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SsftÄ4 

"Sjöborgar" och "hamnstäder". 

Ett bidrag till Nordens handels- och stadshistoria. 

Av 

ADOLF SCHÖCK. 

e sista årens arkeologiska undersökningar ha bl. a. in
riktats på utforskandet av våra äldsta städers topografi. 
De resultat, som uppnåtts vid de nyligen avslutade gräv
ningarna i Lödöse, komma säkerligen också att i hög 

grad befordra den stadshistoriska forskningen, när de gjorda rönen 
blivit bearbetade och framlagda i tryck. Lika, om icke mera, be
tydelsefulla torde de undersökningar vara, som nu påbörjats i 
Sigtuna och Kalmar i avsikt att klarlägga dessa städers medel
tida topografi. I Kalmar ha grävningarna redan resulterat i ett 
friläggande av dess medeltida stadsmur och det är att hoppas att 
de skola utsträckas till den nu försvunna "gammelstadens" inre de
lar. Även Visby, den främsta nordiska medeltidsstaden, har varit 
föremål för omfattande forskningar, vilka komma att publiceras 
dels i samlingsverket "Gamla svenska städer",1 dels i kommen
taren till Eckhoffs "Visby stadsmur". 

Att ett ingående utforskande av Visbys och Kalmars äldsta 

1 Häftet 8. (1924). Delta kom mig först till hända, dä denna uppsats kor
rekturlästes. Jag får därför ej tillfälle att här granska de utmärkta undersök
ningar, som där publicerats {Forn-Visby av NILS LITHBERG och Visby me

deltida bebyggelse av SVEN T. KJELLBERG). Emellertid vidhåller jag mina här 
nedan uttalade åsikter om Visby stadsplans uppkomsthistoria, ehuru de ej över
ensstämma med dessa forskares. 

Överstycket: diurfigur frän Åloppe-fyndet, lerkärlsornament frän skånsk gånggrift. 

I—Fornvännen 19 24. 
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topografi är av yttersta betydelse för den svenska stadshistorien, 
behöver knappast påpekas. Bägge dessa städer intaga dessutom 
en viss särställning bland våra medeltidsstäder. De äro de enda 
av dessa, som ligga direkt vid kusten och jämte Stockholm de 
enda, som varit omgivna av permanenta fästningsverk. Deras ål
der går tillbaka till tidig medeltid, ehuru närmare upplysningar 
om deras historia knappast finnes före 1200-talets mitt. Förelig
gande uppsats är ett försök att med stöd av några topografiska 
egendomligheter och paralella företeelser lämna ett bidrag till 
dessa städers dunkla uppkomsthistoria. 

Lät oss först vända oss till Visby. Det är onekligen frapperande 
att denna viktiga handelsstad först 1225 omtalas med namnet Visby i 
ett dokument och då i samband med byggandet av tyskarnas Maria
kyrka.1 Björkander2 har emellertid sökt visa upp att Visby redan 
under 1100-talets senare hälft var säte för en bofast tysk han
delsbefolkning. Samme forskare medger emellertid, alt det är 
omöjligt att med stöd av urkunder bestämma, vid vilken tid den 
första bosättningen av tyskar i Visby ägt rum. I Henrik Lejonets 
privilegiebrev av 11633 omnämnes blott gutarna (Gutenses), men 
Björkander anser dock att denna urkund blivit av grundläggande 
betydelse för den tyska bosättningen i Visby. Då flera av stadens 
kyrkor synes ha blivit uppförda under slutet av 1100-talet, lyder 
detta på, att Visby dä genomgått en enastående utveckling. Omkr. 
1200-kan man anse, att stadens egen rätt utbildats, så att Visby 
då utgjort ett eget jurisdiktionsomräde. A den andra sidan fram-
hålles aldrig, att de vid denna tid på Gotland bosatta tyskarna 
äro frän Visby, och deras sigill bär omskriften: Sigillum Theu-
tonicorum in Gotlandia manencium. Björkander4 ser däri en an
tydan om att någon stad Visby ej existerade, dä den första bo
sättningen där ägde rum. 

