
Årets Pilgrimsfärd
Sigtuna och Sveriges 

kristnande
Sedan många år har vår församling arrangerat en pilgrimsfärd varje 

år till ett mål som har något med Sveriges kristnande att göra och 
i år gick färden till Sigtuna.

Vi var en skara på 23 personer 
som samlades vid Mariakyrkan i 
Sigtuna lördagen den 18 septem-
ber, nya stilens kalender. Vi började 
med att titta på Mariakyrkan som 
idag fungerar som Svenska kyrkans 
församlingskyrka i Sigtuna. Fader 
Anders berättade att man ska notera 
att den är byggd i tegel och att medeltida kyrkor byggda i tegel indike-
rar att den var en rik församling som byggt sin kyrka med denna nya 
teknik. Mariakyrkan var Dominikanerklostrets kyrka och invigdes till 
Guds Moders ära 1247 och var då Sveriges första kyrka byggd i denna 
nya teknik. I Mariakyrkan venererade vi en ikon av Heliga Anna av 
Novgorod målad av den kände ryske ikonmålarmästaren Georgij Gas-
hev från S:t Petersburg. Fader Anders berättade kort om Heliga Anna, 
som var dotter till den förste svenske kristne kungen Olof Skötkonung, 
som sannolikt hade sin kungsgård just i Sigtuna, därmed kan ju Heliga 
Anna faktiskt gått i någon av stadens kyrkor om hon var på besök med 

sin far. Om det fanns kyrkor i Sigtuna då så torde 
det dock varit en stavkyrka då stenkyrkorna som 
idag finns kom till senare. Före Heliga Anna blev 
nunna hette hon Ingegerd och giftes så småning-
om bort med Jaroslav den Vise, furste av Novgo-
rod, och blev alltså nunna under namnet Anna i 
slutet av sitt liv efter hennes make gått bort. Så en 
ikon av henne i Sigtunas församlingskyrka är en 
fin hågkomst av stadens första kristna rötter! Vi 



sjöng Heliga Annas troparion och Axion 
estin (Det är i sanning värdigt att prisa dig 
salig o Gudaföderska) till Guds Moders 
ära i Mariakyrkan innan vi gick vidare på 
vår pilgrimsfärd.

Efter besöket i Mariakyrkan gick vi till 
S:t Olofs kyrkoruin som ligger på kyrko-

gården. Fader Anders berättade att det fanns åtminstone sex stenkyrkor 
(sannolikt sju) under tidig medeltid i Sigtuna, varav tre finns bevarade 
idag som ruiner, förutom tegelkyrkan helgad åt Guds Moder. De öv-
riga revs av Gustav Wasa för att användas som byggmaterial till Svartsjö 
slott i Mälaren. Johan III ingrep och stoppade rivningen av kyrkorna 
vilket gjorde att tre kyrkor delvis räddades och står idag kvar som rui-
ner.

S:t Olofs kyrkoruin, berättade Fader Anders, är mycket intressant, 
då man vid utgrävningar 2005 funnit en stenkyrka under den nuva-
rande kyrkan, vilket då ansågs vara Sveriges äldsta stenkyrka. Utgräv-
ningar vid Varnhems kloster som startade 2005 visade dock att det i 
Västergötland fanns en ännu äldre stenkyrka som daterades till 1029 
och som sannolikt byggdes med hjälp av engelska byggtekniker, då 
byggnationer i sten var en teknik vikingarna inte kände till. Det är ju 
inte helt osannolikt att samma teknik användes vid byggnation av S:t 
Olofskyrkan, som alltså tillägnades den norske helgonkungen Olav den 
helige (995-1030). S:t Olofskyrkan är byggd som en kopia av den för-
sta Olavskyrkan i Nidaros, Trondheim. Fader Anders berättade sedan 
om kopplingen mellan Helige Olav och Heliga Anna av Novgorod, att 
de en gång varit förlovade och att kungen hade sökt tillflykt hos henne 
i Rus då han fördrevs från 
Norge.

