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ABSTRACT 

Genom en deskriptiv fallstudie med ett deduktivt arbetssätt var mitt mål att föreslå en tidpunkt 

när Kalmars befolkning antog kristendomen som officiell religion. För att kunna fastställa 

tidpunkten behövde jag även studera folklandet Möre och dess kristningsprocess. Slutsatserna 

av denna litteraturstudie blev följande. Mörebygdens ekonomi präglades av handeln med 

Europa och dessa handelskontakter förespråkade kristendomens förträffligheter gentemot den 

tidigare religionen. Redan under de sista årtiondena av 900-talet var Mörebygden helt 

kristnad. Kristendomen blev ett kontrollorgan för den befallande makten. När handeln under 

1000-talet påverkades negativt av Europas kyrkliga maktkamper och Danmarks 

expansionsplaner, växte bygdens bekymmer. Dessa ekonomiska störningar genererade ett 

samarbete mellan de styrande i Mörebygden och den svenska kungen Inge d.ä. Resultatet blev 

att bygden inkorporerades i det framväxande svenska riket. När Knut Eriksson blev svensk 

kung år 1167 började han tänka i kapitalistiska och försvarspolitiska banor och omkring år 

1170 grundade Knut den nya staden Kalmar. Stadsbefolkningen var redan kristnad när staden 

anlades. 
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1 INLEDNING 

Det saknas forskning om kristningsprocessen när det gäller Kalmar stad. Det finns en 

undersökning från projektet Sveriges kristnande som försöker ge en bild av 

missionsprocessen och kyrkans etablerande i Sverige.
1
 Andra publikationen från 1993 i denna 

serie handlar om folklandet Möre (se bilaga 1) vars kustzon kan jämföras med den västra 

delen av folklandet Öland. Kalmarsund som ligger mellan dessa folkland var i äldre tid inte 

avskiljande utan tvärtom förenande. Det finns en teori om att dessa bägge folkland ingått i ett 

småkungadöme.
2
 Det finns däremot inga direkta noteringar om staden Kalmar och dess 

kristna utvecklingsprocess.  

 

Hur var det då med kristendomens etablering i Sverige? De flesta historiker är överens om att 

Ansgar kom till Birka i Sverige första gången omkring år 830,
3
 och att han kom tillbaka en 

andra gång ungefär år 850.
4
 Direktiven till dessa missioneringsbesök kom från Ludvig den 

fromme i Tyskland och det var biskop Gautbert som blev ansvarig för Ansgarmissionen.
5
 Att 

Sveriges första kristna kung var Olof Skötkonung, som döptes vid Husaby källa i 

Västergötland i början på 1000-talet, är också de flesta historiker överens om.
6
 Annat som 

kanske inte är lika känt och som påverkade kristendomens etablerande i Sverige var när kung 

Inge d.ä. satte stopp för riksblotet år 1086.
7
  Hur påverkade dessa händelser Kalmar stad med 

omgivning och när blev Kalmarborna så påverkade av kristendomen att den blev deras nya 

religion?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att försöka belägga en ungefärlig tidpunkt när Kalmar stads 

befolkning accepterade kristendomen som officiell religion. Här finns det ett kunskapsmörker 

som jag vill försöka lysa upp. Med Kalmar stad menas den stadsdel som idag heter Gamla 

stan och ligger vid Kalmar slott. Här fanns det en medeltida stad där befolkningen omkring år 

1650 efter en storbrand beordrades av statsmakten att flytta till den nyanlagda Kvarnholmen.
8
 

Det är denna äldre stadsdel av Kalmar som uppsatsen syftar på. 

                                                           
1
 Möres kristnande Redaktör Williams Henrik, 1993, 7 

2
 Ibid, 12f 

3
 Bägerfeldt Lars När Sverige blev en stat, 2004, 34,  

4
 Sveriges historia Melin Jan, 2003, 40 

5
 Hallencreutz Carl Fredrik När Sverige blev Europeiskt, till frågan om Sveriges kristnad, 1993, 15 

6
 Harrison Dick Sveriges historia medeltiden, 2002, 39 

7
 Bägerfeldt 2004, 56  

8
 Kalmar stads historia II Redaktör Hammarström Ingrid, 1982, 339 
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Tack vare att Kalmar stad har varit en viktig ort för den svenska statsmakten redan från slutet 

av 1100-talet,
9
 bör det gå att fastställa ett årtal eller i alla fall föreslå ett årtionde när 

stadsbefolkningen var kristnade. Jag kommer därför att studera Möre, Linköpings stift och 

Öland ur detta perspektiv. Därutöver tillkommer studie av de politiska och kyrkliga 

maktkamperna i Sverige och i Europa.  

  

Mina frågeställningar, som uppsatsen grundar sig på, är följande två frågor: 

 Vid vilket årtal eller årtionde är kristendomen officiell religion i Kalmar stad? 

 Hur påverkades befolkningen i Kalmar stad och Mörebygden av kristendomen? 

1.2 Metod 

Jag har arbetat med uppsatsen utifrån en deskriptiv fallstudie ”en läsande och tolkande syn på 

källmaterialet som sedan avkodas”
10

 med ett deduktivt arbetssätt ”man resonerar sig 

systematiskt fram till egna slutsatser”.
11

 Metoden är baserad på litteraturstudium och läsaren 

kommer att få mina slutsatser presenterade i slutet på uppsatsen. 

1.3 Material 

Jag har bara att använt mig av litteratur som berör frågeställningen till min uppsats. Det är 

uteslutande andra och tredjehandskällor som jag baserar min studie på. Andrahandskällor är 

när författaren själv har tolkat ursprungskällorna och använt dessa som underlag till sitt 

färdiga arbete. Tredjehandskällor blir det när författaren använder sig av redan tolkat material, 

det vill säga av andrahandskällor och grundar sina ståndpunkter på andras arbete. Det finns 

inga förstahandskällor att studera. De böcker som är mest frekventa i uppsatsen är Möres 

kristnande; Kristnandet i Sverige; När Sverige blev Europeiskt och Vägar till Sveriges 

kristnande. Övriga böcker, se litteraturlistan. 

1.4 Avgränsningar 

På 600-talet började handeln komma igång på allvar mellan Europa och dåtidens Sverige och 

efter 1300-talet är Sverige ett kristet land, med gemensam kung och med en ny huvudstad, 

nämligen Stockholm. Jag har därför valt att begränsa mitt arbete till tiden mellan dessa 

århundraden och tror att svaren på frågeställningarna går att hitta under den perioden.  

                                                           
9
 Olsson Martin Kalmar slotts historia 1,1944, 46 

10
 Historiska undersökningar Florén Anders och Ågren Henrik, 2010, 55 

11
 Ibid, 48 
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2 BAKGRUND 

2.1 Kalmar stad 

Vad säger källmaterialet oss om namnet Kalmar eller Kalmar stad under den tid som 

uppsatsen avser? Tyvärr finns det inte mycket bevarat idag, och det som finns är till största 

delen skrivet på 1200-talet. Det finns en runsten vid Örja kyrka i Södermanland som är 

daterad till slutet på vikingatiden, cirka år 1050, där det är inristat att två personer blev dräpta 

i Kalmarsund på sin resa från Skåne.
12

  

 

På Cypern fanns det en arabisk geograf i mitten av 1100-talet som hette Idrisi och han nämner 

att Kalmar var en av de viktigaste städerna i Sverige tillsammans med ”Siktuna” (Sigtuna) 

och ”Ubzala” (Uppsala). Sedan har vi sagorna och skaldedikterna. Det finns några stycken där 

Kalmar nämns. En av dem är Saxo Grammaticus historia Danica där det står att efter slaget 

vid Bråvalla år 740 seglade skeppen till Kalmar. En annan är Snorre Sturlasson som i Olof 

den heliges saga säger att Olof efter slaget vid Helgeå i Skåne år 1027 sände sina skepp 

österut till Kalmarna.
13 

 

 

I en annan av Snorres sagor nämns det att Sigurd Jorsalafar åkte till köpstaden Kalmarna och 

plundrade den och samtidigt kristnade smålänningarna.
14

 Den sista är islänningen Ivar 

Ingemundsson som i sin skaldedikt om Sigurd Slämmedjäkne nämner ett skepp som sökte 

skydd i Kalmarnäs.
15

 

 

Orsaken till att Kalmar eller Kalmarna är känt från 1000-talet beror på hamnen som går under 

namnet ”kettilen” och som låg utanför dagens Kalmar slott. Hamnen låg väl skyddad från 

stormar och var tillräckligt djup för att kunna ta emot större handelsfartyg (det har hittats 

mynt här från andra århundradet och framåt.)
16

 Från 1100-talet första hälft tillhörde Kalmar 

socken det unga Linköping stift.
17

  

 