Det finnes även ett annat dokument, som lyder på att Visby 

i D. S. nr 231. 
2 Till Visby stads äldsta historia s. 46. 
3 Sveriges Traktater I, nr 42. 
« a. a. s. 48. 
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relativt sent blivit en självständig stad. I traktaten mellan furst 
Jaroslav av Novgorod ä ena sidan, gotlänningarna och tyskarna å 
den andra omtalas ej Visby utan blott "Gotländska kusten".1 

Denna traktat kan dateras till tiden 1189—99. I 1229 års freds
traktat mellan furst Mstislav av Smolensk och köpmännen på 
Gotland och i Riga omtalas, att de tyska sändebuden foro från 
Smolensk till Riga och därifrån till "Gotländska kusten", för alt 
stadfästa freden.2 "De stadfäste freden", står det i traktaten, 
"emedan det icke var fredligt emellan Smolensk och Riga och 
den Gotländska kusten". De i traktaten fastställda rättsbestäm
melserna avslutas vanligen med: "Lag samma vare i Smolensk 
och Riga och på Gotländska kusten. Menas nu med "Gotländska 
kusten", staden Visby, eftersom detta uttryck ständigt förekom
mer i samband med städerna Riga och Smolensk? Att så är 
fallet synes man hava all rätt att antaga, emedan traktaten är 
bevittnad av Reginbod, Dethard, Adam, borgare på Gotländska 
kusten, d. v. s. av trenne till börden tyska Visbyborgare. 

Men "Gotländska kusten" kan omöjligen ursprungligen ha 
syftat på Visby, ty "kust" kan ej betyda stad, handelsplats eller 
hamn. Däremot har enligt min mening "Gotländska kusten" äldst 
betytt flera orter, vilka varit handelscentra eller mötesplatser för 
köpmän. En av dessa var troligen det äldsta Visby eller Vi, men 
säkerligen funnos flera andra. Man har ofta icke tillräckligt be
aktat, att gutarna långt före tyskarna behärskat Östersjöhandeln 
och att först under 1200-talets senare del den gotländska lands-
befolkningens handel tillintetgjorts. Före 1200-talet bodde de 
gotländska köpmännen allmänt pä landsbygden och där fanns 
ett flertal lokala köpplatser (köpingar),3 för vilka en del särskilda 
rättsbestämmelser gällde, vilka återfinnas i Gotlandslagen.4 Den 
egentliga storhandeln har troligen ägt rum i hamnarna, ty Gotland 
var den viktigaste anhaltstationen för de sjöfarande köpmännen 

1 Sveriges Traktater I, nr 52. 
2 Sveriges Traktater I, nr 77. 
3 Härpå tyder flera gårdsnamn t. ex. "Kopungs". 
4 6,2; 13. (Schlyters edition). 
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på Östersjön. Sä t. ex. omtalar Gutasagan,1 huru Olof den helige 
kom flyende med skepp och lade sig i den hamn, som kallas 
åkergarn (acrgarn).2 

För närvarande har Gotland (utom Fårö) omkring 15 ham
nar och troligen har denna relativa hamnrikedom hos den han-
delsidkande ön medfört, att under vikingatiden ingen bestämd 
hamn dragit till sig all handel så som t. ex. Birka i Svealand 
eller Hedeby-Slesvig i Danmark. En av de nuvarande hamnarna 
på Gotlands västkust är Västergarns, som ligger vid den mot 
söder öppna Västergarnsviken, och som är delvis skyddad av 
den utanför belägna Utholmen. Nära hamnen ligger en liten in
sjö "Paviken", vilken genom ett vattendrag står i förbindelse 
med Västergarnsviken. Vid hamnen finnes ett av Gotlands märk
ligaste fornminnen: en stor befästningsvall av gråsten med över
kastad jord, vilken sträcker sig oavbrutet i en halvcirkel (fig.l o. 2). 
Vallens längd är icke mindre än 1,000 meter och dess bredd omkr. 
15 meter. I Vitterhetsakademiens topografiska arkiv finnes en utför
lig beskrivning av denna fornlämning, författad av den kände 
Gotlandsforskaren dr Säve.3 Denne påpekar där bl. a., att enligt 
en sägen bland befolkningen har Paviken fordom varit en inre 
hamn, vilket bestyrkes av att förpålningar, stenkistor och skepps
delar påträffats där. Om Västergarns hamn och dess befästningar 
äro vi emellertid utan alla historiska underrättelser. En enda 

1 Gotlandslagcn Historiae Gotlandis 3. 
2 Enligt registret till Diplomatarium Suecanum I—II menas härmed nuv. 

Östergarn. Detta antagande är oriktigt. Åkergarn har legat i Hellvi socken, 
varest ännu ruiner finnas av ett S:t Olovskapell (pä nuv. S:t Olovsholm). Åker
garns hamn har således legat i närheten av nuv. Slite hamn. Detta stämmer 
även med Qutasagans uppgift att den förste hövdingen, som mötte Olov på 
Gotland, var Ormika frän Hejnum. Hejnum ligger emellertid i grannskapet lill 
Slite, ej till Östergarn. I ett diplom (D. S. nr 625) uppgives att Hellvi socken 
jämte Solberga kloster delade inkomsten av offer vid S:t Olovskapellet i 
Åkergarn. 

