades och förstods som särskilda gränssamfund. Att de 

kristna krönikorna fäster tämligen stor vikt vid ett gränstänkande kan härledas till två orsaker. 

Delvis bygger krönikörerna sin världsbild på antika förebilder, vilket får till följd att de likt grekiska 

och romerska tänkare betraktar alla utanför sin egen kultursfär som ”barbarer”. För det andra beror 

det på att kristendomen av tradition har en koppling till vildmarken. Traditionen går tillbaka till 

ökenfäderna och de tidiga eremiterna och har levt kvar i den meningen att helighet har förknippats 

med isolering och utsatthet.61 Kurt Villads Jensen menar att periferin betraktades som heligare än 

centrum under medeltiden, eftersom periferin ”skapade” fler kristna martyrer. Jensen har, 

tillsammans med Bysted, Selch Jensen och Lind, diskuterat hur danska gränsstäder, bland dem 

Slesvig, präglades av deras placering i en konstruerad kristen frontier.62 I och med att hela norra 

Skandinavien tillhörde Christianitas yttersta periferi, betraktades även Sigtuna och Trondheim i en 

mening som gränsstäder. Lars Hermanson har även diskuterat Kungahälla, en stad precis vid 

randen av det norska kungadömet och i utkanten av den kristna världen, inom liknande 

sammanhang. Han menar att staden delvis kan ha fungerat som ett korstågscentrum mot de slaviska 

venderna,63 i likhet med Slesvigs funktion enligt Jensen.64  

                                                 
59 Andrén 1998, s. 159. 
60 Harrison 1998, s. 44–46, citatet på s. 46. 
61 Bandlien 2016, s. 207. 
62 Bysted & Selch Jensen & Jensen & Lind 2012, s. 115. 
63 Vender är ett samlingsbegrepp som brukades om flera västslaviska folk under medeltiden, exempelvis om 
obroditer och wagrier. 
64 Hermansson 2009b, s. 43–57. 
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2.3. Nordens första urbaniseringsfas 

2.3.1. Urbaniseringen av Christianitas 

I och med det romerska imperiets kollaps så gott som försvann stadskulturen i Västeuropa. Även 

om städerna inte alls var framträdande i det tidigmedeltida samhället spelade de likväl en betydande 

roll i elitens idévärld och de skrifter som producerades. I exempelvis frankiska krönikor figurerar 

kungarna oftast i städer, vilket ger bilden av ett samhälle långt mer urbaniserat än det var. Även om 

städerna var få och små, tycks de styra krönikörernas världsbild. Förklaringen till detta kan 

sannolikt vara att så gott som varje lärd person var utbildad av kyrkan, hos vilken staden hade en 

framträdande roll i tankevärlden.65  

 Historikern Robert Ian Moore har understrukit det radikala i samhällsutvecklingen under 

högmedeltiden genom att argumentera för att perioden ca 970-1215 bör benämnas som ”den första 

europeiska revolutionen”.66 Därmed har Moore sammanfogat flera processer som av andra 

forskare sedan tidigare betecknats som revolutionära. Där ingår en intellektuell revolution som 

betonar uppkomsten av den nya andligheten. De medeltida klerkerna utgjorde en ny social grupp 

och samhällselit som fick stort inflytande under perioden. Moore menar att den medeltida andliga 

eliten ”constituted a class in all but name, and one which was new in all but blood.”67 Denna andliga 

grupp innehade närapå ett monopol på utbildning under medeltiden och spred en världsåskådning, 

med rumsuppfattning inkluderad, som fick stort inflytande i samhället.68 På vilka sett denna 

utveckling speglas även i den medeltida urbaniseringen och konstruktionen av staden såväl 

praktiskt som ideologiskt är alltså av intresse här.  

 Även den medeltida urbaniseringen har betecknats som en revolution, framförallt av arkeologer. 

Det var under medeltiden som den europeiska stadskulturen grundlades. Knappast några av de 

städer som romarna grundlade norr om alperna fortlevde in i medeltiden. De städer som grundades 

i det postromerska Västeuropa var i regel monastiska centra, som Tours och Regensburg, eller 

kungliga centra som Aachen och Winchester. De stadssamhällen som under medeltiden uppstod i 

Norden var regionens första överhuvudtaget. Samhällsomvälvningarna som Moore betecknar som 

Europas första revolution innefattade alltså att en västeuropeisk stadskultur återuppstod för första 

gången på ett halvt årtusende. Framväxten av urbana miljöer i norra Italien, Flandern, England och 

Nordtyskland har sysselsatt historiker under lång tid. Förklaringen till den nya stadskulturen har 

traditionellt varit ekonomisk. En mycket inflytelserik historiker på området var Henri Pirenne, som 

i ”Medieval cities: Their origin and the revival of trade” från 1925 argumenterar för att fjärrhandeln 

var den bakomliggande orsaken till de nya städerna. Den medeltida urbanforskningen har därefter 

                                                 
65 Harrison 1998, ss. 44–45, 54. 
66 Moore 2000, s. 3.  
67 Moore 2000, s. 6. 
68 Moore 2000, s. 2–6. 
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i hög grad gått hand i hand med den ekonomiska historieskrivningen om högkonjunkturen ca 1000-

1300.69 

Historikern Nils Blomkvist har benämnt de processer som införlivade östersjöområdet med det 

kristna Västeuropa under perioden 1075-1225 för europeanization.70 Blomkvist noterar att det 

ingalunda var självskrivet att Norden skulle hamna under inflytande från Rom istället för 

Konstantinopel.71 I slutet av 900-talet kan dock den katolska världens expansion skönjas i det 

arkeologiska materialet genom att fler och fler mynt i Skandinavien är av engelskt och tyskt 

ursprung. Mellan ca 950 och 1030 kristnas allt land från Böhmen till Island av västeuropeiska 

missionärer. Blomkvist talar om aktörer för europeisering, exempelvis kyrkomän eller kungar. 

Dessa kan ses som aktörer som verkade för att införa den nya religiösa och ideologiska ordning 

som konstruerades av Europas nya andliga elit. Den nya ordningen mottogs ibland med lokalt 

motstånd och slutade ofta med kompromisser. Blomkvist använder begreppen survival strategies eller 

reception strategies. Blomkvist ser det exempelvis som troligt att kristen och hednisk kult under en 

period samexisterade i Gamla Uppsala, vilket kan tolkas som ett exemel på en reception strategy.72 

Vidare betecknar Blomkvist det kristna Västeuropa som nämnts som ett katolskt världssystem. 

Därmed sällar sig Blomkvist till dem som hävdar andlighetens roll i bildandet av det nya 

samhällssystemet som avgörande. Liksom Moore menar Blomkvist att klerkerna utgjorde både 

administrativ och ideologisk elit i den nya samhällsordningen. Det var också en rörlig elit, och de 

första nordiska klerkerna hade inte sällan fått sin utbildning i exempelvis Paris. Man skapade, med 

Blomkvists ord: ”a centralised system of education and social control that perhaps has remained 

unsurpassed in history”.73 Härskarna i de riken som började ta form i semiperiferin var till viss del 

underordnade kärnan i världssystemet. Kyrkan fick långtgående rättigheter, man erkände påven 

(och på vissa håll kejsaren) som överhuvud, och man svarade när påven kallade till korståg. 

Blomkvist beskriver det politiska läget på kontinenten som en sorts ”kallt krig”. Världssystemet 

förhindrade storskaliga inbördes stridigheter, sådana förde man istället mot ”hedningar” utanför 

systemet.74  

2.3.2. Kategorisering av städer 

Tidigare forskning har diskuterat urbaniseringen inom ramen för den ekonomiska utvecklingen 

som ägde rum i Europa. Urbaniseringen kommer här istället att diskuteras inom ramen för den 

intellektuella utvecklingen i Europa, framförallt pådriven av det andliga ståndet. Det blir således 

                                                 
69 Pirenne 1969. För en överblick över den ekonomiska fokusen på stadsforskningen se exempelvis Andrén 1985, ss. 
3, 12–15 och Ros 2009, s. 9. 
70 Blomkvist 2005, s. 10. 
71 Blomkvist 2005, s. 41–42. 
72 Blomkvist 2005, ss. 43–44, 612–614. 
73 Blomkvist 2005, s. 89. 
74 Blomkvist 2005, ss. 73, 86–87. 
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intressant att diskutera de nordiska städernas konstruktion i källorna i relation till om de framstår 

som ”naturligt” framvuxna städer som följd av mer omfattande handel eller liknande skäl, eller om 

de snarare framstår som planlagda städer i en ny samhällsordning. Under perioden ca 500-1000 

uppstod en rad centrala orter längs med kusterna i norra Europa som brukar benämnas med den 

latinska termen emporia. I den engelskspråkiga forskningen benämns de som ports of trade. Dessa 

emporiae har tolkats som handelsplatser. Exempel på sådana orter runt Nordsjön och Östersjön var 

Dorestad, Ipswich, Ribe, Hedeby/Slesvig, Birka och Staraja Ladoga.75 Säsongsbetonade 

handelsplatser likt den Birka normalt beskrivs som utgjorde inget unikt nordiskt fenomen. I ett 

nordeuropeiskt perspektiv kan Birka sägas vara en typisk emporia. Historiker på kontinenten har 

fört omfattande diskussioner rörande en möjlig kontinuitet mellan romerska och medeltida städer.76 

På liknande sätt har det i Norden diskuterats eventuell kontinuitet mellan vikingatida handelsplatser 

och medeltida städer. Många historiker har tidigare tagit sådan kontinuitet, och antagandet att 

vikingatida handelsplatser utvecklades till städer, för given. I vissa fall har orter länkats samman 

kronologiskt, så att den ena orten antogs ha utvecklats till den andra. Exempel på sådana 

sammanlänkade orter är Birka som utvecklades till Sigtuna som utvecklades till Stockholm, eller 

Hedeby som övergick till Slesvig som övergick till Lübeck. Som Anders Andrén tar upp, så är risken 

med sådana förklaringsmodeller att städerna länkas samman funktionellt. Det vill säga att det antas 

att den nya staden hade samma funktion som den gamla eftersom de uppstod inom samma område. 

Det är således bättre att utgå ifrån att områden med gynnsamma förhållanden eller strategiska lägen 

ger upphov till flera stadsgrundningar genom historien, men dessa behöver inte haft liknande 

funktion.77 

 Att bestämma när viss bebyggelse kan kallas ”stad” beror på vilka stadskriterier som tillämpas, 

något som kommer diskuteras nedan. Ofta har danska Ribe, vars tidigaste bebyggelse har daterats 

till 700-talet, lanserats som den äldsta staden i Norden, vilket dock kräver en tämligen generös 

stadsdefinition. Den äldsta nordiska staden belagd i skriftliga källor är Slesvig, som dyker upp i 

Annales regni Francorum från ca 807. Inte långt efter kommer Birka som nämns i Vita Anskarii från 

ca 829.78 Även i dessa fall är det tveksamt om det rör sig om ”städer” eller tillfälliga handelsplatser. 

De äldsta städerna i Norden uppstår i grova drag mellan ca 900 och 1200. Denna period benämns 

här för den första nordiska urbaniseringsfasen. Därefter följer den andra fasen, vilken är den 

allmänt vedertagna högmedeltida urbaniseringen i Norden. I Danmark och i Sverige grundas det 

en rad nya städer under 1200- och tidigt 1300-tal. Norge utgör delvis ett undantag, vilket brukar 

förklaras utifrån det karga landets begränsningar som inte tillät någon mer omfattande urbanisering 

                                                 
75 Andrén 1985, ss. 29–33, 52; Andrén 1998, ss. 143, 150; Ros 2009, s. 19. 
76 Moore 2000, s. 34–35. 
77 Andrén 1985, s. 17–18; Ros 2009, s. 32. 
78 Ståhl 1971, s. 668. 
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efter ca 1200. I Norge grundades de flesta medeltida städer således under den första 

urbaniseringsfasen, framförallt under 1100-talet.79  

 Att äldre forskning fokuserat på den ekonomiska förklaringsmodellen vad gäller den nordiska 

urbaniseringen framkommer tydligt i volymerna av ”Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 

från vikingatid till reformationstid” (förkortas hädanefter som KLNM). Ragnar Blomqvist slår där 

fast att ”[d]et är handeln, köpmännens varuubyte, som ytterst skapar staden.”80  Om exempelvis 

Sigtuna hävdas i KLNM att staden ”sannolikt börjat som säsongsbetonad marknadsplats”81 och 

”[k]yrkan synes icke, trots att orten skulle vara grundlagd av Olof Skötkonung (år 1000), ha spelat 

någon roll i Sigtunas äldsta stadsbild och gatunät.”82 Genom nyare forskning kan ett par av dessa 

påstående revideras. Arkeologiska utgrävningar har nämligen visat att Sigtuna var en anlagd stad 

och fungerade som permanent bebodd stad från början. Dessutom har utgrävningar visat att staden 

anlades innan år 1000, och därför sannolikt grundades av kung Erik Segersäll.83  

Anders Andrén har riktat kritik mot äldre urbanhistorisk forskning som enligt honom varit 

kraftigt fokuserad på ett kontinuitetsbaserat merkantilt perspektiv: 

jag skulle vilja framhäva att den dominerande synen på den medeltida urbaniseringen i 

Skandinavien har varit, och till dels fortfarande är, i grunden ahistorisk. Man har sett städerna i ett 

medeltida rum; ett kontinuum i vilket handeln är den allestädes närvarande och utslagsgivande 

faktorn.84 

Medan äldre urbanhistorisk forskning tryckt på kontinuiteten av handel har nyare forskning i större 

utsträckning arbetat med olika fasindelningar koppplade till olika stadsfunktioner. 

Medeltidsarkeologen Erik Cinthio har exempelvis gjort en övergripande periodisering där han talar 

om handelsplatser mellan ca 800–1000, administrativa centralorter ca 1000–1200 och rådsstäder 

efter ca 1200/1225.85 Rådsstäder som styrs av råd och borgmästare, samt andra senare stadstyper, 

hamnar utanför denna studie. Att kategorisera de medeltida städerna utifrån ett antal variabler ger 

förbättrade möjligheter att diskutera städernas olika roller. Andrén har testat att typbestämma de 

danska medeltidsstäderna efter antal kyrkor. I de nordeuropeiska länderna är kyrktätheten ett 

utmärkande drag före ca 1200. Före ca 1200 hade Lund 22 kyrkor. Som säte för en ärkebiskop 

sedan 1104 var det sannolikt den främsta kyrkliga staden i det danska riket. Viborg och Roskilde 

hade 12-14 kyrkor, och Ribe och Slesvig 7-8. Ribe och Slesvig hade dock domkyrkor, och ska 

därför inte ses som avsevärt lägre ”rankade” städer än sådana med fler kyrkor men ingen domkyrka. 

Andrén noterar att de många kyrkorna ofta har förklarats som köpmanskyrkor tillhörande 

                                                 
79 Andrén 1985, s. 29–33. 
80 Blomqvist 1971, s. 611.  
81 Blomqvist 1971, s. 612. 
82 Blomqvist 1971, s. 612. 
83 Ros 2009, s. 108. 
84 Andrén 1985, s. 15. 
85 Andrén 1985, s. 15. 
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handelsgillen. Att en stad har haft många kyrkor har alltså passats in i den merkantila tolkningen av 

städerna. En sådan teori saknar belägg, skriver Andrén, som menar att det först och främst finns 

svagt stöd i de skriftliga källorna för en omfattande handel. Därutöver har det kommit alternativa 

tolkningar av symboliskt-kultiskt slag där kyrkorna har föreslagits vara etappmål i religiösa 

ceremonier och platser i ett betydelsebärande religiöst landskap. Syftet med kyrkorna har då tolkats 

som att skapa ett rituellt rum i staden. Ett exempel på ett sådant sakralt stadslandskap var Lunds 

kyrkolandskap som tidigare tagits upp, där syftet kan ha varit att låta Lunds kyrkolandskap 

representera spegla det kristna kosmos.86 

 Att definiera medeltidsstaden är att ge sig in en snårig debatt. Medeltidsstaden var i regel mycket 

liten. De nordiska städerna räknade sina invånare i hundratal eller något enstaka tusental. Denna 

uppsats fokuserar på städerna i föreställningsvärlden och kräver inte någon strikt definition. Icke 

desto mindre säger definitionerna mycket om hur den medeltida staden såg ut och fungerade, 

varför det är befogat att ta upp några typiska drag. Historikern Adolf Schück definierade en stad 

såsom ”en tätare bebyggelse, vars invånare på grund av sina gemensamma handelsintressen bilda 

en samhällsenhet i ekonomiskt eller rättsligt avseende eller i bägge dessa hänseenden”87 Schück 

poängterar följaktligen handeln som kraften bakom stadsgrundandet och som syftet med staden. 

Vikingatida handelsplatser kunde dock användas säsongsbetonat och var då inte permanent 

bebodda. Det krävs i regel en permanent bosättning av män, kvinnor och barn för att bilda en stad. 

En militär anläggning, permanent och med hundratals soldater, är därför heller inte en stad. En 

medeltida stad var ofta juridiskt och ekonomiskt avgränsad gentemot omlandet. De danska 

städerna var fiskalt avgränsade genom en särskild tomtskatt från åtminstone 1085. Städerna hade 

egna lagar. Somliga städer, som exempelvis Slesvig, fick egna stadslagar. För flera nordiska städer 

gällde den så kallade Bjärköarätten. Denna nedtecknades i Trondheim i slutet av 1100-talet men 

gick tillbaka på äldre och muntlig tradition. I den isländska lagboken, Grágás, omnämns ordet 

Bjärköarätt då Olav den helige ingår en överenskommelse med islänningarna ca 1020. Således har 

det sannolikt funnits en stadslag i Trondheim i början av 1000-talet. Ofta hade städerna även sina 

egna ting, som i städerna kallades ”mot”.88 Ett sista kriterium gör gällande att en stad ska vara både 

en tätort och en centralort. En tingsplats eller en handelsplats kan vara en centralort utan att vara 

en tätort. En storby kan vara en tätort utan att vara en centralort. En stad ska dock ha karaktär av 

både central- och tätort.89 Sålunda framträder en bild av en medeltida stad som en tätare bebyggelse 

med en permanent bosättning, avgränsad mot sitt omland genom speciella lagar och skatter. 

Avgränsningen mot landsbygden manifesterades ofta i en stadsmur. Det är svårt att fastställa hur 

                                                 
86 Andrén 1985, s. 34–36; Andrén 1998, s. 161. 
87 Schück 1926, s. 4.  
88 Andrén 1985, s. 12–13; Ros 2009, ss. 19–20, 27. 
89 Andrén 1985, s. 12; Ros 2001, s. 33–34. 
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tät bebyggelsen ska vara för att man ska tala om en stad. Anders Andrén har i sina äldre verk valt 

att beskriva det medeltida Lund som ”förtätad landsbygd”.90 

2.3.3. Sigtuna, Trondheim och Slesvig  

Sigtuna, Trondheim och Slesvig uppstod alla inom den första nordiska urbaniseringsfasen, Slesvig 

möjligtvis till och med innan år 900. Forskningen om städerna har följt den gängse merkantilt 

inriktade urbanforskningen. I Slesvigs fall har handeln dominerat på grund av stadens kopplingar 

till den omtalande vikingatida handelsplatsen Hedeby, och Sigtuna har förknippats med Birka och 

handeln i Mälarområdet. Trondheim har inte knutits till några liknande betydande handelsleder 

utan har utifrån tämligen allmäna antaganden förknippats med handel eller med det norska 

rikskungadömets uppgång. 

 Adolf Schück är en av de tidiga auktoriteterna på stadsväsendet i Skandinavien. Enligt honom 

utgjorde Sigtuna framförallt ett ekonomiskt centrum i Mälardalen som växte fram omkring år 1000. 

Stadens funktion var att ta över Birkahandeln.91 Han menar inte att stadens roll som biskopsstad 

var av någon större vikt och betraktar stadens kyrkor som köpmannagillekyrkor.92 Schück skriver 

att ”[D]en enda äldre författare, som omnämner Sigtuna, är Adam av Bremen, vilken ger orten 

epitetet ’magna civitas’. Därmed avser han väl blott, att Sigtuna liksom Skara då var biskopssäte”93 

och fortsätter med att hävda att: 

Sigtunas rikedom på kyrkor har alltid ansetts vara ett bevis på stadens forna välstånd, och med 

undantag för Visby, kan ingen svensk medeltidsstad uppvisa något motsvarande. […] Orsaken till 

detta livliga kyrkobyggande är, enligt min mening, mindre att söka i den omständigheten, att 

Sigtuna ända fram till omkr. 1134 varit biskopssäte, än den, att här låg Sveriges förnämsta 

handelsplats under den första kristna tiden. 94 

Arkeologen Jonas Ros skriver att det har kommit till en viss förskjutning inom forskningen; då 

man tidigare ofta tänkte sig att kungens motiv med ett stadsgrundande skulle vara att skaffa sig 

kontroll över handeln anser många forskare numera att kungen också kan ha haft administrativa 

och ideologiska skäl till att anlägga eller bygga ut en ort.95 Enligt Ros anlades Sigtuna som ett nytt 

centrum. Gamla Uppsala, Birka och Fornsigtuna hade varit centralorter i Tiundaland, Attundaland 

och Fjädrundaland, men med det nya Sigtuna sammanförde kungamakten de tre folklanden till en 

administrativ enhet. Hela distriktet kan enligt Ros ha kallats Sigtuna.96 Han anser vidare att Sigtuna 

                                                 
90 Andrén 1985, ss. 41, 77–81. Andrén har dock reviderat detta senare, och då menat att även om Lund kan haft 
karaktären av ”förtätad landsbygd” ger denna beskrivning en felaktigt ”primitiv” bild av det medeltida Lund. Ros 
2009, s. 20. 
91 Schück 1926, s. 141. 
92 Schück 1926, s. 127–128.  
93 Schück 1926, s. 132.  
94 Schück 1926, s. 126–127.  
95 Ros 2009, s. 32. 
96 Ros 2001, ss. 27, 32. 
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övertog Birkas funktion som emporium, eller portus regni (kunglig hamn), vilket är vad Rimbert97 

kallade Birka.98 Genom arkeologen Sten Teschs teorier om Sigtuna har den nyare forskningen om 

Sigtuna fått en ny inriktning, inte minst då han lanserat tesen om ”det sakrala stadsrummet” i 

Sigtuna. Enligt Tesch anlades Sigtunas stenkyrkor med syftet att hålla religiösa processioner och 

ceremonier i staden, och placerades medvetet ut för att skapa ett sakralt stadsrum. Tesch kopplar 

det sakrala stadsrummet till ett maktpolitiskt stadsrum, och betraktar de stenlagda 

processionsvägarna som stadens ideologiska nav.99 Genom att Sten Tesch var museichef för 

Sigtunamuseet mellan 1985 och 2010 har hans teser fått genomslag bland annat på museets 

utställningar och även synts på en rad informationsskyltar runtom i Sigtuna.100  

 Den nyare forskningen har således betonat att Sigtuna framstår som en kungligt planlagd och 

anlagd stad, sannolikt av Erik Segersäll under sent 900-tal. Om syftet med anläggningen finns 

delade meningar, men det framstår som allt mindre sannolikt att staden växte fram naturligt som 

en handelsplats. Staden är således intressant att betrakta utifrån den andliga världsbild och den nya 

kristna ordningen som under perioden expanderade i Norden.  

En liknande utveckling har skett för Trondheims del. Enligt Snorri Sturluson anlades staden av 

Olav Tryggvason år 996/997. Under stora delar av 1900-talet har dock det isländska sagamaterialet 

betraktats som historiskt otillförlitligt av forskningen. Enligt Strandstedsteorin, som lanserades 

omkring 1900, ansågs det att städerna växte fram ur tidigare bebyggelse. Teorin förkastade alltså 

de medeltida krönikörernas uppgifter. Under 1950 och 1960-talen kunde den arkeologiska 

forskningen avskriva denna teori i fallen Bergen och Oslo. Arkeologiska utgrävningar visade att 

dessa städer hade grundlagts på jungfrulig mark, vilket Snorri Sturlusons skrivit i sina kungasagor.101 

Därmed har även Snorris uppgift om Trondheim kommit att betraktas som mer sannolik, även om 

arkeologiska utgrävningar i staden inte givit några säkra svar på hur gammal den är.102   

Ifall Snorris uppgifter är korrekta, vore Sigtuna och Trondheim jämngamla och möjligen de två 

äldsta städerna i Sverige respektive Norge. Städerna liknade sannolikt varandra på flera sätt, som 

Schück bland andra skrivit om. Båda hade karaktären av ”sjöstäder”, riktade mot vattnet. Schück 

menar att möjliga förebilder för Trondheim och Sigtuna skulle kunna varit de engelska städerna.103 

Till skillnad från Sigtuna som förknippades med handeln i Mälardalen, har Trondheim inte lika 

tydligt placerats in i något specifikt handelssammanhang. Historikern Grethe Authén Blom menar 

utifrån tämligen generella hypoteser att Trondheims uppkomst i första hand ska spåras till 

                                                 
97 Rimbert var ärkebiskop i Hamburg under andra hälften av 800-talet. Han var efterträdare till Ansgar och 
författaren till Vita Anskarii. 
98 Ros 2001, s. 73. 
99 Tesch 2000, s. 7–12; Tesch 2007, s. 108–109.  
100 Sedan 2013 är Ted Hesselbom chef för Sigtuna museum och genomdriver där genomgående förändringar. 
Författaren till föreliggande uppsats såg Sten Teschs utställningar senast i januari 2013, men vet inte om de ännu 
finns kvar. Informationsskyltarna finns också i Tesch & Vincent 2003.  
101 Alström 1991, s. 2.  
102 Christophersen 1987, s. 9. 
103 Schück 1926, ss. 111–112, 129–132. 
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ekonomiska skäl och att staden började som en säsongsanpassad handelsplats, då hon skriver att 

”for problemkomplekset omkring oppkomsten av en by må i første rekke søkes løst på det 

geografisk-økonomiske plan.”104 Blom medger dock svårigheterna i att visa på konkreta bevis för 

Trondheims uppkomst som handelsstad, och skriver att ”[d]et er i det hele tatt smått stell med 

håndgripelige beviser for at det virkelig har eksistert en handelsplass ved Nidelven selv om det 

teoretiske resonnement synes uangripelig.”105 Dessa invändningar vädras efter att Blom ägnat ett 

flertal sidor åt att bygga upp ett resonemang kring handel som den utslagsgivande faktorn bakom 

Trondheims grundläggning, vilket ger intryck av en viss låsning vid ekonomiska förklaringar hos 

henne. Dessutom har förståelsen av Trondheim sannolikt präglats av att staden under sin första tid 

kallades för kaupangr. Roten i ordet är den moderna svenskans ”köp”, det brukar således översättas 

till ”köpstad”, ”köping” eller ”handelsplats”.106 I KLNM hävdas att ”slutleden –köping (s.d.) anger 

platserna som naturvuxna köpstadsbildningar, marknadsplatser.”107 Något motsvarande ord för 

den moderna svenskans ”stad” fanns inte i fornnordiskan, varför det inte är märkligt att den tidiga 

medeltidens emporiae kallades för kaupangr. Ordet följde sedermera med och kom att bli till ett 

egennamn på Trondheim.108 Stadens namn behöver dock inte ha någon koppling till stadens 

funktion. 

Liksom Sigtuna förefaller Trondheim således att vara en kungligt anlagd stad, och en av de första 

i den första urbaniseringsfasen. Trondheim kom att förknippas mycket starkt med helgonkungen 

S:t Olav, vilket gör det intressant att se vilka följder detta samband fick för konstruktionen av 

Trondheim i den kristna föreställningsvärlden. I jämförelse med Trondheim och Sigtuna, så har 

Slesvigs framväxt ännu tydligare kopplats till den ökande fjärrhandeln. I själva verket har den 

tidigare forskningen inte fokuserat på det medeltida Slesvig, utan på Hedeby. Relationen mellan 

dessa platser är något rörig och den kommer att tas upp i Slesvigkapitlet. Här kan kort nämnas två 

saker. För det första att det fanns en tidigmedeltida bosättning strax söder om dagens Slesvig, 

varmed Hedeby brukas avses. Historieskrivningen om Hedeby har varit helt dominerad av 

uppfattningen om Hedeby som en av vikingatidens viktigaste handelsplatser. Slesvig har i 

sammanhanget betraktats som en mindre intressant uppföljare till Hedeby. För det andra, så 

kommer Slesvig i uppsatsen att inkludera Hedeby. Om inte Hedeby specifikt pekas ut för att 

avskilja det från Slesvig, så avses med ”Slesvig” i denna uppsats båda orterna.  

 Enligt frankiska annaler grundlades Slesvig av den danske kungen Godfred i början av 800-

talet.109 Detta syftar sannolikt på den sydligare bosättningen (Hedeby). Den första reglerade 

stadsbebyggelse som kunnat påvisas arkeologiskt i den nordligare orten, dagens Slesvig, är från 

                                                 
104 Blom 1956, s. 11.  
105 Blom 1956, s. 28.  
106 Ljunggren 1965, s. 106–107. Om ”kaupangr” och ”staðr” se de Vries 1977, ss. 304, 540 och Holthausen 1948, ss. 
150, 278.  
107 Ståhl 1971 s. 668. 
108 Ljunggren 1965, s. 106–107. 
109 Schück 1926, s. 41. 
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1070-talet.110 Som nämnts skriver Anders Andrén att Slesvig är ett av de tydligaste exemplen på 

hur den ekonomiska förklaringsmodellen har projicerats bakåt i tiden, där Lübecks rötter spårats 

genom Slesvig till Hedeby.111 Slesvig har i hög utsträckning hamnat i ett mellanläge mellan 

vikingarnas handelsplats i Hedeby och Hansans Lübeck. Således har Slesvig i egenskap av 

medeltida, dansk stad inte diskuterats särdeles utförligt i den tidigare forskningen.  

 Arkeologisk forskning under första häften av 1900-talet har i princip unisont diskuterat Hedeby 

som framkommen ur fjärrhandel. Adolf Schück ansåg att Hedeby/Slesvig fungerade som transitort 

för handeln mellan det frankiska riket och Östersjöländerna. Inte minst poängterade han 

handelsbanden mellan Slesvig och Birka/Sigtuna.112 Arkeologen Herbert Jankuhn har visat på 

Hedebys roll i handelsnätverken i Norden och Östersjöregionen.113 Även om fynden från Hedeby 

visar att där förekom omfattande handel, har Anders Andrén velat nyansera bilden något. Han har 

pekat på att Hedeby bara omfattade en fjärdedel av ytan som exempelvis den samtida 

handelsplatsen Ipswich. Handeln i Slesvig verkar alltså inte haft förutsättningarna att vara så 

omfattande som tidigare antagits. Andrén anser istället att Hedeby/Slesvig under sin tidigaste tid 

hade en funktion inom den lokala ekonomin och att området var viktigt eftersom kungamakten 

hade sina släktgods där.114 

Slesvig har på senare tid också diskuterats ur andra perspektiv. Staden var en utpräglad 

gränsstad, vilket inte bara gjorde den lämplig som internationell handelsplats utan även innebar att 

den var inblandad i många konflikter, med framförallt de hedniska venderna. Kurt Villads Jensen 

har diskuterat Slesvigs funktion som en stad i ett gränsland. Han menar att staden hade en tydlig 

prägel av att vara ett frontier society, och diskuterar staden som en viktig bas för den danska 

korstågsrörelsen.115 Även Sigtuna och Trondheim kan diskuteras som städer i ett gränsland, då 

framförallt i relation till att de uppfattades som placerade vid gränsen till den civiliserade, kristna 

världen. I Slesvigs fall fanns dock ett konkret hedniskt hot i form av venderna. De tre städerna är 

således lämpliga för en diskussion om konstruktionen av Christianitas gränser, där Slesvigs rumsliga 

funktion som korstågsbas blir av extra intresse. Med Slesvig, Trondheim och Sigtuna är dessutom 

en stad från vartdera medeltida kungadöme i Skandinavien representerat. Städerna uppstod alla 

inom den första urbaniseringsfasen och samtligas uppkomst har diskuterats framförallt ur 

ekonomiska perspektiv. Det föreligger alltså några grundläggande likheter mellan städerna, vilket 

gör en komparation lämplig, samtidigt som de uppstod och utvecklades under olika betingelser.  

                                                 
110 Andrén 1985, s. 178–179.   
111 Andrén 1985, s. 17–18. 
112 Schück 1926, s. 43. 
113 Jankuhn 1956, s. 120. 
114 Andrén 1985, s. 73 inklusive not 273 på s. 135. 
115 Jensen 2011.  
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2.4. Källdiskussion 

Uppsatsens diskussion utgår huvudsakligen från Snorri Sturlusons Nordiska kungasagor (Heimskringla 

eda sögur Noregs konunga),116 Saxo Grammaticus Danmarkshistorien (Gesta Danorum)117 och Adam av 

Bremens Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum).118 

Ytterligare några källor används kortfattat i kompletterande syfte. Viktigast av dem är Snorres Edda, 

som tillskrivits Snorri Sturluson. Det finns två olika Eddor. Den poetiska Eddan benämns också som 

Sämunds Edda eller den äldre Eddan. Snorres Edda benämns också den prosaiska Eddan eller den yngre 

Eddan. Snorres Edda och den poetiska Eddan är inte identiska men lika på flera sätt. I denna uppsats 

används enbart Snorres Edda. Verket består av en prolog och därefter tre delar. Prologen handlar 

om de fornnordiska myterna, den första delen är en tolkning av dessa myter inom en kristen ram, 

den andra delen berör skaldekonsten och den tredje delen utgörs av lovdikter åt kung Hakon 

Hakonsson och jarlen Skule Bårdsson.119 För denna uppsats är det prologen och den första delen 

som är intressanta, där Snorri skildrar de fornnordiska myterna och hur asagudarna utvandrade till 

Norden. Ytterligare källor som används vid enstaka tillfällen presenteras i samband med att de tas 

upp i diskussionen.  

 Medeltida krönikor och sagor har sedan den källkritiska skolans genombrott betraktats som 

problematiska och under flera decennier använts mycket försiktigt som källor till historiska 

skeenden. De senaste decennierna har den utvecklingen vänt. Sagesmän som Snorri Sturluson har 

fått viss upprättelse vad gäller tillförlitlighet till sakförhållanden, men framförallt beror 

omvärderingen på att nya teoretiska perspektiv har tillkommit i historieforskningen. För bland 

annat mentalitetshistoria utgör medeltida krönikor, helgonbiografier och liknande ett intressant 

källmaterial. Ett segerrikt slag som i en källa förklaras genom ett gudomligt mirakel är knappast en 

bra källa till medeltida krigföring, men med tanke på kvarleveaspekten kan källan utgöra ett 

användbart material för den som intresserar sig för den samtida religiösa föreställningsvärlden.  