                                                           
12

 Olsson 1944, 20 
13

 Ibid, 20f 
14

 Ibid, 22 
15

 Kristnandet i Sverige, gamla källor och nys perspektiv Redaktör Nilsson Bertil 1996, 154 
16

 Olsson 1944, 22, 24 
17

 Möres kristnande 1993, 178 
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I mitten av 1170 talet tecknade konung Knut Eriksson ett traktat med hertig Henrik Lejonet av 

Sachsen, där de tyska handelsmännens verksamhet i Kalmar framöver skulle regleras. Kalmar 

blev därför längre fram i tiden en livlig handelsstad, som började befolkas av många tyska 

handelsmän.
18

 Andra faktorer som kan var intressant under stadens kristningsskeende är att år 

1243 så anlades det ett dominikanerkloster i staden
19

 och ett systrakloster inrättades strax 

utanför murarna år 1299.
20

  

 

Vid 1200 talets mitt finns det omnämnt en fogde vid namn Magnus Bengtsson av Bjälboätten 

även kallad Folkungaätten. Bengtsson var även lagman i Östergötland.
21

 Han var son till 

biskop Bengt Magnusson från Linköping. Bengtssons farbror var ingen mindre än Birger 

Jarl.
22

 År 1266 anlände den påvliga legaten, kardinal Guido, till Kalmar och hade ett möte 

med Birger Jarl och hans söner och många av de andliga och världsliga svenska stormännen. 

Mötet gällde de kyrkopolitiska förhållandena och kyrkobyggnaderna i Sverige.
23

 Vi får inte 

heller glömma att kung Magnus Ladulås gifte sig här år 1275 med Helvig, som var dotter till 

greve Gert av Holstein.
24

  

2.2 Kalmar slott 

Fästningen ligger på Slottsholmen sydöst om hamnen ”Kettilen.”
25

 Väster om fästningen 

ligger stadsdelen, som idag heter Gamla stan.
26

 Där har man hittat en hårnål av ben som kan 

dateras till omkring år 1100.
27

 Från början fanns det bara en kastal här, ”ett fristående 

försvarstorn antingen fyrkantigt eller runt” och den började anläggas ungefär i mitten av 

1100-talet. I slutet på detta århundrade förstärkte Konung Knut Eriksson denna kastal på 

grund av hotet från den tyska handelsexpansionen i Östersjön, främst då från Lübeck.
28

 I 

slutet av 1200-talet gjordes kastalen om till en medeltidsborg för att skydda den ekonomiskt 

viktiga handelsstaden.
29

 

                                                           
18

 Olsson 1944, 25 
19

 Bägerfeldt 2004, 69 
20

 Kalmar stads historia 1 Redaktör Hammarström Ingrid 1979, 234 
21

 Olsson 1944, 25 
22

 Bägerfeldt 2004, 100 
23

 Olsson 1944, 26f 
24

 Selling Dagmar Medeltidstaden 61 Kalmar 1984, 13 
25

 Se karta Olsson Martin Om Kalmars ålder, historiskt arkiv 17 1983, 8,  
26

 Olsson 1944, 32 
27

 Ibid, 26 
28

 Ibid, 44ff 
29

 Ibid, 61 
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Ungefär samtidigt som Slottsholmen förstärktes försvarsmässigt byggdes det en kastal på 

Öland, där Borgholms slott ligger idag. Efter dessa byggnationer var den viktiga 

handelsstaden i Kalmarsund skyddad mot angrepp från fiender sjövägen.
30

   

2.3 Kalmar storkyrka 

Den första inrättningen till denna kyrka skulle kunna påbörjats under första hälften av  

1100-talet, men mest troligt är nog under den senare delen av detta århundrade. I slutet av 

århundradet förstärktes kyrkan med ett torn för försvarsändamål. Kyrkan var en tillflykt för 

civilbefolkningen i oroliga tider.  

 

Kyrkan ingick i den tänkta försvarslinjen av kyrkor och kastaler utmed östersjökusten
31

 och 

gick under namnet bykyrkan eller sockenkyrkan. År 1293 minskades kyrkogården för att 

bereda plats för en profan tillbyggnad. Kyrkan skulle ge medborgarna själavård, utföra 

sakramenten och ge bikt med botgöring.
 32

 

2.4 Mörebygdens och Kalmars handel 

Möre var ett rikt område på myrmalm. Man har hittat rester av järnframställning på 

slottsholmen under 1100-talets kulturlager. Järnet var en viktig handelsvara för Kalmarborna. 

Det finns noteringar i tullrullor från 1300-talet, där Kalmarjärn nämns. Övriga handelsvaror 

härstammade från jordbruket
33

 och sillfisket i Kalmarsund
34

.  

2.5 Kalmars angränsande socknar 

Hossmo, Dörby och Kläckeberga socknar gränsar till Kalmar.
35

 Alla dessa socknar hade 

någon form av stenkyrka cirka år 1250.
36

 Kläckeberga kyrka i Kläckeberga socken var från 

början en storgård, som tjänade som en bykyrka men i slutet på 1200-talet byggdes den om 

till en helt kyrklig byggnad.
37

 Framöver i uppsatsen kommer jag att behandla dessa socknar, 

utom Kläckeberga socken, som Möres kärnområde.  

 

                                                           
30

 Olsson 1944, 45 
31

 Kalmar stads historia 1 1979, 325 
32

 Ibid, 234ff 
33

 Olsson 1983, 27f 
34

 Olsson 1944, 25 
35

 Möres kristnande 1993, 10 
36

 Ibid, 147 
37

 Möre, historien om ett småland Redaktör Magnusson Gert 2001, 494 
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Hossmo socken har troligtvis tidigt påbrå. Namnet Hossmo kan betyda husaby, och husaby 

var en kunglig förvaltningsenhet i det vikingatida Sverige. Där låg också kungens visthus och 

husabyn var byggd för att kunna ta emot kungens följe när det reste runt i landet.
38

 Dessa 

husabyar blev tidigt viktiga knutpunkter för den framväxande kristendomen i landet.
39

 

Stenkyrkan i Hossmo började byggas cirka år 1120 och på 1200-talet fick den ett torn och en 

vindsvåning tillbyggda. Det har troligtvis existerat en träkyrka på denna plats tidigare.
40

  

 

Vid renoveringsarbetet av Hossmo kyrka år 1952 hittade man rester av kristna gravkistor från 

vikingatiden, så kallade eskilstunakistor under golvet och inmurade i väggarna.
41

 En 

eskilstunakista är ett ovanjordiskt stenmonument över en gravplats i jorden.
42

 Dessa kistor 

kan man förknippa med samhällets toppskikt eller till någon form av kungamakt. Troligtvis 

var det dessa personer som låg bakom uppförandet av de första kyrkorna i trakten. Liknade 

fynd finns i Köpingsvik och i Hulterstad på Öland. Förövrigt är dessa kistors kärnområde 

Östergötland.
43

 De kan sättas i samband med engelsk missionering.
44

 Man hittade även enkla 

krukor med brända ben som låg i enkla gravar i utkanten av Hossmo. Kanske var det trälarna 

som arbetade vid storgården i trakten som ligger begravda här.
45

  

 

Strax norr om Hossmo ligger idag Rinkabyholm. I namnet finns ordet ”rink”. ”Rink” kan 

härledas till någon form av krigare. Troligtvis var centralortens militärstyrka förlagd här. I 

Dörby socken, som gränsar till Hossmo socken, ligger idag Smedby. Denna by kan härledas 

till en ämbetsbostad, där den smed bodde, som försåg den militära styrkan, som var förlagd i 

Rinkabyholm, med vapen.  

