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Debatt 

En marinarkeolog om den tidiga frisisk-tyska Östersjöhandeln 

I Hansische Geschkhtsbbtter 1985 har marinarkeo
logen Detlev Ellmers tagit upp problemet om 
"Hansans uppkomst" till förnyad behandling. 
Hans skrift sysslar i synnerhet med de s. k. köp-
manshansorna, dvs. de förhanseatiska organi
sationer på utländska marknader, som utgjorde 
bakgrunden för den senare tillkomna stadshan-
san. Utgångspunkten är ny. Han vill nämligen 
på grundval av de medeltida stadssigill, som 
kommit till inom de förhanseatiska handelsom
rådena vid Östersjön och Nordsjön, bygga upp 
en delvis annan bild av Hansans uppkomst. 

1. Ellmers anser att historikerna saknat förstå
else för de medeltida stadssigillens värde som 
historiska källor. Något annorlunda ser H. Ewe 
på historikerna i detta avseende (Ewe 1972 s. 18 
sp. 2). Sigillens betydelse för vår uppfattning 
om skeppsbygget under 1100- och 1200-talen är, 
säger han, "von der Forschung erkannt", och 
materialet är delvis utnyttjat. Detta visar sig 
också i att Ellmers gång på gång åberopar histo
riker. Ewe framhåller dessutom, att han "mit 
allem Nachdruck" vill betona, att historikerna 
inte bör "iiberfordern", dvs. överdriva betydel
sen av detta källmaterial. Ellmers inlägg ger, 
som vi skall söka visa, anledning till att upprepa 
denna varning. 

När Ellmers i sin skrift berör äldre tyska 
Hanseforskares uppfattningarom Hansan, för
klarar han, att de alla efter W. Stein sett ur
sprunget till Hansans uppkomst i Lybecks till
komst 1159 och den i samband därmed tillkom
na organisationen "mercatores Romani im-
perii Gotlandiam frequentantes" (1985 s. 4). 

Så sent som 1926 hävdade dock A. Hofmeis
ter, att det redan under första hälften av 1100-
talet fanns en koloni tyska köpmän i Visby 
(ZLGA 23, 1926; se därom Yrwing 1940 s. 
138 ff). Gentemot honom anförde jag 1940, att 
först tillkomsten av Lybeck "beredde väg för de 
tyska köpmännens deltagande i Östersjöhan
deln" (Yrwing 1940 s. 111 ff., 117 ff., 138 ff., 1941 
s. 188 ff, 1954 s. 411-421). Detta fann tydligen 

nåd inför F. Rörigs ögon, när han i Hansische Ge-
schkthsbbtter (1940 s. 145 ff.) försiktigtvis begrän
sade sin befattning med min avhandling till ka
pitlet om Artlenburgfördraget (jfr Rörig 1959 
nedan). Rörig sökte nämligen hålla fast vid att 
"mercatores Romani imperii Gotlandiam fre
quentantes" medverkade vid Artlenburgfre-
dens tillkomst, medan jag ansåg detta innebära 
en projicering av denna organisation bakåt i ti
den med närmare 100 år. För min del ansåg och 
anser jag fortfarande den första tyska organisa
tionen på Gotland vara en tysk "gilda commu-
nis", dvs. ett tyskt "Gesamtgilde", innefattan
de både de i Visby bosatta och de där gästande 
tyska köpmännen. Det existerade år 1190, då 
gillets kyrka invigdes (jfr Hanse in Europa s. 124 
och Yrwing 1980 s. 49 ff., 1986 s. 36 f) . 

W. Stein förklarade 1911 detta Gotlandsfara-
resällskap vara den första tyska organisation, 
som representerade gemensamma tyska han
delsintressen i Östersjön. Därför kan den enligt 
honom betraktas som föregångare till den tyska 
Hansan (HGBl 1911 s. 279). Hans uppfattning 
om Gotlandsfararesällskapct har accepterats av 
den tyska forskningen. Uttrycket "communes 
mercatores" finner han ha uppstått inom den
na organisation som uttryck för intressegemen
skapen. 

Nu förhåller det sig emellertid så, att uttryc
ket "communes mercatores" första gången fö
rekommer i urkundsmaterialet år 1232. Det 
året utfärdade Sachsens hertig ett privilegie
brev för de livländska köpmännen, varigenom 
de upptogs i den "universitas communium 
mercatorum", som var privilegierad i Sachsen. 
Detta skedde uppenbarligen som följd av Art-
lenburgfreden mellan Sachsen och Gotland 
1161 samt Smolensktraktaten 1229 för Livlands 
del. (Se därom Yrwing 1940 s. 293 ff, 298, 1986 
s. 67 ff, 132 f.) Det som framförallt konstituera
de denna "universi tas" var "Den fria Trave", 
"Den fria Gotländska kusten" och "Den fria 
Dyna' ' . Gotlandsfararesällskapct visar sig inte i 
urkunderna förrän 1252. Dess tillkomst har helt 
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Staden Lybecks äldsla sigill; stampen troligen Ira 
omkring 1200. Efter Ewe. 

naturligt samband med händelserna i Visby 
1225 (Yrwing 1940 s. 293 ff, 1986 s. 67 ff.), då de 
i Visby bosatta tyska köpmännen fick rätt att 
bilda en egen församling vid Mariakyrkan och 
sedan uppträder som ett eget köpmansgille i 
Visby samt med 1260-talet som ett tyskt-got-
ländskt stadssamhälle där (Yrwing 1986 s. 
110 ff). 