3 En beskrivning av Säve finnes även tryckt i Fr. Nordin: Om Gotlands 
fornborgar. Månadsbladet 1881, s. 118. 
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finnes måhända. Saxo1 omnämner nämligen i sin skildring av 
Bråvallaslaget, att Gutarnas ledingsflotta bidade den svenska i 
en hamn, som heter Gam och att det överenskommits, att den 
skulle möta svearnas på utsatt tid någonstädes mellan "Vik" och 

Fig. 1. Västergarn, Gotland. 
(Efter karta i Lantmäteristyrelsens arkiv). 

"Verundia". P. E. Muller har i sin Saxoupplaga påpekat, att med 
Garn menas Västergarn, vilket ju är mycket sannolikt, emedan 
någon annan hamn med namnet Garn ej finnes på Gotlands 

1 Liber VIII: "Guttonica vero classis in portu, cui Qarnum nomen, Sueti-
cam opperiebatar". I sammanhang härmed omnämner även Saxo att Kalmar var 
ankarplats för en dansk ledingsflotta. 
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västkust, som ju ligger närmast det svenska fastlandet. Att Väs
tergarn under den tidigare medeltiden varit en viktig och lätt 
tillgänglig hamn, framgår av att där funnits ett kastal.1 Dylika 
försvarsverk påträffas nämligen i närheten av de flesta Gotlands
hamnarna. 

Men denna hamn var säkerligen ej blott en samlingsplats 
för ledingsskeppen, den var troligen även hamn och handels
plats för de gutar, som bodde i dess omgivning eller längre in 
på ön. Öster om Västergarn ligger nämligen ett bebyggelsecen-

Fig. 2. Västergarn, Gotland. Teckning av vallen av Säve. 
(Orig. i Antikvitetsakademiens arkiv). 

trum, som sträcker sig fram till Roma och som omfattar sock
narna Sanda, Eskelhem, Hogrän, Mästerby och Atlingbo. Enligt 
min mening har Västergarn varit dessa socknars utfartshamn och 
gemensamma handelsplats. Av övriga hamnar på Gotlands väst
kust märkes sedan blott Visby, Klintehamn och Burgsvik. Av 
dessa var Visby, som framgår såväl av namnet som av Gutasa-
gans vittnesbörd, ursprungligen en offerplats och där uppges 
den näst äldsta kristna kyrkan pä ön ha byggts. Kult och handel 
ha emellertid alltid gärna förenats och sannolikt är därför, att 
här före 1000-talet funnits en hamn och en handelsplats. 

Betraktar man Visby stadsplan (fig. 3), som ganska oförändrad 
bibehållits till våra dagar, finner man innanför den nuvarande stads-

1 H. Hildebrand, Sveriges Medeltid II, s. 696. 
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muren, inne i själva staden, en gata, som i en oavbruten halv
cirkel omsluter stadens kärna. Med all rätt har Ragnar Josephson1 

påpekat, att på en troligen av Johan Meier ritad karta över Visby 
(i Fortifikationsarkivet) framträder "i gatunätet tydligt spår av en 
inre ringformig bebyggelse, sannolikt uppkommen genom en äldre, 
trängre befästningsgördel" (fig. 4). Jämför man detta fenomen med 
liknande i utländska medeltidsstäder eller med det medeltida 
Stockholms stadsplan måste man ge Josephson rätt. Denna Visbys 
äldsta "mur" har liksom den i Västergarn varit halvcirkelformig, 

Fig. 3. Visby stadsplan. 

den har skyddat Visbys hamn (som fordom gick längre in än nu) 
och dess längd synes ha varit 900—1,000 meter. Parallellen med 
Västergarn är slående. Det äldsta Visby har varit en hamn och 
en köpplats, vilken liksom Västergarn haft sitt särskilda "upp
land". Man bör vidare observera, att på den branta och otill
gängliga västkusten är Visby den enda hamnen på en sträcka av 
över 8 mil mellan Kappelshamn och Västergarn. Hit bör alltså 
handeln med en stor del av norra och mellersta Gotland ha kon
centrerat sig. Men äldst kan icke Visby väsentligt ha skiljt sig 
från Västergarn och övriga hamnar. Detta har först skett, då 