För en diskussion som rör medeltida rumslighet och världsåskådning krävs inblickar i 

föreställningsvärlden, varför korthuggna källor som exempelvis det medeltida diplommaterialet 

utgör mindre lämpligt källmaterial än berättande krönikor. Källmaterialet för nordisk medeltid är 

mer knapphändigt jämfört med kontinentens källäge. Det rikaste källmaterialet i Norden utgörs av 

det isländsk-norska sagamaterialet, i vilket Snorri Sturluson intar en särställning. Snorri skriver på 

fornisländska och som representant för den isländska lärda eliten utgör hans Nordiska kungasagor 

ett mer ”inhemskt” perspektiv på urbaniseringen i Norden. Även om Saxo Grammaticus också var 

                                                 
116 Normalt refereras det i uppsatsen till den svenska översättningen av Snorri Sturluson. Efter ett citat på 

originalspråk refereras det dock till utgåvan på originalspråk. De olika publikationerna kan ha olika kapitelindelning. 
117 Gesta Danorum är utgiven i en tvåspråkig utvåva. Varje kapitel finns återgivet dels i en dansk översättning och dels 
på det latinska originalspråket. 
118 Normalt refereras det i uppsatsen till den svenska översättningen av Adam av Bremen. Efter ett citat på 

originalspråk refereras det dock till utgåvan på originalspråk. De olika publikationerna kan ha olika kapitelindelning.  
119 Johansson & Alm 1997, s. 7–11. 
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nordbo, kan hans Gesta Danorum betraktas som en krönika av mer kontinentalt snitt. Sannolikt hade 

han studerat i Paris, och han skriver på ett mycket svårtillgängligt latin.120 Saxo och Snorre var 

relativt samtida och nedtecknade sina verk under första hälften av 1200-talet. Adam av Bremen 

representerar ett utomnordiskt perspektiv. Adam av Bremen är dessutom den av författarna med 

tydligast religiös agenda. Saxo och Snorri diskuterar i högre grad politisk historia. Adam 

nedtecknade sin krönika i slutet av 1000-talet, vilket innebär att det finns en kronologisk skillnad 

mellan honom och de två andra författarna. Vid tidpunkten för Snorris och Saxos respektive 

författarskap hade den andra urbaniseringsfasen i Norden inletts, vilket kan ha konsekvenser för 

deras rumsliga skildringar. Då uppsatsen spänner över en lång period, kan det dock även vara 

fördelaktigt att inte samtliga källor tillkom under samma tid. Man kan följaktligen diskutera en 

utveckling i Snorris och Saxos verk jämfört med Adams. Adams verk är även den sannolikt 

viktigaste skriftliga källan till Sveriges äldre historia och således till Sigtuna, då källäget från svensk 

medeltid före 1300 är det magraste i Norden. 

Det finns således ett antal olikheter i källorna, vilka möjliggör att olika perspektiv på 

urbaniseringen kommer fram. Samtidigt syftar alla tre krönikörers verk till att litterärt inordna 

Norden i den kristna ordningen, vilket kommer att diskuteras i uppsatsen.  

2.4.1. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum 

Om Adam av Bremens person är inte mycket känt, förutom att han stod ärkebiskop Adalbert av 

Hamburg-Bremen nära. Sannolikt besökte Adam aldrig själv de nordiska länderna. Sin kunskap om 

dessa baserar han på verk som Rimberts Vita Anskarii och på muntliga uppgifter från bland annat 

den danske kungen Sven Estridsen, som under en period levde i exil i Sigtuna.121 Adam anger flitigt 

kungen som källa till sina kunskaper om nordiska förhållanden.122  

 I sin gesta skriver Adam om Hamburg-Bremenstiftets centrala roll i kristnandet av Norden. Sätet 

fungerade som det tysk-romerska rikets missionsutpost i norr. Den kyrkliga organisationen i 

Skandinavien stod under Hamburgstiftets kontroll när Adam skrev sitt verk omkring år 1070. Dock 

hade stiftets ställning börjat vackla. Striden mellan påve och kejsare innebar att kyrkor lösgjorde sig 

från kejsarmakten och istället vände sig direkt till den heliga stolen. Det fanns en betydande risk att 

Hamburg-Bremens ställning skulle undergrävas av en sådan utveckling. Ärkebiskop Adalbert, 

under vilken Adam verkade, hade dessutom försökt göra sig till patriark över de norra kyrkorna 

och blivit bryskt avvisad av påve Leo IX. Adam tillägnar sitt verk Adalberts efterträdare Liemar. 

Verket kan beskrivas som en ”ärkebiskopsspegel” och ett försvarstal för stiftets gärningar. 123 

                                                 
120 Zeeberg 2005, s. 33. 
121 Nordiska kungasagor 3: Harald Sigurdssons saga.  
122 Nyberg 1984, s. 296–302. 
123 Hallencreutz & Johannesson & Nyberg & Piltz 1984, s. 7–8.  
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 Historien om Hamburgstiftet är indelat i fyra böcker. Bok I och II är främst stifts- och 

missionshistoriska, medan bok III mestadels är biografisk och handlar om ärkebiskop Adalbert. 

Bok IV är den mest kända. Den är närmast etnologisk till sin karaktär och den enda bok med en 

egen titel, nämligen ”Beskrivning av Nordens öar”. Det är möjligt att denna bok var tänkt som ett 

separat verk. Den fjärde boken innehåller bland annat den kända skildringen av det hedniska 

”templet” i Uppsala, och mycket annan information om länderna och folken i norr. För den 

klassiskt skolade Adam av Bremen, som verkade i en urban och intellektuell miljö, framstår de 

nordiska länderna som tämligen ociviliserade. Adams berättelser innehåller en rad litterära analogier 

till antikens skildringar av ”barbariska” folk. I Adams föreställningsvärld befinner sig de nordiska 

länderna vid världens slut. Adam verkade i en religiös sfär, vilket genomsyrar alla hans böcker. I en 

källdiskussion rörandes helgonbiografier besvarar Patrick Geary sin egen retoriska fråga om varför 

kyrkan producerade dessa skrifter med det enkla: ”they sought to glorify God.”124 Även om Adams 

gesta inte är någon vita (helgonbiografi) så har han liknande religiösa motiv. Att skriva ett försvarstal 

till stiftet var ett av Adams motiv, men syftet med Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar är också 

att berätta om kristendomens seger mot hedendomen.125  

 Adams böcker är skrivna på latin. I detta språk är det vanligt att lägga till beskrivande tillägg till 

namn på platser, exempelvis ”havet Östersjön”, ”provinsens Skåne”, eller ”staden Hamburg”. När 

Adam i sitt verk betecknar en ort som ”stad” använder han fyra olika latinska begrepp. Dessa är 

urbs, oppidum, civitas och metropolis. För Adam och dem som liksom honom tagit del av tidens högsta 

utbildning innefattade dessa begrepp en rad olika betydelser och associationer.126 Urbs är en 

högtidlig beteckning som Adam i huvudsak använder om Jerusalem och Rom. Oppidum är en 

världslig och praktisk beskrivning av en tätort, och det minst högtidliga epitetet. Civitas är ett mer 

komplicerat begrepp. Det kan betyda både stad och samhälle och har ofta en religiös antydan. I 

kyrkofadern Augustinus De civitate Dei kan civitate översättas till såväl stad som stat eller samhälle. 

Vad Augustinus avser är dock en gudomlig ordning. I Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar 

översätts Adams civitas med ”samhälle”. Detta eftersom ”samhälle” på svenska kan avse både ett 

avgränsat område och en viss gemenskap.127 

 Det sista begreppet är metropolis. Detta är sammansatt av grekiskans ord för ”moder” och ”stad”, 

och betydde alltså ”moderstad” eller ”huvudstad”. Det kunde användas för att beteckna särskilt 

stora och viktiga städer, men det kunde också specifikt betyda ”ärkebiskopsstad”. Begreppet hade 

således en religiös och en mer världslig betydelse.128 

                                                 
124 Geary 1994 s. 22. 
125 Nyberg 1984, s. 297–302. 
126 Nyberg 1984, s. 327–328. 
127 Nyberg 1984, s. 327–328. 
128 Nyberg 1984, s. 329–334. 
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2.4.2. Gesta Danorum 

Både Adam av Bremens och Saxo Grammaticus verk är historiska krönikor som sorterar in under 

det latinska begreppet gesta (handlingar, dåd). Liksom med Adam vet man lite om Saxos levnad. 

Han innehade sannolikt en viktig position under ärkebiskop Absalon av Lund och under kung 

Valdemar I (den store). Han hade tillskansat sig tidens högsta utbildning. Det senmedeltida 

tillnamnet Grammaticus betyder ”den lärde”, och sannolikt studerade Saxo i Paris eller vid något 

annat utländskt lärosäte. Saxos Gesta Danorum är skriven på ett svårtillgängligt, konstfullt latin som 

låg långt ifrån prästernas vardagslatin. Verket är fullt av antika hänvisningar och översättaren Peter 

Zeeberg menar att det måste varit nästan lika svårtillgängligt under den tid det skrevs som det är 

idag.129 

 Saxo begagnar sig inte av samma systematik när det gäller stadstermer som Adam av Bremen 

gör. I Saxo Grammaticus gesta används begreppen civitas, oppido eller urbs inte sällan om samma stad 

i något som mest framstår som litterär variation. Tore Nyberg anser att en språklig ändring ägde 

rum efter Adam av Bremen, speciellt tycks de olika betydelserna av civitas ha gått förlorade och 

begreppet användes friare efter Adam av Bremens tid.130 Under Saxos tid var urbaniseringen i 

Norden mycket längre kommen, och Saxo betraktade sannolikt städer som en mer självklar del av 

samhället. 

 Gesta Danorum brukar räknas som den första stora skildringen av Danmarks historia. Verket är 

också känt genom att det hyser den första versionen av berättelsen om Shakespeares Hamlet.131 

Saxos skildring är inte så religiöst genomsyrad som Adams. Hans gesta handlar mer om politisk 

historia än missionshistoria. Emellertid är det möjligt att även Saxo verkade i en religiös miljö vid 

ärkebiskopssätet i Lund.132 Saxo skildrar liksom Snorri Sturluson den nordiska mytologin, men mer 

styvmoderligt. Berättelserna om asagudarna liknar Snorris, och sannolikt lutade sig de båda 

krönikörerna mot samma källor. Saxo är tydligare i avståndstagandet av den förkristna religionen 

än Snorri Sturluson. Han skriver exempelvis ”[p]å den tid var der en mand ved navn Odin som 

over hele Europa fejlagtigt blev opfattet som en gud.”133 

Saxo framställer Danmarks forntid som en guldålder. Somliga forskare menar att hans verk, fullt 

av antika analogier som det är, framställer Danmark som en nordisk motsvarighet till det romerska 

imperiet.134 Saxos historiska framställning sträcker sig från mytisk forntid till Saxos egna dagar 

under Knud VI:s regering i början av 1200-talet.135 Syftet med verket är, som titeln antyder, 

framförallt att förtälja om danernas bedrifter. Saxo framställer danerna fördelaktigt gentemot alla 

                                                 
129 Zeeberg 2005, s. 33. 
130 Nyberg 1984, s. 328–329. 
131 Gesta Danorum, bind 1, første bog, kap. 3–4.  
132 Hermanson under utgivning, s. 44. 
133 Gesta Danorum, bind 1, første bog, kap. 7,1. 
134 Foerster under utgivning, s. 27–29.  
135 Zeeberg 2005, s. 31–32. 
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andra folk. Venderna beskrivs som hedniska fiender. Även sachserna förhåller Saxo sig tämligen 

fientligt till. Hos Saxo är städerna mer naturligt förekommande än hos Adam av Bremen och Snorri 

Sturluson. Han nämner många av dem liksom i förbigående. Även i Saxos gyllene forntid fanns det 

enligt Saxo städer i Danmark. Mycket av handlingen är förlagd till en urbaniserad värld som mer 

återspeglar Saxos romerska ramverk än det danska samhället under perioden. Saxo skriver lite om 

Trondheim och Sigtuna, och har sitt fokus nästan helt på Danmark.  

2.4.3. Heimskringla 

Snorri Sturluson föddes på Island, sannolikt 1179. Han lär tidigt ha börjat studera de klassiska 

disciplinerna och växte upp i ett kulturellt hem. Två gånger utsågs Snorri till lagsagoman på Island 

och genom giftermål och allianser kom han att bli den kanske mäktigaste mannen på Island. Han 

spenderade mycket tid i Norge och blev inblandad i maktkamper på högsta nivå. Snorri mördades 

på Island 1241.136  

 Många verk har tillskrivits Snorri, men det kan inte säkerställas vilka han är författare till. Det är 

allmänt vedertaget att han är författare till åtminstone Heimskringla och den så kallade Snorres Edda. 

Heimskringla är en samling berättelser om de norska kungarna och sträcker sig från ynglingaätten 

fram till kung Magnus Erlingssons (kung 1161-1181). Snorri var långt ifrån den ende som var i färd 

med att nedteckna sådana berättelser och man räknar med att han kände till ett trettiotal andra 

kungasagor som han använt som källor. Ett par av de bevarade verken är t.ex. Ágrip och 

Morkinskinna. Det skrevs också liknande verk på latin, t.ex. Historia de antiquitate regum Norwegiensium 

av munken Theodoricus.137  

 En av de största skillnaderna mellan Snorri respektive Saxo och Adam, är att Snorri skrev på 

sitt nordiska tungomål. När det gäller hur Snorri betecknar städer innebär det nordiska språket en 

helt annorlunda terminologi jämfört med de latinska skrifterna. Att de första städerna i Norden 

ofta ansetts uppstått ur handeln och fungerat huvudsakligen som handelsplatser hänger samman 

med det fornnordiska språket. I detta kallas städerna för ”kaupangr” eller ”kaupstaðr”. Roten i 

orden är den moderna svenskans ”köp”, och orden brukar översättas till ”köpstad”, ”köping” eller 

”handelsplats”.138 Detta innebär att redan benämningarna i det fornnordiska språket kopplar 

städerna till handel. 

 Snorris kungasagor tillhör de mest använda källorna till nordisk historia. Idag är uppfattningarna 

om sagornas trovärdighet ganska balanserad, men det finns ytterligheter åt båda håll. Den norske 

historikern Claus Krag avfärdade Snorris tillförlitlighet vad gäller Ynglingasagan under 1990-talet. 

                                                 
136 Jóhannesson 1991, s. 8–12.  
137 Jóhannesson 1991, s. 15. 
138 Ljunggren 1965, s. 106–107. Om ”kaupangr” och ”staðr” se de Vries 1977, ss. 304, 540 och Holthausen 1948, ss. 
150, 278.  
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I sin avhandling från 2000 hävdar Olof Sundqvist tvärtom att det vore otänkbart att Snorri med 

sin ställning i samhället skulle fara med påhittade uppgifter.139  

 Snorri skriver utförligt, både i Heimskringlas tidigaste kapitel och i Snorres Edda, om den 

fornordiska gudavärlden. Han söker koppla denna till klassisk europeisk historia och därmed 

anknyta Norden till den den klassiska traditionen.140 Även Saxo berör den fornnordiska mytologin, 

medan Adam står helt utanför en sådan diskussion. Den med marginal mest omfångsrika av Snorris 

sagor är Olav den heliges saga. Den upptar en knapp tredjedel av samtliga. Under 1100- och 1200-

talen författades flera biografier över Olav den helige, såväl på latin som på fornnordiska. Snorris 

Olavssaga var således inget unikt verk, utan Snorri kände till flera tidigare biografier över Olav den 

helige och stödde sig sannolikt även på dessa i sin egen saga.141 Trots att Snorri ger så mycket 

utrymme åt Trondheims kungahelgon verkade Snorri inte i någon utpräglad religiös miljö, utan 

bland den politiska eliten i Norge och på Island. Medan Adam och Saxo båda beskriver Tröndelag 

som beläget vid världens ände, så är detta istället ett centralt område för Snorri som ju verkade där. 

Snorris världsbild torde varit den minst urbana och minst andliga i jämförelse med Adam och Saxo. 

2.5. Syftesprecisering och frågor 

I kapitel 2.1. presenterades uppsatsens övergripande syfte som att diskutera rumsliga föreställningar 

kopplade till tidigmedeltida städer så som de kommer till uttryck i källmaterialet. Med genomförd 

diskussion om relevant teoretiskt ramverk och de dominerande tendenserna i urbanforskningen 

kan syftet nu preciseras och operationaliseras genom ett antal underordnade frågeställningar.  

 De nordiska städerna har hittills i huvudsak tolkats i ett ekonomiskt kontinuum. Som 

handelsplatser vidareutvecklade till handelsstäder har de tolkats som funktionella platser i ett 

kultur- eller produktionslandskap. Här utgår diskussionen från uppfattningar om kvalitativt 

rumsligt tänkande och värdering av rummet. Städerna analyseras som rumsliga noder i ett mentalt 

konstruerat landskap snarare än som praktiska samhällen. Huruvida städerna bör tolkas inom ett 

kontinuitets- eller diskontinuitetsperspektiv kommer att problematiseras utifrån den ideologisk-

religiösa nyordning som de nordiska städerna uppstod och utvecklades inom. De funktioner 

städerna konstruerades för inom det föreställda landskapet och makrorummet kommer att 

diskuteras. Särskild tyngpunkt kommer att ligga på hur städernas placering vid rumsliga gränser, 

vid gränsen av den kristna världen exempelvis, påverkade konstruktionen av dem.   

 Uppsatsen behandlar perioden ca 900–1200 med fokus på 1000- och 1100-talet. Trondheim, 

Slesvig och Sigtuna har valts ut som främsta analysobjekt. Diskussionen om dessa städer kommer 

att föras utifrån följande underordnade frågeställningar: 

                                                 
139 Krag 1991; Sundqvist 2000. 
140 Johansson & Alm 1997, s. 16–17. 
141 Lindow 2008, s. 103–104. 
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 På vilka sätt skrivs staden in i rummet och det föreställda landskapet? Syftet här är att 

diskutera hur stadens uppkomst rumsligt skildras i källorna. Diskussionen anknyter 

till kontinuitetsproblematiken. 

 På vilka sätt speglar stadsrummet stadens funktioner i landskapet? Syftet här är att 

diskutera i vilken mån stadens fysiska mikrorum samspelar med den ideologiska 

konstruktionen av staden och dess funktioner i makrorummet.  

 På vilka sätt fungerar staden som en nod i ett makrorumsligt kosmos? Diskussionen 

här anknyter till de nordiska städernas funktioner inom den kristna ordningen, och 

huruvida städerna konstrueras som gränssamfund inom Christianitas. 

Frågeställningarna anknyter till undersökningens rubriksättning. I det avslutande kapitlet för 

respektive stad, det vill säga kapitel 3.1.4., 3.2.4. och 3.3.4. kommer diskussionen i kapitlet 

sammanfattas och resultaten lyftas fram.   

 Efter kapitlen om Sigtuna, Trondheim och Slesvig följer en diskussion om stadslandskapet i 

relation till rumsliga föreställningar hos Adam av Bremen, Snorri Sturluson och Saxo Grammaticus. 

Syftet med kapitel 3.4. är att diskutera några generella tendenser vad gäller städernas konstruerade 

funktioner hos respektive författare. På så vis kan diskussionen om Slesvig, Trondheim och Sigtuna 

sättas i perspektiv till andra nordiska städer, och skillnader och likheter mellan de tre krönikörernas 

rumsuppfattning kan belysas.   

 Avslutningsvis kommer uppsatsens resultat att lyftas fram och sammanfattas i den avslutande 

diskussionen.   
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3. Undersökning 

3.1. Sigtuna 

Då säger Ganglere: ’Vilken är vägen från jorden till himlen?’ Hög svarar och skrattar: ’Nu frågar du 

inte så klokt. Har du inte hört att gudarna byggde en bro från jorden till himlen och att den heter 

Bifrost? Den måste du ha sett, kanhända kallar du den regnbåge.142 

Sigtuna ligger längs med strandlinjen vid en av Mälarens nordliga vikar. Staden hade under 

medeltiden karaktären av en sjöstad, den var alltså riktad åt vattnet och kommunikationen med 

omvärlden upprätthölls framförallt sjövägen snarare än över land.143 Uppland, regionen kring 

Sigtuna, var ett centralt område under tidig medeltid. Där fanns sedan tidigare centrala orter som 

Birka och Gamla Uppsala. Sigtuna anses generellt som Sveriges äldsta stad. Staden anlades strax 

före år 1000, men inga skriftliga källor omnämner vem som låtit grunda den.   

3.1.1. Staden skrivs in i landskapet 

Många teorier har presenterats kring Sigtunas grundande, exempelvis har det föreslagits att staden 

skulle ha anlagts av kungar från Götalandskapen som la under sig trakterna i Mälardalen. Nyare 

arkeologiska utgrävningar har visat att staden grundades ca 980, vilket är något tidigre än vad äldre 

forskning antagit. Det har dessutom kunnat visas att staden anlades efter en bestämd plan och hade 

en urban karaktär med tät bebyggelse redan från början. Ingen äldre daterad bebyggelse har funnits 

på platsen, utan Sigtuna tycks ha anlagts på jungrulig mark. Således anses det inom den senaste 

arkeologiska forskningen stå klart att Sigtuna anlades, och inte växte fram ur äldre bebyggelse. 

Eftersom Erik Segersäll var kung i trakten år 980 och eftersom det sannolikt endast var kungen 

som hade resurser för att anlägga Sigtuna, menar bland andra Jonas Ros att han får anses vara den 

mest sannolike stadsgrundaren.144  

 Anläggandet av Sigtuna var någonting extraordinärt i området. Staden anlades två sekel före den 

stora urbaniseringsfasen i Sverige och måste ha framstått som en imponerande manifestation i 

landskapet. Den medeltida kungamakten var ambulerande och det är sannolikt att Sigtuna 

fungerade som ett anspråk på makt, i enlighet med Lihammers teser om maktanspråk i 

landskapet.145 Jonas Ros anser att Sigtuna anlades som ett kungligt centrum och markerade en ny 

administrativ indelning. Enligt honom sammanförde kungen de tre regionerna Tiundaland, 

Fjädrundaland och Attundaland till ett administrativt distrikt som styrdes genom Sigtuna. Sigtuna 

ersatte därmed Birka, Fornsigtuna och Gamla Uppsala som varit centralorter i de tre regionerna 

                                                 
142 Snorres Edda. Hur Gylfe blev lurad, 13. 
143 Schück 1926, s. 132. 
144 Ros 2001, s. 16–19. Tesch 2007, s. 90; Kjellström & Tesch & Wikström 2008, s. 87.  
145 Lihammer 2007, s. 33–34.  
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tidigare.146 I äldre forskning, bland annat hos Adolf Schück, har Sigtuna framförallt tolkats som en 

ny handelsplats med syfte att ersätta Birka.147 

 Bland de skriftliga källorna är det framförallt hos Snorri Sturluson som Sigtunas tidiga historia 

skildras. Både i Snorres Edda och Heimskringla skildras Odens utvandring från Troja i Asien till 

Norden. Även Saxo Grammaticus skildrar detta, dock mer kortfattat. Då Snorri och Saxo utgår 

ifrån romersk historieskrivning, där trojanerna genom Aeneas sägs ha grundat Rom, upprättas hos 

de medeltida krönikörerna ett släktskap mellan romarna och nordborna. Snorri menar till och med 

att det språk Oden förde med sig till norr är detsamma som Aeneas förde med sig till Rom, alltså 

latin.148  

I Snorres Edda skrivs:  

Världen var delad i tre delar [...] Från norr, österöver ända till söder, kallas det Asien. […] Det är 

också världens mitt […] Nära världens mitt byggdes det ståtligaste hus och boställe som någonsin 

har funnits. Det hette Troja, vi kallar det Turkland. […] Där fanns tolv kungadömen och en 

överkonung […] I staden fanns tolv huvudspråk.149 

Hos Snorri hävdas vidare att Oden låter sina söner slå sig ner i Danmark, Sverige och Norge. I 

Danmark härstammar sköldungaätten från Oden, i Sverige ynglingaätten och i Norge regerade 

Odens son Sämund. I Sverige slog sig Oden ner på den plats ”som nu kallas Sigtuna”, utnämnde 

tolv hövdingar att styra över området och inrättade lag enligt samma sedvänja som hade rått i 

Troja.150 I Heimskringla ger Snorri en något annorlunda redogörelse. Han skriver där att Oden slog 

sig ner på Fyn i Danmark, på en plats som kom att kallas ”Odensö”. Han drog sedan vidare och 

tog sitt säte ”där det nu heter Gamla Sigtuna”.151 Odens färd till Norge utelämnas i Heimskringla. 

Snorris Gamla Sigtuna syftar sannolikt på den plats som idag heter Signhildsberg. Platsen ligger på 

andra sidan av Mälarviken Skarven, mittemot det senare Sigtuna. Sten Tesch skriver att det vid 

Signhildsberg har funnits en vikingatida kungsgård.152 Även i Heimskringla skipar Oden rätt i Sigtuna 

med hjälp av tolv hövdingar.153 Enligt Snorris skildring framstår det tidigaste Sigtuna som en plats 

för religiös kult och rättvisa. Som Alexandra Sanmark visat fungerade en och samma plats ofta som 

kult- och tingsplats, funktionerna var svåra att skilja åt.154 Sigtuna framträder således som en viktig 

nod i Snorris rumsuppfattning, och skildras som ett centrum för makt, kult och gudomlig rättvisa.  

 Saxo Grammaticus skriver också om asarna och Odens färd från Asien till Norden. Han fäster 

dock mindre vikt vid ämnet och placerar asarna i Uppsala snarare än Sigtuna. Saxo skriver om en 

                                                 
146 Ros 2001, s.27.  
147 Schück 1926, s. 141. 
148 Johansson & Alm 1997, ss. 10–11, 16–17. 
149 Snorres Edda, prolog, 3, 4. 
150 Snorres Edda, prolog, 5.  
151 Nordiska kungasagor 1: Ynglingasagan kap. 5. 
152 Tesch 2007, s. 94.  
153 Nordiska kungasagor 1: Ynglingasagan kap. 7.  
154 Sanmark 2015, s. 79–113. 
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” en mand ved navn Odin som over hele Europa fejlagtigt blev opfattet som en gud. Allermest 

upholdt han sig dog i Uppsala.”155 Han nämner också Frö, som slog sig ner ”inte så långt från 

Uppsala” och där agerade som gudarnas ståthållare.156 För Snorris del är den fornnordiska 

kopplingen mellan Sigtuna och Trondheim viktigare än för Saxo, då Snorri hävdar att de första 

norska kungarna i Tröndelag kan spåra sin härkomst till ynglingaätten och de fornnordiska gudarna 

som slog sig ner ibland annat Sigtuna.157 Detta kommer diskuteras längre fram i uppsatsen.  

 Saxo omtalar också Sigtuna under sin äldsta historia då han räknar upp de förnämsta kämparna 

i slaget vid Bråvalla. Där deltog enligt Saxo en viss ”Sigmund fra Sigtuna, markedskæmpen, der 

kendte alt til aftaler om køb og salg.” 158 Detta slag är inte historiskt belagt och brukar förläggas till 

700-talet, det vill säga innan staden Sigtuna grundades. Möjligen syftar Saxo i så fall på en kämpe 

från Fornsigtuna. Saxo förknippar platsen med en marknad i denna passage. Ifall uppgiften är 

historiskt korrekt skulle det innebära att Fornsigtuna var en etablerad ort sedan tidigt. Av vad som 

framkommit hittills nämner varken Saxo eller Snorri, och heller inte Adam av Bremen, någon 

grundare för Sigtuna. Hos Saxo och framförallt Snorri är det i själva verket asagudarna som 

”grundat” Sigtuna. Platsen ordnas således in i ett sakralt landskap vid sin grundläggning, vilket kan 

tolkas inom ramen för en härskarideologi. Då asagudarna symboliserar maktens ursprung och 

Sigtuna sätts i samband med Odens styre, skrivs staden in i landskapet som ett herresäte i 

förbindelse med det himmelska. Sigtuna kan då tolkas som en plats för en sakralt baserad 

härskarideologi.  

 Omkring år 1000 präglade Olof Skötkonung, Erik Segersälls son, mynt i Sigtuna. Staden blev 

således Sveriges första myntingsort. På ett antal av dessa titulerade sig Olof Rex Situne. Kungen 

titulerade sig alltså som kung av en stad/i en stad. Även kung Olofs son, kung Anund Jakob, 

präglade mynt med inskriften Rex Situne i staden.159 Jonas Ros har föreslagit att anläggandet av 

Sigtuna skulle varit en administrativ åtgärd för att att sammanföra Attundaland, Tiundaland och 

Fjädrundaland till ett distrikt, styrt från Sigtuna. Han menar att det vore märkligt ifall Olof 

Skötkonung regerade över endast en stad.160 Titulaturen ”Sigtunas kung” är emellertid intressant i 

sig, och en stark indikation på Sigtunas ställning och den status som rimligen följde på att 

kontrollera staden. Möjligen följde stadens ställning även på dess roll som nod i ett mytiskt landskap 

och herresäte åt Oden. Olof Skötkonungs mynt är även de äldsta beläggen på namnet Sigtuna. 

Staden tycks alltså redan från början ha benämnts med det namn som enligt Snorri sedan länge 

varit beteckningen på Odens boplats. Snorris Sigtuna kommer sedermera att kallas Gamla Sigtuna 

eller Fornsigtuna. Både Jonas Ros och Sten Tesch anser att man därmed ville visa på kontinuitet 

                                                 
155 Gesta Danorum, bind 1, første bog, kap. 7,1. 
156 Gesta Danorum, bind 1, tredje bog, kap. 2,13. 
157 Nordiska kungasagor 1: Ynglingasagan kap. 43–50 skildrar utvandringen till Norge. 
158 Gesta Danorum, bind 1, ottende bog, kap. 3,11. 
159 Kungliga Myntkabinettet.  
160 Ros 2009, s. 181. 
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mellan Snorris mytiska plats och Erik Segersälls nygrundade stad.161 Det innebär rimligen att 

namnet Sigtuna hade en viss igenkänningsfaktor och bar med sig en viss status. Arkeologen Rune 

Edberg har också tryckt på att namnet Sigtuna sannolikt var betydelsebärande inom ramen för ett 

sakralt landskap, varför det följde med till den nya orten.162 Även Jonas Ros menar att överföringen 

av namnet tyder på att en funktionell kontinuitet mellan de två orterna kan ha varit tänkt, vilket 

alltså skulle innebära en kultplatskontinuitet.163 

Även om Snorri Sturlusson huvudsakligen intresserar sig för Sigtuna under stadens mytiska 

förflutna, figurerar den flera i flera av hans kungasagor. Det framgår att Sigtuna var den 

dominerande orten i Mälardalen, då flera norska kungar passerar staden på väg till eller ifrån 

Trondheim. I dikten nedan berättas om hur Harald Sigurdsson i mitten av 1000-talet anländer 

Sigtuna efter att ha varit på färd i österled:  

Harald, du förde skeppet 

med den vackraste last. 

Omtalad förde du guld 

från Gårdar i öster. 

Du styrde tryggt i stormen, 

ståtlige konung. 

Skeppet skred i sjögången 

tills du skymtade Sigtuna.164 

Ett annat exempel på när Sigtuna nämns är då det berättas om hur Olav Haraldsson (Olav den 

helige) härjade i området.165 Staden lyfts således återkommande fram som en central plats i en 

kunglig kontext.  

 Under 1000-talet blev Sigtuna biskopssäte och staden var även ett som ärkebiskopssäte när ett 

sådant instiftades för Sverige under andra hälften av 1100-talet. Saxo Grammaticus nämner 

biskopen Henrik från Sigtuna då denne föll i slaget vid Foteviken 1134.166 I övrigt säger dock Saxo 

och Snorri lite om Sigtunas roll som biskopsstad. Detta avhandlas mer hos Adam av Bremen. 

Kopplingen mellan Sigtuna och den nordiska gudavärlden är irrelevant för honom och han nämner 

inget om stadens grundande, utan fokuserar helt på Sigtuna som en kristen bastion i en hednisk 

                                                 
161 Ros 2001, s. 42; Tesch 2007, s. 94; Ros 2009, s. 183. 
162 Edberg 2008, s. 62. 
163 Ros 2001, s. 42. 
164 Nordiska kungasagor 3: Harald Sigurdssons saga, kap. 17. 
165 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga kap. 7. 
166 Gesta Danorum, bind 2, treddende bog, kap. 11,11. 
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omvärld. Framförallt är det i den fjärde boken, ”Beskrivning av Nordens öar”, som Sigtuna intar 

en viktig plats. Adam av Bremen betecknar genomgående Sigtuna som en civitas. De latinska 

begreppen är viktiga i förståelsen av de funktioner Adam tillskriver städerna. Adam anger 

exempelvis att Roskilde är danernas kungasäte, att Jumne167 är ett centrum för köpmän, och att 

Trondheim är nordmännens metropolis. När Adam talar om Sigtuna använder han vid ett par 

tillfällen inget stadsbegrepp alls och ett par gånger talar han om ”Sigtunakyrkan”. Sådana 

omnämnanden förekommer huvudsakligen i Adams tre första böcker. Det är i den fjärde boken 

han presenterar sveonernas168 land och Sigtuna närmare. Vid den första mer omfattande 

skildringen av staden kallar han den för civitas magna Sictone169. Vid två tillfällen därefter skriver han 

Sictona civitate170. Inget annat latinskt stadsbegrepp än civitas används om Sigtuna. Tore Nyberg 

skriver om medvetenheten hos Adam av Bremen då han nyttjar termen civitas. Från 800-talet till 

1100-talet användes civitas i regel för att beteckna biskopsstäder. Denna betydelse har begreppet 

också fått hos tidigare historiker som exempelvis Adolf Schück, som skriver att Adam med ”magna 

civitas” väl blott menar att Sigtuna var biskopsstad.171 Begreppet civitas hade emellertid innebörder 

utöver att bara betyda ”biskopsstad”. I Uppenbarelsebokens latinska översättning blev ”den heliga 

staden Jerusalem” till ”civitas sancta Jerusalem”. Hos Augustinus ”De civitate Dei” avses med 

begreppet snarare ett gudomligt samhälle än en stad. Civitas, skriver Nyberg, var således ett begrepp 

som användes medvetet om somliga samhällen för att lyfta fram deras religiösa betydelse.172 Saxo 

Grammaticus betecknar vid ett tillfälle Sigtuna som en oppido.173 Det skulle kunna innebära att Saxo 

tonar ner Sigtunas betydelse. Enligt Nyberg verkar dock den specifika betydelsen av civitas ha gått 

förlorad efter 1100-talet.174 Saxo Grammaticus använder således inte alls samma systematik i sina 

stadstermer.  

