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HAR EMUND DEN GAMLE SÖKT INFÖRA DEN 
GREKISK-KATOLSKA LÄRAN I SVERIGE? 

Av Otto J a n s e f 

Av Adam av Bremen få vi veta, att Emund var »en mycket 
dålig inan» och att »ehuru han var döpt, brydde han sig ej 
mycket om vår religion».1 Hervararsagan säger också att i 
Emunds tid »höllo svearna dåligt fast vid kristendomen».2 

För en vidgad förståelse av dessa oförklarliga yttranden om 
Emund skall här efter Snorres Norska Konungasagor3 återges det 
huvudsakliga innehållet av en del förhållanden rörande Emund 
och hans närmaste släktingar. 

Olof Skötkonung hade enligt Snorre först trenne barn med en 
härtagen dotter av cn jarl från Vendland, Emund, Astrid och 
Holmfrid, och sedan med sin kristna drottning Estrid sonen 
Anund Jakob och dottern Ingegerd. Drottningen var högmodig 
och icke vänlig mot sina styvbarn. Astrid uppfostrades hos en 
ansedd man i Västergötland och Emund i Vendland hos sin 
hedniska moders fränder. 

På grund av gränstvister hade ovänskap uppstått mellan Olof 
Skötkonung och Olof Haraldsson. Då den norske konungen det 
oaktat framställde giftermålsanbud om Ingegerd vägrade den 
svenske konungen. Han nödgades emellertid, då saken fram
ställdes på tinget, på grund av allmogens vilja lämna sitt bifall 
lill äktenskapet. Efter tinget återtog han dock sitt löfte. Genom 
förmedling av den mäktige västgötajarlen Ragnvald gifte sig 
sedan Astrid mot sin faders vilja med den norske konungen. 
Ingegerd ingick äktenskap med den ryske storfursten Jaroslav 
1019, under villkor att hon, enligt Snorre, fick Aldeigjuborg med 

1 B. Schmeidlcrs uppl. I Scriptores rerum germanicorum in usum scholarum 
ex Monumcntis Germaniac Historicis separat im cditi. 3 Aufl., Hannover u. 
Leipzig 1917, p. 155. 

2 J. Helgasons cd. ( = Samfund lil udgivdse af gammel nordisk l i t teratur , 
nr XLVIII), K0henhavn 1924, sid. 159. 

8 F . Jönssons cd. ( = Samfund till udgivdse af gammel nordisk l i t teratur , 
nr XXIII, I—IV), K0benhavn 1893—1901, II sid. 135 f., 162 ff. 
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jarladöme i brudgåva samt atl hon fick medtaga den man från 
Sverige, som syntes henne bäst lämpad till innehavare av jarla-
dömet. Hon valde sin frände västgötajarlen Ragnvald eller samme 
man, som varit mellanhand vid äktenskapsförhandlingarna mel
lan konung Olof Haraldsson och Astrid och därför ådragit sig 
Olof Skölkonungs hat. Aldeigjuborg låg visserligen i Ryssland 
men på gränsen till Finland vid floden Volkovs utflöde i Ladoga 
och hade alltså ett slags betydelsefullt nyckelläge vid den stora 
stråkvägen mellan framförallt Mälardalen och tidens stora han
delsstad Novgorod. Genom jarladömet Aldeigjuborg med dess 
innehavare, fränden Ragnvald, synes alltså den svenskfödda stor-
fuislinnan i Ryssland ha tillförsäkrat sig goda möjligheter till 
förbindelser ej allenast med sitt nya land utan även med sitt 
hemland och sina anförvanter i det norska kungahuset. Detta 
visar även, att Ingegerd föredragit vänskapen med sin halvsyster 
och svåger, Astrid och Olof i Norge, framför ett gott samförstånd 
med sin fader, den svenske konung Olof. Delta kan även tyda på 
ett gott förhållande också emellan Emund och Ingegerd. 