Fader Anders började 
sedan tala om kristnandet 
av Norden och hur vi kan 
ha kunskap om detta. Han 
noterade att man måste 
skilja mellan ett kollektivt 
kristnande av ett land och 
ett individuellt kristnade 



och att för Sveriges del handlar det 
mer om ett individuellt kristnande 
som pågick från de första kontakterna 
med kristendom på 400-700-talet 
till slutet av 1000-talet och början av 
1100-talet. Enskilda vikingar kom i 
kontakt med kristendom under han-
delsresor eller plundringståg och lät 

döpa sig och bjöd med sig till Sverige präster, så var det säkerligen med 
vikingar som begav sig österut till Rus och Miklagård (Konstantino-
pel). Men missionärer kom även i större utsträckning från England. Vi 
känner givetvis till helige Ansgar (801-861) från norra Tyskland och 
stiftet Hamburg-Bremen, men hans mission gav intet bestående verk. 
100 år efter hans missionsresor till Birka fanns ingen kristen försam-
ling kvar. På 700-800-talet ser vi mer kollektivt kristnande i Västergöt-
land och Östergötland, genom gravskicket, och för Mälarlandskapen 
på 1000-talet. Uppland var t.ex. starkt dominerat av asatro till sent på 
1000-talet.

Fader Anders redogjorde kort för de 6 huvudsakliga källor vi har till 
Sveriges kristnande:

1) Adam av Bremens verk om stiftet Hamburg-Bremen skriven 
1070.

2) Sagor, t.ex. Snorres kungasagor och Gutasagan.
3) Skrivna dokument, som påven Gregorius VII brev till Svearnas 

kung och Västgötarnas kungar år 1082, med en begäran att de skulle 
skicka präster att läras upp i den romersk-katolska tron (detta doku-
ment får ses som ett definitivt ställningstagande att Sverige ska tillhöra 
västkyrkan och inte östkyrkan).

4) Helgonlegender och liturgiska texter. Här är helgonberättelsen 
om Helige Sigfrid av särskilt in-
tresse då den skiljer sig markant 
från Adam av Bremens berättelse 
om denne biskop.

5) Landskapslagarna som 
innehåller kungalängder och bi-
skopslängder.

6) Arkeologiska fynd och run-
stenar.



Fader Anders startade med att notera det han berättat om vid fest-
dagen i Uppsala där vi besökte Upplandsmuséet och deras tillfälliga 
runutställning: Av cirka 2.800 runinskriptioner i Sverige är cirka 2.000 
på sten och 1.300 av dessa återfinns i Uppland och 400 i Söderman-
land. I Sigtuna finns hela 35 runstenar, vilket vittnar om Sigtuna be-
tydelse handelsplats, vilket den som tog över efter Birka, som övergavs 
cirka 975.

Efter att ha sjungit ett troparion till Helige 
Olav på norska gick vi vidare till nästa kyrkoruin 
tillägnat helgonet Helige Laurentius av Rom och 
sjöng även där ett troparion till detta helgon. Ty-
värr finns bara ett torn bevarat av S:t Lars kyrka.

Sedan kom vi till den tredje kyrkoruinen ef-
ter en kyrka tillägnad Apostlafursten Petrus. S:t 
Pers kyrka är yngre än de två första och kan ha 
fungerat som domkyrka kanske fram till 1190. Ruinen är som S:t Olof 
mycket väl bevarad. Kyrkan har uppförts i två etapper under 1100-talet 
med start i kor och mittskepp: Sannolikt var planen ett dubbelsidigt 
västverk. Kyrkan stod klar i början av 1200-talet, men med ett västtorn.

I S:t Pers kyrkoruin berättade Fader Anders om den dynamiske bi-
skopen av Hamburg-Bremen som hette Adalbert som vigde 20 bisko-
par för Norden varav 6 till Sverige, och en av dem blev helgonet Helige 
Stenfinn, som fått namnet Simeon vid sin biskopsvigning.  En biskop 
vigdes till Birka och öarna i Baltiska havet, som hette Johannes (Hilti). 
Denne stackars abbot av klostret Gosek blev vigd till ett stift som inte 
existerade! Birka hade ju varit övergivet i cirka 80 år. Biskop Adalbert 
vigde även två biskopar av Sigtuna.

Stiftet Sigtuna fanns alltså före stiftet Uppsala och en teori är att 
när asatron vek från Uppsalatrakten 
ville man markera kristendomens 
seger med att flytta biskopssätet till 
Gamla Uppsala från Sigtuna. År 
1164 vigs en Cisterciensermunk 
som hette Stefanus till ärkebiskop av 
Uppsala i Rens, Frankrike, och då 
hade Sigtuna förlorat dragkampen 
att få kyrkligt ledarskap i Sverige.