 

Här i närheten finns också idag ett Tingby. Denna plats kan vara Möres gamla tingplats och i 

dess närområde låg gården Bo som kan ha varit knuten till jarlaämbetet.
46

 Annat som kan vara 

av intresse är att år 1178 låg en av Linköpingsbiskopens viktigaste gårdar i Hossmo socken.
47

 

                                                           
38

 Hallencreutz 1993, 43 
39

 Ibid, 59 
40

 Svenska kyrkor en historisk reseguide Bonnier Ann Caterine 2008, 138 
41

 Möre, historien om ett småland 200, 493 
42

 Se Hellström Jan Arvid Vägar till Sveriges kristnade 1996, 190 
43

 Möre, historien om ett småland 200, 493 
44

 Gustavsson Berndt Svensk kyrkohistoria 1983, 19 
45

 Möre, historien om ett småland 2001, 33 
46

 Se Möres kristnande 1993, 68f 
47

 Svenska kyrkor 2008, 138 
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2.6 Övriga socknar i Folklandet Möre 

Ryssby, Åby, Förlösa. Ljungby, Madesjö, Mortorp, Arby, Hagby, Våxtorp, Halltorp, 

Söderåkra, Torsås och Vissefjärda är socknarna i Möre.
48

 Alla dessa socknar hade en egen 

stenkyrka omkring år 1250
49

 och en del av dessa kyrkor var även försvarskyrkor med torn och 

skottgluggar.
50

 Där Arby kyrka står idag har det troligtvis existerat en träkyrka som byggdes 

av stormannen Bove.
51

 Detta finns inristat på en runsten, som är bevarad inne i kyrkan. Den 

har förmodligen tjänat som familj- eller släktkyrka.
52

 

2.7 Folklandet Öland 

Ölands trettiofyra sockenkyrkor
53

 är generellt äldre än Möres.
54

 Här fanns även Köpingsvik 

handelsplats med anor från sen vikingatid, men som i början av 1100-talet förde en tynande 

tillvaro. Det var Kalmar som tog över rollen som Kalmarsunds viktigaste huvudort. I Svibo, 

som ligger i Ventlinge socken, ägde Jarlen Birger Brosa av Bjälboätten jordegendomar.
55

 

Omkring år 1170 rensades Öland från östbaltiska sjörövare av en dansk styrka under ledning 

av ärkebiskop Absalon. De kristna människorna skonades. Borgholms slott blev därefter en 

uppsamlingsplats för de indrivna skatterna till centralmakten.
56

 På Ölands sydspets ägde 

kronan godset Sveabod.
57

 Detta namn kan sättas i samband med den framväxande 

kungamaktens närvaro i området.
58

 Kalmarområdets spetälskehus var förlagt på Öland.
59

 

2.8 Kristna influenser utifrån 

Det har hittats arkeologiskt material i Kalmartrakten, som påvisar kontakt med den ortodoxa 

kyrkan i Ryssland under tidigt 1000-tal, främst då från Novgorod. Däremot kan man inte 

belägga någon form av direkt missionering härifrån.
60

 Knut den store hade under sin 

storhetstid i England många östsvenska män i sin tjänst. Dessa män kom i kontakt med 

kristendomen under sin tjänstgöring där och tog med sig dessa influenser hem.
61

  

                                                           
48

 Möres kristnande 1993, 10 
49

 Ibid, 147 
50

 Ibid 164 
51

 Hallencreutz 1993, 60 
52

 Ibid, 59 
53

 Möres kristnande 1993, 158 
54

 Ibid, 162 
55

 Ibid, 166ff 
56

 Ibid, 167f 
57

 Kalmar stads historia 1 1979, 204 
58

 Möres kristnande 1993, 70 
59

 Kalmar stads historia 1 1979, 246 
60

 Hallencreutz 1993, 26 
61

 Ibid, 40 
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2.9  Linköping stifts historia  

Från mitten av 1000-talet och framåt var Linköping stift ett missionsstift. År 1120 nämns 

Linköping stift i Florensdokumentet
62

 tillsammans med Skara, Tuna, Strängnäs, Sigtuna och 

Aros.
63

 Biskop Gislo och cistercienserverksamheten i Östergötland skänkte stiftet en stark 

position i den gregorianska reformrörelsen.
64

 Inge den äldre och hans drottning Helena är 

troligtvis stiftare till Vreta nunnekloster som ligger nära Linköping. Den första stenkyrkan i 

Linköping har haft Vreta kloster som modell. Det äldsta biskopsresidenset, förutom 

Linköping, var Bro som låg vid Motala ström.
65

 Kalmar socken och Möres övriga 16 socknar 

ingick i Linköping stift, som täckte hela Östergötland. Möres socknar stod under Östgöta 

lagsaga i slutet av 1200-talet.
66

  

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Florensdokumentet är en förteckning från biblioteket i Florens som innehåller en kyrklig indelning i Norden 
63

 Gustavsson 1983, 25 
64

 Ibid, 26 
65

 Schuck Herman Ecclesia Lincopensis, studier om Linköpingskyrkan under medeltid och Gustav Vasa  

1959, 44 
66

 Möre, historien om ett småland 200, 370 
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3 ANALYSDEL 

3.1 Förutsättningar 

För att få ett svar på frågan vilket årtal den medeltida staden Kalmar kristnades måste man ta 

hänsyn till kristendomens utveckling i Europa, för det är härifrån de kristna impulserna 

kommer till vårt land. Dessa nya influenser genererar också kyrkopolitiska maktkamper, som 

framförallt under 1000-talet tydligt träder fram. Man måste också beakta den inhemska 

politiska utvecklingen i dåtidens Sverige, som under denna turbulenta tid är på väg att 

utvecklas från ett instabilt mångfacetterat rike, som består av många självständiga landskap, 

till att fogas samman till en stat.  

 

Under den tid som uppsatsen behandlar förekom det direkta maktkamper mellan olika ätter 

och släkten om kungatronen och om den politiska makten i vårt land. Vissa ätter dog ut under 

resans gång och andra tog över makten. De vanligaste sätten var våld eller ingifte och 

kristendomen fanns för det mesta med i bilden som en maktfaktor. Även den ekonomiska 

aspekten med handelskontakter, handelsvägar och handelsplatser måste studeras för att kunna 

hitta ett svar. Man måste också titta på Kalmar stads närområde. Här är det folklandet Möre 

som avses i första hand och därefter kommer folklandet Öland. Det är bara Kalmarsund som 

skiljer dessa åt. Avsikten är att undersöka vilka religiösa, politiska och ekonomiska tendenser 

som existerade i närområdet innan den medeltida staden Kalmar tillkom.  

3.2 Kristendomens spridning  

I Europa utkristalliserades tidigt två kristna inriktningar,
67

 som ett resultat av delningen av 

romarriket.
68

 Detta kom sedan att påverka Kalmarområdets kristnade. Från östra Europa 

utgick missioneringen från det östromerska riket från mitten av 600-talet. Detta rike kallades 

även det Bysantinska riket eller bara Bysan.
69

  Denna östliga kristendom kallas idag den 

ortodoxa kyrkan.
70

 I den västra delen av Europa började den katolska kyrkans 

missioneringsväg mot Norden via det frankiska rikets expansion norrut.
71

  

                                                           
67

 Kristendomen, en historisk introduktion Rasmussen Tarald och Einar Thomassen 2007, 110 
68

 Epos Redaktör Sandberg Robert 2003, 55  
69

 Hallencreutz 1993, 27 
70

 Kristendomen, en historisk introduktion 2007, 365 
71

 Gustavsson 1983, 11 
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3.2.1 Den ortodoxa kyrkans utvidgning 

Den Bysantinska kyrkans missionering kom inte längre norrut än till Ryssland. Den stannade 

av i Novgorod och kom aldrig över Östersjön. Det finns inga belägg idag för en missionering 

i dåtidens Sverige, varken här hemma eller i ryska källor.
72

 Däremot kom många svenskar i 

kontakt med denna kristendom på 900 och 1000-talet via handeln eller rena plundringståg och 

därigenom tog de med sig de kristna influenserna hem till sin bygd.
73

 Det finns arkeologiska 

fynd från Kalmartrakten som stödjer detta.
 74

  

3.2.2 Den katolska kyrkans utbredning 

I den västra delen av Europa var den katolska kyrkan dominerande sedan Frankerriket tog 

över den romerska stafettpinnen efter Västroms kollaps år 476. När sedan Karl den store 

utvidgade det frankiska riket norrut följde kristendomen med hans arméer och där kom den i 

kontakt med saxare och friser. I slutet av 700-talet var de germanska länderna kristna och 

Frankerrikets gräns norrut gick vid norra Elbe.  

 

Det var Karl den stores son, Ludvig den fromme som tog initiativet till att påbörja 

missioneringen norrut när han utsåg ärkebiskop Ebo av Rheims till legat för Norden år 822. 

År 829 anlände en handelsdelegation från svearna med en önskan att de ville bli kristna och 

bad Ludvig att skicka en predikant till dem.
75

 Ludvig den fromme sände benediktinmunken 

Ansgar från det nygrundade Corveyklostret till Birka i Sverige ungefär år 830 första gången 

för att befästa kristendomen. Det fanns redan en del kristna människor i Birka.
76

 Därefter 

inrättade Ludvig Hamburgs ärkestift år 831.  

 

Under 840-talet blev det en splittring i Frankerriket. Det delades upp i en tysk och en fransk 

riksdel. Hamburg, som redan var försvagat av nordbornas attacker, blev efter förhandlingarna 

i Mainz i slutet av detta årtionde sammanslaget med Bremen. Det nya ärkestiftet blev istället 

Hamburg-Bremen, som framöver skulle sköta missionerandet norrut.
77

 Ansgar kom en andra 

gång till Sverige, år 852 för att förnya Birkamissionen.
78
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Därefter förekom det några maktkamper under 1000-talet inom den Europeiska 

kristendomens sfär, som kom att påverka Kalmarområdet. Den som var mest påtaglig för 

Mörebygden och Kalmar stad var investiturstriden ”om vem som skulle bestämma insättandet 

av biskopar, påven eller den tyske kejsaren”.
79

 Kampen stod från början mellan den tyske 

kejsaren Henrik IV och påven Gregorius VII. Den kampen gick så långt att påven bannlyste 

den tyske kejsaren år 1075. Det var en fortsättning på kampen mellan påveämbetet och 

Vilhelm erövrare efter hans seger år 1066 vid Hastings. Vilhelm var neutral i konflikten 

mellan den tyske kejsaren och påven.
 