Ehuru vi ej ha några direkta uppgifter om vem som varit 
främsta verkande kraften i flera av de kända märkligare hän
delserna i Norden under ifrågavarande tid, synas de dock visa 
hän mot ett och samma håll, nämligen mot storfurstinnan Inge
gerd och Jaroslavs hov. 

Omkring 1040 utrustade, sannolikt från Mälardalen, Ingvar 
viltfarne, måhända en son till Emund' och under alla förhållan
den en släkting lill furstinnan Ingegerd och genom henne alltså 
även lill Jaroslav, cn flotta på 30 skepp, med vilken han seglade 
lill Gardarike för att bistå Jaroslav mot grekerna. Han stupade i 
detta härnadståg, troligen 1041." 

' A. Schiick, Ingvar den vit tfarnc. En forntida kondott iär i österled. 
Strandblomster, festskrift till Sven Salén 1950, sid. 132 f. 

; Källorna till Ingvars tåg återf innas 1: E. Olsons ed. av Yngvars saga 
viffforla ( = Samfund til udgivdse af gammel nordisk l i t teratur , nr XXXIX), 
K0benhavn 1912; G. Storm, Isländske Annaler indtil 1578, Christ iania 1888, 
sid. 108, 250; G. Vigfusson oeh It. Ungers ed. av Flateyarbök, Kristiania 
1859—68, 3, sid. 507; Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 
runverk: t p p l a n d , Södermanland, Östergötland. /•". Braun, Hvem var Yngvarr 
enn vififorli, Fornvännen 1910, sid. 99 ff.; O. u. Friesen, Hvem var Yngvarr 
enn vififorli, Fornvännen 1910, sid. 199 ff. 
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Förutom de förut omnämnda förbindelserna mellan de ryska 
och norska härskarfamiljerna må här ytterligare erinras om att 
Harald Hårdråde, Olof Haraldssons halvbroder, vilken i slaget 
vid Stiklastad deltagit på Olofs sida och efter nederlaget flydde 
till Gardarike, var gift ined Jaroslavs dotter Elisabeth." 

Av det ovanstående synes framgå, alt under Jaroslavs och 
Ingegerds tid pågått livliga förbindelser såväl mellan dem och 
deras släktingar i Norges kungahus som mellan Ryssland och 
Mälardalen genom Ingvar viltfarne. 

Vid denna tid hade uppstått en motsättning mellan kyrkans 
tvenne huvudcentra, det i Rom och det i Konstantinopel, varom 
Toni Schmid också erinrat. ' Detta ledde slutligen 1054 till den 
stora schismen, varigenom kristenheten delades i två huvud
kyrkor, den grekisk-katolska med centrum i Konstantinopel och 
den romersk-katolska med säte i Rom. Inför denna schism sökte 
Jaroslav med stor iver att i sitt rike åstadkomma ett kyrkligt 
centrum i Kiev i stället för Konstantinopcl. 

Av det föregående synes alltså framgå, atl Emund på grund 
av sin hedna moder blivit utsatt för sin styvmoders ovilja och 
därför blivit uppfostrad hos sin hedniska moders fränder i Vend
land samt att Emunds halvsyster Ingegerd stått i synnerligen 
gott förhållande till Emunds syster drottning Astrid i Norge. 
Det bör också erinras om att Emund likaledes på grund av sin 
hedniska härstamning, ehuru äldre än den kristne Anund, blivit 
förbigången såsom konung av denne.8 

" F. Jönssons ed. av Snorres Norska Konungasagor III sid. 99. 
' T. Schmid, Sveriges kr is tnande, Stockholm 1934, sid. 63 ff. 
s Möjligen kan man ifrågasätta, om icke Emund och ej Anund direkt 