 Som anfördes i kapitlet om tidigare forskning har Sigtuna ofta lyfts fram som handelsstad.175 I 

Adams gesta, den mest utförliga bevarade källan om staden från 1000-talet, förknippas Sigtuna aldrig 

med handel. Adam av Bremen skriver tämligen mycket om handel i samband med skildringar av 

andra städer och platser. Han väljer att karaktärisera städer som ”hamnar” (portus), eller poängtera 

deras placering vid kusten och deras roller inom sjöfart eller handel.176 Detta gör han inte i fallet 

Sigtuna, vars funktion enligt Adam alltså är den hos en civitas. Detta skiljer Sigtuna från de 

omkringliggande orterna Birka, som skildras av Adam fastän det inte längre var en betydelsefull 

                                                 
167 Jumne, som också kallas Julin eller Wolin, var en vendisk stad längs med den polska eller tyska Östersjökusten. 
Staden förknippas också med Jomsborg och jomsvikingarna. Bysted & Selch Jensen & Jensen & Lind 2012, s. 25. 
168 I här använd översättning av Adam av Bremen används ”sveoner” istället för ”svear” för att den moderna läsaren 
inte ska få en alltför stark koppling till det moderna ”Svealand”. Se vidare Nyberg 1984, s. 312–313. 
169 Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum, bok IV kap. 25. 
170 Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum, bok IV kap. 26 och 28. 
171 Schück 1926, s. 132. 
172 Nyberg 1984, s. 328–329.  
173 Gesta Danorum, ottende bog kap. 3,11. 
174 Nyberg 1984, s. 334. 
175 Schück 1926, ss. 116–118, 127. Redelius 1975, s. 9–10.  
176 T.ex. Birka i bok I kap. 61, Ribe i bok I kap. 29, Slesvig i bok I kap. 25, Jumne i bok II kap. 22. 
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plats, och Gamla Uppsala. Birka betecknas med det världsliga oppidum, samt som hamn och 

handelsplats.177 (Gamla) Uppsala är enligt Adam inte en stad på något sätt, utan Uppsala är namnet 

på själva ”templet” (templum) som fanns där.178 

3.1.2. Konstruktion av stadsrummet 

1100-talet var sannolikt Sigtunas medeltida storhetstid. Emellertid har detta lämnat ganska litet 

genomslag i senare skriftlig källor och de flesta undersökningar om staden under 1100-talet är 

arkeologiska. Från slutet av 1000-talet till mitten på 1100-talet uppfördes sex eller sju stenkyrkor i 

Sigtuna. De flesta av dem låg i princip på rad, längs med samma gatusträckning parallellt bakom 

strandlinjen. Längst västerut låg S:t Pers kyrka, som tronade på en kulle, i nordöstlig riktning följde 

därefter en kyrka med ett idag okänt namn, sedan ännu en kyrka utan namn, S:t Nicolaus kyrka, S:t 

Lars kyrka och slutligen S:t Olavskyrkan. Enligt Sten Tesch var gatusträckningen stenlagd.179 Därtill 

har det också funnits rester av en kyrka som låg precis i centrum av staden, under dagens 

Sigtunamuseum. Sten Tesch tror att kyrkan uppfördes som gravkyrka av kung Inge d.ä. Det är en 

kryptkyrka, vilket indikerar att den fungerat som helgongrav eller grav för en kung eller annan 

dignitet. En gravlagd person med kräkla har återfunnits i utgrävningarna av denna kyrka. Vilken av 

kyrkorna som var biskopskyrkan är inte klarlagt.180 Med tanke på Sigtunas ringa storlek 

dominerades stadsbilden helt av sina kyrkor. Gunnar Redelius har föreslagit att S:t Perskyrkan tre 

och en halv meter höga portal hade ett ceremoniellt syfte, där kungen vid kyrkliga högtider 

framträdde mellan Gud och människorna för att ceremoniellt återkrönas.181 Kyrkornas medvetna 

placering längs med samma gatusträckning har fått bland annat Sten Tesch att dra slutsatsen att det 

förekom processioner mellan kyrkorna.182 Olavskyrkan är stadens nordligaste belägna kyrka. 

Placeringen av Olavskyrkor i norr är ett återkommande fenomen. Olavskyrkorna placerades i 

stadens norra delar bland annat i Sigtuna, Lund, York och Tallinn. Det är troligt att Olav den helige 

förknippades med norr.183 En procession till en Olavskyrka blev således till en symbolisk vallfärd 

till helgonkungens grav i Trondheim. Detta innebär att Sigtuna och Trondheim kan tolkas som två 

noder i rummet, vilka stod i en rituell förbindelse genom helgonkungen Olav. Det skulle vidare 

innebära att Sigtunas stadsrum inrättades efter ett kristet makrokosmos. Som tidigare tagits upp 

har liknande gestaltningar av landskapet kunnat påvisas från bland annat förkristna kultplatser.184 

Det speciellt arrangerade kyrkolandskapet, indikationerna på processioner och kungamaktens 

                                                 
177 Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum, bok I kap. 17, 62, 64; Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok I kap. 
15, 60, 62.  
178 Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum, bok IV kap. 26; Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV kap. 26.  
179 Tesch 2007, s. 108–109 
180 Tesch 2000, ss. 5, 7, 12; Ros 2001, ss. 135–139, 177–179. 
181 Redelius 1975, s. 86–88; Tesch 2000, s. 6. 
182 Tesch 2000, s. 7. 
183 Ros 2001, s. 167–168.  
184 Sanmark 2015, s. 79–113. 
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kopplingar till staden, får Sten Tesch att föreslå att Sigtuna anlades som ett sakralt stadslandskap. 

Han menar att de regelbundet placerade kyrkorna längs med samma sträckning har fungerat som 

en processionsväg, och den centralt placerade kryptkyrkan fungerade som ”navet” kring vilket det 

kristna kosmos snurrade.185 Ritualerna har således fungerat som ett sätt att rumsligt förankra den 

kristna ordningen och den kungliga makten. Anrättandet av stadsrummet innebär att mikrorummet 

i staden samspelade med Sigtunas funktion som andlig nod i makrorummet – alltså det kristna 

kosmos. 

År 1187 sägs Sigtuna ha överfallits av fientliga styrkor och förstörts. Detta nämns bland annat i 

franciskanernas krönika från Visby och i Erikskrönikan från 1300-talet. I Snorris norska 

kungasagor eller Gesta Danorum nämns händelsen inte. Anfallet har ofta anförts som anledningen 

till att Sigtuna förlorade sin roll som Mälardalens ”huvudstad”.186 Sten Tesch skriver dock att 

anfallet inte går att belägga arkeologiskt överhuvudtaget, fastän större bränder normalt efterlämnar 

brandlager i marken. I en bevarad brevväxling från tidigt 1200-tal anhöll domkapitlet i (Gamla) 

Uppsala om att flytta ärkesätet till Sigtuna, vilket påven beviljade. Av okänd anledning flyttades 

aldrig ärkesätet till Sigtuna. Emellertid är det en stark indikation att Sigtuna inte förstördes i grunden 

1187. Det har också funnits ett kungligt mynthus i Sigtuna under nästan hela 1200-talet.187 Vilka 

det var som genomförde anfallet är inte klarlagt, men källorna talar om sjörövare från Estland eller 

Karelen.188 Vad anledningen till anfallet var är okänt, men som kommer diskuterats längre fram, 

framförallt i Slesvigkapitlet, var 1100-talet en tid med omfattande härjningar över Östersjön. 

Venderna brände exempelvis Kungahälla 1135 och anföll Slesvig flera gånger. I anfallet mot Sigtuna 

stupade den svenske ärkebiskopen Johannes, med säte i Gamla Uppsala. Detta tyder på att 

ärkebiskopen var en betydande politisk figur i området, och kanske den som organiserade försvaret. 

Sigtuna var inte en befäst stad under medeltiden. Liksom Trondheim och Sigtuna försvarades den 

genom att man skar av strategiska passager, huvudsakligen vattenvägen. I Sigtunas fall har det 

sannolikt konstruerats pålverk och befästningar vid Stäket, en smal passage mellan Mälaren och 

Skarven som måste passeras för att fortsätta till Sigtuna. Ifall det krävdes, kunde även Sigtunas 

stenkyrkor sannolikt fungera som försvarsanläggningar.189 

Det finns även några fynd som indikerar Sigtunas roll inom ett religiöst landskap under 1100-

talet. I staden har en medaljong med tre korskrönta torn som motiv hittats. Det mellersta tornet är 

något högre än de två flankerade, och motivet är detsamma på bägge sidor. Medaljongen har 

daterats till andra hälften av 1100-talet. En gjutform med samma motiv har också återfunnits i 

staden. Sten Tesch menar att det antingen skulle kunna röra sig om ett pilgrimsmärke eller, mer 

troligt, en stadssymbol för Sigtuna. Möjligen återspeglar motivet ett tidigt stadssigill för staden. 

                                                 
185 Tesch 2000, s. 12; Tesch 2007, s. 109. 
186 Schück 1926, s. 133. 
187 Tesch 1999, s. 49–50; Tesch 2000, s. 20–21. 
188 Schück 1926, s. 393. 
189 Schück 1926, ss.132, 394. 
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Sigtunas äldsta återfunna sigill dateras annars till 1311 och har en kungakrona som motiv. Det är 

dock troligt att det funnits tidigare sigill och dessa kan ha haft andra motiv. Vad de tre korskrönta 

tornen representerar är inte känt. Då Sigtuna inte var försedd med någon borg under 1100-talet är 

det istället stadens kyrktorn som utgör möjligt motiv. Sten Tesch påpekar att motivet med tre torn 

var vanligt på både medeltida mynt och sigill, och har återfunnits i mynt och sigill från flera 

högmedeltida danska städer som Slesvig, Roskilde och Lund. Fynden från Sigtuna innebär således 

en koppling till andra städer och en indikation på att städerna kan ha identifierat sig på liknande 

sätt, obeaktat deras funktioner.190 I en sammanställning över sigill från svensk högmedeltid tar 

Adolf Schück upp några av de vanligaste motiven i dessa. Kalmar, Lödöse, Stockholm och 

Nyköping hade exempelvis torn eller kastaler. Lejon, örnar och kronor förekommer på flera andra 

sigill, och i städer som Uppsala och Skara var domkyrkorna motivet som valdes på sigillen. 

Skyddshelgon var också vanligt förekommande, exempelvis i sigillen från Skänninge, Strängnäs, 

Norrköping, Södertälje, och Torshälla. De tre sistnämnda hade S:t Olav som skyddshelgon, som 

var det kanske populäraste helgonet i Sverige och vars tänkta närvaro i städerna förband dem till 

hans helgongrav i Trondheim.191 Som synes så var handelsskepp eller andra ekonomiska motiv inte 

vanliga i de medeltida sigillen, vilket ger en fingervisning om hur städerna själva identifierade sig.   

I Sigtuna fanns flera gillen under medeltiden, varav åtminstone ett tycks existerat sedan 1000-

talet. Åtminstone två runstenar påträffade i Sigtuna från denna tid omtalar frisa: kiltar, vilket har 

tolkats som ”frisiska gillesbröder”.192 Möjligen ristades även en tredje runsten, som numera 

återfinns inmurad i S:t Olofs kyrkoruin i Sigtuna, av dessa gillesbröder.193 Denna runsten har även 

ett Georgskors194 som motiv. På runstenarna förekommer både svenska och frisiska namn. 

Förekomsten av ett frisiskt gille i Sigtuna har tolkats som tecken på stadens funktion som 

handelsplats. Bland andra Adolf Schück och arkeologen Herbert Jankuhn har diskuterat Slesvig 

som en transitort i handeln mellan Friesland och Mälardalen.195 Att det förekom handel mellan 

dessa regioner har styrkts genom arkeologiska fynd, och Sigtunas runstenar visar också på kontakt 

mellan regionerna, vilket således innebär kontakt mellan Sigtuna och Slesvig. De medeltida gillena 

har traditionellt diskuterats som sammanslutningar av handelsmän. Detta kan förklara att Adolf 

Schück betraktar det frisiska gillets närvaro i Sigtuna som belägg för att Sigtuna övertog Birkas 

handelsfunktioner.196 Genom en sådan tolkning förbises dock det faktum att Sigtuna var en ny slags 

anläggning som lades ut på jungfrulig mark, och möjligheter att diskutera vad meningen var med 

                                                 
190 Tesch 2000, s. 11.  
191 Schück 1926, s. 465–466.  
192 Schück 1926, s. 119. 
193 Runsten U 385 i Sigtuna, kulturportalen.sigtuna.se. 
194 S:t Georg är mestadels känd som S:t Göran i Sverige. Han är ett skyddshelgon för soldater och avbildas ofta som 
korsriddare och som drakdräpare i medeltida kyrkokonst. Betydelsen av att ha S:t Göran som skyddshelgon kommer 
diskuteras i Slesvigkapitlet.  
195 Schück 1926, s. 122–123; Jankuhn 1956, s. 179. 
196 Schück 1926, s. 122. 
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att grunda Sigtuna. Staden framstår istället som en fortsättning på Birka och sekelgamla 

handelsförbindelser.  

I senare forskning har synen på gillena breddats. Bland andra Lars Hermanson diskuterar gillen 

som andliga sammanslutningar där gillesbröderna var bundna genom ed att hjälpa varandra. Gillena 

spelade en särskild roll då medlemmarna befann sig i främmande länder och stod utanför de 

beskyddarrelationer de omfattades av i hemtrakterna. Detta gällde inte enbart handelsmän utan 

också krigare. Gillenas koppling till helgon och kloster ansågs utgöra ett skydd för medlemmarna.197 

Adolf Schück skriver att det i början av 1300-talet fanns inte mindre än fyra gillen i Sigtuna: S:t 

Pers, S:t Knuts, det Heliga Korsets och den Heliga Gravens gille. Sigillstampar från samtliga 

förutom S:t Pers finns bevarade.198 När gillena tillkom är inte känt. Knutsgillen spreds dock under 

andra hälften av 1100-talet och under 1170-talet fanns ett på Gotland. År 1256 träffades 18 

åldermän från de danska Knudgillena i Skåne.199 Att Knutsgillet fanns etablerat i Sigtuna åtminstone 

under 1200-talet får anses som mycket rimligt. En sigillstamp från Sigtunas Knutsgille finns 

bevarad, och visar en tronande Knud med krona och riksäpple i vardera handen.200 Det är nästan 

identiskt med det Lunds Knutsgilles sigill.201 Knutsgillena var helgade åt den danske hertigen Knud 

Lavard som mördades 1131. Knud Lavard hade varit Slesvigs skyddsherre och förknippades intimt 

med staden. Kurt Villads Jensen har visat att Knutsgillena framförallt hade karaktären av andliga 

och militära sällskap, de var bland annat tätt knutna till den danska korstågsrörelsen under 1100-

talet.202  

Genom att det fanns flera gillen i Sigtuna, varav ett är daterat till 1000-talet och övriga fyra 

senast vid 1300-talets början, visar detta att Sigtuna var i nära kontakt med tidens andliga och 

militära sammanslutningar. Genom närvaron av ett Knutsgille finns också en mer direkt koppling 

mellan Sigtuna och Slesvig.  

3.1.3. Staden i Christianitas 

Att Adam av Bremen framhäver Sigtunas religiösa funktion är en indikation på att staden 

uppfattades som en andlig nod i landskapet. Även i Snorris skildring av den fornnordiska 

gudavärlden framträder Sigtuna som en central plats i ett mytiskt landskap. Som togs upp tidigare 

skriver Snorri i Heimskringla om hur Oden slår sig ser i Sigtuna och är stamfader till ynglingaätten. 

Dessa utvandrar sedermera till Norge och ger upphov till den norska kungaätten som slår sig ner i 

                                                 
197 Hermanson 2009a, ss. 189–191, 204. 
198 Schück 1926, s. 134.  
199 Schück 1926, ss. 120, 374. 
200 Se bilaga.  
201 Se bilaga.  
202 Jensen 2011, s. 374–375. 
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Trondheim.203 Eftersom Snorri i sin Edda menar att Oden härstammar från Troja, upprättas ett 

samband mellan Sigtuna, Trondheim och Troja. Troja låg dessutom ”nära världens mitt”204, vilket 

innebär att Sigtuna och Trondheim i den kristna världens periferi står i en förbindelse som 

överbryggar tid och rum till världens mitt. Det kan tolkas som att Snorri använder och formar de 

nordiska myterna i syfte att förbinda Norden med det kristna Europa och dess romerska arv.  

 Syftet för Snorri skulle kunna vara att flytta fram de föreställda gränserna och förankra Norden 

som en historisk del av Christianitas. Detta konstrueras således också rumsligt, genom att genealogin 

mellan trojanerna och ynglingaätten leder till att Sigtuna och Trondheim knyts till Troja och 

världens mitt. I citatet ovan nämns dessutom tolv kungadömen och tolv språk. Snorri skriver 

vidare:  

Sedan byggde de sig en borg i världens mitt, som kallas Asgård. Vi kallar det Troja. Där levde 

gudar och deras ätter […] Då frågar Ganglere: ”Vad gjorde Allfader när Asgård var byggt?” Hög 

säger: ”Först tillsatte han styresmän och bjöd dem att döma med honom över människornas öden 

och besluta hur borgen skulle ordnas. Det var mitt i borgen, på Idavall. Deras första verk var att 

bygga ett hov där deras högsäten skulle stå, tolv stycken och så det högsätet som är Odens […] 

Sedan satte sig gudarna i sina högsäten och fällde sina domar.”205 

Samma ordning instiftar Oden senare för Sigtuna.206 Snorri framställer det således som att 

ordningen i Troja etableras i Sigtuna, vilket innebär att han konstruerar en mytisk världsordning 

som i hög grad baseras på städer. Det skrivs vidare i Heimskringla att Oden: 

satte där upp ett stort hov och blotade efter asarnas sed. Han tog ett stort landområde där som 

han kallade Sigtuna. Han gav hovgodarna boplatser. Njord bodde på Noatun och Frey i Uppsala, 

Heimdall i Himmelberg, Tor i Trudvang och Balder i Bredablick.207  

 Snorri placerar Sigtuna som en plats i ett föreställt landskap av sakral karaktär. Som boning åt 

gudarna och som plats för religiös kult rådde i Sigtuna en gudomlig ordning och rättvisa, skipad av 

Oden och tolv ”hövdingar”.208 Snorri berättar också senare att Olof Skötkonung hade tolv lärda 

män i sin tjänst, vilka var kungen behjälplig med råd och rättsskipning. Detta skulle då alltså vara 

omkring år 1000 i det nyligen anlagda Sigtuna.209 Snorri placerar således Sigtuna i en kontinuitet av 

kult och maktutövning. Sannolikt baserar Snorri sin fornnordiska mytologi på ett bibliskt ramverk. 

De återkommande hänvisningarna till tolv personer kan tolkas som en referens till Jesu tolv 

                                                 
203 Nordiska kungasagor 1: Ynglingasagan kap. 43-50 skildrar utvandringen till Norge. I Snorres Edda skriver Snorri om 
Odens son Sämund, som placerades i Norge och som norska kungar, jarlar och mäktiga män härstammar ifrån. I 
Heimskringla binder han dock de norska kungarna till ynglingaätten. 
204 ”Nära världens mitt byggdes det ståtligaste hus och boställe som någonsin har funnits. Det hette Troja.” Snorres 

Edda, prolog, 4. 
205 Snorres Edda, Hur Gylfe blev lurad, 13, 14. 
206 Snorres Edda, prolog, 5. 
207 Nordiska kungasagor 1: Ynglingasagan kap. 5.  
208 Nordiska kungasagor 1: Ynglingasagan kap. 7-8. 
209 Ros 2001, s. 41–42.  
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lärjungar.210 Att Snorri på detta sätt länkar samman fornnordisk och kristen tro med ting och 

rättsskipning tyder på en kontinuitet för den sammanblandning av tingsplats och kulplats som 

bland andra Olof Sundqvist pekat på vad gäller förkristen tid.211 Även Saxo Grammaticus skildrar 

de fornnordiska gudarna och deras boplatser kring Sigtuna och Uppsala. Han gör detta dock mer 

nödtorftigt, och hans generella rumsliga bestämning av både Sigtuna och Trondheim är att dessa 

är platser vid världens ände.212 I Norges fall betonas placeringen vid världens ände mer, medan 

Sverige hos Saxo framförallt framstår ett centrum för hedendom och barbarer. Till följd av detta 

är det Uppsala, med sitt tempel, snarare än Sigtuna som står i centrum då Saxo berättar om 

Svitjod.213  

 Hos Adam av Bremen intar Sigtuna likaledes en central funktion i ett sakralt landskap, men på 

ett helt annat sätt än genom de fornnordiska myterna. Snorri och delvis Saxo söker förankra Sigtuna 

i historien. Tvärtom söker Adam framställa staden som en nykristnad plats vid världens ände, och 

därmed framhävda Hamburgstiftets insatser i kristnandet av Norden.214 Adam av Bremen skriver 

att ärkebiskop Adalbert av Hamburg-Bremen i samarbete med kung Stenkil upprättade ett 

biskopssäte i Sigtuna. Detta var alltså på 1060-talet. Till biskop av Sigtuna vigdes Adalvard den 

yngre, som enligt Adam på kort tid omvände hela befolkningen i Sigtuna och omnejd till den kristna 

tron.215 Detta är en klar överdrift från Adams sida. Tvärtom har arkeologiska utgrävningar visat att 

Sigtuna var en kristen stad från början. Gravfynd och runstenar tyder bland annat på kristen 

närvaro, medan inga hedniska gravar har identifierats i Sigtuna.216 Ärkebiskopen Unnis död i Birka 

beskrivs av Adam som att ärkebiskopen ”gick hädan vid jordens yttersta gräns.”217 Att beskriva de 

nordiska länderna som placerade vid jordens gräns är inte ovanligt för antika eller medeltida 

krönikörer. Som nämnts tidigare gör även Saxo Grammaticus detta om Sverige och framförallt 

Norge. Det handlar i sådana fall sällan om att felaktiga geografiska uppfattningar utan snarare om 

ideologiska tolkningar av världen. Thomas Foerster benämner det som att Adam av Bremen “was 

drawing an imagined map of the North”.218 Det framkommer exempelvis i Adams gesta att han 

känner till Island, Grönland och Vinland. Han skriver också uttryckligen att världen är rund.219 Att 

medeltidens lärde män bokstavligen trodde att Trondheim eller Uppsala låg vid världens yttersta 

kant, kan alltså avfärdas. Birka uppfattades som placerat i utkanten av den civiliserade världen, det 

vill säga det katolska världssystemet.220 Som tidigare diskuterats så är Sigtuna en civitas i detta 

                                                 
210 T.ex. Matteus 10. 
211 Sundqvist 2015, s. 113–135. 
212 Gesta Danorum, bind 1, praefatio/fortale 2,6.  
213 Gesta Danorum, bind 1, sjette bog, kap. 5,10. 
214 Nyberg 1984, s. 297–302. 
215 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV kap. 30. 
216 Tesch 2000, s. 5; Kjellström & Tesch & Wikström 2005, ss. 88, 95 och not 2 på s. 88.  
217 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok I kap. 63. 
218 Foerster under utgivning, s. 22. 
219 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV kap. 36–39. 
220 Blomkvist 2005, s. 75. 
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område, medan Birka är ett värdslig oppidum. Det finns ett undantag i Adams terminologi gällande 

Birka. Adam skriver att området runt Östersjön bebos av barbarfolk, och: 

Av medlidande med deras villfarelse bestämde vår ärkebiskop Birka som huvudort för dessa folk 

[…] Den förste av våra landsmän, som han vigde för samhället Birka, var abboten Hiltin […]  Där 

ligger den helige Ansgars hamn och den helige ärkebiskop Unnis grav, en kär tillflyktsort, vill jag 

säga, för vårt stifts heliga bekännare.221 

I denna passage använder Adam först metropolis (huvudort) och sedan civitas (samhälle) om Birka. 

Det är tydligt att Birka, i samband med att en biskop vigdes för staden, avancerade till civitas, och 

dessutom ville Adam se Birka som en metropolis för Östersjöområdet. I sammanhanget tycks Adam 

ivra för att göra Birka till en pilgrimsort, då han tar upp de två ärkebiskopar som är förknippade 

med staden och hade potential att göra Birka till en heligare plats och ett värdigt vallfärdsmål. Adam 

skriver vidare att biskop Adalvard, när han kom till Sigtuna, gjorde ett besök i Birka, som då var 

ödelagt. Adalvard kunde heller inte finna ärkebiskop Unnis grav.222 När nu planerna för Birka 

kommit till korta, blev istället Sigtuna civitas. Adam av Bremens bestämning av Sigtuna som en 

civitas har följder också för en större rumslig struktur. Sigtuna lyfts specifikt fram som sveonernas 

civitas. Därutöver kommer Skara, götarnas civitas, och Hälsingland, värmlänningarnas och 

skridfinnarnas civitas.223 Hela landet baseras således på dessa tre civitas. Adam konstruerar således 

en rumslig ordning för Sverige som baseras på tre andliga noder i form av nämnda civitas. I 

ordningen ingår även en etnisk kategorisering av landet, då han tilldelar sveoner, götar och 

värmlänningar varsin civitias.  

Vidare så figurerar Uppsala hos Adam intressant nog varken som civitas eller oppidum utan enbart 

som ”tempel” (templum). Uppsala är alltså ingen stad enligt Adam. Dess läge bestäms konsekvent i 

relation till Sigtuna och Birka. Adam berättar exempelvis att: ”[D]etta folk har ett berömt tempel 

som kallas Uppsala, beläget inte långt från samhället Sigtuna.”224 Uppsala framstår som Sigtunas 

motpol, och därmed i princip mer som en funktion än en stad eller plats i egen rätt. I den äldre 

forskningen har Sigtuna ofta kallats för en civitas Dei, ett ”Guds Sigtuna”, medan Uppsala 

representerade civitas Diaboli, ”Djävulens stad”.225 Gunnar Redelius menar också att flera tidiga 

”Uppsalabiskopar” i själva verket residerade i Sigtuna men lade sig till med epitetet upsaliensis som 

ett tecken på kyrkans seger över hedendomen i Uppsala. Beteckningarna civitas Dei och civitas Diaboli 

om de två städerna har i den nyare forskningen i hög grad övergivits.226 I Adam av Bremens gesta 

                                                 
221 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV kap. 20 och skl 127. 
222 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV, skl 142.  
223 Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum, bok IV kap. 25. 
224 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV kap. 26. Om Uppsalas läge i relation till Birka och Sigtuna, se 
också bok I kap. 60 och bok IV kap. 29.  
225 Beteckningen ”Guds Sigtuna” kommer av den inskrift man funnit på ett av Sigtunamynten, nämligen SIDEI. Om 
”SI” tolkas som en förkortning för Sigtuna, skulle detta ge ”SI(CTONA) DEI”, dvs. ”Guds Sigtuna”. Brita Malmer 
anser dock att man inte kan dra den slutsatsen, då det finns ett stort antal mynt med obegripliga inskrifter där SIDEI 
är en i raden av dessa. Ros 2009, s. 181. 
226 Redelius 1975, s. 12–13. 
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är det emellertid en sådan dualistisk funktion platserna tillskrivs. Där fungerar Sigtuna som ett 

kristet bålverk mot den hedniska världen, vid världens yttersta gräns, med det specifika syftet att 

störta Uppsalatemplet. Sigtuna fungerar således som ett gränssamfund längs med en konstruerad 

religiös gräns i rummet. På två ställen skriver Adam tydligt om planer på att störta templet.227 I en 

passage berättar Adam dessutom om en ”präst” som tjänade ”avgudarna” i Uppsala. Denne blev 

blind, varpå Jungfru Maria uppenbarar sig för honom och säger att om prästen blott tror på hennes 

son, skall han få synen åter. Jungfrun säger vidare till prästen: ”Du kan vara förvissad om att denna 

plats, där nu så mycket oskyldigt blod utgjutes, snart kommer att helgas till min ära.”228 Prästen 

kommer till tro, får synen åter, och Uppsala kom också att bli områdets nya kristna centrum.  

3.1.4. Sigtunas funktioner 

Sigtuna konstrueras utifrån flera syften i källorna. Hos Snorri Sturluson och Saxo Grammaticus 

sätts staden i samband med asagudarnas utvandring från Troja till Norden och Sigtuna, där Oden 

enligt Snorri slår sig ner och håller hov. Sigtuna framstår således som en plats för religiös kult och 

rättvisa och ordnas in i ett religiöst landskap vid sin grundläggning. Ingen av källorna nämner en 

stadsgrundare till Sigtuna, istället konstrueras staden inom ett kontinuum av kult och makt. Detta 

är framförallt fallet hos Snorri, som fäster stor vikt vid de fornnordiska gudarna och ynglingaätten. 

I skarp kontrast till Adam av Bremen och Saxo Grammaticus, vilka båda placerar Sigtuna vid 

världens slut, tycks Snorri konstruera Sigtuna som ett centrum i Norden. Han sätter även staden i 

en kunglig kontext och i förbindelse med den antika världen och därigenom Christianitas 

intellektuella rötter. I skarp kontrast till Saxo Grammaticus och Adam av Bremen, som beskriver 

Sigtunas omnejd som beläget i den kristna världens utkant, så konstruerar Snorri Sigtuna som 

centrum i Norden, och som en viktig nod i förbindelse med den antika och kristna världen. Sigtuna 

anges även som ursprung för den norska kungaätt som sedermera rumsligt förankras i Trondheim. 

För Adam av Bremen är Sigtuna en central plats i den kristna missionshistorien. Staden är 

beläget vid den kristna världens gräns, i närheten av de för Adam likaledes viktiga orterna Birka 

och Uppsala. Alla dessa platser tillskrivs specifika syften. Sigtuna skildras som en civitas, en kristen 

stad och en motpol till det hedniska ”templet” Uppsala. Birka framstår som en tidigare potentiell 

civitas och metropolis för Östersjöregionen. I viss mån tycks Sigtuna således ha övertagit Birkas 

andliga roll i landskapet. Alla dessa tre orter spelar även roller i Adams tendentiösa framställning 

av Hamburgstiftets missionshistoriska roll, varför det bland annat framstår som viktigt att inkludera 

Ansgars resor till Birka och skildra denna plats fastän den under Adams tid inte längre var 

betydelsefull.   

                                                 
227 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok II kap. 58 och bok IV kap. 30.  
228 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV kap. 28.  
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Att Sigtuna uppfattades som en andlig och kunglig stödjepunkt i landskapet indikeras även av 

hur stadsrummet konstruerades och av ett antal arkeologiska fynd. Mynt slagna i staden av Olof 

Skötkonung stämplades med inskriften Rex Situne, kungen titulerade sig således som kung av en 

stad. Stadslandskapet i Sigtuna framstår som medvetet arrangerat i syfte att manifestera stadens roll 

som kunglig och andlig locus. Mellan de kyrkor som under en relativt kort period byggdes och 

placerades i linje är det rimligt att anta att det förekom processioner, det vill säga ritualer som 

befäste den nya kristna ordningen som rådde i staden. Längst i norr av stadens kyrkor låg 

Olavskyrkan, vilket kan tolkas som en symbolisk hänvisning till Trondheim. Motivet på Sigtunas 

äldsta sigill föreställer möjligen stadens kyrkotorn och indikerar således att staden identifierades 

med dess sakrala ställning.  

Det framgår av såväl fynd som skriftliga källor att Sigtuna stod i kontakt med flera städer i norra 

Europa. Runstenar i staden omtalar kontakt med friser, myntfynd indikerar kontakt med Slesvig. I 

staden fanns även ett flertal gillen, som tyder på Sigtunas internationella roll. Bland dessa fanns ett 

Knutsgille, tillägnat det danska korstågshelgonet Knud Lavard. Sigtuna framstår således som en 

stad som ingick i internationella nätverk. 

3.2. Trondheim 

Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en 

brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ’Se, Guds tält 

står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv 

skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon.229 

Trondheim ligger vid Trondheimsfjordens södra strand, där Nidälven mynnar i fjorden. Då älven 

gör en östlig båge innan den viker norrut och ut i fjorden, låg det medeltida Trondheim i praktiken 

placerat på en halvö. Liksom Sigtuna hade staden under medeltiden framförallt karaktären av en 

sjöstad, med den tidiga bebyggelsen uppförd längs med strandlinjen.230 Trondheim anses generellt 

ha grundats av Olav Tryggvason strax innan år 1000. Staden blev snabbt en av de viktigaste i 

Norden, och på grund av S:t Olavs reliker också en av Nordens mest framträdande vallfärdsorter. 

Staden fick ett ärkebiskopssäte 1152, som andra stad i Norden efter Lund (1104) och före Uppsala 

(1164). I medeltida källor såsom Heimskringla avsåg ”Trondheim” inte staden utan regionen 

runtomkring den. Snorri Sturluson benämner staden Trondheim mestadels som ”kaupangen”. 

Skulle Trondheim särskiljas från andra platser som också kallades ”kaupang” kallades den 

”kaupangen i Trondheim” eller ”kaupangen vid Nidälven”. ”Kaupangen” kom att bli ett egennamn 

på Trondheim. Under 1100-talet kallas staden allt oftare för Nidaros. Namnet kommer från 

Nidälvens mynning – Niðaróss. Det är först fram mot slutet av medeltiden som det blir vanligt att 

                                                 
229 Uppenbarelseboken 21: 2–4.  
230 Schück 1926, s. 132. 
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med Trondheim avse staden. Den första källa som konsekvent kallar staden Trondheim vid just 

det namnet, är Adam av Bremens gesta.231 Om inte annat anges kommer staden här att benämnas 

Trondheim, och landskapet kring staden Tröndelag. 

3.2.1. Staden skrivs in i landskapet 

Tröndelag framstår både hos Adam av Bremen och Saxo Grammaticus som beläget vid världens 

slut och som ett centralt område för den förkristna religionen. Hos Adam av Bremen beskrivs 

området som en hedendomens bastion, med ”svartkonstnärer” och ”trollpackor”.232 Området 

beskrivs således på liknande sätt som Uppland med sitt ”templet” Uppsala.233 Som tidigare 

diskuterats skriver både Saxo Grammaticus och Snorri Sturluson om asarnas utvandring till Norden 

och hur de slog sig ner i Sigtuna. Snorri skriver att dessa gudar var stamfäder till ynglingaätten. 

Denna mytomspunna kungaätt från svearnas land menar Snorri i sin tur vara anfäder till de norska 

kungarna. De första norska kungarna som tog sitt säte i Trondheim är, enligt Snorri, släkt med de 

gudar som slog sig ner kring Sigtuna och Uppsala.234 Således kan konstateras att landskapet kring 

Trondheim och landskapet kring Sigtuna skildras inom ramen för en mytisk och religiös berättelse, 

där gudavärlden och människornas värld vävs samman. Genom ynglingaättens utvandring etableras 

också ett direkt samband mellan Sigtuna och Trondheim.  

 Tröndelag framställs hos Snorri som den viktigaste regionen i Norge. Kung Harald Hårfager, 

enligt Snorre stammandes från ynglingaätten och den förste att lägga under sig hela Norge ca år 

900, ”kallade alltid Trondheim för sitt hem”, enligt Snorri.235 Även Hakon den gode huserade i 

Trondheim, här berättar sagan att ”han satt länge i Trondheim, eftersom den största styrkan i landet 

fanns där.”236 Med Trondheim avses i dessa citat regionen Tröndelag. Denna kom i slutet av 900-

talet att domineras av ladejarlarna. Höjden av sin makt nådde dessa då Norge i början av 1000-talet 

invaderades av danskarna och ladejarlarna kom att styra som den danske kungens vasaller. Dessa 

styrde från olika gårdar i Tröndelag, med gården Lade som huvudsäte. Ladejarlarna porträtteras i 

källorna som försvarare av asatron. Tröndelag framställs således som en region förknippad med 

herravälde och kopplad till den mytiska ynglingaätten.237 

 Snorri Sturluson skriver att det var kung Olav Tryggvason som lät anlägga Trondheim, vilket i 

så fall skedde år 997. Andra källor som omnämner att kung Olav ska ha grundat staden är den 

isländske munken Odd Snorresson och den norske munken Theodoricus Monacus. 238 Bland 

                                                 
231 Blom 1956, ss. 12, 31. 
232 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok II kap. 57 och 61. 
233 Røskaft 2003, s. 188.  
234 Nordiska kungasagor 1: Ynglingasagan kap 43-50; Blom 1956, s. 14. 
235 Nordiska kungasagor 1: Harald Hårfagers saga, kap. 9. 
236 Nordiska kungasagor 1: Hakon den godes saga, kap. 13. 
237 Røskaft 2003, s. 105. 
238 Blom 1956, s. 43–46. 
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forskarna råder det oklarhet i vad Olavs stadsgrundning innebar, även om det är allmänt accepterat 

att Olav i någon mån anlade eller byggde ut Trondheim. Arkeologiska utgrävningar antyder att det 

har funnits bebyggelse på platsen tidigare. Historikern Merete Røskaft menar att där funnits en 

handelsplats och att denna sannolikt var uppförd av ladejarlarna.239 Hos Snorri Sturlusons skildras 

grundläggningen av Trondheim på följande vis: 

[k]ung Olav förde sitt manskap ut till Nidälvens mynning. Han lät resa ett hus på älvstranden och 

bestämde att där skulle vara en handelsplats, gav människor tomter där de kunde bygga sig hus och 

lät bygga en kungsgård uppe i Skipakrok [skeppskroken].240 

Snorris framställer det som att kungen detaljerat gör upp stadsplanen. Han delar personligen ut 

tomter, och låter även anlägga en kungsgård. Snorris tendens som författare av kungasagor medför 

sannolikt att han framställer kungarna som mycket aktiva och möjligen överdriver deras betydelse. 