1 Internationella Stadsbyggnadsutställningens i Göteborg katalog sid. 286 
och 352. 
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Visby fått en permanent bebyggelse av tyska köpmän, vilket skett 
åtminstone på 1100-talet, möjligen pä 1000-talet. Att det äldst 
funnits ett svenskt köpmanssamhälle på platsen är tämligen sä
kert, dock har den tyska bosättningen där medfört, att denna hamn 
överflyglat alla de övriga Gotlandshamnarna i betydelse.1 Vad 
som varit orsaken till denna bosättning är ovisst. Betydelsefullt 
är måhända Gutasagans omnämnande, att kristendomen här ti
digt fattat fot, ty detta har måhända medfört, att kristna köpmän 
dragits till denna ort. Det är emelleitid intressant att finna, att 
Visby äldsta kyrkor S:t Klemens och S:t Nicolaus icke ligga in
om denna äldsta "mur", utan vid sidan av den. Kanske detta 
tyder på, att "muren" redan vid 1000-talets slut förlorat sin bety
delse eller kan förklaras av, att de kristna köpmännen endast 
utanför det hedniska handelssamhällets vallar kunde eller fingo 
tillåtelse att bygga sina tempel? Man kan visserligen invända att 
"urmurens" läge icke är det bästa, och att den, för att vara verk
ligt skyddande, borde ha sträckt sig upp på den höga "Klinten", 
under det att den nu löper nedanför densamma. Men gentemot 
detta kan man invända, att den likväl bör ha givit ett skydd ät 
hamnen. Man bör nämligen förutsätta, att denna av jord och sten 
uppförda vall funnits till före den viktigaste epoken i Visbys hi
storia, d. v. s. den tyska bebyggelsen på 1100-talet, och att den 
äldsta staden byggts inom den terrängavskärning, som bildades 
av denna. Tidigt har emellertid området visat sig vara för trångt 
och bebyggelsen har då utbrett sig vidare. Intressant är att finna, 
att den äldsta delen av den nuvarande stadsmuren, nämligen Krut-
tornet, står nära den plats där "urmuren" bör ha slutat. Krut
tornet är emellertid en typisk kastal, som försvarat hamnen och 
troligt är, att även vid den andra plats, där "urmuren" slutat 
(d. v. s. vid nuv. Donners plats), ett liknande torn har funnits. 
Så synes sannolikt om man närmare betraktar de äldsta Visby-

1 Denna hypotes angående Visbys uppkomst kan förena såväl Eckhoffs 
uppfattning (att staden ursprungligen är gotländsk), som Björkanders (att staden 
är en tysk skapelse). Jmfr. Sehnittger; Silverskatten från Stora Sojdeby i 
Fornvännen, 1915 sid. 241—42. 
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kartorna och att döma av Eckhoffs uppmätning av det forna 
"Donnerska huset" synes där fordom ha stått elt fristående torn. 

Studerar man bebyggelsen inom "urmuren" finner man emel
lertid, att den av statsplanen att döma, bör vara från den äldre 
medeltiden. I motsats till Stockholm (och Liibeck) saknas här ett 
centraltorg, i stället iakttaga vi, liksom i Sigtuna, tvänne unge
fär parallellt med den forna stranden (nuv. Strandgatan) löpande 
huvudgator (Mellangatan och S:t Hansgatan). Invid den övre 
huvudgatan ligga en rad kyrkor (S:t Klemens, S:t Lars, S:t Drotten, 
S:t Hans och S:t Per). I Sigtuna påträffa vi en liknande rad av 
kyrkor på motsvarande plats (S:t Per, S:t Nicolaus, S:t Lars och 
S:t Olof). En motsvarande stadsplan möta vi i de äldsta norska 
städerna, t. ex. i Trondhjem och Bergen (se kartorna i Storms 
edition av Snorres Heimskringla). Även där påträffa vi tvänne 
längs med stranden löpande långgator (strceder), vilka tväras av 
mindre gator och gränder (almenninger och veitler), så att vi där 
få samma rader av långsmala kvarter, som vi återfinna på äldre 
Visby- och Sigtunakartor. Visby synes mig därför såsom stad 
kunna hänföras till samma grupp som Sigtuna och Bergen, var
för dess ålder som sådan säkerligen sträcker sig till 1100-talets 
början. Emellertid har, av "urmuren" att döma, staden Visby 
föregåtts av en äldre handelsplats. Som jag strax får tillfälle att 
visa, har den tydligen tillhört samma grupp som Birka och He
deby, varför dess ålder bör gå tillbaka till vikingatiden. Härpå ty
der även att ett flertal hedniska gravar påträffats i Visby, men 
att inga av dessa ligga inom urmuren (vallen), utan liksom på 
Björkön utanför densamma. 