Detta gillade inte kyrkostaten. Rom ville att dessa båda 

politiska makthavare skulle vara underordnade påven och kyrkan men samtidigt vara garanter 

för kyrkans självständighet.
80 

Jag kommer längre fram i uppsatsen att förklara varför dessa 

maktkamper påverkade Kalmarområdet.  

 

En annan maktkamp som försiggick detta århundrade var kyrkoschismen år 1054 mellan 

Roms påve Leo IX och Konstantinopels patriark Mikael Cerularios.
81

 Efter Vilhelms seger 

vid Hastings år 1066
82

 upphörde indirekt den tyska missionsepoken i Sverige. Det var 

engelsmännen som slutförde den direkta missionsverksamheten. (Den hade redan tillkommit i 

början av 1000-talet).
83

  

3.3 Kristnandet av Mörebygden 

Hur påverkades då folklandet Möre och indirekt Kalmar av denna turbulenta 

kristningsprocess från Europa? Jag skulle vilja påstå mycket bra. Svaret grundar jag på Möres 

strategiska läge längs Östersjökusten. Jag kommer att utgå från följande tre faser när jag ska 

beskriva kristnandets förlopp i Mörebygden. Den första är infiltrationsfasen, som sker mellan 

år 600 och 750. Fasen kan ha inträffat tidigare i Möre, men jag utgår från dessa årtal. Den 

andra är missionsfasen, som inträffar mellan år 750 och 950 och det är då den verkliga 

missionen sker. Den tredje är organisationsfasen, som inträffar mellan år 950 och 1300. Då 

etableringen av den katolska kyrkan sker.
84
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3.3.1 Mörebygdens handel 

Under infiltrationsfasen,
85

 som inföll i slutet av vendeltiden ”tidsperioden mellan år 550 till år 

800”
86

, var Gotland Östersjöns stora transitställe. Här möttes handelsmän och gjorde affärer 

och varorna omdistribuerades. Handelsplatserna Wiskiauten och Grobin, som låg i de Baltiska 

länderna, hade nu börjat handla med arabiska handelsmän från Svarta havet och det kristna 

Konstantinopel. Samtidigt som denna marknad började etableras, fanns de gamla 

handelskontakterna med friserna kvar och den danska handelsplatsen Hedeby
87

 hade börjat 

expandera. Alla dessa varor som fraktades med båt mellan frisernas och Baltländernas 

handelsplatser gick via Gotland
88

 och denna handelsrutt gick igenom Kalmarsund.
89

 Kalmar 

blev då ett naturligt ställe att stanna vid. Det låg ungefär mittemellan Gotland och frisernas 

handelsplatser.
90

 

En annan viktig aspekt som gjorde att Kalmar tidigt blev ett raststopp var 

ankringsmöjligheten. Här fanns nämligen den skyddade hamnen kettilen, utanför dagens 

Kalmar slott, som kunde ta emot många och tungt lastade fartyg.
91

 Mindre båtar kunde lite 

längre söderut ankra upp vid Ljungbyåns mynning eller direkt segla upp i ån.
92

 Dessa bägge 

platser erbjöd trygga möjligheter att gå i land och införskaffa den proviant som behövdes för 

vidare transporter.
93

 Många av handelsmännen, som utnyttjade dessa rastställen, hade kommit 

i kontakt med kristna via sin handel och en del hade även blivit döpta.
94

 Deras intryck 

förmedlades nu vidare till den lokala befolkningen. Samtidigt hade bygden själv varor som 

skulle exporteras, främst järnprodukter och i viss mån jordbruksprodukter.
95

 För att förstå 

vilken viktig exportvara järnet var för bygden kan man beakta att en av Skandinaviens äldsta 

framställningsplatser för järn var Eket strax norr om Söderåkra.
96

 Denna plats ligger bara tre 

mil söderut från dagens Kalmar stad. 

                                                           
85
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Järnframställningsplatsen, som påträffades i Eket, kan dateras till år 395-200 före Kristus,
97

 

och den har producerat cirka 30 till 50 ton råjärn, vilket skulle motsvaras av ungefär 10 ton 

rent järn. Här framställdes koljärn och kolstål av god kvalitet.
98

 Denna mängd kunde inte 

bygden själv använda så exporthandeln med järnet började troligtvis redan då.
99

 I Binga som 

ligger i Hossmo socken har man också hittat en ugn som dateras till år 550 till 800. Där 

förekom även järnsmide.
100

  

 

Spännvidden för järnframställning i ungefär 1000 år lade grunden till Möre kärnområdes goda 

ekonomi. Det var denna handelskommers som påverkade den lokala stormannen eller kungen 

att driva igenom beslutet att folket skulle acceptera kristendomen. Handeln inbringade så 

mycket kapital att Möreområdet blev en maktfaktor i det forntida Sverige.  

 

När Ansgar anlände till Sverige första gången omkring år 830
101

 fanns det redan kristna 

människor i Birka och var det till staden Birka som låg i Mälaren som Ansgar kom till så 

förändras läget.
102

 Det grundar jag på att Mörebygden ligger bättre handelsgeografiskt till än 

Mälaren, framförallt när det gäller handeln söderut med Europa, med friserna, frankerna och 

danskarna.
103

 Logiskt sett kan det ha existerat en kristen koloni här i Mörebygden tidigare än 

det fanns någon i Mälarens Birka. En av anledningarna till att kristendomen tidigt fick fotfäste 

här var de ekonomiska fördelarna som bygden fick genom handeln och främst då av järnet. 

 

Vad kan då mynten som har påträffats i området, säga oss om handeln? Det som har hittats är 

några romerska denarer från år 65 till 180 och några solidi från år 425 till 518.
104

 Förövrigt är 

det tyska och arabiska mynt från slutet av vikingatiden.
105

 Dessa fynd visar att Mörebygden 

tidigt sysslade med handel både väster och österut. Ungefär år 970 minskar importen av de 

arabiska mynten från det östra handelsområdet och de västeuropeiska mynten tar över.
106
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Vid en jämförelse med Gotland, förstår man bättre vad det handlar om. Framförallt stöder det 

teorin att det är handeln som gjorde kristnandet möjligt. 

Gotlands rikedom på myntfynd, framförallt från vikingatiden, är välkänd och ön uppvisar 

samma fyndbild också beträffande myntfynd från föregående perioder, romersk järnålder 

(romerska denarer) och folkvandringstid (öst- och västromerska solidi) samt under den 

äldre medeltiden (lokala gotländska mynt). 

  

En påtaglig fyndrikedom under samma period uppvisar även Öland och Kalmarkusten 

(Möre). Det är knappast en slump att dessa tre områden under mer än 1000 år är rikast på 

myntfynd. Anledningen måste sökas i områdenas geografiska läge där de är strategiskt 

belägna ur transportsynpunkt. Handel bör därför ha varit en avgörande faktor för de rika 

fynden på Gotland och Öland och i Möre.
107

 

 

Jag vill påstå att det som gjorde Mörebygden rik var handeln, framförallt då med järn. Detta 

gjorde att området snabbare kunde acceptera kristendomen. Tack vare denna rikedom börjar 

det utkristalliseras ett kärnområde i Mörebygden som bestod av Kalmar, Hossmo och Dörby 

socknar.  

3.3.2 Tidiga kyrkobyggnader 

En annan sak som gjorde att kristendomen kunde etableras i Mörebygden tidigt var kravet på 

kyrkobyggnader eller rättare sagt att det fanns inga krav. Det behövdes inga kyrkor till att 

börja med, utan det räckte med ett enkelt gårdskapell av trä för att utöva kristendomen, i vissa 

fall bara en träbyggnad.
108

 Sådana här enkla träkonstruktioner fanns det på många gårdar i 

bygden. Dessa förvaringsskjul blev istället, en mötesplats där kristendomen kunde utövas. 