efterträtt Olof Skötkonung eller om icke i Anund Jakobs regering, vilken 
brukar anges till tiden ca 1020—1050, funnits ett interregnum med Emund 
som konung. Hos Snorre (F . Jönssons ed. III sid. 4) uppges, at t Emund 
omkring år 1035 var konung i Svitjod (i en handskrift dock Anund) . Är 
denna uppgift riktig, måste den väl betyda, att Emund ersatt Anund som 
konung under någon kortare tid. En annan , än viktigare uppgift ger oss 
Järs tas tencn i Valbo sn, Gästrikland, se O. u. Friesen, i Uppland, skildring 
af land och folk, II, 1908, sid. 470. På stenen, som kan dateras t i l l tiden 
ca 1025—1050, s tår »då satt F^mund», d. v. s. dä var Emund konung. Under 
Knut den stores frånvaro i Fhigland här jar Anund Jakob t i l l sammans med 
den norske konungen Olof Haraldson i Skåne. Vid återkomsten till Danmark 
intager Knut Norge och insät ter där en släkting såsom medregent eller 
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Det ligger då nära till hands att antaga att Emund kommit i 
beröring med och blivit upptagen och beskyddad av sin halv
syster Ingegerd och svåger Jaroslav i Ryssland. Vidare kan an
tagas att Emund vid vistelse hos Jaroslav, som ivrigt arbetade för 
den grekisk-katolska kyrkan, även han kommit att omfatta denna 
religionsform. I Ryssland kan han även ha sammanträffat ined 
den Osmund, om vilken Adam berättar: Emund »hade hos sig 
en olaglig biskop vid namn Osmund, som på sin tid Sigfrid, norr
männens biskop, hade anförtrott åt skolan i Bremen för att un
dervisas. Men senare begav sig denne, glömsk av välgärningarna, 
till Rom för att invigas. Då han bortvisades därifrån, drog han 
som en landsstrykare omkring i många trakter och lyckades så 
slutligen bli invigd av cn ärkebiskop i Polanien." Då han så kom 
till Sverige, skröt han av att av påven ha blivit invigd till ärke
biskop för dessa trakter. Men när vår ärkebiskop skickade sina 
sändebud till konung Gamle, funno de därstädes samme lands
strykare Osmund, som enligt ärkebiskoplig sed lät bära korset 
framför sig. De hörde även, att han fördärvat de nyomvända 
barbarerna genom en oriktig undervisning i vår tro.»"' 

Liksom Emund har blivit förbigången av Anund på grund av 
sin hedniska härkomst och sin uppfostran hos sin hedniska mo
ders släktingar i Vendland och därför kommit i ett mindre gott 
förhållande till den romersk-katolska läran, så har också, enligt 
Adam, Osmund genom sitt misslyckande i såväl Rremen som i 
Rom likaledes blivit avogt stämd mot den romersk-katolska läran 
och kommit till Ryssland och där i Kiev (Polanien) blivit invigd 
till biskop i den grekisk-katolska läran. 

provisorisk regcnt. Det synes då möjligt, att Anund på samma sätt av Knut 
avsattes i Sverige och att Knut där insatt Emund såsom rcgent. 1035 dör 
Knut den store och hans norska regering avskaffas. F'01-hällandena kunna 
väl antagas ha varit l iknande i Sverige, alltså hlmund en tid konung i Sverige, 
varefter han antagligen uppehåll i t sig i Ryssland till dess han åter efter 
Anund Jakobs död omkring 1050 blivit konung i Sverige. 

' Man har ansett , att Polanien vore Polen, men T..I. Arne har med såsom 
det synes goda skäl sökt visa, att Osmunds biskopsinvigning sannolikt skett 
i Kiev omkring år 1050, ungefär samtidigt som Emu nd blev konung i Sverige. 
T. J . Arne, Hiskop Osmund, Fornvännen 1947, sid. 54 ff. 