Beträffande övriga hamnar på västkusten (Klintehamn och 
Burgsvik) finnes inga upplysningarom några fasta fornlämningar, 
som visa att de fordom spelat någon betydande roll i den gotländ
ska handelns historia. Att Burgsviks (tyska Hoborch) jämte Öster-
garns hamnar varit de viktigaste på södra Gotland framgår av 
Kristian III:s artiklar 1537 även som av ett tillägg till Visby 
stadslag. Dessa stadganden avse att inskränka handeln i dessa 
hamnar till förmån för Visby. Av östkustens talrikare hamnar 
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finnas några historiska uppgifter egentligen blott om Akergarn 
och Slite, om hamnarna vid Gammalgarn och Östergarn vet man 
intet. 

Men uttrycket "Gotländska kusten" tror jag, att äldst av
sågs de gotländska hamnarna och de därmed förenade köpplat
serna, av vilka jag här sökt påvisa några. Dessa voro äldst täm
ligen likvärdiga, men sedan en av dem, Visby, på 1100-talet på 
grund av en bosättning av tyska köpmän fått ökad betydelse, 
drog den alltmera handeln till sig till de andras förfång och se
nare undergång. 

En liknande befäst hamn var troligen även det äldsta Kal
mar. Denna stads äldsta historia är föga känd, men allt tyder 
på att dess hamn varit en av de viktigaste under den äldre me
deltiden. Undersöka vi, i vilket samband Kalmar äldst omtalas i 
historiska källor, finna vi alt det nästan alltid är tal om hamnen 
Kalmar. Man seglade ju under vikingatiden hälst längs ut med 
kusterna och för dem, som sökte sig uppåt Östersjön, var vägen 
genom Kalmarsund en av de lämpligaste.1 I Olof den heliges 
saga2 omtalas, att denne konung efter slaget vid Helgeå befann 
sig i Blekinge och där beslöt sig för att rida hem till Norge, 
men att han sände sina skepp och tunga saker till sveakonungens 
rike. Olof lät då föra skeppen till Kalmar, där han satte dem 
jämte redskap och annat gods under vakt. Delta hände 1027. 
Omkring hundra år senare, 1123, omtalas även hos Snorre,3 att 
Sigurd Jorsalafare av Norge seglade från Tommarp i Skåne österut 
till den köpstad, som heter Kalmar (Kalmarner). Han härjade 
såväl staden som dess "uppland", Smålanden, och tog stort byte. 
Även om denna uppgift icke kan bevisa, att Kalmar på 1100-
talet var en "köpstad" d. v. s. stad, så visar den, att Snorre, som 
vistats i Sverige 1219, dä ansåg Kalmar vara en stad. Märkligt 

1 Sä t. ex. gick farleden mellan Danmark och Estland genom Kalmarsund 
enligt en dansk segelbeskrivning från 1200-talets senare liälvt. Scriptores rerum 
danicarum V. s. 622. 

2 Kap. 157. Storms översättning av Heimskringla. 
3 Magnussönnernes saga, kap. 24. Storms översättning av Heimskringla. 
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är även att Saxo1 omtalar Kalmar såsom en anhaltstation för 
den danska flottan före Bråvallaslaget. Omnämnandet är viktigt 
genom att det visar att Kalmar på 1100-talet liksom Västergarn 
ansågs vara en lämplig hamn för en större flotta och att det var 
en större handelsort (oppidum). Saxo kallar nämligen större han
delsorter såsom Birka och Julin för "oppida", vilket ord ej här 
kan ha betydelsen "by". Från 1100-taIet hava vi även en omde
batterad arabisk källa, en geografisk beskrivning av Idrasi, som 
levde på 1100-talet. Även där förekommer ett namn, som man 
har ansett vara Kalmars. Detta skulle i så fall visa, att staden 
var väl känd av de vittberesta köpmän, av vilka Idrasi fått sina 
uppgifter. Första gången Kalmar omtalas i ett medeltidsdiplom 
är från 1200-talets början (Kalmarnia), men detta ger oss inga 
upplysningar om ortens karaktär.2 I det nästföljande, som är frän 
omkr. 1250, omtalas att Östgötalagmannen Magnus bortskänkt 
en gård "in portu Calamarie".3 Kalmar karaktäriseras alltså då 
främst såsom en hamn. Av dessa äldsta notiserom Kalmar fram
går, att man nästan vet mer om denna stads äldsta historia än 
om Visbys. 