Detta synsätt var etablerat i Frankerriket och England under 700-talet och stred inte mot Roms 

seder.
109

  Mörebygden fick detta tankesätt via sin handel med dessa bägge länder och det 

underlättade en tidig etablering av den nya religionen.  
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3.3.3 Mörebygdens ortnamn 

Andra faktorer som stödjer teorin att området tidigt infogades i kristendomen är den ringa 

mängden av förkristna sakrala ”religiösa”
 
ortnamn. Det kan finnas en antydan till ett sakralt 

ortnamn i Möres kärnområde och det är Lunden som ligger i Hossmo socken. Det kan 

möjligen härledas till en helig lund.
110

  

 

Övriga sakrala ortnamn som påträffas i Mörebygden ligger i socknarna utanför det egentliga 

kärnområdet och de är Torsås, Fröstorp, Lund och Lundagårdarna. Det enda ortnamnet av 

dessa som kan härledas till en asagud är Torsås. Det är sammansatt av gudanamnet Tor och 

vår vanliga ås, som i rullstensås, detta enligt vedertagen tidigare forskning.  

 

Förövrigt är det bara tre namn som kan härledas till något sakralt men det finns inga belägg 

för att det förehåller sig så. Det är byn som heter Fröstorp och som i äldre skrifter skrivs som 

Frostingztorp, Frostorp eller Frestningztorp. Dessa namn har inget samband med asaguden 

Frö utan härstammar från mansnamnet Frösten. De andra två namnen är gården som heter 

Lund och Lundagårdarna som ligger öster om Halltorps kyrka. Dessa kan ursprungligen haft 

sakral anspelning. Tyvärr går det inte att belägga detta påstående.
111

 

 

Varför är då Möre så fattigt på sakrala ortnamn? Här kommer fyra förslag som kan förklara 

detta. 1, Några sakrala ortnamn har aldrig funnits här. 2, Sakrala ortnamn har funnits här, men 

är inte bevarade för att de har undertryckts av kyrkan. 3, Sakrala ortnamn har funnits men i 

och med att de inte har blivit bebyggelsenamn så har de försvunnit. 4, Sakrala ortnamn har 

funnits, men det har varit stora förändringar i området att dessa namn har försvunnit.
112

  

 

Den anledning som jag ställer störst tilltro till är att kristendomen växte så snabbt, att den 

lyckades undertrycka de sakrala ortsnamnen.
113 

En annan orsak kan vara att vi blev tidigt 

kristna och den fornskandinaviska religionen med asar och vaner
114

 lyckades inte etablera sig, 

utan kristendomen tog över Mörebygdens religiösa sfär.  
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Däremot kan Möres ortnamn ge oss annan viktig information. Byar som slutar på inge, by, 

rum, och lösa härleds till förhistorisk tid. Detta stöds av fornlämningarna i bygden.
115

 Kalmar 

och Dörby socken har tre byar vardera med dessa ändelser medan Hossmo socken bara har en 

och det är det som är intressant.
116

   

 

Här kan det finnas belägg för att det har funnits ett tidigt administrativt maktcentra för Möres 

kärnområde med en kungsgård, en så kallad Husa som var föregångare till Husaby.
117

  

En husaby var en kunglig förvaltningsenhet i det vikingatida och tidig-medeltida 

Skandinavien. Där har kungens visthus varit beläget. Husabyn var byggd så att den kunde 

hysa kungens följe, när kungen besökte olika delar av landet. Ansvarig för husabyn var 

kungens bryte.
118

 

 

Nu behandlar jag den andra fasen, nämligen missionsfasen.
119

 Jag beskrev tidigare att 

Kalmarområdets läge i Kalmarsund inbringade stora inkomster från handeln och då måste det 

ha funnits någon storman eller en kung här som kunde administrera detta stora pengaflöde. 

Han måste även kunna försvara sina domäner mot främlingar som ville plundra 

handelsskeppen och byarna runt omkring samtidigt som han måste ha kontroll över folket. 

Tack vare dessa handelsinkomster bildas det tidigt ett maktcentrum. 

  

I Hossmo socken anlades därför tidigt en kungsgård, där den som bestämde i området 

huserade.
120

 Detta var antingen en storman eller en lokal kung. Den administrativa 

personalen, som skötte finanserna var förlagd till en husaby i närheten, där även prominenta 

gäster kunde erbjudas härbärge.
121

 Norr om Hossmo ligger byn Rinkabyholm. Här fanns 

garnisonen med soldaterna som skulle försvara området. I grannsocken Dörby finns det ett 

Smedby som kan härledas till stället där smeden eller smederna bodde, som skulle förse 

garnisonen med vapen. Här finns det även ett Tingby, som kan härledas till en gammal 

tingplats,
122

 där de fria männen i bygden samlades. Tinget leddes vanligtvis av en storman och 

här fattades besluten, som berörde området och invånarna.
123
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Denna typ av maktcentra var vanlig under vikingatiden
124

 och Möres kärnområde tog efter 

maktstrukturen från sina handelskontakter. Det fodrades nämligen ordning och reda för att 

kunna växa ekonomiskt. Det var vid sådana här lokala knutpunkter, där det fanns en husaby, 

som kristendomen tidigt växte fram. Dessa orter blev sedan centrum för de tidiga träkyrkor 

och för den framväxande sockenbildningen runt omkring husabyn. Vanligtvis var det de 

lokala stormannasläktena som bekostade den första träkyrkan på sin mark.
125

  

 

Det var för det mesta enkla bodar eller andra mindre träkonstruktioner, som användes som 

kyrkor. De var ofta en form av gårdskyrkor, där familjens medlemmar och gårdens anställda 

kunde närvara.  Det var bara den rika släkten som kunde uppföra en kyrkobyggnad.
126

  I 

Hossmo anlades det tidigt en enkel träkyrka.
127

 Kalmar, Hossmo och Dörby socknar bildade 

nu ett kärnområde där centralmakten huserade. Här fanns nu både den politiska, ekonomiska 

och militära makten samlad. Det var troligtvis vid Tingbys gamla tingplats som beslutet 

fattades, att kärnområdet skulle acceptera kristendomen som officiell religion.
128

  

3.3.4 Mörebygdens gravfält 

Det finns många gravfält i Möres kärnområde, som tillsammans har flera tusen gravar.
129

 

Runtomkring dagens Kalmar finns det tio stycken gravfält som har daterats till den yngre 

järnåldern. Det gjordes en undersökning av 33 gravar under 1930-talet och resultatet 

uppvisade både brandgravar och skelettgravar.
130

 Brandgravar är en förhistorisk 

gravanläggning för kremerade lik
131

 och skelettgravar är en arkeologisk benämning på en 

förhistorisk grav för jordade lik.
132

 I Ljungby socken som är grannsocken till Möres 

kärnområde gjordes en undersökning från 1940-talet och framåt av gravfälten i Harby. Det 

som är spännande är att i gravarna utan gravmarkeringar fanns det spår av obrända ben. Det 

kan vara gamla skelettgravar, där det organiska materialet har förmultnat.
133

  

 

                                                           
124

 Hallencreutz 1993, 43 
125

 Ibid, 59 
126

 Hellström 1996, 170f 
127

 Svenska kyrkor 2008, 138 
128

 Hellström 1996, 202 
129

 Möre historien om ett småland 2001, 417 
130

 Ibid, 576 
131

 <http://www.ne.se/brandgrav> den 4 maj 2010 kl 11.00 
132

 <http://www.ne.se/skelettgrav> den 4 maj 2010 kl 11.10 
133

 Möre historien om ett småland 2001, 576f 

http://www.ne.se/brandgrav
http://www.ne.se/skelettgrav


18 
 

Det är skelettgravarna som är intressantast eftersom de kan hänvisas till ett kristet 

begravningsskick även om de inte ligger i den traditionella östvästliga riktningen.
134

 Därför 

kan kristna gravar finnas i Mörebygden redan från slutet av vendeltiden. (Se tidigare stycke). 

Många upptäckte även att det var ekonomiskt fördelaktigt med en kristen begravning istället 

för den gamla hedniska. Det fordrades inte begravningsgåvor och man kunde till och med 

begrava människor utan kläder.
135

 Alla gravfält i området har inte undersökts och det skulle 

påverka synen när Möres tre kärnsocknar egentligen kristnades. Skelettgravarna kan vara ett 

kristet begravningssätt.
136

 Detta stödjer också teorin om tidigt kristnat inflytande här under 

slutet av vendeltid eller i början på vikingatiden.  

3.3.5 Mörebygdens gravskick 

Det finns en annan faktor som stödjer teorin att Möres kärnområde kristnades tidigare än 

många andra områden i Sverige och det är skillnaden med gravgåvorna. När man har 

undersökt hedniska gravar här har man hittat mynt som har lagts på den döda kroppen. Dessa 

mynt kan vara Charonsmynt ”betalning för dödsrikets färd” eller hyllningsgåvor till den döda. 