2. Ellmers anknyter till F. Rörigs uppsats "Die 
Entstehung der Hanse und der Ostseeraum", 
tryckt efter Rörigs död i Wirlschaftskråfte im Mittel
alter 1959 (s. 542 ff.). Liksom förut för Rörig 
utan hänsyn till källmaterialet "mercatores 
Romani imperii Gotlandiam frequentantes" 
tillbaka till tiden för Artlenburgfreden 1161, vid 
vilken fred organisationen anses ha medverkat. 
Följaktligen förklarar Ellmers, att Gotlandslä-
raresällskapet från 1160 och långt in på 1200-
talet var "die alleinige und zentrale Auslands-
organisation" för de tyska köpmännen (1985 s. 
7). Det återstår emellertid fortfarande för den 
tyska forskningen att visa, att så är förhållandet 
(jfr Yrwing 1986 s. 132 ff). Rörig undvek 1940 
detta genom att endast ta upp Artlenburgfre
den 1161. Hela den följande utvecklingen i Vis
by efter 1161 tar Rörig inte hänsyn till varken 
1940 eller 1959. Den av Rörig införda svurna 
freden 1161 omtalas i företalet till Visby tyska 
stadslag som äldre än Artlenburgfreden. Den 

senare är en fördragsfred, sluten mellan parter
na genom förhandlingar i Artlenburg i enlighet 
med ömsesidighetsprincipen. Den svurna fre
den avsåg inte speciellt tyska köpmän utan sjö
farande i allmänhet, som av någon anledning 
behövde lägga till vid öns kuster och erinrar om 
den frid, som Olav Tryggvesson tvang den an-
gelsachsiske konungen att garantera alla köp
män, även från fiendeland (se Yrwing 1941, 
1954, 1961). Den hörde samman med Gotlands 
interbaltiskt centrala läge. 

Ellmers menar liksom Stein och Rörig (1985 
s. 10), att Hansans uppkomst hänger samman 
med den utveckling inom Östersjöhandeln, 
som började med Lybecks grundande 1159 och 
Gotlandsfararesällskapets tillkomst i samband 
därmed. På denna grundval bygger han så vi
dare. Plötsligt och "wie ein Dammbruch" 
uppträder enligt Ellmers Gotlandsfararesäll
skapct inom Östersjöhandeln 1159 (1985 s. 11). 
För denna hans uppfattning spelar Lybecks 
äldsta stadssigill en viktig roll. Sigillet är känt 
från och med år 1223 (Prange s. 87 ff). Sigillbil
den visar ett skepp på vågorna, i vilket två män, 
en i fören och en i aktern, båda med högra han
den lyft, synes ingå en "coniuratio", en edligt 
förpliktigad överenskommelse (1985 s. 10). 

Uppfattningarna om sigillbildens skeppstyp 
har skiftat. B. Hagedorn ansåg i sin undersök
ning av de tidiga västeuropeiska skeppstyperna 
(Hagedorn 1914 s. 24 ff), att sigillbildens skepp 
haft till förebild den fransk-engelska kustbåten 
"Nef ' . P Heinsius (1956) visade enligt Ellmers 
(1985 s. 14), att det i stället rör sig om en kogge. 
H. Wiechel har däremot 1978 uppfattat skep
pet som en avläggare till vikingaskeppen på 
grund av de för dessa karakteristiska drakhuvu-
dena och de rundade stävarna (ZLGA 58 s. 
111 ff). Drakhuvuden har dock inte något avgö
rande bevisvärde, ty enligt vad man kunnat 
konstatera, var dessa drakhuvuden på äldre 
medeltida skepp "weit verbreitet" (Ewe 1972 s. 
13 sp. 1). Trots detta reserverar sig Ewe, när 
Heinsius förnekar, att koggen influerats av de 
nordiska skeppen, genom att betona, att hans 
uppfattning inte är oemotsagd i detta fall (Ewe 
1972 s. 12 sp. 2). Ewe påpekar även, att det 
klinkbyggda Lybeckskeppet utrustats med si
doroder, trots att det är ovanligt hos denna 
skeppstyp på 1200-talet (ibidem). Djurhuvud 
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finns för övrigt inte på hansekoggarna (s. 28 f) , 
vilket dock inte talar emot nordiskt inflytande. 

För Ellmers är Heinsius' uppfattning om Ly-
becksigillets skeppstyp otvivelaktig riktig. H. 
Wiechels invändningar avvisar han med att de
taljerna i konstruktionen stämmer väl överens 
med den Bremerkogge från 1380, som man 
fann 1962 (1-985 s. 13). Det torde vara riktigast 
att med Heinsius uppfatta Lybeckskeppet som 
en kogge. Sigillet har ju kommit till först någon 
gång under 1200-talets båda första decennier. 
Vid den tiden har enligt Henrik av Lettlands 
livländska krönika koggar med tyska köpmän 
seglat på Östersjön. Ar 1206 talas där om "två 
koggar" med livsmedel, som sänts från Got
land (X:9). När biskop Albert 1210 åter begav 
sig till Tyskland tillsammans med återvändan
de pilgrimer, överraskades de av sjörövare från 
Kurland. Pilgrimerna steg ur koggarna och 
över i mindre skepp. De anföll sjörövarna men 
led stora förluster. De oskadade återvände till 
koggarna och undkom på dem sina fiender 
(XI V:l). Vi har anledning att räkna med att det 
är en sådan Lybeckkogge, som avbildats på Ly
becks äldsta sigill. Den har haft sidoroder. Kog
gar med sidoroder har säkerligen under 1100-
talets sista decennier byggts i Lybeck. Därom 
vittnar kejsar Fredrik Ls privilegiebrev för Ly
beck från 1188 ( L U B I J , Yrwing 1940 s. 142 f. se 
nedan). 