Hos Snorri omnämns inte att Olav skulle ha byggt en kyrka i Trondheim, vilket dock Odd 

Snorresson menar att kungen gjorde.241 Snorri skriver emellertid om Olavs insatser för att sprida 

den nya tron. Han kallade till ting överallt i Norge och tvingade folket att omvända sig till 

kristendomen. Detta stötte på motstånd hos ladejarlarna och den många lokala stormän. Snorri 

skriver att Olav låter förstöra alla hedniska gudabilder och låter döpa allt folk i Trondheim. 

Trosskiftett i Tröndelag skildras alltså som konfliktfyllt.242 

 Merete Røskaft har i en studie gått igenom ett stort antal av Tröndelags viktigaste gårdar och 

visat hur gården fungerade som rumsligt centrum under äldre nordisk medeltid.243 I Heimskringla 

framstår Lade som den viktigaste av gårdarna och Tröndelags politiska centrum. Gården ligger 

enbart omkring tre kilometer från Trondheim. Under stridigheterna mellan Olav Tryggvason och 

senare Olav Haraldsson är det ett återkommande tema att bränna ner fiendes centrala platser. 

Sundqvist noterar att när Olav Tryggvason bränner ner gården Lade, så skriver Snorri om hur Olav 

först monterade ner kultiska bilder och andra rituella föremål såsom en stor ring som var uppsatt 

vid hallens dörr.244 Det rörde sig inte enbart om materiell krigföring utan handlade i lika hög grad 

om att förödmjuka fienden genom att förstöra dennes ideologiska och religiösa bas. Det handlade 

således om en dualistisk kamp som utspelade sig delvis på fysisk nivå, och delvis på en nivå där 

fiendens världsbild angreps.245 Konflikterna kan således tolkas inom ramen för Olof Sundqvists tes 

om rituell krigföring. I det förkristna Norden fungerade gården som det centrala navet för rumsligt 

                                                 
239 Røskaft 2003, s. 107–108. 
240 Nordiska kungasagor 1: Olav Tryggvasons saga, kap. 70. I originalspråk: ”Ólafr konungr fór liði sínu út til Niðaróss; Þá 

lét hann reisa Þar hús á Niðarbakka ok skipaði svá, at Þar skyldi vera kapstaðr, gaf mönnum Þar tóptir til at gera sér 

Þar hús, en hann lét gera konungsgardð upp frá Skipakrók.” Heimskringla eda sögur Noregs konunga I: Saga Òlafs 
Tryggvasonar , kap. 77. 
241 Blom 1956, s. 44. 
242 Nordiska kungasagor 1: Olav Tryggvasons saga, kap. 53, 65–69. 
243 Røskaft 2003.  
244 Nordiska kungasagor 1: Olav Tryggvasons saga kap. 69. Sundqvist 2015, s. 113–135. 
245 Sundqvist 2015, s. 113–135. 
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tänkande. På gården upprätthöll hövdingen kult och genomförde ceremonier. Martin Hansson 

menar att rummet under medeltiden fungerade som ett medium för aktörerna, och reflekterade 

deras maktställning. Han diskuterar hur elitens anläggande av borgar och herrgårdar kan tolkas som 

en kommunikativ strategi i landskapet.246 Anna Lihammer förespråkar en liknande, med den viktiga 

skillnaden att hon trycker på att monument i landskapet ska förstås som anspråk på makt snarare 

än bevis på makt.247 I Snorris skildring av maktkampen i Tröndelag kring år 1000, framkommer 

hur Olav Tryggvason och den lokala eliten strider om kontrollen över såväl det fysiska som det 

föreställda landskapet. Den traditionella aristokratins gårdar ställs här mot Olavs maktanspråk som 

manifesteras i Trondheim. Den nyanlagda staden kan tolkas som en symbolisk markering mot 

ladejarlarnas herravälde. Genom anläggandet av Trondheim är det möjligt att kung Olav etablerade 

en ny slags nod i landskapet.  

 Den rituella krigföringen mot fiendens noder förekom i såväl Tröndelag som Uppland. I Adam 

av Bremens gesta skildras Sigtuna som en kristen nod i landskapet. Adam skriver bland annat om 

hur biskoparna Adalvard d.y. och Egino beslutade sig för att förstöra templet i Uppsala, med syftet 

att därmed förstöra den hedniska ”världen”.248 På liknande sätt försigick i Tröndelag en kamp 

mellan ett äldre gårdssamhälle, representerat av ladejarlarna, och ett ny kristen ordning som 

baserades på städer. Sundqvist och Sanmark har visat hur gården, tinget och kultplatsen, vilka ofta 

smälte samman, var de centrala enheterna i det förkristna mentalt konstruerade landskapet.249 I takt 

med kristnandet kan en rumslig förskjutning ses, där nyanlagda städer fungerade som andliga 

stödjepunkter och övertog de centrala funktionerna i landskapet.  

3.2.2. Konstruktion av stadsrummet 

Med dryga 250 kapitel är ”Olav den heliges saga” den med stor marginal längsta av alla sagor i 

Heimskringla. Snorri skildrar där hur Olav Haraldssons helgonförklaring kom att i grunden förändra 

förutsättningarna för staden Trondheim. Efter Olav Tryggvasons död i slaget vid Svolder styrdes 

Tröndelag under perioder av ladejarlarna, som var vasaller under den danske kungen. Olav 

Haraldsson utmanade dessa om makten. De fysiska stridigheterna mellan Olav och ladejarlarna 

skildras i Heimskringla i hög utsträckning som en kamp mellan centrala platser och en kamp om att 

kontrollera landskapet i dess olika former. Under perioder då ladejarlana styr missköter de 

Trondheim och bränner sedermera ner ”staden” (som ännu sannolikt var mer av en gård än en 

stad). Samtidigt stärker de sina egna centrala platser, såsom Lade och Steinkjär. Kontrollen över 

området växlar och varje gång Olav Haraldsson kontrollerar Trondheim stärker han platsen.250 

                                                 
246 Hansson 2009, s. 129. 
247 Lihammer 2007, s. 33–34. 
248 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok II kap.30 
249 Sanmark 2015, s. 79–113; Sundqvist 2015, s. 113–135.  
250 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga, kap. 41–44. 
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Stridigheterna kan således tolkas som en kamp mellan ett äldre, traditionellt samhällssystem och 

den nya kristna ordningen som skulle baseras på städer. När Olav utropas till kung bygger han en 

kungsgård, uppför Clemenskyrkan och mäter ut tomter i Trondheim. I Olav den heliges saga 

framställs det i princip som att Olav Haraldsson grundar staden en gång till.251 Således fortsätter 

han den kamp om rummet som inleddes av Olav Tryggvason. 

 I Snorris kungasagor framstår det generellt också som kungliga dygder att bygga städer och 

kyrkor, något som kommer diskuteras längre fram i uppsatsen. Olav sägs styra klokt och rättrådigt 

i Trondheim, slå ned på kristendomens fiender och sedan grundar han personligen också staden 

Sarpsborg.252 Snorri låter även Olavs helighet framträda allt mer och tillskriver honom mindre 

mirakel.253 Till slut måste kung Olav dock gå i exil, när den danske kungen Knud den store lägger 

under sig området och utropar sig själv till kung i Trondheim.254  

 Omkring år 1030 återvände Olav med en här som inkluderade svenskt stöd han uppammat i 

Sigtuna. Han tågade över fjället ner mot Trondheim för att återta den norska tronen, men föll i 

slaget vid Stiklestad. Efter slaget togs Olavs kropp om hand av en man som heter Torgils och 

dennes son. De förde kroppen av slagfältet och förvarade den i ett skjul nära staden Trondheim. 

Torgils förhörde sig huruvida någon av kungens gamla vänner i staden ville ta emot kroppen och 

begrava honom. Ingen vågade göra detta. Följaktligen flyttade Torgils den döde kungen upp längs 

ån, och begravde kroppen i en sandslänt. Ett år senare var ladejarlarna och det danska styret 

impopulära bland många. Dessa grämde sig att inte Olav avgått med seger i slaget vid Stiklestad. 

Biskop Grimkel lät förhöra sig om Olavs lik, fann platsen och lät gräva upp den döde kungen. När 

kistan öppnades ”kom en ljuvlig doft”, och i kungens fridfulla ansikte syntes inga tecken av döden. 

Kungens helighet framträdde därmed tydligt. Olavs kropp bars nu in i Clemenskyrkan som han 

låtit bygga.255 ”Olav den heliges saga” uppvisar många typiska drag för ett helgons vita. Patrick 

Geary har skrivit om hur intåget av helgonreliker omformade Europas städer under senantiken. I 

norra Europa, där det inte fanns gamla martyrgravar och reliker som i södra Europa, innebar just 

bristen på heliga loci att sådana var enklare att skapa då den nya helgongraven saknade ”konkurrens” 

från tidigare helgon.256 Skrinläggandet av Olavs kvarlevor följde arketypen för sakraliserandet av 

en plats.  

På altaret i Clemenskyrkan vilade Olav i sin kista, och Snorri hävdar att det genast gavs många 

tecken på hans helighet. Efter Knud den stores död och Olavs alltmer utspridda status som helgon 

blev Olavs son Magnus Olavsson (den gode) med brett stöd utropad till ny kung. Mycket av hans 

stöd kom sig av att hans far alltmer uppfattades som en helgonkung. Lars Hermanson har skrivit 

                                                 
251 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga, kap. 53–57.  
252 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga, kap. 58–61. 
253 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga, kap. 58–60, 179. 
254 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga, kap. 170, 180. 
255 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga, kap. 236–244.  
256 Geary 1994, s. 166. 
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om hur de nordiska kungarna sökte upprätta sakrala dynastier genom att helgonförklara sina 

förfäder eller hävda sin härkomst till ett helgon. Att på så vis koppla sitt herravälde till den kristna 

ordningen fungerade som ett av de mest effektiva sätten att legitimera sin ställning.257 Under 

Magnus Olavsson byggdes en kyrka på den plats där skjulet i vilket kungens lik hade legat stått. 

Kyrkan helgade han åt sin far. Detta var den första Olavskyrka, och ska ha varit Trondheims första 

stenkyrka.258 Den stod en liten bit utanför den dåvarande staden. Magnus lät också tillverka ett 

praktfullt relikskrin åt sin far. Snorri berättar att: 

[k]ung Magnus lät göra ett skrin och förgylla det med guld och silver och pryda det med stenar. 

Skrinet var byggt som en likkista både till storleken och på andra sätt och med ben under. 

Översidan var som en takås och i ändarna fanns huvuden och gavlar. På baksidan av åsen fanns 

det hakar och en hasp där man låste med nyckel. Sedan lät kung Magnus lägga kung Olavs heliga 

reliker i skrinet.259 

 Olavskyrkan blev färdigställd under Harald Sigurdsson (hårdråde), som regerade efter Magnus 

den gode. Nu flyttades både helgonkungen och Magnus den godes kvarlevor till den nya kyrkan. I 

närheten av den plats där Olav den helige först låg begravd, uppe på den sluttning som leder mot 

älven, påbörjade nu Harald hårdråde ett eget kyrkbygge. Kyrkan vigdes åt jungfru Maria. Nedanför 

kyrkan, vid älven, byggdes en kungsgård. Dessutom byggde Harald hårdråde ytterligare en kyrka, 

Gregoriuskyrkan. Snorri nämner att kung Olavs ”heliga reliker förvarades i Olavskyrkan medan 

Mariakyrkan byggdes”260, så även om han inte nämner det rakt ut får man anta att relikerna flyttades 

till Mariakyrkan när den stod klar. Harald hårdråde stupade i slaget vid Stamford Bridge 1066. Hans 

kropp togs tillbaka till Trondheim och begrovs i Mariakyrkan.261  

 Näste kung blev Olav Haraldsson (kallad Olav Kyrre). Exakt på den plats i sandsluttningen där 

Olav den helige låg begravd, lät kungen nu uppföra Kristuskyrkan. I Heimskringla heter det att: 

[k]ung Olav lät bygga en helgedom av sten i Nidaros på den plats där kung Olav den heliges lik 

först hade blivit begravt, och altaret sattes ovanför platsen där kungens grav hade varit. Kyrkan 

helgades åt Kristus. Därefter flyttades kung Olavs kista dit och sattes vid altaret. Där skedde genast 

många mirakel.262 

Tidigare, i Olav den heliges saga, hade Snorri berättat att:  

I sandsluttningen där kung Olav hade legat nedgrävd kom det fram en god källa och människor 

fick bot för sina sjukdomar från vattnet. Man gjorde i ordning platsen och det vattnet har sedan 

varit noggrant skött. Först byggde man ett kapell där man satte altaret över den plats där kungen 

hade legat och nu står Kristuskyrkan på den platsen. Ärkebiskop Eystein lät sätta högaltaret på 

                                                 
257 Hermanson 2009a, ss. 179, 206–2010; Hermanson 2014, s. 187–209. 
258 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga, kap. 244–245; Nordiska kungasagor 3: Harald Sigurdssons saga, kap. 38. 
259 Nordiska kungasagor 3: Magnus den godes saga, kap. 10. 
260 Nordiska kungasagor 3: Harald Sigurdssons saga, kap. 38. 
261 Nordiska kungasagor 3: Harald Sigurdssons saga, kap. 99. 
262 Nordiska kungasagor 3: Olav Kyrres saga, kap. 6.  
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samma plats där kungens grav hade varit, när han byggde det stora tempel som står där nu. På 

samma plats hade högaltaret stått i den gamla Kristuskyrkan.263 

Med det stora tempel som Eystein (Øystein på modern norska) lät bygga, menar Snorri 

Nidarosdomen. För att bygga den lät man riva Mariakyrkan. Detta är i mitten av 1100-talet. 

Dessutom kan nämnas att Snorri också nämner att den plats där den döde kungen bars upp från 

skeppet numera ligger mitt i staden och kallas Olavslid.264 Kyrkorna fylls med reliker, såsom det 

spjut Olav den helige bar i slaget vid Stiklestad och som Snorri berättar placerades vid altaret i 

Kristuskyrkan.265 

 I Heimskringla kan man alltså följa hur ett sakralt stadsrum skapas i Trondheim, och dra 

paralleller till Sigtunas utveckling under 1000- och 1100-talet. En intensiv fas av kyrkobyggen 

påbörjas i Trondheim som följd av den tilltagande Olavskulten. Samtliga kyrkor, som förklarats 

ovan, knyts medvetet till den döde kungens olika viloplatser. De platser S:t Olav varit i kontakt 

med betraktas som heligt rum, de blir de självklara platserna för kyrkorna. Omkring 1070 ska det 

ha funnits åtminstone en Clemenskyrka, en Olavskyrka, en Mariakyrka, en Gregoriuskyrka och en 

Kristuskyrka i Trondheim. Den förstnämnda byggs av Olav den helige själv och blir hans första 

gravkyrka, de tre övriga kyrkorna byggs alla på platser där kungen legat begravd. Det skapas således 

ett rituellt rum i staden, i syfte att legitimera en ny samhällsordning.  

Dessutom framstår det tydligt hur de tre kungarna som följer på Olav den helige på mycket 

tydliga sätt vill förknippas med helgonkungen och dennes gravplatser. S:t Olav används således 

som ett dynastiskt helgon.266 Varje kung bygger åtminstone en kyrka, och låter sedan Olavs reliker 

bli flyttade till sin egen kyrka. I direkt anslutning till kyrkorna byggs kungsgårdar, vilket knyter den 

världsliga makten till den himmelska. Hela processen passar väl in i teorin om det sakrala 

stadsrummet som Sten Tesch hävdar för Sigtunas del. I Trondheim finns det till skillnad från 

Sigtuna mycket goda belägg för en omfattande vallfärd, religiösa processioner och ceremonier. 

Varje år i juni ägde Olavsmässan med påföljande Olavsfest rum i staden. Under denna tid var 

strömmarna av pilgrimer till staden som mest intensiv. Grethe Authén Blom skriver att mässan 

gick till som så att ärkebiskopen ledde en procession med Olavsrelikerna genom Kristkyrkan och 

därefter mellan kyrkorna i staden. Höjdpunkter var när relikskrinet ställdes ner och människor 

tilläts röra vid det.267 I denna typ av processioner fungerar det centrala navet, Kristkyrkan i 

Trondheims fall, som den axis mundi – världsaxel – kring vilket det kristna kosmos snurrar. Keith 

Lilley har skrivit om det heliga blodets procession i Brügge, som fortfarande äger rum årligen, och 

menar att folkets deltagande i denna typ av processioner kan ses som att de följer Kristi vägar i 
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Jerusalem.268 Processionen i Trondheim kan således ses som ett sätt att koppla staden till Jerusalem 

och den himmelska ordningen. Att det skildras hur ett sakralt stadsrum baserat på S:t Olav skapas 

i Trondheim, och att stadsrummet genom ritualer kopplas till den kristna ordningen, innebär också 

en ökad trovärdighet för ett liknade och samtida sakralt stadsrum i Sigtuna, som framförallt Sten 

Tesch hävdat.  

 Under 1100-talet framstår det således som att den rumsliga kampen om landskapet var över, då 

Snorris rumsliga fokus ligger helt på Trondheim och centralgårdarna enligt honom tycks ha spelat 

ut sin roll. Som Røskaft visade fortsatte gårdarna i själva verket att vara viktiga maktbaser under 

hela 1100-talet.269 Snorris stadsfokus ger således uttryck för hans egna rumsliga orientering och är 

möjligen ideologiskt motiverat. Det sakrala stadsrummet fortsattes att byggas ut under 1100-talet, 

framförallt genom anläggandet av kyrkor på de speciella loci som genom kontakten med 

helgonkungen uppfattades som särskilt laddade platser. Staden kom att genomsyras av 

helgonkungens närvaro på fler sätt. I Trondheim grundades dessutom åtminstone ett gille. Detta 

var helgat åt S:t Olav och benämndes antingen som Olavsgillet eller Miklagillet (eller Storgillet, 

”mikla” betyder ”stor”). I äldre forskning har gillen ofta tolkats ensidigt som handelssällskap, eller 

så har deras sociala funktioner tonats ner. Blom skriver exempelvis att Miklagillet hade karaktären 

av en kristen sällskapsförening.270 Lars Hermanson skriver om gillen att dessa kan tolkas som totala 

sociala fenomen med funktioner på alla samhällsnivåer. Gillenas gemensamma nämnare var den 

religiösa grunden med ett kristet brödraskapsideal. Inom gillena betraktade och kallade man 

varandra för bröder, och sammanslutningen hölls ihop av en rituell gemenskap. Gillet beskyddades 

av en patron, i Trondheims fall S:t Olav. Trondheims sociala organisation var således i hög 

utsträckning kopplad till en kristen ordning.271 Trondheims äldsta bevarade stadssigill från ca 1200 

indikerar också stadens identitet som andlig nod. I detta framträder några stadsbor, och 

ärkebiskopen och kungen i varsin byggnad. Detta har tolkats som att de förhandlar om makten i 

enlighet med den kristna maktläran om det världsliga och det andliga svärdet. Hallvard Trætteberg 

har pekat på att sigillet uppvisar likheter med Triers stadssigill från 1171. Detta återger Kristus, två 

helgon och några stadsbor, omslutna av en stadsmur och med inskriften ”Sancta Treveris”, det vill 

säga det ”Heliga Trier”. Triers borgare framställs således som boendes i en gudomlig stad.272 

 Då den engelske kardinalen Nicolaus Breakspear var på resa genom Norge och Sverige under 

mitten av 1100-talet var det med uppdraget att undersöka möjligheterna för dessa länder att få egna 

ärkesäten. Trondheim utnämns till ärkebiskopssäte år 1152.273 Snorri Sturlason berättar:  

                                                 
268 Lilley 2004, s. 296–313. 
269 Røskaft 2003. 
270 Blom 1956, s. 447.  
271 Blom 1956, s. 78; Hermanson 2009a, s. 189–196. 
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Kardinalen Nikolas från Romaborg kom till Norge under Haraldssönernas dagar. Det var påven 

som hade sänt honom dit. Kardinalen var vredgad på Sigurd och Eystein och de tvingades att söka 

fred med honom. Men kardinalen var mycket nöjd med Inge och kallade honom för sin son. När 

de alla hade fått fred med honom lät han dem viga Jon Birgersson till ärkebiskop i Trondheim och 

gav honom den skrud som kallas pallium. Han sade att ärkebiskopsstolen skulle vara i 

Kristuskyrkan i Nidaros där kung Olav den helige vilade. Tidigare hade det bara funnits 

lydbiskopar i Norge.274  

Att ärkebiskopsstolen hamnade i Trondheim legitimeras i citatet ovan genom att det var Olav den 

heliges stad. När Jon Birgersson dog 1157 övergick palliet till Eysteinn Erlendsson. Norges andre 

ärkebiskop blev en mycket inflytelserik man och efter sin död betraktad som helgon. Snorri skriver 

om hur ärkebiskopen på flera sätt ökade kyrkans intäkter och jordegendomar, bland annat 

instiftades en rad kyrkliga böter.275 Eysteinn leder Norges första kungakröning när han viger och 

kröner den åttaårige Magnus Erlingsson i Bergen år 1163. Kung Magnus blev således Norges förste 

kung av Guds nåde. Hans rike, förklarade kungen senare, hade han dock på lån från sankt Olav. 

Kungen svor att efter sin död hänga sin krona i Kristkyrkan i Trondheim, som vittnesbörd om sin 

underkastelse till helgonkungen.276 Patrick Geary har visat hur helgonen förstods som fysiskt 

närvarande i samhället.277 Sankt Olavs styre uppfattades således inte som symboliskt, utan som att 

han de facto från sin boning i Trondheim såg över riket. Under medeltiden var kungamakten 

ambulerande och under tidig medeltid hade gården varit landskapets rumsliga centrum. I 

Trondheim konstrueras emellertid ett fast centrum för kult, knutet till kungamakten som sökte 

regera i enlighet med det nya kristna härskaridealet. Konstruktionen av Trondheim som S:t Olavs 

eviga stad innebar ett rumsligt legitimerande av den nya tron och kungamakten. 

Kung Sverre Sigurdsson lät under slutet av 1100-talet bygga en stenborg på en klippa strax söder 

om Trondheim. Han kallade den för Sion, med en sannolik referens till den bibliske kung Davids 

borg i Jerusalem.278 Genom att Trondheim utvecklats till Nordens främsta vallfärdsort är det 

möjligt att det bland kungen således hade en ambition att symboliskt konstruera Trondheim som 

en lokal återspegling av det himmelska Jerusalem. 

3.2.3. Staden i Christianitas 

När kung Olav föll i slaget vid Stiklestad år 1030 var Trondheim en tämligen nyligen anlagd men 

redan åtminstone en gång förstörd bosättning som förknippades med den döde kungen och dennes 

anspråk på en suverän monarki i enlighet med den nya kristna ordningen. Enligt Snorri Sturluson 

lät ladejarlarna platsen förfalla. När Adam av Bremen färdigställer sin krönika omkring 1070 

beskriver han Trondheim som en metropolis och som Norges ledande stad. I den fjärde boken skriver 
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Adam att ”[m]etropolis civitas Nortmannorum est Trondemnis”279. I den svenska översättningen 

har det fått heta att ”[n]ordmännens största samhälle är Trondheim”280, men som tagits upp 

inbegriper termen metropolis mer än att enkom avse en stor stad/ett stort samhälle. Det är ett slags 

begrepp som Adam av Bremen väljer till ett fåtal städer. I Norden är det bara Lund och Trondheim 

som varsin gång benämns som metropolis. Adam av Bremen skriver som synes också att Trondheim 

är nordmännens metropolis och civitas, och även på ett annat ställe poängterar han att staden är just 

nordmännens civitas281. Staden förhåller sig alltså på samma sätt till ”nordmännen” och Norge som 

Sigtuna gör till ”sveonerna” och Sverige. Staden hyllas även som en civitate magna282.  

 Trondheim är en av de nordiska städer som nämns flest gånger i Adams gesta, och samtliga 

skildringar som utspelar sig i staden kretsar kring helgonkungen Olav. I andra boken av ”Historien 

om Hamburgstiftet” och dess biskopar berättas om Olav den heliges begravning i Trondheim.283 I 

tredje boken nämns det att det dagligen sker underverk vid kungens grav i Trondheim.284 I fjärde 

boken skildras Nordens länder mer ingående. Trondheim presenteras då på följande sätt:  

Nordmännens största samhälle är Trondheim [metropolis ciuitas], som i dag är prytt med kyrkor 

och ofta besöks av stora människoskaror. Där ligger kvarlevorna efter den salige kungen och 

martyren Olav. Vid hans grav låter Herren ännu i dag märkliga helbrägdagörelser ske, varför de 

som hoppas på att bli hjälpta genom helgonets förtjänster strömmar dit från fjärran orter.285 

Denna passage följs omedelbart upp med en konkret anvisning om att resan till Trondheim bäst 

sker till havs. Det synes som att Adam därmed uppmanar till pilgrimsfärd till staden. Trondheim 

presenteras i passusen ovan som en stor stad och pilgrimsort, med människor som strömmar till 

helgonets grav. Adam skriver missionshistoria, och hans tendens innebär att Trondheims status 

möjligen förstoras upp. Han betraktar staden i likhet med Sigtuna som en kristen bastion i ett utsatt 

läge, vid den kristna världens gräns och beläget i ett hedniskt omland. Som nämndes ovan ansåg 

Adam av Bremen att området beboddes av svartkonstnärer. Trondheims uppgift är som 

missionsstad i detta område.   

 Hos Snorri framstår Tröndelag under mytisk tid genom ynglingarna, Oden och Sigtuna, som 

varandes i förbindelse med världens mitt och en gudomlig ordning. Måhända är den kopplingen 

delvis ett svar på den väldigt annorlunda rumsliga funktion som också tillskrivs Tröndelag – den 

som ett hedniskt område i världens utkant. Som togs upp under Sigtunakapitlet, ville Snorri med 

sitt rumsliga fokus i Trondheim möjligen koppla de norska kungarna till världens centrum och till 

den romerska historien, för att förläna området legitimitet inom Christianitas. I Adam av Bremens 

                                                 
279 Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum, bok IV kap. 32. 
280 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV kap. 33. 
281 Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum, bok IV kap.35. 
282 Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum, bok II kap.59. 
283 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok II, kap. 61. 
284 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok III, kap. 17.  
285 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV, kap. 33.  
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religiöst färgade krönika, men även hos Saxo Grammaticus, hävdas inledningsvis att Trondheim 

låg i den yttersta periferin. Adam av Bremen skriver om ”[N]ordmännens vittbereste furste Harald” 

som färdades på havet norr om Norge: 

När han med sina skepp ville utforska det nordliga havets utsträckning, höljdes inför hans ögon 

världens yttersta gräns i töcken, och genom att vända om lyckades han med knapp nöd undkomma 

avgrundens gapande svalg.286 

Av formuleringar ur ovanstående citat och på andra håll kan litteraturvetare sluta sig till att Adam 

läst Bedas De temporum ratione, Martianus Capellas De nuptiis Philologiae och Vergilius Aeneis, och att 

han lånat uttryck och fraser från dessa klassiska verk.287 Samma referenser används av Saxo 

Grammaticus och i princip alla medeltida lärde. ”Avgrundens gapande svalg” är således en litterär 

syftning. Som tidigare nämndes visste Adam av jorden var rund. Citatet visar alltså det föreställda 

landskap Trondheim placerades i, inte det fysiska. I Saxos mytiska forntid berättas om Thorkil 

Adelfars färd till det ”yderste Bjarmeland”, som sannolikt syftar på nordligaste Ryssland, öster om 

Norge. Thorkil och hans grupp stöter där på en flod och en bro av guld. När gruppen vill ta sig 

över floden stoppas de av Thorkil som ”forklarede at denne flod var den naturlige grænse mellem 

menneskenes og uhyrernes verden, og at ingen dødelig havde lov at træde over på den anden 

side.”288 Så småningom tar de sig ändå över till andra sidan och till en magisk stad som myllrar av 

”sorte, uformelige spøgelser”. Efter några strapatser i staden tar de sig tillbaka igen.289 I denna 

passage är det tydligt hur floden är en gräns mellan två världar, den intar alltså en liminal position. 

Trondheim framstår således inte bara som en stad vid gränsen till det hedniska, utan som en stad 

till gränsen mot en annan värld full av monster. Thomas Foerster har utifrån Passio et miracula beati 

Olavi290 hävdat att det framstår som att de medeltida norrmännen genom att vara placerade vid 

världens slut agerade likt “the katechon who withheld the apocalyptic hordes from the face of the 

world.”291 Trondheim intar således en position som kristen bastion vid den yttersta gränsen. Då 

periferin och vildmarken spelat en avgörande roll i kristen teologi ända sedan ökenfäderna, har 

Bysted, Selch Jensen, Jensen och Lind föreslagit att kristna gränssamfund kan ha betraktats som 

extra heliga.292 

 Även om Trondheim inte har någon motpol på samma sätt som Sigtuna har i form av Uppsala, 

tillskriver Adam staden en liknande missionerande funktion genom att skildra den som en metropolis, 

beskyddad av Olav den helige, som växer fram i ett hedniskt område bebott av ”svartkonstnärer”. 

                                                 
286 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV kap. 39. 
287 Hallencreutz & Johannesson & Nyberg & Piltz 1984, s. 291, noter 733–736.  
288 Gesta Danorum, bind 1, ottende bog, kap. 14,7.  
289 Gesta Danorum, bind 1, ottende bog, kap. 14,7–14,19. 
290 Legendsamling om Olav den heliges mirakler från andra hälften av 1100-talet, sannolikt nedtecknade av 
Trondheims ärkebiskop Eysteinn Erlendsson.  
291 Foerster under utgivning, s. 26. 
292 Bysted & Selch Jensen & Jensen & Lind 2012, s. 115. 
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Tydligare än för Sigtuna placeras Trondheim också vid världens slut. I havet bortom Tröndelag 

finns ”avgrundens gapande svalg” och i länderna bortom Tröndelag skildrar Saxo en magisk stad 

och spöklika varelser. Trondheim existerade således i ett liminalt tillstånd, det var en gränsstad vid 

den kristna världen. Måhända är det detta föreställda landskap Snorri utmanar genom att koppla 

Trondheim till Sigtuna och trojanerna.   

 Ytterligare en funktion Trondheim tillskrivs i källorna är den som Olav Tryggvasons och Olav 

Haraldssons nyetablerade rumsliga maktanspråk i kampen mot ladejarlarna och den lokala 

aristokratin. Resultatet av den rumsliga konflikten blev, som diskuterats, att staden Trondheim 

etablerades som S:t Olavs eviga stad och att makten i Tröndelag försköts från gården till staden. 

Som Nordens främsta pilgrimsort figurerar sedan Trondheim tämligen flitigt i alla tre källorna. 

Efter Olav den heliges död blir hans son Magnus kung i Trondheim. Han seglade senare till 

Danmark och kallade till ting i Viborg. Där lyckades han bli vald till kung av Danmark, då Knud 

den mäktiges alla efterkommande var döda och danerna ansåg att Olavs son måste vara en värdig 

konung. Kung Olavs helighet och järtecken var nämligen, ”väl kända i alla länder.”293 Detta skildras 

också av Saxo Grammaticus, som skriver att Magnus den godes far var känd som en helig man och 

att detta gav honom folkets stöd.294 Kung Magnus ledde därefter en här mot de hedniska 

”vinderna” (venderna), och mötte dem i slag inte långt ifrån Slesvig. Den dansk-norska hären var 

numerärt underlägsen och utsikterna var dystra, men då uppenbarade sig Olav den helige i en dröm 

för sin son: ”Du ska inte frukta hedningarna även om de är många. Jag ska följa dig i det här slaget. 

Gör er klara för strid mot vinderna när ni hör min lur.”295. På morgonen innan slaget fylldes så 

luften av klockors klang, och ”kung Magnus män som varit i Nidaros ansåg att det var som om det 

ringdes i Glad. Den klockan hade kung Olav givit till Clemenskyrkan på handelsplatsen.”296 

Kungen ledde sedan själv anfallet och fällde mängder av fiender med stridsyxan Hel, som tidigare 

tillhört hans far Olav den helige.297  

 Magnus den gode vann naturligtvis slaget. Snorri berättar att:  

[e]fter denna strid blev det järtecken som kung Olav den helige hade visat mycket omtalat. Folket 

sade att ingen skulle ha glädje av att kämpa mot kung Magnus Olavsson och hans far kung Olav 

var så nära honom att hans ovänner därför inte kunde göra motstånd mot honom.298 

På så vis stod alltså Olavs reliker i Trondheim i en tänkt förbindelse med slagfältet utanför Slesvig. 

Till och med Trondheims kyrkklockor hördes ringa. Saxo Grammaticus skriver senare, i en av få 

                                                 
293 Nordiska kungasagor 3: Magnus den godes saga, kap. 21. 
294 Gesta Danorum, bind 1, tiende bog, kap. 21,1. 
295 Nordiska kungasagor 3: Magnus den godes saga, kap. 27. 
296 Nordiska kungasagor 3: Magnus den godes saga, kap. 27. 
297 Nordiska kungasagor 3: Magnus den godes saga, kap. 27–28. 
298 Nordiska kungasagor 3: Magnus den godes saga, kap. 28. 
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gånger han nämner Trondheim direkt, om hur Magnus den godes lik fördes ”til Norge og fik en 

grav blandt kongernes gravmæler i Trondhjem”.299 

 Ett liknade exempel på när Olav den helige griper in i stridigheter är när Guttorm, systerson till 

kung Olav, ser ut att gå mot ett hopplöst nederlag på slagfältet. Han åkallar då Gud och sin släkting 

Olav den helige och lovar en tiondel av allt krigsbyte till ”den helige mannens hus”. Med 

helgonkungens hjälp segrar Guttorm. Av den tiondel krigsbyte han lovade Olav den helige låter 

han tillverkar ett sju alnar högt krucifix. Snorri berättar att ”Guttorm gav krucifixet till kung Olav 

den heliges plats. Det har funnits där sedan dess till påminnelse om Guttorms seger och kung Olav 

den heliges järtecken.”300 Det finns ett flertal liknande exempel i källorna. En ganska kort tid efter 

att ha varit placerat vid världens yttersta kant, tillskrivs Trondheim en helt annan rumslig funktion. 

Genom S:t Olav kommer ett flertal platser i Europa att stå i en tänkt förbindelse med den norska 

vallfärdsorten.  

 Olavskulten blev populär i hela norra Europa. Många av Olavskyrkorna som byggdes placerades 

i städerna norra del. I Slesvig låg Olavskyrkan strax norr om stadsbebyggelsen, och Tore Nyberg 

skriver att det ”utan tvivel” beror på stadens starka handelsförbindelser med Sverige och Norge.301 

Även Olavskyrkan i Århus låg i norr och återigen kommer Nyberg till samma slutsats, att den var 

placerad där på grund av handeln.302 Även när det gäller Falster och Vendsyssel placerades 

Olavskyrkorna åt norr. I somliga fall, som i Falster, byggdes kyrkan i ett oskyddad och utsatt läge. 