Mynten som hittats i gravarna har varit i gott skick och de är präglade i England.
137

  

 

Däremot finns det inga mynt som är präglade efter år 997 i dessa gravar. Jämför man med 

Uppland så existerade detta gravskick där ända fram till den sista delen av 1000-talet.
138

 Här 

har vi funnit en brytpunkt. Hädanefter är området helt kristnat och det sker tidigare här än i 

många andra områden i Sverige. När man restaurerade Hossmo kyrka hittades stenfragment 

av Eskilstunakistor inmurade i kyrkväggarna och under kyrkgolvet en kista som var sekundärt 

ihopsatt.
139

 Dessa kistor är ovanjordiska monument i sten
140

 och tillhör vikingatiden, 

”perioden mellan år 800 till år 1066”.
141

 De användes som gravmonument i de första 

träkyrkorna.
142

 Två liknade kistor har hittats på Öland, men begravningssättet härstammar 

enligt uppgift från Östergötland.
143
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Dessa gravmonument förknippas med samhällets övre toppskikt och förmodligen var de 

involverade i den lokala träkyrkans tillkomst där de ligger begravda. Man kan hänvisa denna 

begravningsritual från den iro-keltiska traditionen på England och i Irland.
144

 Det påträffades 

några enkla gravar på samma plats och dessa innehöll ben som var brända. Benen låg i 

anspråkslösa lerkrukor. Kanske är dessa brända benrester spår efter de kristna trälar som 

utförde arbetssysslor på ortens storgårdar.
145

 Detta stödjer min teori att Mörebygdens 

kärnområde är helt kristnat i slutet på 900-talet. 

3.3.6 Mörebygdens runstenar 

Uppsatsskrivandet om Möres kärnområde avslutas med den tredje fasen, nämligen 

organisationsfasen som är den sista delen av kristnandeprocessen.
146

 Annat som stödjer teorin 

att området tidigt blev kristnat är förekomsten av runstenarna, eller rättare sagt frånvaron av 

dessa. I folklandet Möre finns det bara fem kända runstenar och de har alla en koppling till 

ortens olika kyrkor,
147

 varav Hossmo kyrka är en. I Kalmar kyrka finns runsten nummer U 

631. Den är inristad med ett kristet par
148

 som följer korsets väg. Tyvärr kan man inte tolka 

bildhistorien bakom denna sten.
149

  

 

Ingen av dessa stenars inskrift säger oss något om kristnandet här. Det ringa antalet runstenar 

kan däremot säga oss något. Jag har tidigare konstaterat att Möres kärnområde tidigt blev 

kristnat så här fanns inte behovet av att resa runstenar för att bevisa detta.
150

 Däremot kan 

man i övriga områden i Sverige finna många korstecknade runstenar.
 
Det kan ses som att 

kristendomen kom sent och när den väl kom blev det konflikt med den hedniska religionen 

som fanns här innan.
151

 Antalet runstenar visar vilket motstånd kristnandet fick när missionen 

började i bygden.
152

 Det kan också vara så att runresandet var en kristen propaganda som 

skulle vägleda folket in på den rätta vägen.
153
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Det finns ett större antal runstenar i bygder som har många gravar från den hedniska tiden, än 

viceversa.
154

 Man kan jämföra Möres kärnområde med Danmark som kristnades tidigt. Här 

finns det inte heller många runstenar.
155

 En del av Sveriges runstenar kan ha rests för att 

släkten ville skryta med sin rikedom eller för att de tidigt blev omvända till kristendomen.
156

 

Dessa stenar placerades där folket ofta passerade, till exempel kyrkplatser och broar.
157

  

 

Det finns en runsten i Arby socken som stödjer detta påstående och det är Sm 163.
158

 Denna 

runsten är rest till minne av en man vid namn Bove och detta minnesmärke stod först på 

kyrkogården men numera är den placerad i Arby kyrka. Han byggde en träkyrka på platsen 

som tjänade som familj- eller släktkyrka. Det är ett bra exempel på ett enskilt 

stormannainitiativ för att stödja den tidiga kristendomen.
159

 Arby stenkyrka byggdes på 

samma plats på 1200-talets tidiga hälft.
160

 

  

Orsaken till att det finns så få runstenar i närområdet stödjer teorin om att vi blev tidigt 

kristnande och infogades i kristendomens fålla utan motstånd från någon hednisk religion. Det 

lilla motstånd som fanns kunde inte stå emot den kristna kraft som genomsyrade samhället när 

den lokala kungen eller någon storman helhjärtat gynnade kristendomen.  

3.4 Kalmar stad växer fram 

Jag kommer nu att fokusera på området, där dagens Kalmar stad ligger. Sedan kommer jag att 

studera hur staden påverkades av den politiska maktutvecklingen i Sverige och Europa. Jag 

tar även upp Möreområdets infogningsprocess till dåtidens kungamakt i Sverige. Till sist 

kommer jag att redovisa en kort presentation av Öland och dess roll i Möres 

kristningsprocess. Hur var det då med staden Kalmar under tiden från infiltrationsfasen till 

organisationsfasen?
161

 Det som idag är Kalmar stad bestod från början bara av enkla 

bosättningar. Hamnen Kettilen var orsaken till att bebyggelseprocessen kom igång.
162
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Till denna hamn fanns det tre inlopp och hamnen var Kalmarsunds bästa naturliga hamn 

under lång tid.
163

 Mittemot på Öland ligger idag Färjestaden och där fanns hamnen som 

kallades för hamnviken.
164

 Jag har tidigare i uppsatsen tagit upp att järnet var orsaken till 

bygdens rikedom och mycket av järnet avyttrades troligtvis till ölänningarna för 

bearbetning.
165

 Handelsvolymen ökade i Kettilen under tidens gång och det var landhöjningen 

och läget som är orsaken till det och samtidigt växte även bebyggelsen.
 166

  

 

Det fanns en landsväg nära hamnen som hade förbindelse med handelsvägarna norrut och inåt 

landet
167

 utan tvekan var det en handelsmetropol som växte fram här under vendel och 

vikingatiden. Bebyggelsen som fanns här var enkla trähus och de flesta som bodde här 

sysslade med handelsaktiviteter.
168

  

3.4.1 Hotet från Danmark 

Under 1000-talet händer det mycket i Europa och i Sverige som påverkade handelsekonomin 

för Möres kärnområde. Danmark växte upp som ett Nordsjöimperium i början av detta 

årtusende och det var Sven Tveskägg som lade grunden. I stormaktsväldet ingick förutom 

Danmark också England, Norge och vissa delar av Västsverige.
169

 Orsaken till denna oro från 

Mörefolkets sida var att Skåne och Blekinge ingick i detta välde och det låg endast några mil 

söderut från Möres kärnområde.
170 

 

 

Knut den store hade också ett bemyndigande av påven, där Knut fick tillåtelse att anfalla ett 

redan kristet land och infoga det i sitt rike. Troligtvis var det landet Sverige och då ökade 

rädslan i bygden.
171

 När Hamburg-Bremens ärkestift ungefär samtidigt ville skapa ett 

Skandinaviskt patriarkat med huvudsäte i Bremen genom biskop Adalbert ökade farhågorna 

ännu mera för folket i bygden.
172
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3.4.2 Europeiska maktkamper  

Vi hade de direkta politiska maktkamperna, som Roms påvar var inblandade i. De började 

med den stora kyrkoschismen med Konstantinopels patriark Mikael Cerularios år 1054.
173

 

Därefter kom kampen med Vilhelm erövrare efter segern vid Hastings år 1066.
174

 Till sist 

kom fejden med den tyske kejsaren Henrik IV år 1075.
175

 Dessa tre kamper hotade den tyska 

handeln och när handelsstabiliteten sviktade negativt, påverkade det Kalmarområdet.  

 

Påven tröttnade till slut på dessa kamper med de världsliga härskarna och sökte efter andra 

makthavare i norra Europa som ville stödja honom. År 1080 skickade han ett brev till den 

svenske kungen Inge den äldre och bad honom ta ställning för den franska vägen istället för 

att vara en underställd vasall till den tyske kejsaren genom Hamburg-Bremen stiftet.
176

 

Genom detta brev tog påven Gregorius VII avstånd från den tyska 

missioneringsverksamheten, som fortfarande pågick i Sverige.
177

  Inge den äldre tog 

signalerna på allvar och började nu se till att stiftutvecklingen kommer igång i Sverige.
178

 

Samtidigt lade han grunden till det framtida Linköpings stift, som Möres kärnområde kom att 

vara en del av.
179

  

3.4.3 Svenska maktkamper 

Vi hade även maktkamper i Sverige under samma tid, främst den mellan Olof Skötkonungs 

söner Anund Jacob och Emund. Hamburg Bremens ärkestift tog parti för Anund Jacob för att 

han stöttade deras missionsverksamhet,
180

 medan Emund ville vara självständig utan 

inblandning från det tyska stiftet.
181

 Läget blir stabilt först när Stenkil tog makten år 1056 

efter Emunds död och han var positivt inställd till Hamburg-Bremens ärkebiskop. Det är vid 

denna tid som Möres kärnområde började samarbetet med Sveriges statsmakt eftersom 

Stenkil var kristen och lyssnade på ärkebiskopen av Hamburg-Bremen.
182

 Det gynnade 

handeln med de tyska handelsstäderna.  
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Jag har tidigare i uppsatsen berört det maktcenter som är uppbyggt i området. Nu byggdes det 

en gård som tillhörde kungamakten, nämligen Bo gård i Dörby socken. Detta Bo ingick sedan 

i det Rops bo, som finns omnämnt i Östgötalagen.
183

 När kampen mellan den tyska kejsaren 

och påven kulminerar i slutet av 1000-talet var Möres Kärnområde helt infogat i den 

Stenkilska kungamakten. Det gav trygghet när området fortfarande handlade med Tyskland 

och därigenom indirekt tog parti för den tyska kejsaren gentemot påven. Återigen var det 

ekonomin som styrde vilken inriktning området skulle ta.  