Intressant är att Ellmers i detta samman
hang uppger, att utgrävningar visat att de skan
dinaviska skeppen inte på något sätt var under
lägsna koggarna. Ett i Bergen funnet skepp från 
tiden före 1248 har t. ex. visat sig vara större än 
den i Bremen funna Hansekoggen från 1380 
(1985 s. 9 not 15). Koggarnas överlägsenhet 
hävdas annars allmänt i litteraturen. 

3. Varifrån har då koggen kommit till Lybeck, 
frågar sig Ellmers. Svaret härpå söker han ge 
genom att ta upp de mynt, som präglats i Hede
by under 800-talet med Karl den stores mynt 
från Dorestad som förebild (1985 s. 17). Dock 
erkänner han, att dessa mynt inte kan ha varit 
kända i Lybeck i början på 1200-talet. De kan 
därför inte ha med Lybecksigillet att göra, men 
de utgör för honom led i ett sammanhang, som 
tillskrives bevisvärde, när det gäller sigillets 
koggebild. 

Lybecksigillets kogge har sidoroder. Sidoro
der användes tidigt på de frisiska lastskeppen i 
nordvästra Atlanten, varom alla skeppsforskare 
enligt Ellmers numera synes var ense. Därav 
sluter han att friserkoggen införts till Hedeby av 
friserköpmän. Från Hedeby har den överförts 
till Slesvig, och från Slesvig har den kommit till 
Lybeck 1159. 

Det är inte koggarnas överlägsenhet över de 
nordiska skeppen, som förklarar den tyska ex
pansionen i Östersjöområdet. Ellmers framhål
ler i stället, att handelsresorna för Westfalens 
köpmän blev mycket kortare till Lybeck än till 
Slesvig (1985 s. 9). Därför uppträder dessa land-
farare med en gång i Lybeck 1159 och för övrigt 
lika plötsligt överallt på handdsmarknaderna i 
Östersjöområdets avlägsnaste delar, trots att de 
saknade både sjövana och kunskap om skepps
bygge (1985 s. 11). Hur detta är möjligt, är na
turligtvis ett problem, som Ellmers formulerar 
på följande sätt: " W i r haben nur also zu fra
gen: Weshalb traten plötzlich nach der Griin-
dung Liibecks die reinen ' Landratten' aus dem 
Westfålischen Binnenland in grosser Zahl und 
in entscheidenden Positionen dort auf, wohin 
sie nur zu Schiff gelangen könnten?" Varde än 
uppträdde, behärskade de inom kort scenen, 
" u n d es gab dort binnen kurzem keine Stelle 
mehr, an der sie nicht ihre Finger im Spiel hat
ten" (1985 s. 11). Förde äldre Östersjököpmän-
nen, i synnerhet gotlänningarna, måste vad 
som skedde, hatett sig "wie ein Dammbruch". 
De iakttog helt förlamade, hur de konkurrera
des ut från sina gamla marknader. Varför sked
de då denna nyordning så "dammbrottsar-
ta t "? Hansehistorikerna har saknat förklaring. 

Först Dollinger har varit inne på rätt väg en
ligt Ellmers. Han satte den samman med sta
den som ett edsvuret kollektiv, vilket senare 
också gäller om rådskollektivet, när det kom till. 
L. von Winterfeld förde samman sigillbilden på 
det äldsta Lybecksigillet med Lybecks utveck
ling till fjärrhanddsstad. Gestalterna på sigill
bilden representerade för denne skeppsägaren 
och styrmannen. A. J. Goetze menar däremot 
att det är fråga om köpmannen som befraktare 
och skeppare (ZLGA 61 s. 229 ff.) och fann ifråga 
om de två följande Lybecksigillens gestalter den 
utveckling avspeglad, som ledde till köpmän
nens härskande ställning inom rådet (1985 s. 
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12 f) . Ellmers finner emellertid dessa histori
kers forskningsresultat antingen osäkra eller 
helt omöjliga, då de inte kunnat utnyttja den 
skeppsarkeologi, som vuxit fram under de sista 
tjugo åren (s. 13 f) . Sigillbilden skall nämligen 
tolkas i samband med den "dammbrottsarta-
d e " tyska handelsexpansionen i Baltikum 1159. 

Ellmers syn på vad som skedde 1159 förutsät
ter att Lybeck hämtat sin skeppstyp från Sles
vig, där man på 1100-talet byggt friserkoggar. 
Ett koggebygge där uppges belagt kort före 1175 
(1982 s. 17 f) . Han förutsätter vidare, som vi 
sett, att den tyska handelexpansionen i Öster
sjön "dammbrot tsar ta t" nådde de mest avlägs
na Östersjömarknaderna med en gång år 1159. 
Därom var den tyska forskningen sedan långt 
tillbaka medveten utan att kunna förklara hur 
det gått till. Han vill nu fylla denna lucka i den 
tyska historiska forskningen och återvänder till 
det äldsta lybska sigillets skeppsbild. 

