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Ingegerd Olofsdotter - svensk storfurstinna i Ukraina 
 
Kort bakgrund  
Omkring år 1020 gifter sig vikingaprinsessan Ingegerd Olofsdotter med Yaroslav den vise från 
Kievriket. Idag är hon ett nationalhelgon både för den ryska och den ukrainska ortodoxa 
kyrkan. Hennes pappa är Olof Skötkonung och han blir rosenrasande på henne. Enligt de 
isländska sagorna är Ingegerd obstinat och går emot sin far och det straffar sig. Hon får då inte 
längre gifta sig med sin favorit, kungen av Norge. Ingegerd blir vansinnig, och det lär ha gått 
hetsigt till i Kungsgården. 
 
Ingegerd är i 20-års ålder när hon lämnar sin familj i Sverige och gifter sig med Yaroslav den 
vise från Kievriket och blir storfurstinna i det som är dagens Ukraina. Ingegerd föder många 
småfurstar och småfurstinnor och är anmoder till flera europeiska kungahus. Idag är hon, den 
heliga Anna av Novgorod, ett nationalhelgon både för den ryska och den ukrainska ortodoxa 
kyrkan och har blivit en viktig symbol för Ukrainas frihet. 
 
Medverkande i avsnittet: 
 
Lars Lönnroth, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet 
 
Thomas Rosén, filosofie doktor i slaviska språk vid Göteborgs universitet 
 
Oksana Koshulko, författare och filosofie doktor i Ekonomi idag knuten till (HIAS) 
Hamburg Institute for Advanced Study i Hamburg, Tyskland. 
 
Reporter, Anna Hammarén 
Producent, Elin Iskra 
 
 
Referenslista i urval:  

Lars Lönnroth professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet 
www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion/lars-lonnroth  
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs  
Ledamot av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kungliga Vetenskaps och Vitterhets 
Samhället i Göteborg, Gustav Adolfs Akademien. 
 
Thomas Rosén filosofie doktor i slaviska språk vid Göteborgs universitet  
www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/thomasrosen  
Rosén är slavist och balkanolog med inriktning på historisk lingvistik.  
Aktuell forskning handlar om det ryska språkets utveckling under 1700-talet.  
 
Oksana Koshulko är författare och filosofie doktor i Ekonomi  
https://scholar.google.com/citations?user=hQKg5c8AAAAJ&hl=en  
 
Ingegerd Olofsdotter  
https://historiska-personer.nu/ingegerd.htm  
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De isländska sagorna där det berättas om Ingegerd Olofsdotter och Kievriket är;   
 
"Legendariska sagan om Olaf den helige", skriven på 1200-talet i Norge. Skriften finns bevarad 
i Uppsala på universitetsbiblioteket Carolina. 
https://400-blogg.ub.uu.se/2016/11/10/olavssagan/ 
 
”Heimskringla", av Snorre Sturlason 
https://libris.kb.se/bib/8204023  
 
”Nestorskrönikan”, från 1100-talet 
https://libris.kb.se/bib/7607599  
 
"Eymunds saga", fokuserar mer på Yaroslav den vise 
https://libris.kb.se/bib/6114977  
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