 

I början av 1100-talet började tyska affärsmän samarbeta för att bygga upp ett handelsförbund 

med Lübeck som centrum
184

 och Möre, som uteslutande levde på handeln, blev fort en 

medaktör i detta företag. Nu var också Hamburg-Bremens missioneringsrätt slutgiltigt 

upphävd av Gregorius VII
185

 och Lund blev ärkesäte för hela norden år 1104 under Biskop 

Asker.
186

  

 

När sedan Inge den äldre dog cirka år 1110
187

 började problemen för Möres kärnområde.
188

 

Det fanns inga arvingar utan hans två döttrar Katarina och Margareta fredkulla blev istället 

ingifta i den danska och den norska kungafamiljen.
189

 Katarina blev gift med Björn 

Haraldsson av Danmark och Margareta gifte sig först med den norske kungen Magnus barfot 

och efter hans död gifte hon om sig med den danske kungen Niels Svensson.
 190

 Det blev en 

ekonomisk och politisk kamp om vem av döttrarnas makar som skulle ta över den svenska 

tronen och vilka områden de skulle få ärva.
191

 Samtidigt fortsatte investiturstriden mellan den 

tyske kejsaren och påven i Europa
192

 och både det danska
193

 och det norska kungahuset var på 

påvens sida i denna kamp.
194

 Sveriges kungahus var också välvilligt inställd till påven men 

skakades av maktkamper som inte löstes förrän Sverker den äldre tog makten någon gång på 

1130 talet.
195
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3.4.4 Kalmar Ledung 

Mörebygden fortsatte handeln med de tyska handelsmännen och därigenom tog bygden 

indirekt ställning för den tyske Kejsaren. Området berördes inte direkt av oroligheterna som 

sker i Norden och Europa förrän helt plötsligt en norsk krigsflotta seglade in i Kalmarsund 

med Sigurd Jorsalafar som ledare. Denna händelse går under namnet Kalmar ledung och 

skedde år 1123.
 
 

 

Nu ska man vara väldigt källkritisk mot denna berättelse, men det finns trots allt något som 

stämmer med andra händelser. För det första nämner man att det skedde på sommaren innan 

det stora mörkret och denna solförmörkelse skedde den 11 augusti år 1124. Detta årtal är 

fastställt med nutida beräkningar.
196

 Det är för exakt beskrivet för att inte kunna stämma. För 

det andra finns det ett brev skrivet av Abbot Petrus Venerabilis från Cluny, där Sigurd blir 

hyllad för sin kamp mot hedningar i avlägsna regioner. Troligtvis var det meningen att Sigurd 

Jorsalafar ledungsflotta tillsammans med den danske kungen Niels Svenssons krigsskepp 

skulle kristna hedniska områden från andra sidan Östersjön. Kanske var det venderna som 

avsågs. De var pirater som plundrade kristna handelsskepp.
197

  

 

Vi får inte heller glömma bort att dessa kungar, Sigurd Jorsalafar och Niels Svensson, var 

verkliga kungar under denna tid och att det var en stormig tid runt den svenska kungatronen 

efter Inge den äldres död.
198

 Det fanns ingen självklar kandidat till den svenska tronen, utan 

kampen stod mellan Inge den äldres dotterson Magnus Nilsson och Olof näskonungs son 

Ragnvald. Till slut blev Magnus Nilsson svensk kung mellan åren 1124 och 1130 och han var 

son till den danske kungen Niels Svensson.
199

  

 

När inte Niels Svensson dök upp till mötet med ledungsflottorna
200

 tänkte Sigurd Jorsalafar 

att han skulle hämnas genom att plundra Möreområdet. Här måste man också veta att Sigurds 

pappa Magnus Barfot var gift med Margareta fredkulla. Efter hans död gifte Margareta om sig 

med den danska kungen Niels Svensson.
201

 Sigurd kanske även såg möjligheter att Norge 

skulle kunna få Möre som ett lydområde. 
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Mina egna hypoteser till detta nidingsdåd mot ett kristet område är att det antingen var hämnd 

mot Niels Svensson efter sveket med ledungsflottan eller en politisk handling med avsikt att 

gynna det Norska kungahuset. Anledningen till att plundringen gick så lätt var att Mörefolket 

kände igen den norska flottan och visste att ledaren var en norsk kristen kungayngling och att 

det därför inte fanns någon orsak att frukta något.  

 

Resultatet blev att Möres kärnområde blev plundrat och anledningen till att det inte finns 

några spår av detta nidingsdåd här i bygden tror jag beror på att Sigurd Jorsalafar skämdes för 

detta. Samtidigt ville inte heller den svenska kungen Magnus Nilsson att det skulle komma 

fram. Det hade inte sett bra ut inför påven att en kristen norsk flotta plundrar en redan kristnad 

bygd i Sverige.  

3.4.5 Kalmar stad 

Danskarna gillade inte att Sverker den äldre tog över kungatronen i Sverige år 1130.
202

 Därför 

började Sverker planera för ett militäriskt fäste där Kalmars gamla stad ligger idag och som 

skulle hindra en dansk invasion. Sverker hann inte sätta planerna i verket för nu började en 

maktkamp i Sverige mellan den sverkerska ätten och den erikska ätten om vem som skulle 

vara svensk kung.
203

 Samtidigt började Sverker bygga upp stiftsorganisationen i Sverige 

enligt påvens önskemål till Inge den äldre. Nu växte Linköpings stift fram som det främsta 

stiftet. Här placerade han biskopen Gisle och använde honom som kyrklig rådgivare.
204

 

 

Sedan tornade det upp nya orosmoln från Europa och det är investiturstriden som åter 

blossade upp. Det började med att påve Innocentius II tvingades tillkännage att de nordiska 

biskoparna skulle lyda under ärkebiskopen av Bremen. Efter det andra lateranconciliet år 

1139 blev påvens Rom starkt igen. Han fick hjälp av Bernhard av Clairvaux. Samtidigt stärkte 

Lunds ärkebiskop Eskil sina aktier.
205

 Det var nu planerna på ett svenskt ärkestift började 

födas. Den 5 augusti år 1164 blev Uppsala Sveriges nya ärkestift där Alvastramunken Stefan 

blev den förste biskopen. Det var Karl Sverkersson som var svensk kung och han var Sverker 

den äldres son.
206
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När Knut Eriksson tillträdde som svensk kung år 1167 såg han fördelen med att bygga upp 

Möres kärnområde igen, både som en första försvarszon mot det danska riket, som gränsade 

till denna byggd, och som handelsort.
207

 Knut Eriksson tog över de tänkta byggplanerna efter 

Sverker den äldre. Det var nu som Kalmar stad kom till. Knut ansåg att det måste finnas en 

stad vid hamnen kettilen som kunde administrera hela Mörebygdens handel. Knut beslöt att 

anlägga en stad här.
208

 Samtidigt befäste han slottsholmen genom att bygga en kastal där,
209

 

allt för att skydda handeln i den nya staden. Kalmar stads befolkning var redan kristnad när 

staden började anläggas. Jag har nämnt tidigare i uppsatsen hur viktig Kalmarsund var som 

handelsled.
210

 Detta förstod Knut så han byggde till ännu en kastal, som placerades vid 

Borgholms slott på Öland. Nu var Kalmar stad väl skyddad från båda hållen för angrepp till 

sjöss.
211

 

 

Kungamakten valde området för sin stadsgrundning för att det låg utanför det bebyggda 

kärnområdet men i närheten av en kungsgård. Målet var att foga samman alla små 

handelscentra längs Kalmarsundskusten till en enda hamn, som var lätt att bevaka med en 

befäst kastal. Man ville centralisera handeln till ett enda ställe där det fanns möjligheter att 

kombinera sjötrafiken med landsvägsnätet.
212

 Kalmar hade alla dessa geografiska 

förutsättningar och därför hamnade staden här. 