Mannen vid rodret på Lybecksigillets kogge-
bild bär sjömansdräkt. Hans kollega i fören har 
däremot inte sjömanskläder. Det rör sig därför 
om en sjöfarare och en icke sjöfarare eller land-
farare, som Ellmers kallar honom (1985 s. 23 f) . 
De representerar för honom de båda grupper, 
som var verksamma vid Lybecks tillkomst 1159. 
Redan samtidigt anlände tydligen Slesvigköp-
män på koggar till Lybeck, ty de kan ju inte ha 
flyttat dit i förväg för att vara till hands, när de 
behövdes. Westfalska köpmän — författaren ta
lar endast om westfalska, ej om sachsiska — 
kom landvägen till Lybeck. Överallt där frisiska 
köpmän — så kallas nu de tidigare nämnda tys
ka köpmännen — hade uppträtt i Östersjöom
rådet, "finden wir seit der Griindung Liibecks 
plötzlich auch die Westfalen in grosser Zah l " 
(s. 24 ff). Så följer konstaterandet: "Die blosse 
Tatsache des plötzlichen Aufretens der Westfa
len an den fernsten Gestaden der Ostsee ist dem 
Historiker längst bekannt." 

Alltså: Slesvigköpmännen har tydligen fort
satt frisernas handelsfärder över Östersjön även 
till de mest avlägsna delarna. Efter Lybecks 
tillkomst 1159 begav de sig genast till Lybeck-
hamnen och tog på sina koggar med sig de west
falska kollegerna "massenhaft", dvs. massvis, 
till Östersjömarknaderna. En ny köpmansor
ganisation uppstod, som fick formen av "ein 
Schwurgemeinschaft, die Hanse genannt wur

de' '. Ibland får man föreställningen, att de 1159 
flyttat över till Lybeck, ibland att de 1159 infann 
sig där med sina koggar. Konsekvens karakteri
serar inte framställningen i flera sammanhang. 
Samma år, dvs. 1159, kom på så sätt westfalarna 
också till Gotland, där Slesvigköpmännen pre
senterade sina westfalska kolleger för de got
ländska köpmännen. Några av dem skall dessa 
ha känt igen från sin egen handelsverksamhet 
(1985 s. 28). Hedeby får i detta sammanhang 
viss vikt i framställningen, som föregångare till 
Slesvig och Lybeck. För övrigt är Ellmers his
torieskrivning ren fantasi, när det gäller den 
"dammbrot tsar tade" tyska expansionen i Ös
tersjöområdet 1159. 

4. De skepp, som besökte Hedeby var i synner
het nordiska och slaviska. O m de slaviska skep
pen vet man föga. Friserkoggarna kom oftast 
inte fram till Hedeby. De stannade i Holling-
sted. Varorna transporterades sedan på vagn 
mellan Hollingsted och Hedeby eller tvärtom. 
Att man skulle ha släpat koggarna över land 16 
km till Hedeby torde endast ha förekommit i 
undantagsfall. Ingen kogge har grävts fram i 
Hollingsted och inte heller i Hedeby, och inte 
heller har man hittat delar av koggar på dessa 
platser (Ellmer 1982 s. 12, 15, 17). Inga belägg 
för att friserkoggar byggts vid Östersjökusten 
under denna tid finns således. 

Hedeby var en transitohamn och därför 
ändstation för friserhanddn. I Hedeby bosatta 
frisiska köpmän kan naturligtvis ha deltagit i 
Östersjöhandeln i kompanjonskap med nordis
ka köpmän, varvid de antagligen anlitat nordis
ka skeppslägenheter. Friserkoggar i Östsersjön 
kan ha förekommit, i synnerhet på 1100-talet, 
men antalet bör inte överdrivas. Ellmers gör 
stor affär av friserhanddn på Birka. Han stöder 
sig på ett fynd av koggespik i Mälarområdet, 
vilket han förknippar med Birka. På liknande 
sätt förknippar han namnet Kugghamn med 
"eine Bucht" i Birka. Han hävdar på grundval 
av dessa "fakta", att frisiska koggar före år 1000 
så ofta besökt Birka, ' 'dass nach ihnen ein eige-
ner Hafenbezirk benannt wurde" (Ellmers 
1982 s. 16). 

Ellmers menar vidare, att en frisisk köpmans
koloni funnits i Birka (1982, s. 10). Beviskedjan 
för hans uppfattning om friserna och Birka kan 
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synas fast, men länkarna är svaga. Rimbert, 
som i sin Ansgarbiografi är den förste, som 
nämner denna hamnplats, vet ingenting om fri
siska köpmän där. Detta är anmärkningsvärt, 
då mötet med dem i Birka borde varit upp
muntrande vid Ansgars andra besök. De bör av 
förhållanden i deras hemland att döma ha varit 
kristna redan under 800-talet. I stället berättar 
Rimbert att en gammal Birkabo vid det ting, 
där frågan om tillåtelse för Ansgar att förkunna 
kristendomen skulle avgöras, reste sig och ställ
de sig välvillig till hans förkunnelse genom att 
påpeka, att Birkabor " ju då och då besökt Do
restad" och där övergått till kristendomen 
("aliquando nempe ex nobis Dorstadum 
adeuntes" kap. 27 s. 58), Dessförinnan har han 
berättat om en from kvinna vid namn Fride-
burg, som när hon förutsåg sin bortgång, bad 
sin dotter ' 'Catla ' ' att så snart som möjligt efter 
hennes död bege sig till Dorestad och dela ut 
hennes förmögenhet i pengar bland de fattiga 
där (kap. 20 s. 45). Namnet Frideburg liksom 
hennes omtanke om Dorestads fattiga tyder på 
att hon stammade därifrån. Hur hon kommit 
till Birka kan endast bli föremål för gissningar. 
Så kan hon t. ex. ha följt med en av de Birkabor, 
som i Dorestad övergått till kristendomen, som 
hans hustru. Det finns inga stöd hos Rimbert 
för att det fanns en koloni av friser i Birka. 