Nyberg anser att syftet bakom de märkliga placeringarna var ett manifesterande av Magnus den 

godes seger över venderna.303 Det var under Magnus regeringstid, efter det hans helgonfar hade 

drivit venderna på flykt, som Olavskulten spred sig över Danmark. Magnus den gode ska alltså ha 

placerat Olavskyrkor som andligt skydd runtom i landet. Jonas Ros anser att Olavskyrkorna 

placerades i norr på grund av att väderstrecket kom att förknippas med sankt Olav.304 I Sigtuna låg 

Olavskyrkan också längst i norr. Utifrån Sten Teschs teorier om det sakrala stadslandskapet som 

kretsade kring processioner, kunde alltså en procession till Olavskyrkan i Sigtuna symbolisera en 

vallfärd till Trondheim, längst i norr i den kristna världen. Även i Lund låg Olavskyrkan norr om 

stadsporten, liksom i York.305 I många städer tycks Trondheims placering vid ”världens yttersta 

rand” ha påverkat stadsplanering konkret i den meningen att Olavskyrkan placerades i norr.  

 I den kristna världens föreställda landskap kom alltså väderstrecket norr att förknippas med 

Trondheim och processioner i många europeiska städer kom att symbolisera en vallfärd till 

Trondheim. Genom dessa återkommande ritualer upprättas förbindelser mellan Trondheim och 

andra platser i Christianitas. Den typen av bryggor över tid och rum är ett utmärkande drag för den 

                                                 
299 Gesta Danorum, bind 1, tiende bog, kap. 22,6.  
300 Nordiska kungasagor 3: Harald Sigurdssons saga, kap. 55.  
301 Nyberg 1997, s. 78. 
302 Nyberg 1997, s. 78. 
303 Nyberg 1997, s. 69. 
304 Ros 2001 s.167–168.  
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medeltida kristendomen. Trondheims tidigare ställning som en kristen utpost vid civilisationens 

rand kom möjligen till och med att gagna staden, som genom sin nordliga position fick en tydlig 

identitet i det föreställda landskapet. Kanske stärkte också perifera läge Trondheims religiösa 

ställning med tanke på det fokus som i kristendom lades på vildmarken och periferin, som bland 

annat Jensen tagit upp.306 Att väderstrecket norr kom att förknippas med Trondheim kan också 

tolkas som ett rumsligt skifte i meningen att norr omtolkades till någonting positivt. Tidigare hade 

norr förknippats med ondskans hemvist, exemplifierat exempelvis i Gamla Testamentet:  

Från norr skall olyckan välla in 

över alla som bor i landet, 

15ty nu bådar jag upp 

alla stammar från rikena i norr 

De skall komma och ställa sina troner 

framför Jerusalems portar, 

kring stadens murar.307 

I den kristna geografin markerade således Trondheim och S:t Olav kyrkans erövring av Norden 

och segern mot ondskan.  

3.2.4. Trondheims funktioner 

Liksom med Sigtuna framträder en skillnad i hur Snorri Sturluson respektive Saxo Grammaticus 

och Adam av Bremen framställer Tröndelag. De senare betraktar regionen som belägen vid 

världens yttersta rand, för Snorri är Tröndelag dock inget perifert område. Genom ynglingaättens 

utvandring söker Snorri koppla Tröndelag till Sigtuna, som han betraktar som ett centrum i 

Norden, och därigenom även förankra Tröndelag i den europeiska historien och klassiska 

traditionen. Snorri skildrar vidare hur Trondheim konstrueras som en markering i landskapet av 

Olav Tryggvason och Olav Haraldsson (den helige). I Heimskringla framträder en maktkamp i 

Tröndelag som tar sig rumsliga uttryck genom att Trondheim skildras som en manifestation av den 

nya ordningen och står i kontrast till det traditionella samhället som framförallt representeras av 

ladejarlarna och deras centrala gård Lade. En ritualiserad krigföring om rummet, där stad står mot 

gård, konstrueras hos Snorri.  

                                                 
306 Jensen 2011, s. 123. 
307 Jeremia 1.  
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Trondheims stadsrum heliggörs och anknyter därmed till den makrokosmiska konstruktion av 

Trondheim som en kristen stad i en ny ordning. Snorri skildrar detaljerat hur kyrkor byggs på 

platser som helgonkungen S:t Olav varit i kontakt med. Snorris redogörelse kan tolkas som en 

skriftlig motsvarighet till de arkeologiska teorier om det sakrala stadslandskapet som lagts fram 

avseende Sigtuna under 1000- och 1100-talet. Kungarna i Trondheim låter även bygga kungsgårdar 

i anslutning till kyrkorna som byggs över Olavs olika viloplatser, vilket visar hur den världsliga 

makten anknyter till det sakrala stadsrummet. Processioner har sannolikt konkretiserat och 

manifesterat den heliga ordningen i staden på samma sätt som troligtvis skedde i Sigtuna. Gillet i 

Trondheim var helgat åt S:t Olav och stadens sigill indikerar en koppling till den gudomliga ordning 

som rådde i Trondheim. Även borgen Sion indikerar att staden konstruerades inom ett kristet 

ramverk.  

Adam av Bremen beskriver Trondheim som en civitas och en metropolis vid den kristna världens 

yttersta gräns. Detta gör han i ett tidigt skede, mer än ett halvsekel innan Trondheim var 

ärkesbiskopsstad. Det Trondheim Adam skildrar är således i hög grad en mental konstruktion. 

Tröndelag framstår hos Adam som hedendomens högborg, och Trondheim som en kristen bastion 

i detta mörka område. Även Saxo Grammaticus skildrar Trondheim som beläget ytterst i världen 

och berättar om de monster som enligt klassisk kristen tradition fanns i den barbariska världen 

utanför Christianitas. Han intar således ett mer europeiskt perspektiv, till skillnad från Snorri som 

söker förankra Norden i en klassisk kontext.  

Trondheims ställning som den kristna världens nordligaste utpost berodde till stor del på 

Olavskultens spridning. Genom att flera städer byggde Olavskyrkor riktade åt norr innebar detta 

dels att Trondheim var representerat i dessa städer, det vill säga en förbindelse mellan städerna 

genom S:t Olav upprättades, och dels att norr kom att förknippas med en kristen martyr och 

helgonkung snarare än att betraktas som ondskans hemvist. Hos författare som Adam av Bremen 

intar alltså Trondheim en viktig roll i berättelsen om kyrkans erövring av Norden. Genom 

berättelser som hur kung Olav deltog i slaget mot hedningarna utanför Slesvig, framgår hur 

Trondheim var representerat på platsen genom klangen från kyrkklockan Glad. Genom S:t Olav 

upprättades förbindelser mellan kristenhetens periferi och andra platser inom den kristna världen, 

vilket innebär att Trondheim trots sitt geografiskt perifera läge intog en central roll i Christianitas. 

3.3. Slesvig 

Salig den mand, hvis hoved Herren kroner og omgiver med frelsens mur, udstyrer med troens 

skjold og svaerd for att nedkaempe hedningene og alle Hans fjender.308 

                                                 
308 Inledning på liturgin i samband med Knud Lavards kanonisering 1170. Citerad ur Jensen 2011, s. 373. 
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Slesvig ligger i Schleswig-Holstein i norra Tyskland. Under medeltiden hörde staden dock 

huvudsakligen till det danska kungadömet, även om Slesvig och delar av Danmark tidvis varit 

underställt den tyske kejsaren. Slesvig ligger nästan allra längst in med och på den norra stranden 

av fjorden/viken Slien (Schlei på tyska). Slesvig var liksom Sigtuna och Trondheim framförallt en 

sjöstad. Till skillnad från Sigtuna och Trondheim fanns det dock en större landväg som löpte intill 

Slesvig, den så kallade Oxvägen eller Härvägen.309 Slesvig karaktäriserades av sitt ur flera perspektiv 

strategiska läge. Staden låg i gränslandet mellan Danmark, det tysk-romerska riket och vendernas 

länder, låg välplacerat som handelsplats mellan Nordsjön och Östersjön och som en port från 

kontinenten mot Norden och Östersjöregionen. Strax söder om staden löpte sedan tidig medeltid 

befästningslinjen Danevirke, som skar av södra Jylland och skyddade Danmark mot anfall. Alldeles 

söder om Slesvig låg även en annan bosättning under tidig medeltid. Oftast har denna benämnts 

som Hedeby (Haithabu på tyska) och den nordligare bosättningen som Slesvig. I de skriftliga 

källorna är distinktionen mellan dessa orter dock tämligen oklar. Från den södra bosättningen till 

den norra, alltså dagens Slesvig, är det ca fem kilometer landvägen. Fågelvägen över Slien är 

avståndet ett par kilometer. Någon gång under medeltiden, ofta antaget under mitten av 1000-talet, 

tycks den södra bosättningen övergivits. Det är osannolikt att båda bosättningarna skulle 

samexisterat som olika stadssamhällen. Denna uppsats ansluter sig till gängse accepterade 

uppfattningen att den södra bosättningen (Hedeby) övergavs under mitten av 1000-talet och att 

den nordliga bosättningen (Slesvig) senast från och med denna tid byggs upp som en medeltida 

stad.310 I uppsatsen används huvudsakligen namnet Slesvig och med det inkluderas både den norra 

och den södra bosättningen, då dessa inte alltid går att särskilja i källorna. Används namnet Hedeby 

syftar det dock enbart på den äldre, sydligare bosättningen.  

3.3.1. Staden skrivs in i landskapet 

I källorna är det svårt att märka något tydligt brott mellan den sydligare bosättningen vid Slien 

(Hedeby) och den nordligare (Slesvig). Det är inte alltid klart vilken av orterna källan syftar på. 

Snorri Sturluson använder framförallt namnet Hedeby. I Magnussönernas saga skriver han dock 

att när den norske kungen Sigurd Jorsalafar ”kom till Slesvik i Danmark mötte jarlen Eilif honom 

med ett kostbart gille. Det var vid midsommartid. I Hedeby mötte han den danske kungen Nikolas 

[Niels] och denne hälsade honom mycket väl.”311 Episoden utspelar sig under början av 1100-talet. 

Vid det laget var dagens Slesvig en etablerad stad medan den sydligare bosättningen torde varit 

övergiven. Möjligen använder Snorri namnen Slesvig och Hedeby parallellt om samma stad, eller 

också så träffades kungarna helt enkelt i den tidigare bosättningen. Adam av Bremen använder ofta 
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dubbelnamnet Hedeby-Slesvig och verkar anse att båda namnen åsyftar samma stad. Vid ett tillfälle 

skriver han till och med: ”Hedeby, som också kallas Slesvig.”312 Saxo Grammaticus använder i regel 

namnet Slesvig och tycks med det avse båda orterna. Adolf Schück pekar på att namnet Slesvig 

(Sliesthorp) återfinns redan i de frankiska annalerna från 800-talet.313  

Som synes är namnläget alltså något förvirrande. Källäget för Slesvig, jämfört Trondheim och 

Sigtuna, är dock mer balanserat. Såväl Saxo som Adam och Snorri skriver vid flera tillfällen om 

staden. Ingen av författarna anger dock någon stadsgrundare. Hos Saxo figurerar Slesvig redan 

under mytisk forntid. Under denna äldsta tid är det sannolikt den södra bosättningen, Hedeby, som 

avses. Han nämner bland annat en jarl vid namn Frøvin som styrde i Slesvig. Enligt Saxo besegrades 

Frøvin av sveakungen Adils i ett slag utanför Slesvig.314 Adils är en av kungarna som enligt bland 

annat Beowulfkvädet är begravd i Gamla Uppsalas högar, vilket innebär att dessa händelses torde 

ägt rum under 500-talet ifall de överhuvudtaget är historiska. Då Snorri skriver om kung Adils satt 

enligt honom den danske kungen Helge Halvdansson i staden Lejre. Adils sägs ha varit ute på flera 

krigståg, bland annat i ”Saxland”, men Snorri nämner inte Slesvig eller att Adils skulle varit 

inblandad i ett slag där.315 Det innebär, att Slesvig inte passas in i Snorris mytiska skildring av 

asagudar och sagokungar. Sigtuna intar i denna framställning en viktig plats för asarna, liksom 

Tröndelag sätts i samband med ynglingaätten och därmed också placeras in i ett religiöst landskap. 

Slesvig lämnas utanför detta. Istället är det framförallt Lejre, som kommer diskuteras längre fram i 

Uppsatsen, som enligt Snorri utgör den centrala platsen för danernas förkristna kungar. 

 Enligt frankiska annaler grundlades Slesvig av den danske kungen Godfred i början av 800-talet 

genom att denne ödelade en vendisk emporium och överflyttade köpmännen därifrån till Slesvig.316 

Det är sannolikt den södra bosättningen vid Slien som avses. Varken Snorri, Adam eller Saxo 

skriver dock om detta. I Gesta Danorum framställs det som att Slesvigs historia var betydligt äldre 

än så, men lite berättas om staden under denna tidiga tid. Till skillnad från Snorri, så sätter dock 

Saxo Slesvig i förbindelse med ett religiöst konfliktområde i samband med att kristendomen 

utbreds. Saxo skriver att kung Harald Klak under 800-talet ska ha ”ödelagt hedningarnas 

helgedomar” och låtit bygga en kyrka i Slesvig.317 Kyrkan ska ha varit byggd av ärkebiskop Ansgar 

som verkade under Harald Klaks beskydd.318 Saxo Grammaticus målar upp en kamp mellan den 

kristna och förkristna tron under denna tid. Han berättar att kung Gorm den engelske raserade 

kyrkan: 

[f]or at give helligdommene deres gamle kult tilbage jævnede han ligefrem den kirke som de 

troende havde bygget på byen Slesvigs grund, med jorden som om den var ugudelighedens egen 
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bolig, for sådan kunne han straffe dem han ikke selv kunne nå, ved at ødelægge deres hellige 

bygning.319 

Saxos skildringar av det religiösa landskapet liknar Adam av Bremens motsvarande skildring av det 

senare religionsskiftet i Uppland och Snorris skildringar av religionsskiftet i Tröndelag i det att det 

målas upp en konflikt om de heliga platserna. I alla tre fall strävade de involverade aktörerna efter 

att manifesta sin världsordning i det fysiska landskapet, och bedrev en rituell krigföring i det att de 

la stor vikt vid att slå mot fiendens kultcentra och beröva honom hans heliga föremål.320 I likhet 

med vad som tidigare diskuterats, ingick det i krönikörernas tendens att framställa religionsskiftet 

i våldsamma termer och kristendomen som segerrik. Den nya trons seger skulle dessutom skrivas 

in i det fysiska landskapet.   

 Liksom Saxo nämner Adam av Bremen Slesvig för första gången i samband med att en kyrka 

byggs i ”staden”. Enligt Adam var det dock kung Hårik som lät bygga kyrkan i Slesvig. Adam kallar 

Slesvig för en portus i detta sammanhang. Hårik var samtida med Harald klak och drev honom 

sedermera i exil.321 Även Rimbert, Ansgars efterföljare som ärkebiskop av Hamburg-Bremen och 

den som författade vita Anskarii, ska ha låtit bygga en kyrka i Slesvig enligt Adam. Här benämns 

Slesvig som en locus.322 Ifall det byggdes en kyrka i Slesvig under tidigt 800-tal, antingen av Hårik 

eller Harald klak, kan det möjligen varit Danmarks första kyrka.  Adam skriver vidare att kejsar 

Otto I (den store) grundar de första danska biskopsdömena under 900-talet. Dessa förläggs till 

Slesvig, Ribe och Århus. Slesvig får således sin första biskop, Hored, redan i mitten av 900-talet.323 

Biskopsstiften placeras under ärkesätet i Hamburg-Bremen. Under slutet av 900-talet genomför 

Harald Blåtand ett storskaligt kristnande av Danmark. Han bygger kyrkor bland annat i Roskilde 

och Odense, och möjligen är han ansvarig för kyrkan i Lund från denna tid. Efter kung Haralds 

död genomförde biskop Odinkar från Slesvig predikverksamhet i Danmark och i Sverige.324 

Atypiskt för Adam så beskrivs ”staden”, fastän den framstår som en tidig kristen bastion, inte 

som någon civitas under sin äldsta tid. Möjligen tyder detta på att Slesvig inte betraktades som en 

fullt kristen stad eller att den redan var känd på andra sätt. Adam av Bremen poängterar även 

Slesvigs position som det danska rikets gräns.325 Slesvig kallas dessutom portus, vilket även Ribe och 

Birka under samma tid benämns som.326 Varken Adam eller Saxo skildrar dock någon handel 

förknippad med Slesvig under denna tid. Möjligen kan man hos Adam läsa in något om Slesvigs 

ålder, i det att han inte saluför staden som en civitas fastän han skildrar hur Slesvig formas till en av 

                                                 
319 Gesta Danorum, bind 1, niende bog, kap. 11,1. 
320 Sundqvist 2015, s. 113–135. 
321 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok I, kap. 25. 
322 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok I, kap. 41. 
323 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok II, kap. 4. 
324 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok II, kap. 25–26, 34; Jensen 2011, s. 95–97. 
325 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok I, kap. 57. 
326 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok I, kap. 29, 61.  



68 

de tidigaste kristna städerna i Danmark. Att han istället benämner den som portus skulle kunna 

innebära att staden sedan gammalt varit känd som en emporia. 

 Första gången som Slesvig dyker upp i Snorri Sturlusons sagor är i samband med stridigheter 

”söder om Hedeby” under 900-talet. Snorri Sturluson kallar staden konsekvent för Hedeby. 

Danerna under Harald Blåtand bistods under dessa stridigheter av många norska kämpar när de 

tillsammans försökte hindra den tyske kejsaren Otto II:s här att tränga in i Danmark. Till slut segrar 

de kejserliga men Snorri skildrar freden som vänskaplig och skriver att Harald lät döpa sig.327 

Händelserna skildras också av Adam av Bremen.328 

 Det mest påtagliga rörande Slesvigs äldsta tid i uppsatsens källmaterial är att stadens grundande 

inte nämns, men att det framställs som att staden har mycket gamla anor. Hos Saxo figurerar den 

under mytisk tid, och senast under 900-talet har samtliga tre krönikörer skildrat viktiga händelser 

som utspelar sig i eller kring Slesvig-Hedeby. Dessutom placeras den i källorna in i ett religiöst 

gränslandskap och knyts till den kristna missionen. Slesvigs läge har av naturliga skäl bidragit till 

historieskrivningen av staden som en av Nordens första och främsta handelsstäder. Teorierna om 

stadens tillkomst och syfte har nästan uteslutande kretsat kring handel.329 Adolf Schück menar att 

staden fungerade som transitort för handeln mellan det frankiska riket och Östersjöländerna.330 

Arkeologen Herbert Jankuhn skriver att: 

[d]e väsentliga förutsättningarna inte bara för Hedebys uppkomst, utan också för utvecklingen av 

handelsplatsen vid Slien, utgörs av fjärrhandeln. Varken de politisk-militära förhållandena i 

området mellan Elbe och Slien eller den allmänt kulturella utvecklingen i Norden kommer ens i 

närheten av den betydelse som de ekonomiska förutsättningarna utövat för orten.331 

 Som diskuterats ovan saknar dock den merkantila teorin förankring i Saxos och Adams 

krönikor, liksom i Snorris kungasagor. Den enda indikationen som i dessa källor ges till att Slesvig 

under sin första tid fungerade som en handelsplats, är Adams benämning av den som en portus. 

Jankuhn är medveten om att handeln inte tar stor plats i källorna. Han förklarar detta genom att 

krönikörerna i huvudsak var kyrkans män och därmed såg ner på handeln och undvek att skildra 

den. I det resonemanget lutar sig Jankuhn på Henri Pirenne och dennes inflytelserika verk om den 

medeltida urbaniseringen.332 Det finns naturligtvis en poäng i att Adam av Bremen har en generell 

missionshistorisk tendens. Dock skriver han faktiskt om Slesvigs handel, vilket han inte gör vad 

                                                 
327 Nordiska kungasagor 2: Olav Tryggvasons saga, kap. 28. 
328 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok II, kap. 3. 
329 I Wikinger Museum Haithabu och i åtskillig litteratur knuten till muséet och den arkeologiska forskningen som 
bedrivs i regionen skildras staden som tillkommen genom handel, exempelvis i Maixner 2010. 
330 Schück 1926,  s. 43. 
331 Författarens översättning. Original: ”Die wesentliche Voraussetzungen nicht nur für die Entstehung Haithabus, 

sondern auch für die Entwicklung des Handelsplatzes an der Schlei bildet der Fernhandel. Weder die politisch-
militärischen Verhältnisse im Raum zwischen Elbe und Schlei, noch die allgemeine kulturelle Entwicklung im 
Norden haben auch nur annähernd einen solchen Einfluss auf die Geschichte des Ortes ausgeübt wie die 
wirtschaftliche Beziehungen.“ Jankuhn 1956, s. 120. 
332 Jankuhn 1956, s. 120. 
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gäller Sigtuna eller Trondheim.333 Snorri och Saxo skildrar heller ingen handel under Slesvigs äldsta 

tid. Saxo skriver emellertid om handel i Slesvig under 1100-talet. Vad gäller stadens uppkomst och 

tidigaste utveckling målar han dock snarare upp en bild av religiös konflikt. Det förhindrar 

naturligtvis inte att det förekom handel i Hedeby-Slesvig, vilket är arkeologiskt belagd. Bland annat 

har fynd av mynt visat att Hedeby stod i kontakt med Birka och Gotland under vikingatid. I källorna 

placeras Slesvig under sin tidigaste tid emellertid in i en kontext av ett religiöst och politiskt 

gränsland, inte av handel. Därtill har Anders Andrén pekat på att utgrävningar i Hedeby (den 

sydligare bosättningen) tyder på att bosättningen bara omfattade en fjärdedel av ytan som den 

samtida emporia Ipswich omfattade. Handeln i Hedeby verkar alltså inte haft förutsättningarna att 

vara så omfattande som tidigare antagits, vilket leder Andrén till att kritisera den merkantila teorin 

som han beskriver som en projektion av Hansan och Lübeck bakåt i tiden.334  

 Genom att kristendomen enligt Saxo får ett tidigt fäste i Slesvig, och flera religiösa och politiska 

strider omkring staden skildras under stadens äldsta tid framgår det i samtliga källor att Slesvigs 

läge var strategiskt viktigt. Staden identitet präglades kraftigt av sitt utsatta gränsläge. Under 1000-

talet omgavs Slesvig av daner i norr, sachsare i sydväst och obodriter (ett vendiskt folk) i sydöst. 

Alldeles söder om Slesvig fanns ett annat vendiskt folk, wagrier, och vid den danska västkusten 

fanns ditmarskerna (ett sachsiskt folk).335 Sydöst om staden löpte limes Saxoniae, den linje av 

befästningar som uppfördes av Karl den stores frankerrike som skydd mot de slaviska folken. Från 

Slesvig och västerut till Nordsjön, hela vägen över Jylland, spärrade Danevirke av vägen norrut. 

Befästningslinjen som skyddade Danmark från angrepp söderifrån började uppföras under 700-

talet och byggdes kontinuerligt på fram till 1200-talet. Under tidig medeltid var det den största 

befästningsanläggningen i norra Europa.336 Mellan Danmark och Tyskland och rakt igenom 

Danevirke löpte Oxvägen, eller Härvägen. Vägen nyttjades sedan gammalt som handelsväg och 

militär framryckningsväg, som de båda namnen antyder.337  

Slesvigs läge var således allt annat än vid världens yttersta rand, en placering som staden till 

skillnad från Sigtuna och Trondheim heller aldrig får i källorna. Däremot var staden ett av de mest 

utpräglade gränssamfunden under nordisk medeltid, inte minst militärt. I de skriftliga källorna är 

Slesvig skådeplats för återkommande konflikter under 1000- och 1100-talen. Den sydligare, äldre 

bosättningen var försedd med en halvcirkelformad vall som löpte från strandlinjen, runt 

bosättningen och åter ner mot vattenbrynet. Den är tydligt synlig i landskapet än idag. I Slien fanns 

dessutom ett spärrverk som ingick i de olika befästningar som samlas under namnet Danevirke. 

Jankuhn tror att vallen kan ha byggts under 900- eller 1000-talet.338 Att den liknar den vall som 

                                                 
333 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok IV, kap. 1. 
334 Andrén 1985, s. 73 inklusive not 273 på s. 135. 
335 Jankuhn 1956, s. 54–55.  
336 Jensen 2011, s. 89. 
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omslöt Birka noterar också Adolf Schück. Intill den äldre bosättningen fanns också en borg, som 

eventuellt var av äldre datum än vallen och bosättningen.339 Jankuhn skriver vidare att det inte är 

självklart att vallen i första han tjänade som en befästning, den kan snarare ha fungerat som en 

gräns mellan bosättningen och omlandet.340 Som tagits upp i tidigare kapitel så var gränsen viktig 

för de medeltida städerna av både juridiska, fiskala och symbolisk/religiösa skäl.  

3.3.2. Konstruktion av stadsrummet 

I mittten av 1000-talet härjades Slesvig inom en kort period av både en norsk och en vendisk här. 

Detta kommer att diskuteras i nästa kapitel, men det är denna förstörelse som brukar anföras som 

skälet till att den vallomgärdade sydligare bosättningen övergavs. Den stad som senast under andra 

hälften av 1000-talet lades ut vid Sliens norra strand är således den som består idag. Att varken 

övergivandet av en äldre bosättning eller grundläggandet av en ny omtalas i källorna tyder på att 

förloppet inte var särdeles dramatiskt. De medeltida bosättningarna/städerna var små och det var 

inte alldeles ovanligt att de flyttades eller övergavs. Även i Sigtunas fall verkar en central plats 

övergivits och en ny grundlagts, medan namnet följde med. Det ”nya” Slesvig var uppbyggd på ett 

liknande sätt som samtida sjöstäder i Norden. Liksom Sigtuna och Trondheim var staden riktad 

mot strandlinjen och hade sannolikt en torggata som löpte parallellt med denna. Bakom denna 

växte ett kyrklandskap fram, som i Slesvigs fall inte är alldeles klarlagt. Den centrala kyrkan var S:t 

Petrikyrkan, domkyrkan som var invigd åt Petrus och Laurentius (Lars). Saxo Grammaticus nämner 

att kyrkan fanns år 1134, vilket är det tidigaste omnämnandet av domkyrkan i skriftliga källor. 

Arkeologerna utgår ifrån att den började uppföras under sent 1000-tal eller i början på 1100-talet.341 

Domkyrkan var centralt belägen och fungerade sannolikt som stadens religiösa nav. S:t Petrikyrkan 

omtalas också 1196 som sockenkyrka. I anslutning till Petrikyrkan fanns sannolikt även ett centralt 

beläget kungligt residens redan från 1000-talet.342 Strax norr om den dåtida bebyggelsen låg 

Mikaelskyrkan (danska: S:t Mikkel, tyska: St Michaelis). Denna fungerade både som klosterkyrka 

och som sockenkyrka, men klosterfunktionen flyttades under slutet av 1100-talet till det nordligare 

belägna Guldholm kloster. Kyrkan fortsatte att användas till dess att den rasade samman under 

1800-talet. Mikaelskyrkan nämns första gången 1135, men klostret räknas som det äldsta i 

Schleswig-Holstein. Enligt Kurt Villads Jensen grundades det redan under Knud den store under 

1000-talet. Invigt åt alla soldaters skyddshelgon ärkeängeln Mikael låg det placerat på en höjd. 

Jensen skriver vidare att Mikaelskyrkan byggdes som en hälften så stor kopia av Gravkyrkan i 

Jerusalem.343 

                                                 
339 Schück 1926, s. 87–89. 
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Lokaliseringen av övriga tidiga kyrkor i Slesvig är inte säkerställd. Om flera finns endast korta 

omnämnanden som arkeologer sökt pussla samman med fynd som gjorts under utgrävningar. Det 

nämns en Olavskyrka i Slesvig, som enligt Tore Nyberg låg placerad strax norr om staden. Nyberg 

menar att kyrkan torde ha uppförts under Magnus den godes tid, det vill säga under 1040-talet. 

Efter det att Magnus den gode besegrat venderna blev han vald till kung i Danmark och 

Olavskulten fick under hans styre en första stark utbredning i Danmark. Kung Magnus lät prägla 

mynt i Slesvig, som pryddes av en yxbeväpnad gestalt som har tolkats som Magnus helgonfar. 

Bilden på mynten är de äldsta avbildningarna av Olav den helige.344 Som nämndes i 

Trondheimskapitlet har det i forskningen även noterats hur Olavskyrkor under Magnus den godes 

styre placerades ut på flera orter runtom i Danmark. Dessa bidrog till att sakralisera landskapet och 

betraktades som kristna värn mot hedningarna. Att kyrkorna ofta placerades åt norr har Tore 

Nyberg tolkat som att de var riktade åt Norge, på grund av de starka handelsförbindelserna med 

Norge.345 Flera andra historiker har dock på senare tid tolkat Olavskyrkornas nordliga placering 

som en referens till Olav den helige, det nordligaste kristna helgonet. Exempelvis var Sigtunas 

Olavskyrka den nordligaste kyrkan i staden, vilket svårligen låter sig förklaras av Sigtunas 

handelsförbindelser med Norge. Snarare ingick kyrkornas placering ingick i en sakral topografi.346 

Under en period i mitten av 1000-talet tycks således Sankt Olav fungerat som det danska rikets 

beskyddare mot de okristna venderna. Genom Magnus den godes spridning av Olavskulten 

upprättades också kopplingar mellan Slesvig och Trondheim.  

Utöver nämnda kyrkor skriver Anders Andrén att en Mariakyrka, en Clemenskyrka och en 

Nikolaikyrka alla nämns i Slesvig under sent 1100-tal.347 Den sistnämnda har blivit lokaliserad till 

hamnområdet nedanför domkyrkan, vilket rimmar väl med att S:t Nikolai var ett populärt helgon 

bland sjöfarare.348 Det fanns också en Trinitatiskyrka (Trefaldigheten, också kallad S:t Drotten). 

Den revs, liksom flera av nämnda kyrkor, i samband med reformationen. S:t Trinitatis var en stor 

kyrka, och Anders Andrén tror att den tillhörde de äldsta kyrkorna, uppförd under 1000-talet och 

utbyggd under 1100-talet.349 Under 1190-talet, samtidigt som Mikaelklostret flyttas till Guldholm, 

etableras dessutom ett Johanneskloster (S:t Hans på danska) i staden.350 Detta och S:t Petrikyrkan 

är de enda idag bestående kyrkorna från 1100-talet i Slesvig. Att Slesvigs alla kyrkor inte säkert 

kunnat lokaliseras innebär att några säkra slutsatser om den rumsliga strukturen i stadens sakrala 

stadslandskap inte kan tas. Christian Radtke anser dock att Slesvigs kyrkor under 1100-talet var 

placerade på ett sådant sätt att de bildade ett kors igenom staden. Detta leder Kurt Villads Jensen 

att jämföra stadens utformning med de så kallade Trelleborgarna som anlades av Harald Blåtand. 
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Dessa var cirkulära och begyggelsen inuti anordnad i korsform. Således menar Jensen att såväl 

dessa borgar som staden Slesvig anlades med de schematiska mappae mundi-kartorna som förebild.351 

Att Slesvigs stadsrum, framförallt med Mikaelskyrkan som lokal representation av det himmelska 

Jerusalem, i någon mån avspeglade den kristna ordningen står klart. Att Slesvig snabbt utvecklades 

till en viktig andlig nod framgår också av att Adam av Bremen tar upp stora gästabud i Slesvig, med 

ärkebiskopen och den danske kungen som gäster. Ärkebiskop Adalbert ämnade till och med att 

hålla en synod i staden, enligt Adam.352  

 I början av 1100-talet härjas de danska kusterna av vendiska anfall, liksom den tyska 

kejsarmakten utgjorde ett konstant hot. Särskilt Slesvig var i ett utsatt läge. Saxo skriver att den 

vendiske fursten Henrik härjade i området upp till Danevirke och försökte segla in soldater och 

överrumpla Slesvig.353 Saxo skriver att oroligheterna i Slesvig berodde lika mycket på venderna som 

stadens egna borgare (ciuis). Saxo skriver att ”[f]riserne, og også holstenerne og ditmarskerne, mente 

at så længe der ikke var udnævnt nogen ny jarl, havde de gode chancer for at undgå straf, så de 

røvede om dagen og stjal om natten”.354 Slesvigs internationella prägel framträder också här genom 

att Saxo skriver om stadens många utländska invånare. Den som åtar sig jobbet att säkra Slesvig 

blir hertig Knud Lavard. Slesvig befästs kraftigt i början av 1100-talet. I Knytlingasagan355 berättas 

att Knud Lavard omkring 1120–1130 låter bygga två kastaler på varsin sida av Slien för att säkra 

staden från sjövägen. Dessa förses med vaktmanskap. Därtill spärrar Knud Lavard av fjorden med 

bommar försedda med järnlänkar, så att inga skepp överraskande kunde ta sig fram till staden.356 

Landvägen säkrades staden sedan tidigare av befästningarna i Danevirke. I vattnet alldeles utanför 

Slesvig finns en liten ö eller holme med namnet Möweninsel (Mågeøen på danska). Ön är idag 

fågelskyddsområde och helt utan bebyggelse. Senast 1134 hade där uppförts en borg. Det är möjligt 

att det var Knud Lavard som agerade byggherre även åt denna. Borgen kallas i källorna för 

”Göransborgen”.357 Åtminstone efter Knud Lavards tid stod borgen under den danske kungens 

kontroll, och fungerade sannolikt också som kungaresidens. Det är känt att framstående fångar 

hölls i borgen under 1100-talet, och i Slesvigs stadslag från omkring 1200 nämns att samtliga skepp 

som anlöpte staden skulle betala tull till borgen. Borgen och Möweninsel stod i förbindelse med 

Slesvig genom en träbro.358 Enligt Radtke försågs Slesvig med en stadsmur senast år 1131. Han 
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utgår ifrån detta årtal eftersom staden då stod emot en lång belägring, vilket hade varit orealistiskt 

utan stadsmur. Staden var således mycket väl befäst.359 

Efter att ha säkrat Slesvig går Knud på offensiven och härjar vendernas länder. Han sluter 

sedermera vad som i Saxos tendens skildras som en vänskaplig fred med den vendiske furst Henrik, 

vilken testamenterar sitt land till Knud Lavard.360 Som Slesvigs skyddsherre blev Knud Lavard 

mycket populär. För sin ”förkärlek för sachserna och deras kultur”361 blev han emellertid kritiserad. 