10 Schmcidlcrs ed. av Adam, p. 155 f. översät tningen efter B. Nerman, När 
Sverige kristnades, Stockholm 1945, sid. 111 f. 
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Då Emund såsom konung har Osmund vid sitt hov och såsom 
framgår av Adams nyss anförda berättelse tar parti för Osmund 
i stället för för beskickningen från Hamburg Bremen, synes oss, 
att man med skäl kan antaga, att Emund sökt införa den grekisk-
katolska läran i Sverige.11 

Har således Emund verkligen sökt införa den grekisk-katolska 
kyrkan i vårt land, uppställer sig givetvis frågan: finns något 
som helst minnesmärke, som erinrar därom? För förf. synes 
åtskilligt tala för alt den ofullbordade S:t Olofskyrkan i Sigtuna 
kan ha uppförts med hänsyn till den grekisk-katolska läran. 
Kyrkan har haft ett stort östparti, som i vissa delar tyder på en 
primitiv byggnadskonst, samt ett, såsom det visat sig vid en av 
förf." företagen utgrävning, i proportion härtill mycket litet väst
parti. Ehuru den särskilt av Thordeman hävdade åsikten om S:t 
Olofskyrkans österländska särdrag är motsagd av vår utmärkte 
arkitekturforskare Erik Lundberg1*, kan dock Thordemans åsikt 
allt fortfarande anses vara den sannolikaste. 

Vad Olofskyrkans ålder beträffar har man vanligtvis ansett den 
samtidig med S:t Pers kyrka. Då genom grävning konstaterats, 
att man ursprungligen avsett att förse S:t Pers kyrka med ett 
större västtorn eller ett dubbellorn, men vid kyrkans slutförande 
förenklat denna plan, har Lundberg ansett denna förenkling bero 
på det sigtunensiska biskopssätets överflyttande till Gamla Upp
sala på 1130-talet. Huru riktig Lundbergs åsikt om Perskyrkans 
avslutning i väster än är, så hindrar den ju ej, att kyrkan kunnat 
börja uppföras betydligt tidigare. Att så varit fallet är så mycket 
sannolikare som Adam såsom bekant omtalar, att ärkestiftet i 

11 Se J . G . F . Raeder, Danmark under Sven Estridsson og hans s0nner, 
sid. 110 ff. Ifrågavarande ärkebiskop kan lika väl vara att söka i Ryssland 
som i Polen, och allt ing tyder på, att där under F^munds kortvariga regering 
har varit en »ti lb0jdighcd» att sluta sig till den grekisk-katolska läran. 
Liksom att Sven Estridsson också haft en tilh0jelighed däråt och stått i vän
skapligt förhållande med Emund. 

12 Ii. Thordeman, S :t Olov i Sigtuna och domkyrkan i Trondheim, Forn
vännen 1943, sid. 29, uppger, att den av förf. gjorda utgrävningen i väster 
företagits under ledning av F2mil Eekboff. I själva verket skedde utgräv
ningen efter ett av förf. begärt t i l lstånd av r iksantikvarien Hans Hildebrand. 
Efter utgrävningens slut företog Eckhoff t i l l sammans med Olof Sörling en 
uppmätning av de uppgrävda murarna . 

13 E. Lundberg, Sigtunakyrkorna och Norge, Fornvännen 1935, sid. 228. 
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Sigtuna upprättades under Adalvard den yngres tid (1060-talet) 
och att Adalvard vid en enda mässa erhöll ej mindre än 70 mar
ker silver. Såsom man framhållit, är det väl sannolikt, att denna 
avsevärda summa givits såsom hjälp till en påbörjad eller lill-
äuinad kyrka i det nya biskopsstiftet. Alt man påbörjat Olofs-
kyrkan eventuellt ett årtionde tidigare än S:t Perskyrkan synes 
förf. framgå av olikheten i en del detaljer i fönstren och tvär-
armarna. Att S:t Per och S:t Olof ej haft samma byggtid framgår 
även av deras olika planläggning. Härtill kommer, att S:t Olofs 
västparti aldrig blivit fullbordat i avsedd utsträckning. Delta 
framgår bl. a. därav att den nuvarande västgaveln är uppförd av 
ett helt olikt gråstensmaterial än kyrkan i övrigt. Hade väst
partiet en gång varit fullbordat och blivit nedrivet, borde nian 
ju vänta, att i det senare uppförda västpartiet finna samma slags 
material som i kyrkan i övrigt. Man synes därför ha rättighet 
att antaga, att antingen har Olofskyrkan aldrig fått sitt västparti 
färdigbyggt eller har man använt dess nedrivna material till 
någon av platsens övriga stenkyrkor (S:t Per?) . 