Adam av Bremen, som skrev sin hamburgs
ka kyrkohistoria omkring 1070, säger att Birkas 
hamn besöktes av danskar, norrmän, slaver och 
sember samt andra Östersjöfolk men nämner 
inte någonting om friser. Birkas hamn karakte
riserar han som den säkraste i svearnas rike. 
Den utgjordes av en vik, som hade blockerats 
med osynliga stenhinder, vilka gjorde infarten 
riskabel (Gesta 1:60). Någon hamn Kugghamn 
känner han inte. 

Helmolds slaverkrönika skildrar tiden 1066 
til! och med 1171. Författaren var således sam
tida med den period i Lybecks historia, som 
inleddes 1159 och som är föremål för Ellmers 
speciella intresse. Han har haft möjlighet att 
följa händelserna i Lybeck på nära håll och har 
därför intresse för Lybecks historia 1159—1171. 
Han nämner frisernas kristnande (Helmold s. 
17), och han har sedan en rad uppgifter om dem 
(s. 20, 145, 156, 176, 205, 263). Dessa uppgifter 
handlar dock aldrig om frisiska köpmän i Ös

tersjön, och frisiska köpmän nämner han över
huvudtaget inte i samband med Lybeck. Han 
har tydligen inte märkt något av den "damm-
brottsartade" utvecklingen i Lybeck 1159. Inte 
heller nämner han Lybeckköpmännen som 
sysslande med fjärrhandel (Yrwing 1986 s. 
29 ff). Han använder om dem termen "insti-
tor". 

Sigtuna övertog Birkas betydelse efter dess 
undergång i slutet av 900-talet. Detta gäller 
också om Birkas handelsförbindelser med fri
serna. I staden har nämligen bevarats två run
stenar, vilka "frisa kikar", dvs. frisernas gilles
bröder i Sigtuna, ombesörjt till minnet av två 
avlidna gillesbröder {SR 7:2 nr 379, 391). Rista
ren bär ett nordiskt namn, Torbjörn. Den ena 
stenen (nr 379) har frisernas gillesbröder låtit 
rista till minne av deras gillesbroder Torkel, 
också ett nordiskt namn. I fråga om den andra 
synes två läsningar möjliga. Den kan vara till
ägnad "Albod, Slodes bolagsman", där Albod 
då är ett frisiskt namn. I så fall är det osäkert, 
om han tillhört frisergillet. "Albod" kan emel
lertid också och bättre läsas samman med Slo-
de, där "a lbod" eller "ö lbod" då blir ett nor
diskt ord med den sannolika betydelsen gilles
broder. Stenen har i så fall ristats till minne av 
deras gillesbroder Slode, vilket ger bättre över
ensstämmelse med den andra runstenen (ibi
dem s. 146). I så fall faller det frisiska namnet 
bort, och friserbrödernas gille framstår som 
rent nordiskt. 

Handeln med friserna är dock belagd genom 
fynd av frisiska varor i Birka. Det rör sig om fri
siskt kläde och glasbägare. Förmodligen har 
även frisiskt salt förts till Birka (Arbman 1956). 
I utbyte fick friserna i synnerhet pälsverk och 
vax. Man kan, som vi ovan framhållit, ifråga
sätta, om inte detta handelsutbyte huvudsakli
gen skett i Hedeby under Birkas tid och i Slesvig 
under Sigtunas. Att Birkaköpmän besökt Do
restad måste anses säker genom Rimberts Ans
garbiografi, men frisernas deltagande i Öster
sjöhandeln under 800-, 900- och 1000-talen kan 
inte beläggas. 

Ellmers talar visserligen dels om ett hamn
område i Birka vid Stockholm, som kallas 
Kugghamn, dels om att "Bauteile einer Kogge 
aus dem 10. Jahrundert ausgegraben s ind" 
(1985 s. 18). Han fortsätter så med att förklara, 

Förmannen 84 (!»«») 



Debatt 155 

att ingen skandinav hade anledning att före 
mitten av 1100-talet bygga koggar. De egna 
skeppen passade bättre för deras vatten och 
hamnar (ibidem). Byggnadsdelarna till den 
nämnda koggen utgöres av båtspik. 

Namnet Kugghamn är tidigast belagt som 
namn på en vik i Stockholm under formen 
"Koggahaffn" år 1476. {STb Ser. 2 s. 465; dess
utom finns det på baksidan av ett perg-brev i 
RA från 1475 men då av en annan hand. Upp
gift från Ortnamnsarkivet i Uppsala.) Det 
Kugghamn, som Elmers åberopar (s. 18), är 
förmodligen namnet på en Björkövik, som mö
ter på den Björkökarta, vilken ingår i vissa ex
emplar av J. Hadorphs utgåva av Bjärköarät
ten. (Stockholm 1687; Doktor Ingvar Enge
ström i Visby, som äger ett exemplar av 
Bjärköarätten med kartan, har varit vänlig att 
tillställa mig en fotostat.) På denna karta mar
keras cn plats, nämnd "Kuggholms u d d " och 
strax söder därom "Kuggholms udds wyk". 
Dessa namn utgör väl stödet för uppgiften om 
en Kugghamn på Björkö. Någon "Kugg
h a m n " förekommer alltså inte på Björkö. Det 
ovan nämnda "Koggehamn" går liksom andra 
koggenamn inte längre tillbaka i tiden än högst 
till andra hälften av 1200-talet eller 1300-talet, 
då koggarna var vanliga i Östersjön. 