Då han vid ett tillfälle kritiseras poängterar han sina insatser för att säkra Slesvig. Enligt Saxo säger 

Knud att staden tidigare krävt oavbruten patrullering för skydd mot vender och sachsare, men 

besöker man staden nu så ”kan du sove ganske roligt.”362 Knud Lavard mördades 1131 av kung 

Niels son Magnus, vilket inleder ett inbördeskrig i det danska riket. Erik Emune tog upp vapen och 

besegrade Niels i slaget vid Foteviken i Skåne, varefter Niels flydde till Slesvig. Emellertid var Niels 

mycket impopulär i staden, då hans son mördat stadens skyddsherre Knud Lavard. År 1134 mördas 

kung Niels av Slesvigs borgare. Av sina män uppmanades han att söka skydd i S:t Petrikyrkan, som 

i och med denna passage i Gesta Danorum nämns för första gången i de skriftliga källorna. Kungen 

besvarade detta med att han ”ville hellere søge ly i et kongeslot end i en kirke, for han ville ikke 

risikere at Guds hus blev besudlet med håndgemæng og blodsudgydelse.”363 Inte osannolikt tänkte 

Niels söka skydd i Göransborgen på Möweninsel. Det hann han emellertid inte. Saxo skriver att 

Niels vakter övermannas, dödas och ”efter at have udgydt deres blod lod Slesvigs borgere omsider 

også kongens flyde.”364 Efter mordet på kung Niels tar Erik Emune över styret. Saxo nämner att 

kung Erik Emune installerar vaktmanskap i ”borgen vid Slesvig”, vilket sannolikt också syftar på 

Göransborgen.365  

 I den Äldre Själländska Krönikan366 används ordet ”hezlag” i beskrivningen av kung Niels 

banemän. Betydelsen av detta ord har förklarats som ”edslag”, i betydelsen ett svuret sällskap. En 

tolkning har således varit att detta hezlag skulle vara det första omnämnandet av Knutsgillet. Detta 

begrepp förekommer dock enbart i den Äldre Själländska Krönikan, inte i Gesta Danorum eller 

exempelvis Roskildekrönikan som tillkom fyra år efter mordet på Niels. Enligt nyare forskning bör 

mordet på Niels snarare förklaras genom att staden Slesvig hade ingått ett förbund med Knud 

Lavard och utnämnt honom till sin skyddsherre. I Äldre Själländska Krönikan benämns Knud Lavard 

som senior et defensor av Slesvig. Enligt teorin var alltså Slesvig organiserat med ett stadsråd och en 

egen stadsmilis som beslutade att döda Niels och dennes män, snarare än att det handlade om ett 

                                                 
359 Radtke 1995, ss. 60, 73. 
360 Gesta Danorum, bind 2, trettende bog, kap. 3,4–3,8. 
361 Gesta Danorum, bind 2, trettende bog, kap. 6, 7. 
362 Gesta Danorum, bind 2, trettende bog, kap. 5,11. 
363 Gesta Danorum, bind 2, trettende bog, kap. 11,14.  
364 Gesta Danorum, bind 2, trettende bog, kap. 11,14. 
365 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 1.  
366 Vetus Chronica Sielandie. Inget medeltida manuskript av krönikan finns bevarat. 
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mord utfört av ett mindre sällskap.367 Kurt Villads Jensen har pekat på att Saxo skriver utförligt om 

ett sällskap som grundas under 1150-talet i Roskilde. Sällskapet beskrivs som ett ”sjöförbund” och 

syftade till att anfalla venderna. Kristna fångar befriades, och sällskapet sägs ha fått finansiellt stöd 

från staden Roskilde och betalat tillbaka genom erövrat byte. Enligt Saxo erövrades 82 fientliga 

skepp och Själland säkrades från fientliga intrång. Sällskapet hade en tydlig religiös karaktär och 

innan man gav sig bekände medlemmarna sina synder.368 Jensen menar att organisationen är mycket 

snarlik de stadsmiliser som opererade i gränssamhällen mot muslimerna på den iberiska halvön 

under medeltiden.369  

Det vore således möjligt att en sådan stadsmilis opererade även i Slesvig, som var ett mer 

utpräglat gränsområde än Roskilde, och att det var detta som av ett stadsråd sattes in för att döda 

kung Niels. Danmarks äldsta bevarade stadsrätt är den slesvigska från ca 1200, av vilka delar 

sannolikt går tillbaka till 1100-talet. Jensen riktar uppmärksamheten till framförallt en paragraf i 

stadslagen, som reglerar bestämmer kring arv och dödsbo. I denna slås det fast att varje borgare i 

Slesvig om möjligt ska överlämna tre mark, svärd och spjut till sina söner. Det antyds alltså starkt 

att Slesvigs borgare var rustade för krig. Svärd och spjut är den standardbeväpning som Jyske Lov 

från 1241 reglerar att alla krigare ska medföra då de ansluter sig till korståg. Denna bestämmelse i 

Slesvigs stadsrätt återfinns även i Flensburgs stadsrätt från 1284, som i stora drag är en kopia av 

den slesvigska stadsrätten, men är en i övrigt tämligen originell bestämmelse.370 Det framgår således 

att gränsstäder såsom Slesvig utvecklade en större självständighet. Christian Radtke har till och med 

föreslagit att Slesvig, framförallt genom att betrakta sig som underställt Knud Lavard snarare än 

den danske kungen, under några år på 1130-talet utvecklades i riktning mot en självständig 

stadsstat.371 

3.3.3. Staden i Christianitas 

Slesvigs medeltida historia var långt mer krigisk än Trondheims och Sigtunas. I mitten av 1000-

talet anfölls den två gånger inom kort tid, vilket antas ha lett till att Hedeby övergavs till förmån 

för Slesvig. Det första anfallet inföll år 1043 då venderna trängde in i trakten och slogs tillbaka av 

en gemensam här av daner, norrmän och sachsare. Som diskuterades i Trondheimkapitlet, sägs 

Olav den heliga bistått de nordiska styrkorna och framförallt sin son, den norske kungen Magnus 

den gode. Till och med kyrkklockan Glad från S:t Clemenskyrkan i Trondheim hördes ringa över 

slagfältet. Snorri skriver att hela kungens här därefter:  

                                                 
367 Radtke 1995, s. 69–71; Haugland 2012, s. 58. 
368 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap 6,2; Jensen 2011, s. 330. 
369 Jensen 2011, s. 329–330; Bysted & Selch Jensen & Jensen & Lind 2012, s. 117–118. 
370 Jensen 2011, s. 328–329. 
371 Radtke 1995, s. 81–84. 
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”sprang fram och gick emot hedningarna. Kung Magnus kastade av sig ringbrynjan och hade en 

röd silkesskjorta ytterst. I handen tog han yxan Hel som kung Olav hade ägt […] Så här berättar 

Arnor jarlaskald: 

Fursten rusade utan fruktan 

fram med sin breda yxa. 

Han slängde sin brynja. 

Runt honom stod stridens dån. 

Konungen grep yxskaftet, 

hårt med båda händer. 

Gud delade riket, 

Hel klöv männens skallar.372  

Detta är inte bara ett exempel på hur Olav den helige ingriper på slagfältet utan också ett exempel 

på hur Slesvig framstår som en frontstad i kriget mot de hedniska venderna. Trots att Trondheim 

och Slesvig skiljde sig åt på många sätt, förenas de i passager likt denna genom sina liminala tillstånd 

i gränstrakterna av den kristna världen. Speciellt laddade föremål som kyrkklockan och yxan från 

Trondheim förflyttas från en front till en annan för att avvärja hedningarnas intrång. Materialiteten 

förstärkte således den ideologiska uppbyggnaden. Det visar också varför dessa ”magiska” föremål 

drogs in i den medeltida krigföringen som därigenom antog rituella former.373 

Konflikter skildras generellt olika beroende på vilka som strider. När venderna är inblandade 

läggs ofta en religiös dimension i berättelsen. När den norske kungen Harald Hårdråde bara några 

år efter Magnus den godes seger mot venderna invaderade Danmark brände han Slesvig. Detta 

skildras mer som ett traditionellt plundringståg av Snorri som skriver att Haralds män ”drog söderut 

ända till Hedeby, intog handelsplatsen och brände den. Därefter diktade kung Haralds män det här: 

Hedeby brändes ned 

Till grunden i vredesmod, 

Det tror jag kan anses  

Vara ett storartat verk. 

Vi har vållat skada 

                                                 
372 Nordiska kungasagor 3: Magnus den godes saga, kap. 27. 
373 Sundqvist 2015, s. 113–135. 
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För Sven. I natt var jag 

På stadens mur medan 

Lågorna stod högt ur husen.”374 

Som ofta i medeltida källor beskrivs förstörelsen som omfattande, emellertid har Snorri en tendens 

att uppförstora de norska kungarnas dåd. I dikten ovan nämns att Hedeby-Slesvig hade en 

stadsmur. Möjligen åsyftas därmed vallen runt den äldre bosättningen. Under 1060-talet anfölls 

bosättningen ytterligare en gång, denna gång av venderna. Adam av Bremen, samtida med 

händelsen, skriver att ”[e]xakt vid denna tid blev Slesvig, ett välmående och folkrikt samhälle i 

Sachsen, norr om Elbe vid gränsen till danernas rike, i grund förstört genom ett plötsligt anfall av 

hedningar.”375 Värt att notera i ovanstående citat är att Adam benämner Slesvig som en sachsisk, 

inte en dansk stad. Möjligen kan detta förklaras genom Adams tendens att propagera för kejserliga 

anspråk, då den tyske kejsaren under perioder av 900-talet hade kontrollerat området.   

 Till skillnad från under Slesvigs tidigaste tid, då staden ofta förklarats som en vikingatida 

handelsplats, framträder stadens merkantila funktion under 1000- och 1100-talet både hos Adam 

av Bremen och Saxo Grammaticus. Adam av Bremen skriver att: 

[e]tt av dem [biskopsdömen] förlade han [kejsar Otto] till Slesvig, som också heter Hedeby. Det 

ligger vid en vik av Östersjön som invånarna kallar Slien, varifrån också samhället har sitt namn. 

Från dess hamn brukar skepp löpa ut till slavernas land och till Sverige och Baltikum, ja ända till 

det grekisk-katolska landet.376  

Med skeppsfarten från staden antyder Adam Slesvigs roll som handelscentrum, vilket han tycks 

sätta i samband med att staden på grund av sina internationella kontakter är lämplig som 

utgångspunkt för kristen mission till hedniska områden. Saxo nämner mer direkt stadens 

handelsförbindelser under 1100-talet. Han nämner att det fanns kolonier av friser, holsteiner och 

ditmarsker i Slesvig377 och när den danske kung Sven plundrar en ”russisk flåde som var på besøg” 

i Slesvig skriver Saxo att kungen därmed lyckades ”ikke alene at skræmme alle de mange fremmede 

fa at besøge stedet for fremtiden, men også at reducere en fremtrædende handelsbyt til en lille 

uanselig flække.”378 Handeln framstår således som viktig för staden och kungen som stör den ges 

ett negativt omdöme.  

 Framförallt förknippas Slesvig dock med de vendiska krigen. Kort efter Knud Lavards död 

framkommer tecken på hans helighet och han kommer omedelbart att förknippas med krigen mot 

de hedniska venderna. Erik Emune lämnar en stor gåva till Ringsteds kloster där Knud Lavard var 

                                                 
374 Nordiska kungasagor 3: Harald Sigurdssons saga, kap. 34.  
375 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, skolion 81.  
376 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok IV, kap.1. 
377 Gesta Danorum, bind 2, trettende bog, kap. 2,9. 
378 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 17,1.  
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begravd innan han anfaller vendernas fäste på Rügen. Efterföljande kung Sven Grathe ämnar 

placera Knud Lavards ben på högaltaret i Ringsted innan han inleder sitt korståg mot venderna 

1147,379 men ärkebiskop Eskil förhindrar detta med motiveringen att Knud Lavard inte officiellt 

var ett helgon.380 Kanoniseringen av Knud Lavard kom under dennes son, Valdemar I:s, styre. I 

samband med att Rügen erövras av Valdemar I så godkänns även dennes ansökan hos påven om 

att kanonisera Knud Lavard. Tidigare under medeltiden hade Rügen placerats in under Lunds 

missionsområde. Kurt Villads Jensen menar dock att det mest logiska hade varit att nu placera det 

erövrade Rügen under Fyns stift och domkyrkan i Odense där Knud Lavards farbror Knud den 

helige vilade. Emellertid ordnades Rügen in under Roskilde stift, till vilket Ringsted också hörde. 

Jensen hävdar att detta visar att man satte erövringen av vendernas Arkona i samband med Knud 

Lavards tidigare krig mot venderna. Knud Lavard betraktades som delaktig i segern och därför 

placerades Rügen in i samma stift som Ringsted.381  

Knud Lavards koppling till Slesvig var fortsatt stark, vilket manifesterades genom mordet på 

kung Niels som uppfattades som Knud Lavards fiende. Dessutom etablerades Knutsgillet i Slesvig. 

Liksom merparten av de medeltida gillena har Knutsgillet framförallt beskrivits som ett 

handelssällskap.382 Jensen menar att Knutsgillet förvisso kom att förknippas med handel, men 

framförallt under senmedeltiden. Då gillet grundades, förknippades det snarare med korståg och 

vendertåg. Att gillet valde Knud Lavard som skyddshelgon och symbol är talande för hur 

gillesbröderna uppfattade sig själva. Första gången som gillet nämns är i ett brev av kung Valdemar 

den store som ca år 1170 skriver till Knutsgillet i Visby. I brevet skriver kungen att han själv träder 

in i gillet. Det hade således existerat sedan tidigare. Han informerar vidare det gotländska gillet om 

att det ska betala en årlig avgift till Knutsgillet i Ringsted, som förvaltade Knud Lavards grav i 

staden. De äldsta bevarade gillesreglerna är från Flensburg från ca 1200. Reglerna är i hög 

utsträckning en redogörelse för bestämmelser och straff för olika våldsdåd, vilket indikerar att 

medlemmarna var benägna till våld och sannolikt beväpnade. Reglerna slår också fast bestämmelser 

kring solidaritet mellan gillesbröderna. I ett brev från kung Knud VI till Knutsgillet i Flensburg 

liknar kungen gillet med sin personliga livvakt och antyder således att kungens intressen och gillets 

                                                 
379 Efter att det kristna Edessa föll till muslimska styrkor 1144 svarade påven och den kristna världen med det andra 
korståget mot det heliga landet. Detta blev ett fiasko. Viktigt för nordiskt avseende var dock den mycket 
inflytelserike Bernhard av Clairvauxs predikningar. På hans inrådan kom korståg mot vender och okristna folk i 
Norden och Östersjöregionen, liksom krigståg mot muslimer på den iberiska halvön, att likställas med korståg mot 
det heliga landet. Då krig i Östersjöområden som till skillnad från Jerusalem aldrig varit kristna kom att betecknas 
som korståg ändrades dessas karaktär till att bli missionerande krig. Korstågen gick från idén om att erövra Jerusalem 
till att utbreda Jerusalem. Det danska korståget mot venderna 1147 var alltså lika mycket ett korståg som det mot det 
heliga landet, och slutade i ett liknande fiasko. Bysted & Selch Jensen & Jensen & Lind 2012, s. 46–58. 
380 Jensen 2011, s. 374–375.  
381 Jensen 2011, ss. 374–375, 387. 
382 Majoriteten av Knutsgillena upplöstes i samband med reformationen. På senare år har ett flertal Knutsgillen 
återetablerats, särskilt i skånska städer. På Lunds Knutsgilles hemsida hävdas att ”S:t Knuts gille var ett handelsgille 
med centrum kring köpenskap inom Östersjöområdet.” Sankt Knuts Gille i Lund, Knutsgillena då och nu.  På 
Flensburgs Knutsgilles hemsida är den historiska bakgrunden till Knutsgillet mer mångfacetterad och gillets kristna 
ursprung lyfts fram tydligare. St. Knudsgilde Flensborg, forside.   
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är tätt förbundna. Det äldsta kända sigillet från Knutsgillet härstammar från Slesvig omkring år 

1200 (se bild 3 i kap.6). Det föreställer Knud Lavard som en typisk korsriddare som med fana och 

svärd stormar fram på en häst iförd rustning. Under hästens hovar är vågor avbildade. Det kan 

tolkas som att Knud Lavard anfaller över havet, det vill säga en klar indikation på att det är venderna 

snarare än exempelvis sachsarna han stormar fram emot.383 

Den borg som under 1100-talet fanns på Möweninsel precis utanför Slesvig var som nämnts 

uppkallad efter S:t Göran. Uppkomsten av borgens namn är inte klarlagd, men det har föreslagits 

att S:t Göran uppfattades som borgens, eller staden Slesvigs skyddshelgon.384 S:t Göran är en av 

kristenhetens främsta soldathelgon. I medeltida kyrkokonst avbildas han ofta som drakdräpare, och 

ofta som korsriddare. Då han avbildas som framstormandes på en springare, iklädd rustning och 

beväpnad med lans och svärd, är han inte alldeles olik avbildningar av Knud Lavard från samma 

period. Med tanke på att även S:t Mikael, det andra mest framträdande kristna soldathelgonet, fanns 

representerat i en kyrka i Slesvig under 1100-talet, förstärker namnvalet av S:t Göran Slesvigs prägel 

som korstågsstad. Knutsgillets sigill var som nämndes en korsriddare på språng över havet. I dagens 

slesvigska stadssigill, som är nästan identiskt med de tidigaste återfunna sigillen från 1200-talet, 

framträder en borg omgiven av vatten (se bild 4 i kap. 6). Sannolikt är det alltså soldathelgonet S:t 

Görans borg som är stadens symbol. Vid respektive sida om borgen finns på sigillet en stjärna och 

en måne, vilkas betydelse är oklar. Samma stjärna och symbol återfinns på Knutsgillets symbol från 

Lund (se bild 5 i kap. 6). Dessa omger en person som sannolikt är helgonkungen Knud den helige. 

Eftersom kulten av Knud den helige och Knud Lavard verkade smälta samman i Knutsgillena kan 

man således hävda ett samband mellan symbolerna för Knutsgillena och staden Slesvig.385 

I S:t Bendts kyrka i Ringsted, Knud Lavards viloplats, finns en relief som föreställer en tronande 

kung Erik Plovpenning386 i centrum. På bägge sidor om det centrala motivet framträder kungen i 

olika aktiviteter i en vattenomgärdad borg. Denna har tolkats som Göransborgen i Slesvig, vilket 

skulle innebära en logisk koppling mellan Knud Lavards viloplats och den stad han var bunden att 

beskydda.387 En av portalen i S:t Petrikyrkan i Slesvig, som brukar benämnas petriportalen, uppvisar 

också ett intressant bildspråk. Portalen är daterad till ca 1180 och föreställer en tronande Kristus 

omgiven av personer som bland annat överlämnar gåvor till honom (se bild 6 i kap. 6). På Kristus 

högra sida finns en person iförd krona och mantel, som har tolkats som Valdemar den store. I sina 

händer håller kungen en modell med två torn att överlämna Kristus. Den har tolkats som en modell 

av S:t Petrikyrkan. Liknande motiv finns i flera medeltida kyrkor. Det allra mest kända är sannolikt 

den förgyllda mosaiken i en av Hagia Sophias portaler (se bild 7 i kap. 6). Denna har daterats till 

slutet av 900-talet och visar jungfru Maria sittandes på en tron med Jesubarnet i sitt knä. På ömse 

                                                 
383 Bysted & Selch Jensen & Jensen & Lind 2012, ss. 121–122. 
384 Rösch & Müller & Dörfler 2014, not 9 på s.120. 
385 Schück 1926, s. 373–375. 
386 Erik IV eller Erik Plovpenning var kung i Danmark 1241–1250. 
387 Rösch & Müller & Dörfler 2014, s.121. 
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sidor om Maria och Kristus står kejsarna Justinianus och Konstantin den store. Båda håller 

modeller i sina händer som de presenterar för Jesubarnet. Justinianus räcker honom Hagia Sophia, 

medan Konstantin överlämnar staden Konstantinopel. Även om det i Slesvigs fall är mer rimligt 

att kungen överlämnar domkyrkan snarare än staden till Kristus, visar bildspråket hur 

korstågskungen Valdemar den store knyts till det Slesvig som genom hans far Knud Lavard 

uppfattades som en stad av särskild vikt i de vendiska korstågen. 

 Det finns alltså ett flertal indicier på att Slesvig under 1100-talet var en stad i ett militariserat 

gränsområde liknande de städer som fanns i Spanien och Portugal. Som ett gränssamfund mot de 

hedniska venderna var Slesvig starkt förknippad med Knud Lavard och det Knutsgille som i hans 

anda sannolikt fungerade som ett religiöst och krigiskt sällskap. Det är rimligt att det i Slesvig fanns 

en organiserad stadsmilis, liknande den som Saxo beskriver i Roskilde. Att Slesvig under samma 

period även var en viktig handelsstad är inte på något sätt i konflikt med att staden var en kristen 

gränsstad och korstågsbas. Tecken på Slesvigs koppling till korstågen och Knud Lavard finns på 

flera håll från den medeltida konsten, som diskuterats. Kurt Villads Jensen menar att gränsstäder i 

Portugal och Danmark under 1100-talet hade krig och ekonomi som huvudsakliga funktioner, men 

att de klart identifierade sig mer med kriget. Han har jämfört ett femtiotal stadssigill från 

portugisiska städer. Han noterar att omkring hälften av dessa har krigiska motiv såsom torn och 

sköldar, flera av motiven kan också kopplas till korstågsrörelsen. En stor del av sigillen är också 

försedda med religiösa symboler. Omkring en fjärdedel av stadssigillen uppvisar ekonomiska motiv 

såsom handelsskepp. Det indikeras således att städerna i högre utsträckning identifierade sig med 

krigiska och religiösa motiv än med ekonomiska.388 

3.3.4. Slesvigs funktioner 

Fastän Hedeby/Slesvig ofta beskrivits som en berömd vikingatida handelsplats placeras den av 

källor som Saxo Grammaticus snarare in i ett religiöst och politiskt gränsland under sin äldsta tid. 

Adam av Bremen är dock något otydlig i sin redogörelse för Slesvigs äldsta historia. Liksom Saxo 

tar han upp stadens roll i kristnandet av Norden, men kallar inte Slesvig för en civitas. Istället 

betecknas staden som en locus eller portus, vilket skulle kunna tolkas som att Adam inte betraktar 

det tidigaste Slesvig som en kristen stad utan möjligen en handelsplats i likhet med Birka, som 

Adam också benämner som en portus. I samband med att Hedeby överges och Slesvig alltmer 

framstår som en medeltida dansk stad övergår Adam av Bremen dock till att systematiskt beteckna 

staden som en civitas. En påtaglig skillnad mellan hur det tidigaste Slesvig skildras i förhållande till 

Trondheim och Sigtuna, är att Slesvig inte sätts i någon tydlig kunglig kontext. Det nämns varken 

någon grundare för staden eller någon kung som gör anspråk på staden under dess äldsta tid. Slesvig 

sätts inte heller i samband med den fornnordiska mytologin.  

                                                 
388 Jensen 2011, s. 326–327. 
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 Staden blir under 1000-talet indragen i flera konflikter. En avgörande händelse är hur en förenad 

norsk-dansk-tysk armé besegrar en vendisk här norr om Slesvig år 1043. Till skillnad från när 

Harald Hårdråde bränner Hedeby eller när tyska styrkor hotar staden, beskrivs striden mot 

hedningarna inom ramen för en religiös konflikt. I Saxos gesta framstår Slesvig som nära förbundet 

med hertig Knud Lavard, Slesvigs skyddsherre som kort efter sin död kom att uppfattas som ett 

korsfararhelgon. De danska vendertågen och korstågen spelar stor roll i Saxos historieframställan. 

Även om Saxos historieskrivning är mindre religiös än exempelvis Adams, skildrar han ofta de 

dansk-vendiska krigen inom ramen för en korstågsretorik. Inom dessa krig framträder Slesvig som 

en av de mest utsatta och viktigaste gränsstäderna.  

 Närvaron av ett Knutsgille i Slesvig, och en referens i den slesvigsta stadsrätten om alla 

medborgares beväpning, kan tolkas som tecken på Slesvigs funktion som en militariserad stad i ett 

frontier society. Det framstår också som om Slesvigs militära funktion ikläddes en kristen skrud, så att 

staden också fungerade som ett symboliskt kristet gränsvärn. Bland de viktigaste skyddshelgonen 

närvarande i staden märktes soldathelgonen S:t Mikael och S:t Göran. Den sistnämnde kom att ge 

namn åt den borg som vaktade inseglingen till staden och som också syns avbildad på stadens sigill. 

Mikaelskyrkan, placerad på en höjd strax utanför bebyggelsen, var dessutom en kopia på Jerusalems 

gravkyrka. Liksom med borgen Sion i Trondheim, fanns det i Slesvig en direkt referens till det 

heliga Jerusalem. Det har sannolikt även funnits en Olavskyrka i Slesvig. Genom motiv på Slesvigs 

domkyrka och S:t Bendts kyrka i Ringsted möjliggörs också att Slesvig kan kopplas till 

korstågskungen Valdemar I och Knud Lavards viloplats i Ringsted 

Att kung Niels mördades i staden indikerar också att staden haft en egen milis, liksom att den 

var förmögen att föra en mycket självständig politik. Medan Slesvig under stadens tidigaste tid inte 

sätts i någon kunglig kontext i källorna, är läget under 1100-talet det motsatta. I Saxos krönika är 

Slesvig sannolikt den stad i vilken den danske kungen residerar som oftast. Slesvig framstår således 

som en central plats för den danska kungamakten och den danska korstågsrörelsen. 

3.4. Utblickar mot det nordiska stadslandskapet 

Här ska några generella tendenser vad gäller städers rumsliga funktioner under den första 

urbaniseringsfasen beröras. Sigtuna, Trondheim och Slesvig kommer således placeras in i vidare 

sammanhang och jämföras med andra städer. Skillnader och likheter vad gäller Adam av Bremens, 

Snorri Sturlusons och Saxo Grammaticus rumsliga ordning kommer också att diskuteras.  
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3.4.1. Adam av Bremens stadslandskap  

De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Denna boning och allt som 

hör till den skall ni göra helt enligt de förebilder som jag visar dig.389 

I detta kapitel presenteras en översikt över de nordiska städer som förekommer i Adam av Bremens 

gesta. Syftet med kapitlet är att ge en översikt över hela det nordiska stadslandskapet så som det 

beskrivs av Adam av Bremen ca 1070 och att placera in Sigtuna, Trondheim och Slesvig i detta 

större sammanhang. I en tabell i slutet av kapitlet (Tabell 1) upptas Sigtuna, Trondheim och Slesvig 

i relation till Birka, Lund och Rethra390. De tre sistnämnda städerna391 uppkom liksom Sigtuna, 

Trondheim och Slesvig alla under den första urbaniseringsfasen och kan ge perspektiv på vilken 

ställning Trondheim, Slesvig och Sigtuna tillskrivs jämfört med andra städer. 

 Adam av Bremens krönika, och särskilt hans fjärde bok, behandlar hela Norden. Saxos krönika 

handlar däremot framförallt om Danmark och Snorri avhandlar huvudsakligen de norska kungarna. 

Adams gesta är vidare skriven under 1000-talet och skildrar från ett mer samtida perspektiv den 

nordiska urbaniseringens första fas. Dessa faktorer gör verket mer lämpligt för en översikt av 

stadslandskapet än Snorris och Saxos krönikor. Då Adam är systematisk med vilka städer han 

betecknar som civitas, oppido eller metropolis, går det dessutom utifrån hans verk att kategorisera 

städerna på ett grundläggande sätt bara utifrån hur många gånger och hur uttömmande de 

avhandlas, samt utifrån vilka begrepp som används i samband med omnämnandet.  

 Varje viktig stad som återkommer i Adams böcker får vid åtminstone något tillfälle en 

beteckning som civitas, oppido eller metropolis. Omnämnanden utan stadsbeteckning, som exempelvis 

”kyrkan i Slesvig”, har i denna sammanställning lämnats därhän. Samtliga orter i norra Europa392 

som av Adam benämns som civitas, oppidum eller metropolis, är följande: Hamburg, Goslar, Birka, 

Slesvig, Roskilde, Ribe, Århus, Ålborg, Vendel, Lund, Odense, Viborg, Skálholt, Magdeburg, 

Oldenburg, Mecklenburg, Ratzeburg, Demmin, Rethra, Jumne, Utrecht, Sigtuna, Skara, 

Trondheim, Hälsingland, Viken, Birgisherad, Lübeck, Plön och Bremen. Dessa ”städer”393 utgör 

det samlade stadslandskapet i Adam av Bremens skildring av norra Europa under 1070-talet.  

 För Sveriges del omnämns fyra städer: Sigtuna, Birka, Skara och Hälsingland. För Norges del är 

det två, Viken och Trondheim. För Danmark är det nio: Slesvig, Roskilde, Ribe, Århus, Ålborg, 

Vendel, Lund, Odense och Viborg. Utöver dessa tillkommer Skálholt (Island) och Birgisherad 

(Orkneyöarna) som kan räknas in till det nordiska stadslandskapet, som således landar på 17 städer. 

                                                 
389 Gud talar till Moses. Andra Mosebok, 25:8–9. 
390 Rethra var enligt Adam av Bremen en vendisk stad och centrum för ett tempel helgat åt guden Radegast.  
391 I praktiken var Birka inte någon stad då Adam av Bremen nedtecknade sitt verk, men skildras av honom som 
såväl civitas som oppido och metropolis. 
392 Med norra Europa menas i detta sammanhang Norden och Östersjöregionen inklusive norra Tyskland och norra 
Polen. Adam av Bremen nämner knappt alls de brittiska öarna eller ryska områden.  
393 I detta kapitel kallas alla de 30 orter i norra Europa som Adam av Bremen tar upp för städer. Detta dels då de av 
Adam presenteras som städer, dels för att underlätta diskussionen i kapitlet. I verkligheten var inte alla av dem städer. 
Exempelvis var Skálholt på Island eller Hälsingland i Sverige knappast städer.  
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Därutöver nämns ytterligare 13 städer i norra Tyskland, längs med Östersjökusten, samt Utrecht. 

Ratzeburg, Demmin, Rethra, Jumne och Plön var vendiska städer i dagens norra Tyskland och 

norra Polen. Allt som allt förekommer det i Adams verk 30 orter som ges någon av beteckningarna 

civitas, metropolis eller oppido i norra Europa, varav fem (de vendiska) inte skildras som kristna 

städer.394 

 Omfattningen av städer och den vikt som läggs vid dem i ”Historien om Hamburgstiftet och 

dessa biskopar” ger intryck av att Norden och norra Europa var mer urbaniserat än det i själva 

verket var. Detta är ett typiskt inslag i krönikor skrivna av klassiskt skolade medeltida lärde. Dick 

Harrisson har pekat på samma fenomen i frankiska krönikor, där handlingen i oproportionerlig 

grad utspelar sig i städerna. Genom diplommaterial har det kunnat fastställas att kungen, som enligt 

krönikan befann sig i en stad, i själva verket var på landsbygden.395 I uppbyggandet av Christianitas 

ingår således konstruktionen av en urbaniserad värld, sannolikt konstruerad utifrån en antik 

grekisk-romersk historieskrivning. Den ”barbariska” världen utanför den kristna ordningen skildras 

tvärtom normalt sett som tom på städer, men full av monster. Intressant nog namnger Adam av 

Bremen ett antal vendiska städer och inkluderar således vendernas länder i viss mån i en 

”civiliserad” ordning.  

 I Historien om Hamburgstiftets fjärde bok inleder Adam sin presentation av Skåne genom att 

beskriva regionens storlek på följande sätt: ”Skåne är dubbelt så stort som Själland – det har 

nämligen 300 kyrkor, medan Själland sägs ha hälften så många, Fyn tredjedelen.”396 Adam ger 

uttryck för en sammanblandning av fysiska, kulturella och föreställda landskap i likhet med en 

mappae mundi. Han tecknar således en imagined map av Skåne.397 Hans skildring är inte unik. I 

Knytlingasagan skildras hela Danmark utifrån ett liknande perspektiv:  

Denmark is a large kingdom, very disjointed. The greater part of Denmark is called Jutland and lies 

to the south, bordered by the sea. The most southerly episcopal see in Denmark is situated there, 

at Hedeby, where there are three hundred and fifty churches and one hundred and thirty ships 

under the king’s levy. Another episcopal seat in Jutland is at a place called Ribe and in that 

bishopric there are three hundred and twenty four churches and one hundred and twenty ships 

under the king’s levy […] the archbishop has his seat at Lund in Skaane, which is the eighth 

bishopric in Denmark. In that see there are three hundred and fifty three churches and one 

hundred and fifty ships under the king’s levy. This is the wealthiest see in the whole Danish 

kingdom.398 

Denna typ av skildringar kan tolkas som en rummet konstrueras på ett meningsbärande sätt. I de 

medeltida krönikörernas rumsliga skildringar utelämnas i regel rum som saknar mening i en kristen 

ordo. Adams rumsliga orientering utgår ifrån det andliga, han konstruerar således landskapet baserat 

                                                 
394 Städerna har olika namn i olika källor, speciellt de vendiska som kan ha såväl slaviska, danska, tyska och latinska 
namn i olika former. Jumne kallas exempelvis också Julin eller Wolin.  
395 Harrisson 1998, s. 54. 
396 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV kap. 7. 
397 Foerster under utgivning, s. 22.  
398 Knytlingasaga, kap. 32.  
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på antal kyrkor. I Knytlingasagan tillkommer ett maktperspektiv, där konstrueras landskapet baserat 

på kyrkor och militär styrka. Det rör sig således också om en värdering av rummet. Det fysiska 

landskapet utgör icke-rum, med Marc Augés terminologi, för krönikörer som Adam av Bremen.399 

Rummet blir betydelsebärande först när det ordnats in i ett religiöst-ideologiskt ramverk. 

  Adams gesta återger således i hög grad en mental konstruktion av Norden. Inom ramen för detta 

utgör städerna en viktig beståndsdel för Adam. För Danmarks del skriver Adam om nio städer, 

mer än för Norge och Sverige tillsammans. Danmark framstår såldes som det nordiska land som 

blivit mest civiliserat och integrerat i Christianitas. I Norge finns visserligen bara två städer mot 

Sveriges fyra, men då bara Sigtuna och Skara av dessa fyra var faktiska städer och en av Norges 

städer var Trondheim, framstår dessa länder som ganska jämbördiga.  

 I tabellen sist i kapitlet (Tabell 1) visas en jämförelse av de stadsbegrepp som används om några 

olika städer, och hur sådana passager ser ut i källan. Som synes framstår en viss hierarki mellan 

städerna upptagna i tabellen. Trondheim nämns som civitas fem gånger och som metropolis en gång. 

Vid två tillfällen skrivs det uttryckligen att Trondheim är nordmännens huvudort och ledande 

samhälle. Tore Nyberg, som diskuterar de olika latinska begreppen, skriver att metropolis är en term 

som används framförallt om ärkebiskopsstäder. Trondheim blev dock inte ärkebiskopsstad förrän 

i mitten av 1100-talet, varför Nyberg menar att Adam i Trondheims fall låter kombinationen 

metropolis civitas betyda moderstad eller huvudstad.400 Trondheim konstrueras således som en andlig 

nod för det norska folket. Bortsett från Viken, som omnämns kortfattat, är Trondheim den enda 

och helt dominerande staden i Norge.  

 Efter Trondheim framstår Lund och Rethra som de mest framträdande städerna baserat på 

deras omnämnande. Båda benämns varsin gång som metropolis. I Lunds fall återfinns också 

kombinationen metropolis civitas och staden sägs vara Skånes ledande ort. Lund blev biskopsstift 

under Adams tid, men ärkebiskopsstift 1104. Adam tänker sig rimligen Lund som Skånes huvudort, 

snarare än Lund som ärkebiskopsstad. Rethra skildras hos Adam på ett liknande sätt som Uppsala, 

alltså som en hednisk bastion. En stor skillnad gentemot Uppsala är dock att Rethra kallas både 

civitas och till skillnad från Trondheim och Lund också benämns med ett ensamstående metropolis. 

Rethra beskrivs således med det begrepp som normalt avsåg en ärkebiskopsstad. Även Jumne och 

Demmin får hos Adam framskjutna platser. Båda beskrivs som civitas och till och med som urbs. 