 

Nu växte Kalmar som stad och samtidigt började det byggas upp stenkyrkor längs hela 

Mörekusten och även i Kalmar stad.
213

 Det fanns redan en stenkyrka vid det gamla 

maktcentrumet i Hossmo.
214

 Nu byggdes det till 14 nya kyrkor i bygden.
215

 Många av dessa 

var även tänkta att vara försvarskyrkor.
216

 Omkring år 1250 hade alla socknar i bygden en 

stenkyrka.
217

 Troligtvis var den första kyrkan som blev färdig Kalmar storkyrka som sedan 

förstärktes upp med ett torn för försvarsändamål.
218
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Kalmar kom att bli en av de viktigaste städerna för det unga kungariket Sverige. Detta bevisas 

med att år 1266 kom den påvliga kardinalen Guida till Kalmar för överläggning med Birger 

Jarl som tillsammans med sina söner och rikets stormän mötte upp. När sedan Magnus 

Ladulås gifte sig här år 1276 med Helvig, som är en dotter till greve Gert av Holstein, stärks 

detta påstående ytterligare, anser jag.
219

  

3.5 Ölands påverkan i Mörebygdens kristningsprocess 

Som tidigare nämnts skulle jag behandla Ölands roll under Mörebygdens kristningsprocess 

och hur ön påverkades av att Kalmar stad blev en ny handelsmetropol. Dessa bägge folkland 

samarbetade i stort hela tiden från infiltrationsfasen till organisationsfasen.
220

 De hade 

Kalmarsund som gemensamt handelsområde.
221

 Jag skrev tidigare i uppsatsen om Möres järn, 

som var största exportvaran. Troligtvis skeppades mycket råjärn till Öland för bearbetning 

och som sedan skeppades tillbaka förädlat.
222

 Deras utveckling följde i stort sett varandras 

under denna tid. Det förändrades till Mörebygdens fördel när Knut Eriksson anlade Kalmar 

stad på fastlandssidan av Kalmarsund i stället för på den öländska västkusten. Nu förlades det 

mesta av Ölands handel till Kalmar, och i mitten av 1200-talet var Öland helt inkorporerat i 

den svenska centralmakten och Borgholms slott var deras uppsamlingsställe för 

skatteintäkterna.
223

  

3.5.1 Ölands kyrkor 

Det är intressant att Öland har 34 stycken kyrkor.
224

 De ligger jämnt utspridda längs 

kusterna
225

 och är generellt tidigare byggda än Möres kyrkor.
226

 Kanske är kyrkotätheten ett 

resultat av att ärkebiskop Absalon år 1170 utförde en utrensningsaktion mot de östbaltiska 

sjörövarna som hade Öland som bas. Alla kristna skonades dock.
227

 Varför var ärkebiskopen 

deltagare i detta äventyr? Min hypotes är att de ville göra utrensningen rumsren ur ett kristet 

perspektiv. Däremot är det fullt möjligt att en sådan här eliminationsaktion av pirater skedde 

ungefär vid denna tidpunkt. Det omfattande kyrkobyggandet kan vara ett tecken på att Öland 

nu befolkades av kristna människor.   
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3.6 Slutord 

Hur gick det då med mina frågor som jag ville ha svar på? Jag kom inte fram till exakt vilket 

årtal Kalmar stads befolkning antog kristendomen som religion. Jag föreslår istället ett 

årtionde. Slutsatsen blir att runt år 1170 grundades Kalmar stad och orsakerna var att ta 

tillvara på inkomsterna från handeln som följde med Lübecks etablering som handelsstad med 

hela Östersjön som arbetsfält. Avgörandet fattades omgående efter det att Knut Erikssons 

tillträtt som svensk kung år 1167. Orsakerna till stadens anläggande berodde inte på 

kristendomens alla fördelar utan på rent kapitalistiska, politiska och försvarsinriktade motiv. 

Samtidigt skulle staden vara ett stabilt skydd för invasion från det danska riket och Knut ville 

stärka sin politiska makt i detta område. Krasst kan man säga att Kalmar föddes som en 

kristen stad med kapitalismen och politiken som föräldrar. 

 

Befolkningen i Mörebygden klarade omställningen bra från den förkristna religionen till 

kristendomen. Orsakerna till att omställningen gick smärtfritt var att denna nya religion 

gjorde att det vanliga folket fick det bättre ekonomiskt ställt och att det var enkelt från början 

att utöva denna religion. Det fordrades inte storslagna byggnader för detta, utan folket kunde 

använda enkla träbyggnader som kyrkor för att utöva religionen. En annan orsak var att de 

styrande i regionen kunde använda kristendomen som ett kontrollorgan när rikedomarna 

började fyllas på i deras kassakistor.  

 

En annan faktor som stödjer min teori att Kalmar stad grundades ungefär vid den tid som har 

kommit fram från uppsatsens genomgång är de sagor som skrevs ner på 1200-talet. Sagorna 

namnges på första bakgrundssidan i uppsatsen. Trots att man inte fullt ut kan lita på deras 

tillförlitlighet ur ett källkritiskt perspektiv finns där trots allt något som har bevisvärde. Alla 

dessa författare var kristna och de flesta skriver inte något negativt eller framförallt ”hedniskt” 

om Kalmar eller Mörebygden. När dessa sagor skrevs var Kalmar stad omtalad som en kristen 

stad och i något fall som köpstad.
228

 Runstenen vid Örja kyrka i Södermanland måste man 

däremot betrakta som något som bara helt allmänt beskriver Kalmarsund och inte någon stad. 

Den arabiske geografen Idrisi baserade sin text om Kalmar endast på berättelser från 

passerande fartyg när han besökte Cypern och har därför lågt bevisvärde.
229
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3.7 Övrigt 

En intressant iakttagelse är att Jarl Birger Brosa hade egendomar i Svibo på Öland i mitten av 

1100 talet,
230

 och att dessa så kallade folkungar av Bjälboätten samarbetade med den Erikska 

ätten i dess politiska maktkamp mot den Sverkerska ätten om kungatronen.
231

 Skaffade han 

dessa gårdar bara för att kunna kolla upp möjliga framtida platser på bägge sidor om 

Kalmarsund där en stad kunde anläggas? När sedan Knut Eriksson blev svensk kung så 

kanske han följde sin jarl Birger Brosas rekommendationer och anlade Kalmar stad på den 

bästa geografiska platsen längs hela Kalmarsund, platsen där bygden hade accepterat 

kristendomen som officiell religion. 
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231
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SAMMANFATTNING 

Möres kärnområde kom tidigt i kontakt med kristendom via sina handelskontakter med både 

den östra och den västra delen av Europa. Dessa kristna influenser från 600-talet åstadkom så 

omvälvande förändringar i samhället att bygden redan i slutet av 900-talet hade kristendomen 

som officiell religion. Denna handel var så ekonomiskt lönsam att det växte fram ett 

administrativt maktcentra i bygden med Hossmo, Kalmar och Dörby socknar som 

centralområden.  Möres kärnområde var en självständig region, som styrdes av någon lokal 

storman eller kung i det dåtida Sverige. På 1000-talet blev Danmark en stormakt under Knut 

den store. Denna imperiebyggare hade påvligt tillstånd att anfalla Sverige och införliva det i 

Nordsjöimperiet. Längre fram i tiden uppstod det schismer mellan påveämbetet och de 

världsliga härskarna i Tyskland och England. Dessa europeiska kyrkliga maktkamper och 

danska storhetsdrömmar orsakade ekonomiska störningar i handeln för bygden. När sedan 

Stenkil blev kung år 1066 i landet börjades ett samarbete som ledde fram till att Mörebygden 

blir en del av Sverige. 

 

Problemen för bygden uppstod när Inge den äldre dör år 1110 och det blev en politisk och 

ekonomisk kamp om arvet mellan hans döttrar som var ingifta i kungahusen både i Norge och 

i Danmark. Detta ledde till att bygden plundrades och förstördes av Sigurd Jorsalafar och 

återhämtade sig inte förrän Sverker den äldre tog makten år 1130 i Sverige. Han planerade att 

bygga upp bygden, främst ur ett försvarsmässigt syfte men maktkampen med den Erikska 

ätten omkullkastade planerna.  

 

Det blev kung Knut Eriksson som runt år 1170 förverkligade byggplanerna, han anlade 

Kalmar stad och befäste Slottsholmen med en kastal. När staden började anläggas var bygden 

helt kristnad sedan nästan 200 år tillbaka och Knut ville skapa en handelsmetropol som 

förenade handeln till land och till sjöss. Han såg möjligheterna med en framtida lukrativ 

handel med Hansaförbundet. Att bygden var kristnad och tidigare hade handlat med Tyskland 

är positivt. Det var kapitalismen, politiken och rädslan för anfall från främst Danmark som 

avgjorde var handelsstaden vid Kalmarsund hamnade. Längre fram i tiden så blev Kalmar en 

av rikets viktigaste städer och det berodde på att kristendomen redan i slutet av 900-talet blev 

officiell religion i Mörebygden.   
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