Mellan dessa städer finnas flera likheter. Jag vill närmast 
påpeka en i stadsplanen. Kalmar var ju främst en hamn och 
denna har liksom Visbys varit befäst under medeltiden. Visser
ligen är ju det äldsta Kalmar försvunnet med undantag av slottet, 
men tack vare några bevarade stadsplaner kan man ännu göra sig 
en föreställning om dess utseende. På en av dessa kartor (från 1610, 
i Fortifikationsarkivet) ser man tydligt stadens, innanför de då
varande fästningsverken befintliga, halvcirkelformade mur. Denna, 
som varit bestämmande för stadsplanen, har haft till ändamål att 
skydda hamnen. Enligt min mening är denna mur troligen från 
1300-talet. Måhända har den föregåtts av en äldre vall eller jord-
befästning, som skyddat denna Sydsveriges viktigaste hamn; den 

1 Liber VIII: 'Interea classis Danica, ventorum indulgentica aspirante 
septem dierum continuam navigationem ementa, Calmarnam oppidum subiit". 

2 D. S. nr 119. 
3 D. S. nr 894. 
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senare muren har kanske blott varit en tidsenlig förstärkning av 
denna. Otänkbart är ej att en kastal pä 1200-talet skyddat hamnen 
såsom i Västergarn, ty enligt 1610 års karta ligger ett större fristå
ende torn innanför stadsmuren och nära hamnen.l Kalmarmuren 
har till form och längd stora likheter med Visbys "urmur" och vallen 
vid Västergarn. Söker man nu bestämma Kalmarmurens längd 
finner man nämligen, att den nästan överensstämmer med de 
förras och synes ha varit omkr. 1,100 m. Skillnaden mellan Visbys 
och Kalmars utveckling till större stadssamhällen var den att den 
förra stadens gick snabbare och att "urvallen" här överskreds på 
ett tidigt stadium, så att Visbys övervägande tyska borgerskap 
på 1200-talet måste ge den då uppförda stadsmuren en flera 
gånger så stor omfattning. Kalmar åter genomgick aldrig en så
dan enastående utveckling, och antagligen blev stadens område 
därför inskränkt till det inom vallen. Liksom i de flesta andra 
svenska städer synes borgerskapet i Kalmar efter 1250-talet över
vägande ha bestått av tyskar. Det är troligt att det var detta 
tyska borgerskap, som i likhet med Visbys byggde en verklig 
mur kring staden ovanpå eller invid den gamla vallen. På tys
karnas stora andel i murens uppförande tyder bl. a. kanske det 
förhållandet, att ett av murtornen pä 1400-talet kallades Garpe-
tornet. 

Vända vi oss sedan till den viktigaste Östersjöhamnen under 
vikingatiden Hedeby (Slesvig) finna vi att samma halvcirkelformiga 
ringmur eller vall omgivit denna handelsort och dess hamn (fig. 5 
o. 6). Vallens omkrets är omkr. 1,300 meter, dess höjd för när
varande 8,5 meter och den innesluter omkr. 50 tunnland jord. Vis
serligen har Steenstrup2 sökt gendriva Sophus Mullers3 nu allmänt 
godtagna antagande att Hedeby legat på denna plats, men så vitt 
jag kan se utan att kunna framföra något vägande skäl däremot. 
Denna vallanläggning, som flankeras av en mindre borg, är från 
vikingatiden, troligen från 800- eller 900-talet. 

1 Detta kastal återfinna vi troligen ä Kalmar äldsta sigill (frän 1200-talets slut). 
'- Danmarks Sydgrsnse, s. 83 f. 
3 Nordische Altertumskunde II, s. 232. f. 
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Parallellen med Hedeby för oss emellertid tillbaka lill Sverige 
till Svearikets förnämsta handelsort Birka, som ju var samtidig med 
Hedeby. Även här hava vi en vall, som liksom den i Hedeby omslöt 
köpmanssamhället, samt en akropol, som ansluter sig till denna be
fästning. Birkas vall är emellertid förstörd, blott omkr. 500 meter 
återstå av den för närvarande (att vallen skulle vara ofullbordad 

synes osannolikt). Bredden är 7—12 
meter, höjden 1 ljb—2 meter, men 
otvivelaktigt äro dessa mått icke de 
ursprungliga. Huru lång vallen for
dom kan ha varit, har ej bestämts, 
men ofrånkomligt är, att den åt
minstone sträckt sig fram till bor
gen. Dess längd skulle i så fall upp
gå till cirka 900—1,000 meter. Man 
har här iakttagit, att vallen vid kri
tiska tillfällen förstärkts med vind
fällen o. d., ja man har funnit spår 
av fartyg, som då synes ha stjälpts 
över den. 

