
RYSSLAND 
 

500 – 800-talet Östslaver flyttade in i det stora praktiskt taget obebodda området i 

dagens europeiska Ryssland och Ukraina från; 

1. Centrala Europa 

2. Asien 

900-talet Kievstaten. 882 Oleg – Novgorods regent (Ruriks son) erövrade 

Kiev. Varanger (vikingar) blandas med en slavisk befolkning. I 

Kievstaten; 

1. Varangerna enade en till viss del sammanhängande slavisk stat 

under en regent (under en dynasti) 

2. Den Ortodoxa Kyrkan kom att bli "statsreligion" 

1054–1242 Kievstaten försvagades av det feodala system som rådde (många 

dominanta Bojarer – feodaladel) samt ett flertal splittringar 

1242 Kiev erövrades av Mongolerna (den Gyllene horden) och många 

av dess invånare dödades. Östslaverna var nu enade av en ny stark 

enväldig regent - Mongolernas Khan! 

1242- Novgorods Prins Alexander Nevsky gav det lilla furstendömet 

Moskva till sin son Daniel. Ivan I [1328–1341] stärkte Moskvas 

betydelse genom att köpa landområden, låna ut pengar privat till 

mindre distrikt samt att han tillsammans med Khans trupper 

besegrade en maktrival, Prinsen av Tver. 

Som tack för hjälpen; 

1. Ivan fick rätten att ta upp skatt i samtliga slaviska riken 

2. Fursten av Moskva fick titeln “Storfurste” 

3. Ivan förmådde "metropolitan av Kiev" – överhuvud till den 

Ortodoxa kyrkan (för samtliga östslaver) att flytta till Moskva 

1300 – 1400-talet Ett försök att bli av med mongolerna lyckades 1380, men strax 

därefter slog mongolerna tillbaka. Timur den lame intog Moskva 

och dödade många av dess invånare och därmed återställdes den 

mongoliska ordningen. Problemen slutade inte här – perioden var 

fylld av krig och intriger... 

1462–1505 Det var Ivan III ("Ivan den store") som kom att slutföra enandet 

som startades av Alexander Nevsky. 1480 stoppade Ivan alla 

skattebetalningar till den mongoliske Khan. Han köpte Rostov och 

han besegrade det Polsk-Litauiska Riket. Ivan III var en absolut 

härskare och det var han som tog titeln Tsar (Caesar – kejsare). 

Ivan såg sig själv som; 

1. Romarrikets arvtagare (efter Konstantinopels fall 1453 – 

huvudstaden i det östra romerska riket (eller Byzantium) ansåg 

den ryske härskaren att Ryssland var ett "Tredje Rom"). För att 

understryka arvet från Rom gifte sig Ivan med två döttrar till 

den sista bysantinske kejsaren! 

2. Ledare för den rysk-ortodoxa kyrkan – Ivan kallar sig nu 

ledaren för det "Heliga Ryssland" 

3. Arvrike – Ivan III var förfader till en ny dynasti – tsartiteln 

blev ärftlig 

4. Dubbelörnen. Som ett tecken på detta arv blev den 

bysantinska dubbelörnen en statssymbol för det ryska riket. 