Adam frångår således sin typiska stadskategorisering när det gäller dessa okristna städer. Tore 

Nyberg menar att urbs i Demminns och Jumnes fall rör sig om språklig variation.401 Dessutom 

tillskrivs de okristna städerna i regel alltid en funktion inom en kristen världsåskådning. Carl Fredrik 

Hallencreutz menar att Adam lägger sådan vikt vid just Rethra för att utmåla staden som en religiös 

motpol mot stiftet i Mecklenburg som Hamburg-Bremenstiftet hade satsat på. Adam framställer 

                                                 
399 Van Herck 2012, s. 18–19. 
400 Nyberg 1984, ss. 329, 334. 
401 Nyberg 1984, s. 330–331. 
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på samma sätt Uppsala som en hednisk motpol till Sigtuna. Hallencreutz menar vidare att Adam 

medvetet helt utelämnar de förkristna kultcentrumen i danska Lejre och det vendiska Arkona, 

eftersom Hamburg-Bremenstiftet inte var framträdande i kristnandet av dessa platser. Adam 

konstruerar således en rumslig ordning som i hög grad bygger på en dualistisk världsbild där 

kultcentra som Sigtuna och Uppsala står som motpoler, men baserar samtidigt denna ordning på 

Hamburg-Bremens missionshistoria.402  

 Likväl är det anmärkningsvärt att vendiska städer framställs som mycket mer betydelsefulla än 

hedniska platser i Norden, där Uppsala inte benämns som stad alls och Trondheim inte får någon 

hednisk motsatsstad. De vendiska städerna beskrivs även som större och viktigare än kristna civitas 

som Skara, Viken eller Hälsingland. Det är möjligt att Adam överdrev Rethras betydelse i syfte att 

framhäva behovet av ett starkt Hamburg-Bremenstift som motvikt mot Rethra, och naturligtvis är 

det också en möjlighet att de vendiska städernas närhet till Hamburg och Adams sannolika större 

kunskap om dem, innebär att de svårligen kan konstrueras som placerade vid ”världens ände”. 

Genom att beskriva Rethra som civitas och metropolis ges de okristna venderna dock ett visst 

”erkännande” som en delvis urbaniserad civilisation. Det innebär vidare ett förstärkande av 

konstruktionen av Norden som placerat vid världens yttersta rand och som i högre grad ociviliserat 

än vendernas länder.   

 Efter Lund och Rethra följer så Slesvig. Slesvig nämns som civitas fyra gånger. Som ett av 

Danmarks tidigaste stift och äldsta städer intar Slesvig en framträdande ställning. Vad som utskiljer 

Slesvig från de flesta städer i ”Historien om Hamburgstiftet” är att staden dyker upp mycket tidigt 

i historien, men då beskrivs som en ”plats”(locus) och som en ”hamn” (portus). Efter det att 

Danmark kristnats, så omnämns Slesvig alltid som en civitas. Slesvig förstås alltså i högre grad än 

andra städer som naturligt framvuxen, i den meningen att staden har en förhistoria som en central 

plats innan den kom att bli en kristen civitas. Tore Nyberg skriver att Danmarks tidigaste civitas kan 

ha haft specifika funktioner. Medan Ribe var ämnat för danerna, riktade sig Århus mot kristnandet 

av Norge och Slesvig riktades mot Östersjövärlden.403 Detta passar in med beskrivningen av Slesvig 

som en portus. I vilket fall framkommer hos Adam en viss ambivalens visavi Slesvig, som först 

efterhand ges en roll som civitas. 

 Därefter följer så Sigtuna, konsekvent omnämnt som civitas. Staden fungerade som diskuterats 

enligt tanken om en kristen bastion i landskapet. Den hade sin motpol i Uppsala. Det framstår som 

att varje civitas innehade en funktion i Adams missionshistoriska skildring. En civitas behövde inte 

ha tydliga geografiska gränser, däremot behövde den en biskop vars uppgift det var att upprätta en 

gudsstat inom sin civitas. Tore Nyberg skriver att de mer abstrakta betydelserna av begreppet civitias 

gick förlorade någon gång under 1100-talet och att detta visar sig genom att det i bevarade 

handskrifter av Adams gesta finns exempel på att senare författare har ”rättat” Adams uppgifter om 

                                                 
402 Hallencreutz 1984, s. 368–369. 
403 Nyberg 1984, s. 337. 
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att Viken och Hälsingland var civitas. Man har då ändrat till ”provins”, då civitas sannolikt kommit 

att bli synonymt med ordet ”stad”. Så var det emellertid inte på Adams tids.404  

 Ett tydligt exempel på Adams medvetenhet över de latinska termerna visar sig i fallet Birka. 

Adam vet sannolikt att Birka inte var någon stad under hans tid, och han kallar den för en oppidum, 

den mest världsliga beteckningen. Ingen annan nordisk stad eller plats benämns som oppidum i 

krönikan. I samband med att Adam skildrar missionshistorien i Birka, kopplad till Ansgar och fram 

till ärkebiskop Unni, omnämns Birka dock som en civitas. Dessutom, då Adam beskriver det 

planerade missionsarbetet kring Östersjön, får Birka epitetet metropolis. Birka skildras då som en 

planerad metropolis med syfte att vara centrum för kristnandet av Östersjöregionen och i polemik 

mot slavernas samhällen. Birka nämns istället som en civitas i samband med Ansgar mission där. 

När den fysiska platsen Birka nämns utan samband till missionen kallas den konsekvent för oppidum. 

Birka ges således funktioner inom olika typer av landskap. I det kulturella, praktiska landskapet var 

Birka en oppidum, en plats utan särskild betydelse. Inom ramen för ett föreställt missionslandskap 

uppgraderas Birka emellertid till civitas och metropolis.  

 Det sista stadsbegreppet, urbs, använder Adam aldrig om någon nordisk stad. Det visar att de 

nordiska städerna inte ”rankades” särskilt högt. Urbs används bland annat om Hamburg och 

Magdeburg. Den bild av Nordens första urbaniseringsfas som framkommer i Historien om 

Hamburgstiftet och dess biskopar från ca 1070, baseras på konstruktionen av Christianitas. Det 

förekommer mycket få uppgifter om hur stora städerna är eller hur de är organiserade. Adam av 

Bremen baserar sin rumsliga världsbild på ett antal andliga noder, vilka också kontrasteras mot 

hedniska motpoler. Vad som skildras i hans gesta är en uppsättning av platser som genom ett 

systematiskt språkbruk placeras in i ramen för en berättelse om kristendomens kamp och 

utbredning.  

  

                                                 
404 Nyberg 1984, s. 334. 



86 

Tabell 1. Jämförelse av stadsbegrepp av några städer 405 

Stad/Ort Beteckning Längre beteckning och källhänvisning 

Sigtuna Civitas 3 ggr. Civitas magna Sictone. Bok IV kap. 25 (Det stora samhället Sigtuna.) 
Sictona civitate. Bok IV kap.26 
Sictona civitate. Bok IV kap.29 (28) 

Trondheim Civitas 5 ggr. 
Metropolis 1 
ggr. 

Civitate magna […] Trondemnis. Bok II kap.62 (59) (Det stora samhället 
Trondheim.) 
Metropolis civitas Nortmannorum est Trondemnis Bok IV kap.33 (32) 
(Nordmännens största samhälle är Trondheim.) 
Civitatem quae Trondempnem dicitur. Bok IV kap.33 (32) (Det samhälle som 
heter Trondheim.) 
Civitate Trondemnis Bok IV kap.34 (33) 
Civitate Nortmannorum Trondemni. Bok IV kap.35 (34) (Nordmännens 
samhälle Trondheim.) 

Slesvig Civitas 4 ggr. 
Portus 1 ggr. 
Locus 1 ggr. 

Portu maritimo […] Sliaswig. Bok I kap.25 (27) (Hamnstaden Slesvig.)  
Loco qui dicitur Sliaswig. Bok I kap.41 (43) (En plats som kallas Slesvig.)  
[ei civitatem] Sliaswig. Bok II kap.56 (54) 
Sliaswig, civitas Saxonum Transalbianorum. Skolie 81 (82) (Slesvig, de trans-

albingiska saxarnas samhälle.)406 
Sliaswig […] civitas. Bok IV kap.1. 

Lund Civitas 3 ggr. 
Metropolis 1 
ggr.  

Civitas Lundona. Bok IV kap.5 
Metropolis civitas Lundona. (Dess ledande samhälle Lund.) Skolie 111. 
Civitas prima sconiae. (Skånes ledande samhälle.) Skolie 114 (113). 

Birka Oppidum 3 
ggr. 
Portus 2 ggr. 
Civitas 1 ggr. 
Metropolis 1 
ggr. 

Bircae opidi. Bok I kap.15 (17) 
Birca est oppidum Gothorum. Bok I kap.60 (62) 
Oppido Birca. Bok I kap.62 (64) 
Portum. Bok 1 kap. 60 (62) 
Ibi in Birca est portus sanctii. Skolie 217. 
Bircam […] metropolem […] contra civitatem Sclavorum. (Birka som huvudort. 
[gentemot slavernas samhälle]) Bok IV kap.20 
In qua civitate primum. (I detta samhälle.) Bok IV kap.20 

Rethra Civitas 3 ggr. 
Metropolis 1 
ggr. 

Inter quos medii et potentissimi omnium sunt Retharii, Civitas eorum 
vulgatissima Rethre, 
sedes ydolatriae. Templum ibi magnum constructumest demonibus, 
quorum princeps est Redigast. (Deras mycket kända samhälle är Rethra, som är 
ett säte för avgudadyrkan. Där har uppförts ett tempel åt avgudarna, av vilka 
Radegast är den förnämste.) Bok II kap. 21 (18) 
Civitas ipsa novem portas habet (Själva samhället har nio portar). Bok II kap. 21 
(18) 
Caput vero eius desectum, quod paganiconto praefigentes in titulum victoriae, 
deo suo Redigast immolarunt. Haec in metropoli Sclavorum Rethre gesta sunt 4. 
Idus Novembris. (Hans huvud skars av, och hedningarna fäste det på en stake 
som ett segertecken och offrade det till sin gud Radegast. Detta hände den 10 

november i slavernas huvudort Rethra.) Bok III kap. 51 (50)407 
Civitatem Rethre. Skolie 71. 

 

  

                                                 
405 Den första referensen går till den svenska översättningen, hänvisningar inom parentes går till den latinska utgåvan.  
406 Adam skriver här ”civitas Saxonum Transalbianorum”, vilket jag ordagrant återgivit med ”trans-albingiska 
saxarnas samhälle”. I 1984 års översättning har författarna varit mer förklarande och översatt stycket till ”samhälle i 
Sachsen, norr om Elbe”. 
407 Detta kapitel handlar om biskopen Johannes som blivit tillfångatagen i Mecklenburg och ”sparad till segerfesten”. 
Han blev släpad genom alla slavernas samhällen och pryglad. Då han inte gav upp sin tro, blev hans händer och 
fötter avhuggna och hans kropp utkastad på gatan, innan hans huvud skars av. Han blev således martyr. Denna 
berättelse ingår i en rad av olyckor som drabbade de kristna under slaviska härjningståg, enligt Adam av Bremen. Bok 
III kap. 50–51. 
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3.4.2. Snorri Sturlusons stadslandskap 

Skälvande inför Ditt mysteriums outrannsakliga kraft, bönfaller vi Dig, Allsmäktige Fader, att du 

helgar dessa skapade varelser, utvalda till det heliga offret åt Kristi blod och kött i himlen, och att 

du låter Olav, den helige Kungen och Martyren medla för oss, så att vi kunna nå frälsning till liv 

och själ.408 

Snorri Sturluson författade sina texter i början på 1200-talet. Även om Norden knappast var en 

urbaniserad region under denna tid så hade ändå ett antal av de tidigaste städerna blivit väl 

etablerade i samhället. Vid första anblick synes Snorri ha ett mycket annorlunda förhållande till 

städer jämfört med Adam av Bremen. Språket och den kulturella/religiösa kontexten skiljde dem 

åt. Trots Snorris upptagenhet vid det fornnordiska och den mindre urbaniserade kontext han 

verkade i, var han emellertid väl bevandrad i klassisk och kristen lärdom. Vid närmare granskning 

placerar även Snorri in staden som fenomen, och Trondheim i synnerhet, i en sakral kontext. 

Snorris tendens som kungahistoriker innebär att hans fokus ligger på de norska kungarnas 

handlingar och att även städerna knyts till kungamakten. Han berör få städer utanför Norge, och 

när han så gör är det framförallt i samband med norska kungar. Bland de icke-norska städer Snorri 

avhandlar utmärker sig Sigtuna som den sannolikt viktigaste. Genom Snorri etableras en koppling 

mellan Sigtuna, Trondheim och den antika världen, konstruerad genom Snorris tolkning av 

asagudarnas utvandring från Troja. Utöver Sigtuna nämns bland kort Holmgård och ett par danska 

städer från det nordiska området.409 Snorri berör, intressant nog, inga vendiska städer. Dock 

nämner han en rad städer kring medelhavet, som dyker upp i samband med att norska kungar som 

Sigurd Jorsalafar (Jerusalemsfararen) färdas i området. Dessa städer berörs inte i uppsatsen.  

Mest framträdande i Snorris stadsskildringar är delvis hans koppling till den förkristna 

gudavärlden som diskuterats i samband med kapitlen om Sigtuna och Trondheim, samt hans 

tendens att låta kungar agera stadsgrundare. Snorri Sturluson låter exempelvis Olav den helige 

grunda Sarpsborg410, Harald Sigurdsson grunda Oslo411 och Olav Kyrre grunda Bergen412. Om 

Sigurd Jorsalafar berättar Snorri att han stärker Kungahälla så till den grad att det blir den 

mäktigaste platsen i Norge och kungens insatser kan därför jämföras med en stadsgrundning.413 

 Jämför man några stadsgrundningar i Heimskringla framkommer några återkommande inslag. 

När kung Olav Haraldsson (den helige) anlägger Sarpsborg förtäljer Snorri Sturluson om det enligt 

följande: 

                                                 
408 The Red Book of Derby, citerad ur Lidén 1997, s. 26. 
409 Homgård nämns när Magnus Olavsson, son till Olav den helige, färdas från Homgård via Sigtuna till Trondheim. 
Nordiska kungasagor 3: Magnus den godes saga, kap. 1. Snorri nämner Viborg i Magnus den godes saga, kap. 21, men i 
övrigt är det framförallt Slesvig som nämns av danska städer. 
410 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga, kap. 61. 
411 Nordiska kungasagor 3: Harald Sigurdssons saga, kap. 58.  
412 Nordiska kungasagor 3: Olav Kyrres saga, kap. 2. 
413 Nordiska kungasagor 3: Magnussönernas saga, kap. 32. 
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När sommaren led mot sitt slut återvände han norrut till Viken och styrde upp i Raumälven. Där 

finns en stor fors som heter Sarp. Norr om forsen sträcker sig ett näs ut i älven. Kungen lät bygga 

en vall tvärs över näset med sten, torv och stockar och utanför vallen lät han gräva ett dike. Det 

blev en stor jordbefästning och innanför befästningen ställde han i ordning en handelsplats 

[kaupstaðar]. Han lät resa en kungsgård och byggde en Mariakyrka. Han lätt dessutom märka ut 

tomter till andra gårdar och lät män bebygga dem.414 

Skildringen liknar både den grundläggning och den återbyggnad av Trondheim som Olav 

Tryggvason respektive Olav Haraldsson genomförde och som diskuterats tidigare. I ovanstående 

passus kommer alltså först en befästning. Som tagits upp kunde vallar och diken fungera som 

befästningar likaväl som gränsmarkörer i landskapet. Därefter ställde kungen i ”ordning en 

handelsplats”, reste en kungsgård, en kyrka och märkte ut tomter till gårdar. Denna mall följs med 

mindre avvikelser i samtliga stadsgrundningar i Heimskringla. Kungen är i regel fysiskt på plats vid 

grundläggningen. Snorri knyter således stadsgrundandet till det goda styret och kungens insats kan 

tolkas som en strategi för att skapa ordning i rummet. 

 När kung Harald Sigurdsson anlägger en stad gick det enligt Snorri till enligt följanden:  

Kung Harald lät bygga en handelsplats österut i Oslo [lét reisa kaupstað austr í Osló] och var ofta 

där, eftersom det var lätt att samla in förråd där och där fanns stora landområden omkring. Där 

satt han väl till för att skydda landet mot daner och även för att angripa Danmark.415 

Även Oslo kallas här för en handelsplats, men Snorris skildring är tydlig med att staden anlades på 

grund av strategiska och krigiska skäl. Olav Kyrre grundar enligt sagan staden Bergen. Snorri 

berättar att: 

Kung Olav grundlade en handelsplats i Bergen. Där samlades genast många rika män och köpmän 

från andra länder seglade dit. Han lät bygga grunden till den stora stenkyrkan, Kristuskyrkan. Det 

blev inte mycket byggt på den, men träkyrkan byggde han färdig.416  

Här är skildringen något knapphändig. I Bergens skildras att staden hade en viktig funktion inom 

handeln samt att kungen lade grunden för Kristuskyrkan i staden. Staden blev framgångsrik och 

kom så småningom att ersätta Trondheim som Norges administrativa huvudstad.417 Betraktas de 

enskilda nya städerna inom ett större mönster, märks en tydlig rumslig förskjutning över tid. För 

900- och tidigt 1000-tal skildrar Snorri en kamp mellan aristokratins gårdar och Olavs Trondheim. 

I sagorna om Harald Sigurdsson, Olav Kyrre och Magnussönerna ligger det rumsliga fokuset på 

städer. I det ambulerande kungaväldet upprättade kungarna sina maktcentra på olika platser, och 

det framgår tydligt att dessa centra framgent var städer. Magnus Olavsson, som efterföljde Olav 

den helige och vars ställning var avhängig faderns helgonstatus, byggde ut och sakraliserade 

                                                 
414 Nordiska kungasagor 2: Olav den heliges saga, kap. 61. 
415 Nordiska kungasagor 3: Harald Sigurdssons saga, kap. 60. 
416Nordiska kungasagor 3: Olav Kyrres saga, kap. 2. 
417 Blom 1956, s. 181. 
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Trondheim. Detta gjorde även den nästföljande kungen Harald Sigurdsson, som också grundar 

Oslo. Därefter grundar Olav Kyrre Bergen som snabbt blev framgångsrik och kom att ersätta 

Trondheim som kunglig huvudstad, medan Trondheim snarare kom att bli ärkebiskopens stad och 

rikets ideologiska och religiösa centralpunkt.418 Möjligen var det också en medveten strategi från 

kungarna att anlägga ”egna” städer som maktbaser. Det skulle kunna bero på att de därmed 

imiterade Olav den helige i syfte att förknippas med en egen stad på liknande sätt som 

helgonkungen. Då Trondheim alltmer uppfattades som Olav den heliges eviga stad kunde ingen 

kung hoppas på att få sin maktställning tydligt förknippad med Trondheim. Tendensen att kungar 

i hög utsträckning söker territorialisera sina maktanspråk till städer märks även i Saxos krönika, 

som ska diskuteras i nästa kapitel. Bland Snorris sagor är fenomenet kanske som tydligast skildrat 

i Kungahällas fall.   

 Kung Sigurd Jorsalafar gav sig iväg med en flotta från Bergen år 1108. Tre år senare ankom 

norrmännen det heliga landet. På vägen hade de bland annat kämpat mot muslimerna på den 

iberiska halvön.419 I ”Jorsalaland” får kung Sigurd träffa kungen av Jerusalem, Baldvine (Balduin 

I). Av honom mottager Sigurd flera reliker, bland annat som tack för hjälpen då de norska 

korsfararna hjälpte till att erövra Sidon. Den förnämsta av reliker är en flisa av det sanna korset. 

Snorri berättar:  

Sedan gavs denna heliga relikt till kung Sigurd efter att han och tolv andra män hade svurit på att 

han skulle verka för kristendomen med all sin kraft och instifta en ärkebiskopsstol i landet om han 

kunde. Han lovade att det heliga korset skulle förvaras där som kung Olav den helige vilade och 

han skulle införa och själv betala tionde.420 

Kung Sigurd bröt detta löfte. När han återkom till Norge placerade han istället reliken i Kungahälla. 

Sigurd nämns inte som grundare av Kungahälla, staden hade funnits sen tidigare men levt en 

undanskymd tillvaro i Snorris sagor. Nu skriver den isländske krönikören att Sigurd: 

[s]att länge i Konungahälla och stärkte denna handelsplats mycket. Där byggde han en stor borg 

och lät gräva en stor vallgrav runt den. Den var byggd av jord och sten. Han lät bygga hus i borgen 

och en kyrka. Det heliga korset lät han vara i Konungahälla och därmed höll han inte den ed som 

han svor i Jorsalaland. Men han samlade in tionde och gjorde det mesta av det som han hade svurit 

att göra. När han satte det heliga korset österut vid landets gräns trodde han att det skulle värna 

hela landet, men det var ett mycket dåligt beslut att sätta den heliga reliken så nära hedniska 

människor, som det sedan visade sig.421 

Enligt Snorri tog alltså kung Sigurd upp sin maktposition i Kungahälla. Där satte han upp den 

värdefulla reliken, flisan av Kristi kors som Snorri kallar för ”det heliga korset”, som skydd vid 

                                                 
418 Blom 1995, s. 252. 
419 Nordiska kungasagor 3: Magnussönernas saga, kap. 5. 
420 Nordiska kungasagor 3: Magnussönernas saga, kap. 11. 
421 Nordiska kungasagor 3: Magnussönernas saga, kap. 19 
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Norges kanske mest utsatta gränsområde. Snorri återkommer senare till Kungahälla och skildrar 

ovanligt ingående hur staden gestaltade sig: 

 [k]ung Sigurd lät stärka handelsplatsen i Konungahälla så mycket att det var den mäktigaste 

platsen i Norge. Han var länge där för att skydda gränsen. Han lät bygga en kungsgård i borgen 

[…] Där i borgen lät kung Sigurd bygga Korskyrkan. Det var en träkyrka, byggd med gott virke 

och kunnande. […] Där lät kung Sigurd sedan förvara det heliga korset och många andra heliga 

reliker. Den kallades Kastalakyrkan. Framför altaret ställde han en tavla som han hade låtit göra i 

Grekland. Den var gjord av koppar och silver och vackert förgylld, prydd med metaller och 

ädelstenar. Där fanns en kista som den danske kungen Erik emune hade sänt till kung Sigurd och 

en plenarius skriven med gyllene bokstäver som patriarken hade givit honom.422 

Snorri fortsätter här att skildra hur kung Sigurd ”stärkte” Kungahälla. Detta gjordes genom att 

sakralisera platsen och därigenom koppla den till den kristna ordningen. Tre vintrar senare dog 

kung Sigurd och venderna anföll och brände Kungahälla. Deras kung, Rettibur, plundrade 

korskyrkan och det heliga korset togs därifrån.423 Snorri skriver att ”handelsplatsen Konungahälla 

har aldrig fått samma storhet som den en gång hade.”424 

 Arkeologiska utgrävningar företagna vid Kungahälla har indikerat att staden var en rik 

handelsstad under 1200-talet, alltså den tid då Snorri var verksam och hävdade att staden redan sett 

sina bästa dagar. Från det tidiga 1100-talet, den tid då Sigurd Jorsalafar enligt Snorri förvandlade 

Kungahälla till ”den mäktigaste platsen i Norge”, har arkeologerna däremot inte funnit lika tydliga 

spår av rikedom eller omfattande handel. Diskrepansen mellan arkeologiska och skriftliga källor 

leder Lars Hermanson att föreslå att Kungahällas storhet i Snorris mening inte låg i ekonomiskt 

välstånd utan i det att det var kungens maktbas. Hermanson menar att Kungahälla fungerade som 

den centrala platsen i Sigurds politiska nätverk och att staden kan varit utgångspunkt för Kalmare 

ledung, ett krigsföretag som i medeltida källor beskrivs som ett korståg mot ett okristet Småland. 

Kungahälla kan således ha varit Sigurds stödjepunkt i en militär mätning med venderna om 

herraväldet över de södra delarna av Sverige.425 I realiteten hade smålänningarna sannolikt varit 

kristna sedan länge, men korstågsretoriken var ett central inslag i den medeltida krigföringen då 

krig på så vis legitimeras genom att knytas till en dualistisk, himmelsk ordning. Enligt Nils 

Blomkvist kan trakten kring Kalmarsund (staden Kalmar fanns inte före 1200-talet) ha kontrollerats 

av venderna. Även Öland och Gotland kan ha varit tributskyldiga under venderna omkring 1120-

1130, enligt Blomkvist.426 Kalmare ledung skulle således vara en del av de många vendiska krigen 

under 1100-talet, som i källorna betraktas som korståg. Kungahälla, förstärkt med kristna reliker, 

skulle således fungera både som en gränsfästning och utgångspunkt för anfall mot venderna. 

                                                 
422 Nordiska kungasagor 3: Magnussönernas saga, kap. 32. 
423 Nordiska kungasagor 3: Magnus den blindes och Harald Gilles saga, kap. 10–11. 
424 Nordiska kungasagor 3: Magnus den blindes och Harald Gilles saga, kap. 12. 
425 Hermanson 2009b, s. 43–57. 
426 Blomkvist 2005, s. 309–319.  
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 Enligt Snorri Sturluson var det ett ansenligt uppbåd som venderna överföll Kungahälla med, 

bland annat medtog de stridshästar på sina skepp. Han skildrar inget vunnet byte förutom det heliga 

korset, som venderna behandlade med respekt och förde med sig hem.427 Slaget som venderna 

riktade mot den norska kungamakten kan således förstås inom ramen för den rituella krigföring 

som Sundqvist diskuterat framförallt i samband med okristen tid.428 I kung Sigurds omvandling av 

Kungahälla till en militär stödjepunkt ingick alltså en religiös dimension, i likhet med hur Slesvig 

tycks ha konstruerats som en kristen gränsstad under samma tid. Kungahälla kan således ha 

uppfattats som ett frontier society vid Christianitas gräns. Att venderna erövrar det heliga korset tyder 

på att striden om Kungahälla fördes även på en kosmisk nivå, anfallet var ett slag mot den kristna 

ordningen som upprätthölls av Kungahälla. Det ritualiserade kriget om att kontrollera rummet 

påminner om stridigheterna i Tröndelag som tidigare tagits upp, i vilka Olav den heliga erövrade 

hedniska kultföremål från Ladejarlarna. Vendernas anfall mot en helig plats med symbolisk 

betydelse i en kristen ordning påminner även om hur Saxo Grammaticus skildrar det danska anfallet 

mot det vendiska Arkona, vilket tas upp i nästa kapitel.  

 Konstruerandet av Kungahälla som en andlig och kunglig nod i landskapet kan även tolkas inom 

det generella mönster av stadsgrundningar som Snorri Sturluson målar upp. Sigurd Jorsalafar delade 

regentskapet av Norge med sin bror Eystein. Snorri skriver om kung Eystein att denne: 

hade gjort mycket i landet som var till nytta, medan kung Sigurd var ute på färden. Han grundlade 

Munkliv på Nordnäs i Bergen och gav mycket gods till detta. Där lät han bygga Mikaelskyrkan, en 

hedersam stenkyrka. Han lät även bygga Apostelkyrkan i trä på kungsgården. Där lät han också 

bygga en stor hall, det mest hedrande trähus som har byggts i Norge. Han lät också bygga en kyrka 

på Agdersnäs, liksom en befästning och hamn där det tidigare inte fanns någon landningsplats. 

Han lät även bygga Nikolaskyrkan på kungsgården i Nidaros och den byggnaden var mycket 

påkostad med sniderier och annat hantverk. Han lät även bygga en kyrka i Vågan i Halogaland och 

lade även till gods.429 

Relationer mellan samkungarna var kylig. Vid ett tillfälle utbröt ett gräl mellan dem båda om vem 

som utfört de största dåden. Sigurd berättar om de strider han vunnit på sina färder, och vilka byten 

han fört med sig hem. På detta svarar Eystein att han rest fem kyrkor från grunden och byggt en 

hamn medan ”du gav blåmän till Fan i Särkland. Jag tycker inte att det var till gagn för vårt rike.”430 

Det framgår således att de båda kungarna såg sig som konkurrenter till makten och söker legitimera 

sina anspråk. Detta gör Eystein framförallt genom att bygga kyrkor, handlingar som Snorri ger ett 

gott omdöme i sagan. Eysteins bas är Bergen, där han också uppför de flesta kyrkorna. Sigurd å 

andra sidan väljer att knyta sin ställning till Kungahälla, som han ”förstärker” med värdefulla reliker. 

Möjligen uppfattade Sigurd det som att Trondheim redan var alltför starkt förknippat med Olav 

den helige, varför han bröt sitt löfte om att placera den heliga reliken där och istället använde den 

                                                 
427 Nordiska kungasagor 3: Magnus den blindes och Harald Gilles saga, kap. 11; Hermanson 2009b, s. 43–57. 
428 Sundqvist 2015, s. 113–135. 
429 Nordiska kungasagor 3: Magnussönernas saga, kap. 14. 
430 Nordiska kungasagor 3: Magnussöndernas saga, kap. 21. 
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för att etablera Kungahälla som ett kristet gränssamfund. Genom att i likhet med Knud Lavard i 

Slesvig framstå som försvarare av en gränsstad och upprätthållare av det kristna kosmos skulle 

Sigurd kunna legitimera sin ställning. 

Sammanfattningsvis konstruerar Snorri således en rumslig ordning som i hög grad vilar på 

städer, vilka han knyter till en helig ordning som upprättas av en rättrådig kristen kung. Att grunda 

städer framställs som en kunglig dygd och ett sätt att manifestera den gudomliga ordningen. I en 

mångtydig passus i Snorres Edda framställs en koppling mellan Kristus och upprättandet av heliga 

platser: 

Hur skall man känneteckna Kristus? Genom att kalla honom himlens och jordens, änglarnas och 

solens skapare, världens och himmelrikets och änglarnas styresman, himlens, solens och änglarnas, 

Jerusalems, Jordans eller Greklands kung, apostlarnas och de heliga männens härskare. De gamla 

skalderna har kännetecknat honom med Urds brunn och Rom, som Eilif Gudrunsson diktade: 

Så har Roms mäktiga kung ökat sin 

makt i bergshedens gudars [jättarnas] 

länder. Han sägs sitta söderut 

vid Urds brunn [Jerusalem; Rom?]. 

Så diktade Skapte Toroddsson: 

 Munkarnas härskares makt är den 

högsta. Gud styr de flesta ting. Den 

mäktige Kristus skapade hela världen 

och reste Roms hall.431 

Att Kristus i citatet ”kännetecknas med” Urds brunn och sägs ”resa Roms hall” kan tolkas som att 

det är en helig handling att förknippas med och anlägga dessa platser, vilket vidare kan tolkas som 

att grundandet av städer av en kristen kung av Snorri betraktas som en helig handling som syftar 

till att manifestera ett gudsrike på jorden. Således skildras i Heimskringla hur uppbyggandet av 

kunglig makt i hög grad knöts till materiella projekt som att anlägga ”egna” städer eller sakralisera 

befintliga städer med kyrkor och reliker. Snorri framställer det som att kungarna vinnlägger sig om 

att territorialisera sin maktställning till vissa städer. Detta får en religiös dimension genom att kyrkor 

och reliker knyter staden och kungen till den kristna ordningen. Städerna fungerade således som 

manifestationer av kunglig makt och kristen ideologi i landskapet. Denna rumsliga dimension av 

de materiella projekten passar ihop med hur Lihammer och Hansson har diskuterat det medeltida 

                                                 
431 Snorres Edda. Skaldskapens språk, 52. 
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landskapet som ett medium för ett maktspråk och maktanspråk.432 Snorris skildringar av 

konstruktionen av ett sakralt stadsrum i Trondheim liksom konstruktionen av Kungahälla som en 

kristen gränsstad kan tolkas som att islänningen, som sannolikt figurerade i den minst andliga 

kontexten jämfört med Adam och Saxo, ger uttryck för en rumslig ordning som i hög grad baseras 

på en teologisk världsåskådning. 

3.4.3. Saxo Grammaticus stadslandskap 

Når jag ser fjenderne kaste sig over Herrens by, kan jeg ikke holde inde med at råbe. Jeg råber i 

min sjaels bitterhed, ansporet af de smertens traengsler, som bringer tristhed, og mens jeg skriver, 

ødelægger en strøm af tårer brevets side. Jerusalem er faldet. Hør hele jorden og alle, som bor på 

den: Tål ikke, at overgrebet på Kristus forbliver uhævnet længe.433 

Saxo Grammaticus rörde sig i en mer urbaniserad kontext än Snorri. I hans gesta figurerar ett stort 

antal danska städer. Till skillnad från Snorri skildrar Saxo i princip aldrig några grundningar av 

städer. Istället tycks han betrakta det urbaniserade samhället som givet sedan gammalt i Danmark. 

Sannolikt har detta sin förklaring i att Saxo konstruerar sin samtid i relation till den antika världen, 

med särskilt fokus på det romerska riket. Thomas Foerster hävdar att Saxo framställer Danmark 

som en nordisk motsvarighet till romarriket. Detta framträder bland annat i Saxos skildring av det 

danska sjöväldet, som sträckte sig från de brittiska öarna och in i Östersjön med det danska riket 

som centrum. Den danska överhögheten på havet porträtteras i Danmarkshistorien som en 

motsvarighet till romarnas mare nostrum. Även litterärt, med ett överflöd av referenser till romerska 

författare, upprätthåller Saxo ett samband mellan den antika världen och det medeltida danska 

riket.434 

 Genom att på detta sätt framställa Danmark som Nordens romerska rike gör Saxo en liknande 

koppling till ett antikt arv som den Snorri upprättar. Kopplingen upprättas dock på ett mer direkt 

sätt. Den fornnordiska religionen och kopplingen mellan danska städer och från Troja utvandrade 

asagudarna är mer nedtonad hos Saxo. Danmark som en arvtagare till den antika kulturen och en 

motsvarighet till det romerska riket är mer intressant för Saxo.435 Inkluderat i föreställningen av ett 

Danmark baserat på romersk modell är konstruktionen av ett urbaniserat samhälle. Den litterära 

konstruktionen var inte väsensskild från verkligheten; Saxos Danmark var i högre grad urbaniserat 

än Snorris Norge. En företeelse som skiljer som skiljer de bådas verk åt är exempelvis att det i 

Saxos verk talas om borgare (ciuis).436 

                                                 
432 Lihammer 2007, s. 43; Hansson 2009, s. 129. 
433 Utdrag ur påvens brev med anledning av Jerusalems fall för Saladin 1187, med uppmaning om att återta den 
heliga staden. Påvens sändebud läste upp brevet för kung Knud VI och dennes hov när de firade julgille i Odense. 
Citerad ur Jensen 2011, s. 438–439. 
434 Foerster under utgivning, s. 27–29. 
435 Foerster under utgivning, s. 27–31. 
436 T.ex. Odenses borgare i Gesta Danorum, bind 2, ellevte bog, kap. 15,3. 
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Att Saxo skildrar det danska riket som uråldrigt, och dessutom med en mytisk gyllene forntid 

men i Saxos egen tid alltmera satt i förfall, kan dock vara en förklaring till hans ointresse av att 

förklara hur och när städerna uppkom. Bland de tidigaste danska ”städerna” Saxo nämner finns 

Lejre och Roskilde. Lejre var en av det förkristna Danmarks viktigaste orter. Enligt den anonymt 

författade Sköldungasagan437 var Lejre säte för sköldungaätten, som härstammade från Oden. Till 

ätten hörde Rolf krake, som enligt Saxo grundade staden Lejre. Detta är samtidigt som Frej (Frö) 

slår sig ner i landskapet kring Sigtuna.438 Saxo skriver mer kortfattat om de förkristna myterna än 

Snorri, men han kände tveklöst till dem och låter alltså skildra Lejre som en stad grundad av en 

ättling till gudarna. I Snorris Ynglingasaga placeras Lejre mer utförligt in det mytiska, kosmiska 

landskapet. Där berättas om hur Rolf krake var hos kung Adils i Uppsala. Banden är täta mellan 

svearnas och danernas sagokungar, samtidigt som asagudarna aktivt ingriper i handlingen. Även i 

Ynglingasagan framställs Lejre som en kunglig stad.439 Saxo skriver att Lejre var ”en by som Rolf 

havde anlagt og smykket med rigets fornemste skatte, og som overstrålede alle nabolandenes byer 

med den respekt der stod om den som kongeligt anlæg og residens.”440 Lejre skildras således som 

kunglig manifestation av makt och rikedom, och som grundad under mytisk tid. Som Hallencreutz 

noterat nämner inte Adam av Bremen Lejre alls då staden saknade syfte i hans framställning av 

Hamburgstiftets insatser.441 Att Saxo skildrar Lejre som en förkristen stad, förknippad med 

asagudarna och kungen Rolf krake, tyder på att staden hade en funktion för Saxo. Denna skulle 

kunna vara att förankra det danska stadsväsendet i mytisk tid koppla det till en kosmisk ordning, i 

likhet med hur Snorri framställer Fornsigtuna. 