Samma torde också gälla om de funna kogge-
spiken. Av en not hos Ellmers (1985 s. 8 not 14) 
framgår, att han själv vid ett besök i Stockholm 
konstaterat, att det rör sig om koggespik från 
900-talet. Detta har han konstaterat genom 
jämförelse med koggespik från den i Bremen 
funna koggen från år 1380. De visar, säger han, 
' 'grosse Ubereinstimmungen' ' i alla viktiga de
taljer med koggespiken från 1380. Alltså bör de 
vara från 1300-talet, då vi vet att koggarna var 
vanliga i Östersjön. Ingenting anförs, som kan 
datera dem till 900-talet. 

Rimbert skildrar Slesvig som en hamnplats, 
där köpmän från olika länder mötts (kap. 24 s. 
5 2 — "Sliaswich. . . ubi ex omni parte conven
tus fiebat negotiatorum"). Den äldsta Slesvig-
rätten (Danmarks gamle Kobstadslovgivning 
1:30) bekräftar detta genom att tala om olika 
köpmän, som besökte hamnen, däribland friser 
och gutar. Slesvigköpmännen själva framstår 
däremot inte som fjärrhanddsköpmän. De kan 
t. ex. inte visas någonsin ha besökt Novgorod 

(Yrwing 1978 s. 117 f) , medan ryska köpmän i 
flera fall uppges ha besökt Slesvig. Ett Got-
landsfararegille kom visserligen till på 1170-
talet men omnämnes inte som deltagare i han
deln på Gotland under det följande århundra
det och torde ha avvecklats under första hälften 
av 1200-talet (Yrwing 1978 s. 118). Vissa han
delsförbindelser med de slaviska handelsplat
serna på Östersjöns sydkust under 1100-talet är 
antagliga. 

Den handel med friserna, som det nämnda 
Sigtunagillet förutsätter, hör samman med 
övergången till 1100-talet och torde ha varit in
riktat i synnerhet på Slesvig, där handelsutbyte 
med frisiska köpmän kunde ske. Med 1100-talet 
avtar emellertid dessa handelsförbindelser och 
avvecklas helt genom den katastrof, som drab
bade Sigtuna 1187 (se om den A. Schuck 1926 s. 
133, 390 ff). 

5. I fråga om behandlingen av dokumenten 
från förhandlingarna i Artlenburg förbigår Ell
mers med tystnad min uppfattning därom, ett 
nedärvt utslag av Rörigs sätt att reagera inför 
min avhandling Gotbnd under äldre medeltid 1940 
och min recension 1941 av hans "Reichssymo-
bolik på Got land" (se Yrwing 1954 s. 420 not 
20). J ag har förut bemött både Rörig och de tys
ka forskare, som senare ryckt ut till hans stöd. 
Därför nöjer jag mig här med att hänvisa till 
mina uttalanden om dessa dokument i Gotbnd 
under äblre medeltid 1940 (s. 116—136), i recensio
nen 1941 (s. 188 ff), i S H T 1954 (s. 411 ff), Got-
bnds medeltud 1978 (s. 109 ff, 119ff), i " D e s. k. 
köpmanskyrkorna" (Fv 1980 s. 49 ff.) samt i 
Visby, Hansestad på Gotbnd 1986 (s. l iff , 32 ff, 
36 ff, 38 ff). I korthet innebär min ståndpunkt 
följande. Det fanns varken någon tysk koloni 
eller någon tysk stad i Visby 1161. Det fanns inte 
heller någon tysk organisation "Mercatores 
Romani imperii Gotlandiam frequentantes" i 
Visby 1161. Möjligen fanns det istället i Lybeck 
en organisation "Meyne copman by der Tra-
vene", som vakade över köpmännens rättighe
ter i Travehamnen enligt L. von Winterfeld (se 
Yrwing 1978 s. 115 f) . Henrik Lejonet kan inte 
ha utnämnt någon tysk fogde på Gotland. Det 
s. k. mandatet är endast känt från Lybeck-av-
skriften och utfärdat för en fogde, verksam 
inom hans hertigdöme och tydligen då i Lybeck 
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inom "meyne copman by der Travene". 
Den handelsplats i det tysk-romerska riket, 

som i synnerhet lockat de gutniska farmännen 
under 1100-talet, innan Henrik Lejonet ingrep 
i de baltiska handelsförhållandena, var Bardo-
wik (se därom Yrwing 1978 s. 106 f) . När Ell
mers påstår att de gutniska farmännen inte 
kunnat ta sig fram till någon annan tysk stad än 
Lybeck, är detta en allvarlig underskattning av 
dem, då de redan under 1000-talets andra hälft 
bevisligen tagit sig fram till Novgorod. När han 
så också hävdar att Lothar utfärdat sina privile
gier för gutarna som länsherre i Danmark (s. 
29), är detta orimligt. De utfärdades av honom 
uppenbarligen som hertig i Sachsen. Därom 
har Henrik Lejonet inte varit i tvivelsmål, när 
han utfärdade Artlenburgprivilegierna 1161. 