S:t Olofskyrkans byggnadsöden under dess tidigare period 
synes alltså tyda på, att denna kyrkas byggherre eller drivande 
kraft eller krafter efter kortare period av en eller annan anled
ning salts ur spel, vilket ju gott är förenligt med Emunds endast 
cirka 10-åriga regering, och att de livliga förbindelserna som en 
tid rått mellan Sverige och Ryssland under Jaroslav och hans 
svenska maka Ingegerd efter Ingegerds död sannolikt 1050 och 
Jaroslavs 1054 hastigt avtogo.11 — Emunds företrädare för den 
nya läran »ärkebiskop» Osmund uppges ha dött i klostret Ely 
i England." 

Frågan om Emund sökt införa den grekisk-kalolska läran i 
Sverige synes förf. kunna ined stor sannolikhet besvaras med 
orden: mycket tyder på att så verkligen varit fallet. 

Adam omtalar även, att »Adalvard på kort tid förde alla i 
Sigtuna och dess omnejd till kristendomen».10 Detta kan, enligt 

11 Andra minnen av förbindelserna med Ryssland äro ryska målningar i 
gotländska kyrkor, kors i Gamla Uppsala-fyndet m. fl. 

15 Gales ed. i Historiae Hritaniae Scriptores, XV, p. 514. Jfr O. u. Friesen 
i Svenskt biografiskt lexikon II sid. 377 f. 

" Schmeidlers ed. av Adam, p. 261 f. 
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Nerman, »synas förvånande, då här huvudsakligen bör ha fun
nits kristna. Men dels har väl den bremensiska stiftshistorien 
velat göra så mycket som möjligt av Adalvards gärning, dels har 
denna kanske främst bestått i att återföra svearna, som i biskop 
Osmund haft en företrädare för en med Rremen konkurrerande 
mission, till den enligt Rremen rätta läran.»" Häri ligger således 
även en bekräftelse på att Emund försökt införa den grekisk
katolska läran i Sverige. 

SUMMARY 

O. Janse: Did Emund the Eider endeavour to introduce the Greek-
Catholic doctrine into Sweden? 

The wri ter calls at tention to certain drcumslances which he considers 
might indicate that Emund the Folder during his r d g n of app rox ima tdy ten 
years, from about the year 1050, tried to introduce the Greek-Gatholic 
teaching in Sweden. Emund was the son of Olof Skötkonung and the heathen 
daughter of an earl from the country of the Wends. He was brought up by 
bis pagan mothcr 's kinsfolk in "Wendland" and was superseded by his 
younger brother Anund Jakob as king of Sweden. 

Emund's sister Astrid married the Norwegian king, Olaf Haraldsson. 
Einund's half-sister Ingegerd, contractcd matr imony with the Russian Grand 
Duke, Jaroslav. Retwecn the Russian and Norwegian courts fricndly relations 
appear to have existed. 

It is presumablc that Emund was taken in and protecled by Ingegerd and 
Jaroslav after Anund Jakob had beeome king of Sweden, and that during his 
stay with Jaroslav, who worked zcalously for lhe Grcek-Catholic doctrine, 
he too came to embrace this form of religion. 

When Emund, upon tbc death of Anund Jakob in about 1050, became king 
of Sweden, he had at his court a man by the name of Osmund, who—probably 
in Kiev—had been consecratcd a bishop in lhe Greek-Gatholic faith. 

According to the wri ter . St. Olofs Church in Sigtuna shows East-European 
characteristics in its originally planned form—which is also maintained by 
other wri ters—and which might be an extant witncss to Emund's work for 
the inti-oduction of the Greek-Catholic faith into Sweden. 

" B. Nermun, a. a., sid. 135 f. 
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