 Omkring åtta kilometer från Lejre ligger Roskilde, en av de viktigaste städerna i det 

tidigmedeltida Danmark. I forskningen har det föreslagits att Roskilde anlades som en 

manifestation av den nya kristna ordningen. Anne Lihammer skriver att genom anläggandet av en 

ny stad alldeles i närheten av den hedniska kungliga staden Lejre kunde den nya ideologin skrivas 

in i landskapet, samtidigt som Roskilde möjligen kunde överta något av Lejres anseende.442 

Förhållandena liknar relationen mellan Fornsigtuna och Sigtuna, och indikerar att Roskildes 

anläggande liksom Sigtunas i källorna konstrueras som en fortsättning av en befintlig urban kultur. 

I Roskildes fall nämner Saxo undantagsvis grundaren av staden, nämligen Roe, sonson till den 

mycket framstående sagokungen Frode. Frodes tid vid makten framställer Saxo som en gyllene era 

av fred och välstånd, vilket kan tolkas som en parallell till den romerska pax romanum. Lejre och 

Roskilde förknippas således båda med kungligt styre. Till skillnad från sköldungarnas Lejre, skildrar 

Saxo sedermera hur Roskilde utvecklas till en kristen stad. Harald Blåtand sägs ha uppfört en kyrka 

                                                 
437 Sannolikt isländsk och tillkommen omkring 1200. 
438 Gesta Danorum, bind 1, anden bog, kap. 5,2, 7,1; tredje bog, kap. 2,13; fjerde bog, kap. 3,1. 
439 Nordiska kungasagor 1: Ynglingasagan, kap. 29–30. 
440 Gesta Danorum, bind 1, anden bog, kap. 7,1.  
441 Hallencreutz 1984, s. 368–369. 
442 Lihammer 2007, s. 181. 
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i staden och gravsatts i denna. Roskilde ska därefter ha byggts ut av Sven Tveskägg, som begravdes 

i samma kyrka som sin far Harald.443  

 Roskilde skildras således som en stad där kungamakten och den kristna ordningen fick ett tidigt 

fäste. Staden blir också biskopssäte under tidigt 1000-tal, och kyrkan i staden blir således domkyrka. 

Kung Svend Estridsen kallar enligt Saxo staden för helig och förklarar att han vill bli begraven där: 

”[d]ette hellige sted havde kongene nemlig fra gammel tid sat meget højt, og ligesom det var deres 

sæde mens de levede, var det blevet sædvane at de fik deres grav der når de døde.”444 I mitten på 

1100-talet befästs Roskilde med stadsmur under kung Sven Grathe. Staden är vid tiden indragen i 

stridigheterna mot venderna. Som Jensen diskuterat, militariserades staden vid denna tid och 

huserade en stadsmilis som angrep venderna och befriade kristna fångar.445 

 En annan dansk stad som grundades under den första urbaniseringsfasen och utvecklades från 

att förknippas med hednisk kult till en kristen nod var Odense. Staden förknippas i flera källor med 

asatron. Enligt Ynglingasagan tog Oden sitt säte där när han utvandrat från Troja och innan han 

senare fortsatte till Gamla Sigtuna: ”[s]edan drog han [Oden] norrut till havet och tog sig en boplats 

på en ö. Där heter det nu Odensö på Fyn.”446. Hos Adam av Bremen betraktas staden trots sin 

starka koppling till Oden snart som en viktig kristen stad, han redogör för Harald Blåtands 

kyrkbyggen i Roskilde och Odense och benämner Odense som en civitas magna.447 Saxo nämner, 

något förvånande, inget om Odenses äldsta tid. Hos honom träder Odense in i handingen i 

samband med att kung Knud IV mördas i S:t Albani kyrka i Odense år 1086. Kung Knud hade 

tagit sin tillflykt till kyrkan, och att bryta mot gudsfriden genom att mörda honom ges ett hårt 

omdöme av Saxo. Saxo skriver vidare att Knuds helighet genast blev uppenbar efter hans 

martyrskap. Knuds bror och den senare kungen Erik Ejegod, arbetade för att få Knud 

helgonförklarad och lyckades med detta. Saxo kallar Knud den helige för martyr och en Guds 

stridsman.448 Tämligen omedelbart efter mordet avlöses S:t Albani kyrka av en ny kyrka. Kung 

Knud kanoniserades 1101 av påven och den nya kyrkan kom att kallas sankt Knuds kyrka. Om 

Knud den heliges relation till Odense skriver Saxo att:  

hans helgenstatus fras it udspring i denne lille by kastet sit lys over næsten den ganske verden. 

Hans kult, der først blev optaget af byens borgere, har gradvist bredt sig overalt. Hans liv såvel 

som hans miraklers kraft, som først blev holdt i ære af Odensens egne borgere, har også kirken i 

almindelighed erklæret hellig.449 

                                                 
443 Gesta Danorum, bind 1, tiende bog, kap. 8,4, 9,1.  
444 Gesta Danorum, bind 2, ellevte bog, kap. 9,1.  
445 Jensen 2011, s. 329–330; Bysted & Selch Jensen & Jensen & Lind 2012, s. 117–118. 
446 Nordiska kungasagor 1: Ynglingasagan kap. 5. 
447 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Bok II, kap. 25–26, 34, bok IV, kap. 4. 
448 Gesta Danorum, bind 2, ellevte bog, kap. 14,12–14,15, 15,1.  
449 Gesta Danorum, bind 2, ellevte bog, kap. 15,3.  
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Enligt Saxo spreds alltså kulten av Knud den helige från Odense till ”nästan hela världen”. 

Dessutom hävdar han att det var stadens borgare som var den drivande kraften bakom detta, vilket 

innebär att Saxo ger helgonkulten en folklig förankring. Hos Saxo framstår därefter Knud inte bara 

som staden Odenses beskyddare, utan som en patron för hela det danska folket.450 Odense lanserar 

således som ett sakralt nav för det danska folket, vilket liknar funktionen som Trondheim under 

samma tid enligt Adam av Bremen innehade för norrmännen.451 Knutskulten och Odense kom 

emellertid inte att få samma genomslag som Olavskulten och Trondheim. Dock framträder ett 

mönster som i grova drag gäller både för Snorris och Saxos konstruktioner av de tidigaste städerna. 

Betraktas källorna sammantaget så sätts Sigtuna, Trondheim, Roskilde och Odense alla i någon 

mån i förbindelse med Odens utvandring från Troja, förkristen kult och kungliga kyrkbyggen. 

Städerna ges funktioner som betydelsebärande noder i landskapet, som ideologiska 

manifestationer.  

 Liksom hos Snorri, så framträder i Saxos gesta hur kungar nyttjar städer som maktbaser. Kung 

Erik Ejegod, Knut den heliges bror, bedrev krig mot venderna och genomförde en pilgrimsresa till 

det heliga landet. Emellertid nådde han inte fram utan dog på Cypern år 1103, där han också blev 

begravd. Under resans gång passerade han dock Konstantinopel, och skickade värdefulla reliker 

därifrån till Danmark. Relikerna placerades i de viktiga andliga städerna Lund och Roskilde, men 

även i det tämligen anonyma Slangerup som var kung Eriks födelsestad. Saxo berättar att Erik 

Ejegod grundat en kyrka i Slangerup och att altaret placerats just där Eriks mor satte honom till 

världen. Relikerna som anlände Slangerup var ben från sankt Nikolaus och en flisa från Kristi 

kors.452 Detta skulle varit mycket betydelsefulla reliker för vilken nordisk stad som helst, och då 

inte minst för en mindre stad som Slangerup. En flisa från Kristi kors var den viktigaste bland de 

reliker som Sigurd Jorsalafar ett par decennier senare placerat i Kungahälla för att värna gränsstaden 

mot venderna. Då Erik aldrig återkom till Slangerup går det bara att spekulera i hans planer för 

staden. Mot bakgrund av hur norska kungar som Sigurd Jorsalafar sökte stärka sina maktanspråk 

framstår det dock som rimligt att kung Erik ville heliggöra Slangerup och därigenom kontrollera 

den rumsliga ordningen. Då hans bror kanoniserades och lanserades som Odenses skyddshelgon 

kan det betraktas som än mer sannolikt att Erik Ejegod aktivt ville manifestera och territorialisera 

sin maktställning till en egen stad.  

 Under 1100-talet tillkom ytterligare ett danskt helgon med namnet Knud, nämligen Erik 

Ejegods son Knud Lavard. Hans bas var, som diskuterats, framförallt i Slesvig där han gjorde sig 

känd som stadens beskyddare mot venderna. Efter sin död kom han att begravas i Ringsted, vilket 

innebar att hans kult riktades dit. Knud Lavards framgångsrika krigståg, och förstås det faktum att 

han var Erik Ejegods son, gjorde att han sågs som en potentiell utmanare till tronen, vilket möjligen 

                                                 
450 Gesta Danorum, bind 2, ellevte bog, kap.15,3.  
451 Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV, kap. 33. 
452 Gesta Danorum, bind 2, tolvte bog, kap. 7,4.  
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ledde till mordet på honom 1131. Inledningsvis var det planerat att Knud Lavard skulle begravas i 

det gamla kungasätet Roskilde. Detta stötte dock på motstånd från kungamakten och istället lades 

han till vila i Ringsted, platsen där han blivit mördad.453 Knud Lavard son Valdemar I blev senare 

kung och känd som Valdemar den store. Knud Lavard räknas således som stamfader till 

valdemarerna. Valdemar I lyckades få sin fader helgonförklarad av påven 1169. Valdemar lät då 

uppföra S:t Bendts kyrka i Ringsted, och flyttade faderns reliker dit. Saxo berättar om den stora 

fest som hölls där år 1170 för att fira invigningen av den nya kyrkan, helgonförklaringen av Knud 

Lavard och kröningen av Valdemars son Knud (den sjätte) som Danmarks nästkommande kung. 

Bland gästerna fanns ärkebiskopen av Lund och biskoparna av Oslo och Uppsala. Ärkebiskopen 

placerade Knud Lavards ben på altaret, och placerade Valdemars son Knud, sju år gammal, på 

tronen för att krönas till näste kung efter sin far.454 När Valdemar senare dog jordfästes han vid 

sidan av sin helgonförklarade far. Saxo skriver att ”Ringsted var en betydningsfuld by ikke kun på 

grund af sin høje alder, men også fordi hans far [Knud Lavard] lå begravet der.”455 När Knud den 

sjätte dör barnlös övertas rikets styre av hans bror Valdemar II (sejr). Båda dessa begravas i S:t 

Bendts kyrka i Ringsted. 

 Det framgår således hur Ringsted aktivt omvandlades till ett mausoleum för en kungadynasti 

som räknade släktskap med den helige Knud Lavard. Med helgonkulten av Knud Lavard följde ett 

stort inflöde av gåvor till klosterkyrkan. De ekonomiska medel det inbringade att husera ett 

populärt helgon såsom de i Ringsted eller Trondheim har ofta lett till att helgonlanseringar 

diskuterats utifrån ekonomiska motiv. I nyare forskning har dock de ideologiska och rituella 

aspekterna framhållits. Att vara släkt med ett helgon innebar ett förlänande av helighet. St Bendts 

kyrka kan således tolkas som en dynastisk nekropol och ett dynastiskt konkurrensmedel för 

valdemarerna.456 Ringsted framgår alltså som ett av de tydligaste exemplen på hur de danska 

kungarna anordnade städer som religiösa och ideologiska nav för kungarnas kristna herravälde. 

Den världsliga makten hade knutits till den himmelska och bundits till Ringsted genom 

valdemarernas mausoleum i den nyuppförda S:t Bendts kyrka. Valdemar den store utnyttjade det 

faktum att hans far, något slumpartat, begravdes i Ringsted till att förvandla staden, som tidigare 

inte varit särdeles framstående, till valdemarernas heliga centrum. Knutskulten blev mycket spridd, 

bland annat på grund av att kulten av Knud den helige gick upp i kulten av Knud Lavard. 

Knutsgillen etablerades i en stor mängd städer, bland dem Sigtuna. Gillena sände årligen en avgift 

till S:t Knuds helgedom i Ringsted.457 

 Liksom i Heimskringla, skildras i Gesta Danorum hur den politiska omformar det urbana 

landskapet. I de nordiska samhällena fanns varken huvudstäder eller stabila arvkungadömen. Enligt 

                                                 
453 Gesta Danorum, bind 2, trettende bog, kap. 7,1.  
454 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 40,12–41,1.  
455 Gesta Danorum, bind 2, femtende bog, kap. 6,10.  
456 Hermanson 2009a, s. 206–222. 
457 Schück 1926, s. 373–375. 
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den nya kristna härskarideologin skulle fursten regera som en suverän monark av Guds nåde.458 

Staden kom att bli ett instrument, ett medium i landskapet, för att göra anspråk på sådan 

härskarideologi.459 Såväl Saxo som Snorri passar in det nordiska stadslandskapet i ett förkristet 

mytiskt sammanhang, en tendens som dock är mer nedtonad hos Saxo. Hos Snorri är 

stadsgrundningar under historisk tid en viktig del i kungarnas kristna maktutövning. Hos Saxo 

förekommer knappast några stadsgrundningar under historisk tid, dessa har han förlagt till 

Danmarks mytiska förflutna. En skillnad gentemot Saxos respektive Snorris rumsliga fokus är att 

den förra inte skildrar ett skifte i rumsligt fokus från gård till stad. I Snorris sagor kan man följa en 

förskjutning från gård till stad, och en berättelse om hur kungamakten aktivt arbetade för att 

urbanisera det norska samhället genom att grunda nya städer. Istället hävdar Saxo en lång 

kontinuitet för det danska stadsväsendet. Medan Snorri skildrar städerna som något nytt, framhäver 

Saxo ett urbaniserat Danmark baserat på romersk modell. Städernas viktiga funktion i Saxos gesta 

framkommer också genom det faktum att Saxo förlägger. Framförallt framgår hos såväl Snorri som 

Saxo hur kungarna grundar och/eller sakralisera städer som en maktstrategi i syfte att kontrollera 

landskapet.  

Då Saxo i mindre utsträckning än Snorri avhandlar de fornnordiska myterna och har en betydligt 

mindre religiös inramning på sin gesta jämfört med Adam av Bremen, är han möjligen den av 

krönikörerna som ger uttryck för den mest politiska hållningen. Det huvudsakliga undantaget från 

detta perspektiv utgörs av Saxos skildringar av de danska krigstågen mot venderna, där han ger 

exempel på hur landskapet konstruerades som en arena för stridigheter på en såväl världslig som 

kosmisk nivå. I själva verket var relationerna mellan olika vendiska folk och nordiska och tyska 

furstar långifrån alltid krigiska. Det finns gott om exempel på samarbete och det var inte ovanligt 

att nordiska och tyska furstar ingick allianser, exempelvis genom giftermål, med sina slaviska 

grannfolk.460  

När det gäller de danska vendertågen skiftar Saxo dock sitt politiska perspektiv till en 

korstågsretorik. I denna ingick även staden som en en berättarteknisk konstruktion inom ramen 

för korstågsrörelsen. Framförallt gäller detta det vendiska Arkona som erövrades av Valdemar den 

store under 1160-talet. Arkona beskrivs av Saxo som vendernas viktigaste stad. Staden beskrivs 

ingående och kallas för såväl såväl oppidum som civitas, oftast dock som urbs.461 Av den bild Saxo 

målar upp framstår Arkona dock mer som ett befäst tempel än en stad. Arkona var utomordentligt 

väl anpassat för att motstå anfall. Staden låg på en hög klippa längst ut på ön Rügen och kunde 

                                                 
458 Hermanson 2009a, s. 177–186. 
459 Hansson 2009, ss. 129, 131, 142; Lihammer 2007, ss. 138–140, 202. 
460 Hermanson 2009b, s. 43–57. 
461 I Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 1,6, presenteras Arkona för första gången och då används alla tre 
beteckningar om vartannat. I fjortende bog, hela kapitel 39, skildras intagandet av Arkona, som mestadels benämns 
som urbs.  
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bara anfallas från en riktning, som skars av med en vall och försvarsverk.462 Enligt Saxo fanns det 

en källa på klippan, så att Arkona kunde klara av en längre belägring. Han skriver vidare att det mitt 

i staden fanns en öppen plats där det stod ett vackert trätempel. Helgedomen var omgiven om två 

inhägnader, den ena utanför den andra. Inne i templet stod en kolossal staty, långt större än någon 

människa, med fyra huvuden på fyra halsar. Saxo kallar vendernas gud för ”Svantevit”. Alla vender 

var ålagda att betala en skatt till Svantevit – det vill säga till templet i Arkona. Även utländska kungar 

erlade tidvis tribut till vendernas gud, bland annat den danske kungen Sven Grathe gjorde detta – 

vilket enligt Saxo är anledningen till att han dog en ynklig död.463 ”Staden” Arkona framställs 

således på ett sätt som är mycket likt det som medeltida krönikörer skildrar kristna städer med 

betydande helgedomar. Genom att Svantevit mottar donationer och anses ha sin fysiska hemvist i 

sitt tempel konstrueras han hos Saxo i allt väsentligt på samma sätt som ett kristet helgon – 

exempelvis som Knud Lavard med tillhörande kult i Ringsted.464 Arkona skildras som en andlig 

nod i landskapet, snarare än som praktisk stad. Placeringen av Arkona vid den branta klippan 

innebar att templet och anläggningen dominerade landskapet och syntes från långt avstånd över 

havet. Med en sådan placering av helgedomen kan tanken varit densamma som gällde placeringarna 

av Olavskyrkor och kristna symboler som restes på utsatta platser längsmed de danska kusterna i 

syfte att erbjuda ett andligt försvar.465  

 När de triumferande danskarna intagit staden, förstör de templet och den kolossala statyn. Saxo 

berättar: ”[d]et var lige så meget byens gudsdyrkelse som dens forsvarsværker kongen ville lægge i 

grus, for han mente at man kunne knuse hedenskabet på hele Rügen ved at udslette Arkona.”466 

Att ödelägga vendernas kultplats sägs alltså vara lika viktigt som att slå ut deras militära förmåga. 

Krigståget kan således tolkas inom ramen för Sundqvists rituella krigföring, där ett slag mot fiendes 

heliga platser och föremål är ett slag mot hans kosmos.467 Saxo berättar vidare att en stor mängd av 

Arkonas invånare kom för att se på när danskarna förstörde Svantevits tempel, i tron att guden 

skulle bestraffa de kristna. Danskarna välter den stora statyn av Svantevit och när bildstatyn rasar 

ihop med ett brak visar sig guden: ”[d]æmonen viste sig i skikkelse af et sort dyr der sprang frem 

fra templets indre for pludselig at forsvinde for øjnene af de omkringsstående.”468 Guden uppehöll 

                                                 
462 Den vall som omslöt Arkona är väl synlig än idag. På grund av erosion har dock stora delar av klippan rasat ner i 
havet sedan medeltiden, varför området som vallen omsluter är mindre idag än under 1100-talet. 
463 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 39,2–39,9. 
464 Svantevit var sannolikt en lokalt omformad version av det kristna helgonet S:t Vitus. Venderna hade varit bekanta 
med kristen mission sedan länge. Saxo tycks medveten om att vendernas kult av Svantevit i själva verket var en 
”förvrängd” helgonkult. Vendernas största försyndelse, enligt ett kristet perspektiv, torde inte ha varit en annorlunda 
kult av S:t Vitus utan att de upphöjt ett helgon till en gud. Saxo skildrar dock inte kopplingen mellan S:t Vitus och 
Svantevit tydligt, utan framställer den senare som en främmande avgud. Bysted & Selch Jensen & Jensen & Lind 
2012, ss. 27, 44, 66–67.  
465 Jämför placeringar av danska signaleldar och försvar mot venderna i Bysted & Selch Jensen & Jensen & Lind 
2012, s. 108–111 och Olavskyrkors symboliska skydd i Nyberg 1997, s. 73–80. 
466 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 39,12. 
467 Sundqvist 2015, s. 113–135. 
468 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 39,32. 
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sig alltså fysiskt i templet, på samma sätt som man tänkte sig att helgonen fysiskt bodde i sina 

kyrkor.469 När statyn släpas ut genom staden förstår många av invånarna enligt Saxo att de varit 

lurade och att Svantevit inte alls var någon mäktig gud. Danskarna plockar nu isär sina 

belägringsmaskiner som inte längre behövdes, och byggde av dessa en första kyrka i staden. I sann 

korstågsanda beskriver Saxo det som att ”de forvandlede krigens værktøj til et fredens hus.”470 

Flera vendiska städer intas sedermera, där liknande statyer av gudar fanns och där förloppet blev 

detsamma. Saxo beskriver hur invånarna gick från att vara förskräckta till att börja håna de maktlösa 

gudarna.471 Kort tid efter Arkonas erövring mottar kung Valdemar ett brev från den heliga stolen 

i Rom som förkunnar att Valdemars begäran om en kanonisering av Knud Lavard hade 

godkänts.472 

 Saxos skildring av anfallet mot Arkona liknar i hög grad Snorris skildring av det vendiska anfallet 

mot Kungahälla. Båda krigstågen kan delvis tolkas materiellt, och delvis även som en rituell 

krigföring mot andliga noder i ett föreställt landskap.  

 

  

                                                 
469 Geary 1994, s. 42. 
470 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 39,34. 
471 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 39,34–39,45.  
472 Gesta Danorum, bind 2, fjortende bog, kap. 40, 1. 
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4. Avslutande diskussion 

I uppsatsen har rumsliga föreställningar kopplade till den första nordiska urbaniseringsfasen 

analyserats. Uppsatsen har tagit avstamp i den medeltida intellektuella elitens världssyn och 

föreställningar om rumslighet för att utröna hur Nordens tidigaste städer i källorna konstruerades 

som noder i mentalt konstruerade landskap. Diskussionen har huvudsakligen baserats på skriftliga 

källor av Snorri Sturluson, Saxo Grammaticus och Adam av Bremen, och huvudsakligen fokuserats 

till Sigtuna, Trondheim och Slesvig. I mindre utsträckning har även arkeologiska och 

konsthistoriska källor bildat underlag för diskussionen, i syfte att diskutera hur den litterära 

makrorumsliga konstruktionen av staden förhöll sig till stadens fysiska mikrorum. 

Undersökningen har visat att staden ur flera perspektiv var central i de medeltida krönikörernas 

rumsuppfattningar. Snorri Sturluson bygger sin mytiska fornhistoria på städer som Troja och 

Sigtuna. Saxo Grammaticus förlägger städer, som Slesvig och Lejre, i en mytisk gyllene era. Adam 

av Bremen baserar Nordens geografi och dess invånare på ett antal, kristna städer. Städerna 

konstrueras hos författarna som hörnstenar i flera berättelser. Hos Snorri och Saxo är staden central 

för kungarnas anspråk på och utövande av makt. Att städer grundades eller försågs med värdefulla 

reliker framgår som en generell strategi från kungamaktens sida, vilket visats genom jämförande 

exempel från ett flertal stadsskildringar hos Saxo och Snorri. Hos Adam är staden central i 

berättelsen om Nordens kristnande. Missionen utgår ifrån städer som skildras som andliga noder i 

landskapet. Hos samtliga författare är staden, på lätt varierande sätt, central i berättelsen om 

civiliseringen av Norden. Synen på staden är positiv. Det finns undantag, såsom Arkona, som 

förvisso mer framställs som befäst tempel än stad, men i regel är staden en kristen oas av civilisation 

i landskapet. Staden inordnas således i flera framgångsberättelser och skildras i mycket högre 

utsträckning som en gudsstad, ett himmelskt Jerusalem, än ett satansverk, ett syndens Babylon. 

  I undersökningen presenterades även tre stycken underordnade frågeställningar. Svaren på dessa 

ska i det följande sammanfattas. 

 På vilka sätt skrivs staden in i rummet och det föreställda landskapet? Syftet här är att 

diskutera hur stadens uppkomst rumsligt skildras i källorna. Diskussionen anknyter 

till kontinuitetsproblematiken. 

Mellan Sigtuna, Trondheim och Slesvig, och mellan källorna, föreligger här både likheter och 

olikheter. En gemensam nämnare är att samtliga städer konstrueras inom en religiös kontext. 

Sigtuna skrivs av Snorri in i rummet som Odens boplats. Sigtuna får hos honom en viktig funktion 

i berättelsen om Nordens koppling till Troja och den antika världen. Saxo skildrar samma myter 

men fäster istället vikten vid Uppsala som gudarnas boplats. Hos Adam intar Sigtuna en i princip 

uteslutande andlig funktion vid den kristna världens gräns, representerad av templet i Uppsala. 

Tröndelag sätts hos Snorri förbindelse med Sigtuna genom ynglingaättens utvandring, vilket 

innebär en viss koppling mellan Sigtuna och Trondheim som senare kom att bli de norska 
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kungarnas första ”huvudstad”. I källorna placeras dock Trondheim till skillnad från Sigtuna och 

Slesvig inte in i mytisk tid, och, till skillnad från övriga två städer, så anges i Trondheims fall en 

grundare i form av kung Olav av Snorri. Snorri framställer således Trondheim som en ny 

anläggning, till skillnad från det enligt honom ”antika” Sigtuna. Snorri konstruerar vidare 

Trondheim som en rumslig motpol mot Lade och det traditionella samhällets fokus kring 

centralgårdar. Adam av Bremen framställe Trondheim som en mycket framstående kristen stad vid 

Christianitas gräns. Han benämner staden som metropolis väl innan den blivit ärkestift och härleder 

stadens status till helgonkungen Olavs grav. Saxo nämner lite om Trondheim, men poängterar, 

liksom Adam, stadens läge vid världens yttersta rand. Slesvig framträder hos Saxo under mytisk tid, 

och skildras inom ramen för kristnandet av danerna. Staden framställs alltså inom ett 

kontinuitetsperspektiv av Saxo. Snorri nämner inte staden under dess äldsta tid, och ingen krönikör 

anger heller någon stadsgrundare. Adam framstår som något kluven i sin inställning till det äldsta 

Slesvig. Liksom Saxo skildrar han kristnandet, men han benämner Slesvig som en portus snarare än 

en civitas. Hedeby/Slesvigs omtalade vikingatida handel indikeras således endast av klerken Adam. 

Samtidigt är Slesvig den enda av de tre städerna som Adam tillmäter en äldre historia.   

 På vilka sätt speglar stadsrummet stadens funktioner i landskapet? Syftet här är att 

diskutera i vilken mån stadens fysiska mikrorum samspelar med den ideologiska 

konstruktionen av staden och dess funktioner i makrorummet.  

Inom arkeologisk forskning har det alltmer kommit att diskuteras hur Sigtunas kyrkolandskap 

anordnades i syfte att skapa ett sakralt stadsrum. Kyrkorna som placerades på rad, med en 

Olavskyrka längst i norr, indikerar att stadsrummet arrangerades i syfte att genomföra processioner. 

Detta förefaller rimligt betraktat utifrån hur Adam av Bremen konstruerar staden som en viktig 

andlig nod i landskapet. I Snorris Olavssaga finns en mer utförlig skriftlig skildring av hur 

Trondheims stadsrum sakraliserades. Det framgår där hur varje enskild plats som den döde Olav 

varit i kontakt med omvandlas till ett högre värderat rum. Det är över dessa loci stadens kyrkor 

byggs. Även i ett fall då ingen kyrka reses får en plats som varit i kontakt med helgonkungen namn 

och mening då den enligt Snorri framgent kom att kallas Olavslid. I Trondheim är religiösa 

processioner bekräftade. I staden fanns även ett Olavsgille och en årlig Olavsfest. Stadens stadsrum 

var således i hög utsträckning knutet till stadens andliga funktion. En borg byggd av kung Sverre 

strax utanför Trondheim benämndes dessutom i en biblisk referens som Sion. I Slesvigs stadsrum 

fanns flera indicier på att staden präglades av en identitet som frontstad. Där fanns en kyrka helgad 

åt S:t Mikael och byggd som en kopia av gravkyrkan i Jerusalem. Göransborgen i Slien var liksom 

S:t Mikaelskyrkan helgad åt ett soldathelgon. Även i Slesvig fanns det sannolikt en Olavskyrka. Det 

har av somliga forskare även föreslagits att Slesvigs stadsrum som helhet baserades på kyrkor 

placerade på ett sådant sätt att de bildat ett kors genom staden. I centrum av staden fanns 

domkyrkan helgad åt S:t Petrus. I en portal till denna återfinns ett motiv som har tolkats som 

Valdemar I i färd med att räcka Kristus en modell av Petrikyrkan. Även i S:t Bendts kyrka i 
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Ringsted, Knud Lavards gravkyrka, finns ett motiv som kan tolkas som en referens till Slesvig. 

Detta skulle innebära att staden kopplades till sin skyddsherre och till den danske korstågskungen 

Valdemar.   

 På vilka sätt fungerar staden som en nod i ett makrorumsligt kosmos? Diskussionen 

här anknyter till de nordiska städernas funktioner inom den kristna ordningen, och 

huruvida städerna konstrueras som gränssamfund inom Christianitas. 

Sigtuna, och i mindre utsträckning Trondheim, konstruerades inledningsvis som viktiga platser 

i den fornnordiska mytologin. Syftet för Saxo och framförallt Snorri, var sannolikt inte att framställa 

dessa platser som hedniska högsäten. Syftet med att konstruera en länk mellan Norden och Troja 

torde ha varit att därigenom integrera Norden i Christianitas, vars intellektuella vagga stod i den 

grekisk-romerska litteraturen. För Snorri, hemmahörandes i den fornnordiska traditionen, tycks 

det varit viktigt att framställa Norden som rumsligt förankrat i en antik kontext. I denna berättelse 

spelade städerna en central roll. Saxo och Adam intar i det sammanhanget ett mer europeiskt 

perspektiv och konstruerar Sigtuna och Trondheim som belägna vid världens yttersta rand. 

Betydelsen av en sådan konstruktion är dock flertydig. I en bemärkelse innebar detta att Sigtuna 

och i synnerhet Trondheim agerade som kristna bastioner vid civilisationens slut. Vid världens 

yttersta rand representerade städerna kristendomens seger över ondskan. Städerna placeras således 

i en makrorumslig kontext, som närapå mytiska platser. Samtidigt utgjorde periferin ett centralt 

område inom en medeltidskristen världsåskådning. Trondheim kunde, genom att representeras av 

S:t Olav, stå i förbindelse med andra platser. En sådan, ävenledes makrorumslig konstruktion, 

innebar ett överbryggande av tid och rum. Trondheim kunde således i samma kontext skildras som 

längst bort i världen och som en central plats för kristendomen. Adam av Bremen framställer 

Sigtuna som en andlig motpol till Uppsala, med syfte att störta det hedniska templet. Snorri å sin 

sida skildrar staden som en kunglig stödjepunkt. Att staden var en central plats för kungamakten 

indikeras även av mynt slagna där med inskriften Rex Situne.  

Slesvig var kanske den nordiska stad vars identitet mest präglades av uppfattningen av en kristen 

frontier. Stadens gränsläge framträder i de återkommande stridigheterna som berörde den. Hos 

Snorri framträder staden i samband med att förenade kristna styrkor slår tillbaka ett vendiskt anfall 

i mitten av 1000-talet, då sankt Olav sägs ingripa på slagfältet och en länk således upprättas mellan 

två kristna gränssamfund i form av Trondheim och Slesvig. Hos Saxo skildras stridigheter 

huvudsakligen utan religiösa övertoner, med undantag för det danska korståget mot Arkona under 

1160-talet. Då Knud Lavard kan tolkas som Slesvigs skyddsherre i likhet med S:t Olav i Trondheim, 

kan det tolkas som att Slesvig förstods spela en roll i detta krigståg. Avbildningar av Valdemar I i 

Slesvig och av Göransborgen i Ringsted tyder på konstruerade kopplingar mellan platserna, och 

det har av forskare föreslagits att Arkona placerades under Roskilde stift på grund av att det därmed 

kyrkligt kopplades till Ringsted. Indicier pekar också på att Slesvig var försedd med en stadsmilis 

som agerade för att upprätthålla stadens ”avtal” med Knud Lavard, bland annat genom att mörda 
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kung Niels, och försvara staden mot venderna. Närvaron av ett Knutsgille, vars sigill avbildar Knud 

Lavard som korsriddare, stärker teorin om Slesvig som ett frontier society. En parallell till hur en 

kristen gränsstad litterärt skildras kan även sökas i Snorris skildring av kung Sigurds Kungahälla, 

som liksom Slesvig tycks konstruerats som symboliskt gränsvärn. Saxo skildrar vidare Slesvig som 

en helt central plats för den danska kungamakten. Sannolikt återges ingen annan dansk stad lika 

ofta som kunglig residensort än Slesvig. Det förelåg således ett starkt kungligt intresse av att 

kontrollera staden. Detta kan delvis bero på handelsintäkter, då både Saxo och Adam tar upp 

Slesvigs internationella handel, men kan även tyda på en vilja att förknippas med den viktiga 

gränsstaden. Det faktum att Slesvig troligen svurit trohet till Knud Lavard och tycks utvecklat ett 

alltmer självständigt styre kan dessutom resulterat i att kungarna kände sig nödgade att residera i 

staden.  

Avslutningsvis har i uppsatsen visats hur de tidigmedeltida städerna kan tolkas utifrån ett annat 

perspektiv än det hittills dominerande ekonomiska förhållningssättet, vilket leder till en mer 

balanserad förståelse av Nordens första urbaniseringsfas. Av Sigtuna, Trondheim och Slesvig är 

det, utifrån uppsatsens källmaterial, enbart Slesvig som mer utförligt skildras i handelssammanhang. 

Den gemensamma nämnaren för städerna är istället att de konstrueras inom ramen för ideologiska 

och religiösa berättelser. Medeltida rumsliga uppfattningar utgör ett nytt forskningsfält. Då ämnet 

kommit att beredas mer intresse i den nyare forskningen har fokus oftast legat på större landskap 

snarare än städer. Bland svenska historiker har bland annat Dick Harrison avhandlat ämnet i en 

studie, som dock inte har sitt fokus på städer. Kurt Villads Jensen har diskuterat hur landskapet 

förstods inom en sakral kontext. Hans fokus ligger dock på korstågsrörelsen, i vilken han diskuterar 

städerna som en korstågsinstitution av flera. I huvudsak har konstruktionen av det medeltida 

rummet analyserats av arkeologer, varav exempelvis Sten Tesch, Anders Andrén och Christian 

Radtke har tagit upp städernas symboliskt laddade stadsrum och deras konstruerande funktioner i 

en kristen ordning. Större studier baserade på skriftliga källor och som innefattar komparationer 

mellan flera tidigmedeltida städer är således ännu fåtaliga. I kapitel 3.4. har ett antal kortare 

jämförelser och paralleller till städer utöver Sigtuna, Trondheim och Slesvig pekat mot generella 

mönster och sålunda torde möjligheterna till fortsatta studier inom fältet vara flera.   
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Bild 6. Portal i Slesvigs S:t Petrikyrka. Möjlig Valdemar I längst till vänster i bild.  

 

Författarens bild.  

 
Bild 7. Mosaik i Hagia Sofias portal. 

 

Författarens bild.  

 

 