6. Den "dammbrot tsar tade" tyska handelsex
pansionen i Östersjöområdet 1159 och närmast 
följande år, vilken är det centrala i Ellmers upp
sats om Hansans uppkomst, måste karakterise
ras som en fri konstruktion. Ellmers synes ha 
varit medveten om den situation, vari den tyska 
forskningen hamnat genom sin tolkning av ur
kundsmaterialet kring Lybecks uppkomst, och 
trott sig om att med hjälp av Lybecks stadssigill 
1223, 1256 och 1281 kunna ge en acceptabel för
klaring till vad den tyska forskningen hittills an
sett som ett faktum men som den enligt Ellmers 
inte kunnat förklara. Enstaka köpmansfamiljer 
har visserligen flyttat över till Lybeck från Sles
vig men antagligen inte redan 1159. Detta gäl
ler t. ex. släkten Friso, vilken bör stamma från 
Frisland och bör ha flyttat in från Slesvig. Den 
kan emellertid inte visas ha varit bosatt i Ly
beck förrän med 1200-talet (Rörig 1971, s. 67, 
122, 124, 141, 469, 477). 

Redan 1888 betonade W. Brehmer (ZLGA 5, 
se Yrwing 1980 s. 50 sp. 2), att Lybecks utveck
ling under 1100-talet gått långsamt och tog fart 
först med 1200-talet. Detta har på 1980-talet be
kräftats genom de forskningar som tyska arkeo
loger varit sysselsatta med (se Yrwing 1986 s. 
32 ff.). Köpmän från Westfalen har efter Ly
becks tillkomst 1159 och Artlenburgfreden 1161 
flyttat in både till Lybeck och Visby under sista 
delen av 1100-talet och första hälften av 1200-
talet. Under 1200-talets första hälft har befolk
ningen i båda städerna ökat starkt på grund av 

Novgorodhandelns växande betydelse, sedan 
den 1201 reglerats på grundval av det fördrags-
förslag, som förelåg redan 1199.1 Visby övertog 
Visby-tyskarna 1225 Mariakyrkan som sin för
samlingskyrka men band samtidigt sina gäs
tande landsmän vid kyrkan ekonomiskt. Där
med sprängdes det ursprungliga gemensam-
hetsgillet, och vi möter nu i urkunderna ett 
tyskt köpmansgille i Visby, kallat "Theutonici 
in Gotlandia manentes" och en ny gästorgani
sation "Theutonici Gotlandiam frequentan-
tes". Det tyska köpmansgillet i Visby förvand
lades omkring 1260 till ett tyskt-gotländskt 
stadssamhälle. Det tyska S:t Peters-faktoriet i 
Novgorod omnämnes först 1259 men har an
tagligen kommit till under 1230-talet. Det förs
ta Novgorodskrået tillkommer först efter mitten 
av 1200-talet (se härom Yrwing 1986 kap, 5, 6, 
12, 14). Det finns således om man tar hänsyn till 
källmaterialet, inte något utrymme för någon 
lybsk "dammbrot tsar tad" expansion i Balti
kum 1159 och ej heller närmast följande år. 

Det äldsta Lybecksigillet har kommit till ef
ter rådsförfattningens införande i början av 
1200-talet. Det är belagt från år 1223 och hör 
liksom rådsförfattningen samman med den 
ökande lybska Östersjöhandeln. Det nya rådet 
behövde behändigt kunna bekräfta sitt ökande 
antal handlingar och skrivelser. Stadssigill var 
vanliga i Västeuropa vid den tiden (se Ewe 
1972). Principiellt sett brukar sigillbilderna an
knyta till något för staden karakteristiskt. Sjö
städer använde gärna ett handelsfartyg. Att Ly
beck valde en kogge på vågorna, är naturligt. 
Redan 1206 färdadesju, som vi sett, tyska köp
män på koggar, byggda i Lybeck, över Öster
sjön. Att sigillbildens kogge har sidoroder kan 
inte förvåna. Nieuports (i nuv. Belgien) äldsta 
sigill, känt från år 1237, har också en kogge med 
sidoroder och rundade stävar i sitt sigill (Ewe 
1972 s. 166 nr 130). Att kalla Lybecksigillets 
kogge från 1223 "veral tet" (Ellmers 1985 s. 22), 
är knappast berättigat. I Östersjön övergår El-
bings stadssigill först 1242 till det modernare 
akterrodret (Ellmers 1985 s. 20). 

7. Som vi ovan sett har Ellmers förknippat sigil
lets fartygsbild med landfararna från Westfalen 
och sjöfararna från Slesvig, vilka båda grupper 
skall ha varit verksamma vid Lybecks tillkomst 
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1159, detta på grund av gestalternas klädsel. 
Man saknar i denna tolkning anknytning till 
vad som bör ha varit karakteristiskt för 1220-
talets Lybeck. Sigillbilden är enligt Ellmers in
spirerad av "mercatores Romani imperii Got
landiam frequentantes". Denna organisation 
var emellertid, när den kom till någon gång ef
ter 1225, knuten till Visby på Gotland. Där 
hade den liksom den föregående "gilda com-
m u n i s " sina egentliga uppgifter under ledning 
av sina i Visby bosatta tyska handelskolleger. 