Fader Anders betona-
de åter att man inte får se 
återverkningar av schismen 
mellan öst och väst i Kon-
stantinopel 1054 i Norden 
förrän i slutet av 1000-talet. 
Breven till Svearnas kung 
och Västgötarnas konungar 
1082 är dock en skiljelinje 
där stiftet Hamburg-Bremen försöker att säkerställa att biskoparna i 
Norden ska vara underställa Rom och fjärma sig från Öst. Det som 
också kommer att påverka är den starkare ekonomiska påverkan från 
Lübeck och Hansan från slutet av 1000-talet som skapar nya ekono-
miska maktstrukturer, och därmed fjärmar vad som idag är Sverige från 
det ortodoxa österlandet. Det fanns även ryska handelsmän i Sigtuna 
(med kanske egen kyrka tillägnad Helige Nikolai!) även om de frisiska 
gillerna var starkare (också troligtvis med egna kyrkor!). Två av de 35 
runstenarna i Sigtuna talar om handelsgillen av friser från Frisland som 
historiskt var invånare från kustområdet vid Nordsjön mellan Schelde 
i söder och Elbe i norr som var verksamma där.

Fader Anders berättade även om den första listan över stift i Sverige 
och noterade att man på den tiden nog inte avsåg några klara geografis-
ka gränser med stift utan att det snarare var fråga om ett huvudsäte för 
en missionsverksamhet. Listan kallas idag Florensförteckningen och är 
från 1103. Där talas det om följande biskopssäten i det vi idag kallar 
Sverige: Ärkebiskopssätet Lund (som då var Danmark) och sedan Sca-
ra (Skara), Liunga kaupinga (Linköping), Tuna (Eskilstuna), Strigines 

(Strängnäs), Sigituna (Sigtuna) och Arosa 
(Västerås). I biskopslängd från början av 
1100-talet i Hamburg-Bremen noteras 
att stiftet Birka var flyttat till Linköping.

Fader Anders avslutade besöket i S:t 
Perskyrkoruin med att tala om svårighe-
ten för en historiker att få ihop berättel-
sen om helgonet Sigfrid utifrån källma-
terialet, då källorna är så pass disparata, 
men att detta kanske är av underordnad 
betydelse.



Sedan gick vi till Sigtunastiftelsen och åt en underbar lunch och tit-
tade på den fina konferensanläggningen i italiensk klosterstil.

Efter lunchen gick vi på Sigtuna museum där de har många intres-
santa föremål från vikingatid, bl.a. en biskopsgrav som återfunnits när 
muséet byggdes på början av 1990-talet. Vid muséet fanns även den 
kyrka där biskopen firade sin liturgi, men inga spår finns idag ovan 
mark. På museet berättade Fader Anders om hur Olof Skötkonungs 
far Erik Segersäll, som var kung över Svealand, Västergötland och Öst-
ergötland, det vill säga större delen av det område som skulle bli det 
tidigmedeltida Sverige, grundade Sigtuna på 970-talet och att han låtit 
döpa sig till kristendom i Danmark men sedan avfallit och gått till-
baka till asatro. Samma år som kung Erik dör 995 startar sannolikt 
Sveriges första industri, tillverkning av svenska mynt i Sigtuna. Fö-
rebild till mynten och kunnandet hämtades från England. För första 
gången finns nu svenska mynt med en 
kristen symbol, ett kors. De första mynten  
präglades alltså av engelska myntmästare, 
men från år 1000 tar andra över som är 
uppenbart analfabeter då texten ibland är 
obegriplig eller att kung Olof anges som kung av England, istället för 
Sigtuna eller Svear som det stod tidigare. Valören var 1 penning, men 
vikterna av silver varierade kraftigt mellan 1-2 gram.

På vägen tillbaka till buss och bilar besökte vi klocktornet där man 
tror att en kyrka tillägnad den Helige Nikolaos fanns. Denna kyrka kan 
möjligen ha används av ryska handelsmän och hade därmed kanske en 
ortodox präst.

Vi tog farväl av varandra och var glada att vi åter genomfört en 
uppskattad pilgrimsfärd där vi lagd ytterligare några pusselbitar om 
Sveriges tidiga kristna historia!