Samtidigt med Birka omtalas 
i Ansgarii Vita en annan handels
ort Seeburg, som låg i Kurland, 
som vid 800-talets början varit ett 
svenskt skatteland eller "syssla". 

Rimbert säger där:' "Et prima quidem improvise ad quandam urbem 
regni ipsorum vocatum Seeburg, in qua erant septem milia pugna-
torum, devenientes, penitus illam devastando et spoliando succen-
derant". Steenstrup2 har påpekat att namnet Seeburg endast kan vara 
av nordiskt ursprung och att det är det samma som "Sjöborg". 
Men då man vet, att Kurland kort förut varit en svensk "syssla", 
är det naturligast antaga, att detta ortsnamn är svenskt. Man har 
dock ej kunnat bestämma Seeburgs läge. Flera orter ha utpe-

1 Kap. 30. 
2 Venderne og de Danske s. 44—46. 

Fig. 5. Hedeby, Danmark. 
Ur S. Muller: Nordische Altertums-

kunde II. 
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kats bl. a. Libau. Fast står emellertid, att Seeburg var en befäst 
ort, som låg vid sjön d. v. s. Östersjön. Rimbert anser sig böra 
karaktärisera den såsom "stad" (urbs) ej blott som ett fäste. Även 
om uppgiften att staden försvarades av 7,000 krigare, är över
driven, synes mig denna uppgift bättre stämma med föreställ
ningen, att Seeburg var en hamnstad av samma typ som Birka och 
Hedeby, än att det där funnits blott en mindre borganläggning. 

- ~ . ~ J < J C •-&?. 

Fig. 6. Vallen vid Hedeby, Danmark. 
Ur S. Muller: Nordische Altertumskunde II. 

En fråga, som är svår att besvara, är den, om man bör anse, alt 
Seeburg ursprungligen varit en svensk anläggning mot kurerna. 
Då namnet är nordiskt, och då Kurland varit underkuvat av sven
skarna finnes ju mycket som talar härför, men å andra sidan fin
nes intet, som hindrar oss från att antaga, att Seeburg blott varit 
ett svenskt appellativ på en av kurerna befäst handelsplats. I de 
isländska sagorna kallas nämligen, såsom Steenstrup påpekat, be
fästa hamnstäder för "sjöborgar" t. ex. "Saeburg, pa er Askalena 
heitir"l eller "Siåborg — es Cesarea heitir",2 varmed åsyftas de 

1 Heilagra Manna Sögur, ed. Unger, II, s. 304. 
2 Postola Sögur, ed. Unger. s. 128. 
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muromgärdade syriska hamnstäderna Caesarea och Askalon. Även 
Jomsborg kallas "Saeborg" i Jomsvikingasagan,1 och där säges 
att borgen omsluter hamnen. 

Osannolikt är därför ej, att dessa gamla vallomgärdade han
delsplatser vid Östersjön kallats "sjöborgar". Vartill ha dä dessa 

vallar tjänat? Otvivelak 
tigt i de flesta fall till 
försvarsändamål, men i 
så fall måste de kom
pletteras med ett skydd 
från sjösidan. Ett sådant 
har måhända funnits i 
Birka, där man utmed 
stranden hariakttagittal-
rika förpålningar, vilka 
dock hittills antagits va
ra spår av bryggor. Men 
även till ett annat ända
mål kunna dessa vallar 
ha tjänat.2 De ha kan
ske avskilt den fridlysta 
plats inom vilken han
deln skulle äga rum (d. 
v. s. genom dem skulle 

ha skapats en motsvarighet till det tyska rättsbegreppet "Weich-
bild").3 Under vikingatiden föregicks varje handelsutbyte med 
främmande köpmän av att en "köpfrid" kungjordes. Denna gällde 
naturligtvis blott för den plats där handelsutbytet ägde rum och 
det är antagligast att denna köpplats var den samma år från år. 

Fig. 7. Björkö. 

1 Kap. 23. 
2 Vallanläggningar som de i Västergarn och Visby synes knappast ha 

kunnat utgöra något skydd mot yttre fiender, emedan de äro öppna åt havs
sidan. En sådan uppgift ha däremot troligen de talrika gotländska "kastalen" 
fyllt. Dessa ligga samtliga vid kusten och nära viktiga hamnar. 