För Ellmers skildrar sigillbilden, hur land-
fararna från Westfalen och sjöfararna från Sles
vig edligt förbundit sig med varandra i en färd-
gemenskap, "die wegen ihrer ausländischen 
Fahrzide mit dem mittelalterlichen Fachaus-
druck 'Hanse ' genannt wurde" (1985 s. 27). 
Detta är inte fallet. Det var på utländsk botten 
de tyska köpmännen under 1100-talet bildade 
hansor för att tillvarata sina intressen där. Var
ken på Gotland eller i Östersjöområdet för öv
rigt förekommer under 1100- och 1200-talen or
det 'Hansa' . I Visby fanns nämligen en grupp 
där bosatta tyska köpmän, som företrädde gäs
ternas intressen på ön. Så var det inom det tyska 
"gemensamhetsgillet" i Visby under 1100-talet 
och fram tills "Gotlandsfararegillet" bildades 
efter 1225, och det förblev så, så länge Got
landsfararesällskapct fanns kvar, dvs. in på 
1300-talet (se därom Yrwing 1986 kap. 15). 

På 1220-talet kan inte Lybeckrådet ha varit 
intresserat av att på sitt sigill anknyta till en så
dan "Schwurgemeinschaft", som ju, om den 
existerat 1159, skulle ha slutits mellan köpmän 
från Westfalen och Slesvig. Det lybska stadskol
lektivet bör då ha stått utanför denna "Schwur
gemeinschaft". 

Lybeck var på 1220-talet en stad, stadd i stark 
utveckling. Dess fjärrhandel på Novogorod 
hade då lett till att dess köpmän även börjat 
uppträda på den engelska marknaden, såsom 
framgår av den urkund från 1226, varigenom 
staden upphöjdes till fri riksstad. Fjärrhandeln 
var därför det mest karakteristiska för 1220-
talets Lybeck. 

O m vi åter vänder oss till L. von Winterfelds 
uppfattning, så gick den ut på att de personer, 
som avbildas på sigillet, var skeppsägaren och 
styrmannen. Detta hänger väl samman med att 
hon ansåg dessa Lybeckborgare väsentliga för 

stadens utveckling. Lybeck hade av Henrik Le
jonet grundats som en central Östersjöhamn 
för handeln med den tyska marknaden. Dit in
bjöd han Östersjöns handelsfolk till tullfria be
sök. För Lybeckborgarna blev det snart önsk
värt att delta i Östersjöhandeln liksom för de 
tyska köpmän, som från det inre av Västtysk
land gästade staden. Skeppslägenheter kunde 
erbjudas av gästande sjöfarare, men dessa kun
de naturligtvis inte bli någon lösning. Ett lybskt 
skeppsbygge måste skapas. Först 1188 får vi, 
som jag 1940 påpekade, urkundliga uppgifter 
om ett sådant lybskt skeppsbygge. Det året fick 
nämligen staden rätt att utnyttja tre namngivna 
skogar. Borgarna tillerkändes därvid rätt att i 
dem hugga såväl ved som virke för skepps- och 
husbygge, men på villkor att de inte utan tvång 
sålde skepp, som de själva kunde använda, eller 
exporterade virke till andra folk (LUB 1:7, Yr
wing 1940 s. 142). Här framstår vikten av 
skeppsbygget i tydlig dager för den tyska han
delsexpansionen. Ännu 1188 är tillgången till 
skeppslägenheter begränsad, eftersom använd
bara fartyg inte fick säljas eller skeppsvirke ex
porteras. Det är den unga kolonistaden vi mö
ter i detta stadgande, och stadens situation 1188 
låter sig inte heller det året kombineras med 
någon "dammbrottsartat" expanderande fjärr-
handdsstad 1159. 

Först med 1200-talet inleddes, som vi ovan 
sett, Lybecks utveckling till fjärrhanddsstad. 
Är 1206 seglade lybska handdskoggar över Ös
tersjön. Novgorodmarknaden hade då öppnats 
för de tyska köpmännen 1201. Att en lybsk kog
ge under sådana omständigheter kom att pryda 
stadens sigill på 1220-talet är naturligt. Köp
mannen och skepparen var då de lybeckare, 
som bar upp den fortsatta utvecklingen. Sigill
bildens båda gestalter bör därför snarast tolkas 
som köpmannen och skepparen, förenade i en 
edsvuren fardgemenskap till gagn för sin stad. 
Någon absolut säker tolkning av de båda gestal
terna är naturligtvis dock inte möjlig, då det 
skriftliga källmaterialet lämnar oss i sticket. 

Ellmers avslutar sin uppsats med följande 
konstaterande: "Lubeck ist nicht irgendwann 
das Haupt der Hanse geworden, sondern war 
von Anfang an Ausgangspunkt und Basis der 
Hanse" (1985 s. 40). Detta yttrande kommer 
den uppfattning jag 1954 hävdade om Lybeck 
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och d e t id igas te G o t l a n d s f a r a r n a så n ä r a som 

möjl igt , väl u t a n at t förfat taren ä r m e d v e t e n 

d ä r o m (se Yrwing 1954 s. 420 f). D e n väckte d å 

s t a rka r eak t ione r hos A. von B r ä n d t . Til l frågan 

o m H a n s a n s u p p k o m s t får j a g emel le r t id å ter 

k o m m a i en särskild uppsa t s ( u n d e r t ryckn ing , 

i Vetenskapssockteten i Lund. Årsbok 1988). 
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