3 Vallen skulle således vara en motsvarighet till "stadsdikel", vilket icke 
heller hade någon egentlig fortifikatorisk betydelse. 
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Det ligger f. ö. i sakens natur, att dessa handelsplatser böra ha 
varit hamnstäder. Man kan i detta sammanhang erinra om två 
ofta citerade episoder i två fornnordiska sagor, Egilssagan och 
Olof den heliges saga. Den förra omtalar, att Torolf och Egil 
seglade till Kurland och efter att ha fått en halv månads frid 
landade de för att bedriva handel. Då friden var slut, började de 
göra strandhugg i landet. Olof den heliges saga omtalar, att den 
store norske köpmannen Tore Hund med följe kom till Bjarme-
land och lade till vid en handelsplats (kaupstaår). där han in
ledde ett handelsutbyte med landets invånare. Då handeln var 
slut seglade köpmännen bort på Dvina, och då hade också köp
friden med bjarmerna uppsagts. Måhända har kanske den han
delsort i Kurland, där Torolf och Egil handlade med kurerna 
just varit Seeburg. Var som helst på kusten ha de främmande 
köpmännen säkerligen ej landat, utan antagligen ha de sökt sig 
till någon känd hamn. 

Så har säkert varit förhällandet vid alla Östersjökusterna un
der vikingatiden. Varje av en särskild stam befolkat land har 
åtminstone haft en större hamn och köpplats. Jutland hade He-
beby och Ribe, Svealand Birka, "Smålanden" måhända Kalmar, 
en del av de nordtyska venderna Reric och en annan del Jumne, 
pruserna Truso. Ofta känna vi ej ens namnet på dessa handels
platser. Kort efter Rigas grundande (1201) utfärdas en påvebulla, 
som förbjuder all handel med "semgallernas hamn" (portus sem-
gallorum), som troligen låg vid den kurländska floden Aas ut
lopp i Rigabukten. En annan dylik hamn var väl även den f. ö. 
okända "portus tavastorum", som enligt Ericus Olai, Birger Jarl 
först angrep på sitt korståg till Finland. Liksom tavasterna ha 
troligen även karelarna haft en hamn. Dessa östersjöfolkens 
hamnar voro naturligtvis av olika karaktär, en del hade en per
manent bebyggelse, andra åter voro blott tidvis befolkade, en 
del hade befästs eller omgivits med vallar, andra voro kanske 
försvarslösa. Att t. ex. Jumne haft befästningar framgår av den 
arabiska geografen Ibrahim (omkr. 970), vilken omtalar, att den 
slaviska stammen "Aubaba" har "en stor stad vid oceanen med 

2 — F o r n v ä n n e n 1924 . 
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tolf portar och en hamn, för vilken de hava förträffliga anord
ningar". Måhända åsyftar detta en vallanläggning liknande de i 
Hedeby och Västergarn? 

Dessa "hamnstäder" och "sjöborgar" vid Östersjön kan man 
sätta in i ett större sammanhang. De städer, som funnos i me
deltidens Nordeuropa före korstågen tillhörde en annan typ än 
de, som framträdde efter denna epok. De förra voro stader i 
ekonomiskt hänseende d. v. s. handelsplatser med en jämförel
sevis talrik köpmansbefolkning; de senare voro städer även i 
rättsligt hänseende; det väsentliga var där, att staden och dess 
inbyggare hade en särskild från landsbygden skild jurisdiktion. 
Till denna förra stadstyp kan man räkna städer såsom Quento-
vic och Dorestad, vilka en tid voro * karolingerrikets främsta 
hamnstäder. En dylik stad kallades på latin av samtiden 'emporlum, 
vicus eller portus. De voro ursprungligen platser, som på grund 
av sitt fördelaktiga läge kommo att draga till sig de förbifar-
ande köpmännen och som efter hand fingo en permanent köp
mansbefolkning. Så har även utvecklingen skett vid Östersjön, 
om än måhända en tid senare. Dorestad synes ha blivit ett han
delscentrum troligen vid 600-talets slut, Birka antagligen något 
före 800. Samma tidsskillnad gör sig även märkbar, då denna 
stadstyp sedermera avlöses av en ny. Det medeltida stadsväsen
det i egentlig mening gör sitt intåg i norra Tyskland under 1100-
talets förra hälft, i Sverige först efter omkr. 1250 och det är be
lysande, att nästan ett sekel skiljer uppkomsten av två av de för
nämsta östersjöstäderna, Liibeck och Stockholm. 


