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Hedeby och Birka. 

Av 

SUNE LINDQVIST. 

)et är ett lika egendomligt som beklagligt förhållande, 
att vi svenskar i motsats till de nordiska grannfolken 
icke äga någon författare, som likt Saxo, Are eller 
Snorre upptecknat de minnen från hednatidens slut

skede, vilka väl ännu levde i mans minne under äldre medel
tiden. Endast tack vare främmande män, genom Rimberts Ans-
garskrönika och Adams av Bremen Gesta, erhålla vi några auten
tiska litterära uppgifter om den svenska forntidsstad, vars namn 
dessa författare skrevo Birka. 

Emellertid ha vi ju en icke föraktlig ersättning för denna 
brist i det märkliga fornlämningskomplexet på Björkön i Mälaren. 
Efter de vidlyftiga undersökningar, som utförts här av Hjalmar 
Stolpe, kan ingen längre med fog betvivla, att ej dess fyndrika 
svarta jord, inramad av en vall och en särskilt befästad borghöjd 
samt omsluten av ett till omfattningen i Norden enastående grav
fält, utgör platsen för det Birka, som Ansgar besökte och som 
enligt de utländska urkundernas utsago var svearnas förnämsta 
hamnstad under 800-talet, ännu beståndande vid 900-talets mitt, 
men övergiven före tiden omkr. 1070 (av fynden att döma sä
kerligen redan omkr. 1000). 

Det förefaller, som om Björkögrävningarna under den lång
variga väntan på publicering väsentligen resulterat i konstateran
det av dessa i och för sig så betydelsefulla fakta1. Gärna syss-

i Jfr Birka I. Hjalmar Stolpes graf undersökningar, beskrifna af GUSTAF 
HALLSTRÖM, h. 1, Sthlm 1913, och där citerad litteratur. 

1 —Fornvännen 1926. 
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lade man ock med anledningen till stadens undergång. Däremot 
torde det knappast kunna påstås, att man tillfullo sökt klargöra 
den utomordentliga betydelse, tillvaron av Birka och kvaliteten 
av de rika fynd, dess jord lämnat, äga för bedömande av den 
svenska vikingatidskulturens allmänna ståndpunkt. Än mindre 
har man befattat sig med anledningarna till uppkomsten av denna 
märkliga stad. 

Det var väl egentligen först KNUT STJERNA, som upptog detta 
problem i ett av de sista arbeten, han under sin korta, men för 
arkeologiens inriktande på nya banor så betydelsefulla verksam
het hann slutföra, nämligen uppsatsen "Lund och Birka", tryckt 
år 1909 (Historisk tidskrift för Skåneland, bd. 3). 

Vid en närmare granskning skall man lätt finna, att Stjerna 
eggats till dessa studier av det rikhaltiga och ytterligt betydelse
fulla arkeologiska material från Lund, vilket han här kunde för 
första gången bekantgöra. Hans slutsatser angående denna stads 
uppkomst — som en nyanläggning på Knut den stores bud efter 
mönster av London, vars namn t. o. m. skulle ha överflyttats på 
den skånska efterbildningen — har också i allmänhet upptagits 
med största sympati och först nyligen synas direkta gensagor ha 
rests mot det berättigade i en av denna tankegångs enskildheter1. 

Stjernas behandling av frågan om Birkas uppkomst är där
emot väsentligen byggd på teoretiska spekulationer. Han har 
hänförts av en djärv tanke och av en strävan att göra kontrasten 
mellan de två städerna så stor som möjligt. 

Birka var enligt Stjerna icke, såsom man förut trott, en svensk 
stad i egentlig mening. Den var, åtminstone i begynnelsen, ett 
frisiskt handelsfaktori, och dess frisiska invånare skulle ha sänt 
den ofta omtalade inbjudan, som föranlett Ansgars ditresa. 

Den egendomliga arten av den bevisföring, Stjärna använde, 
ber jag få belysa genom några citat: (sid. 209 f.) "Birka, som 
Stockholm tagit arv efter, har behärskat Mälarevägarne och deras 
förbindelser med Östersjön, därmed handeln på den viktigaste 

1 J. SAHLGREN, De skånska städernas namn. Sydsvenska ortnamnssällska
pets årsskrift 1925. , 
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delen av östra Skandinavien. Det är tydligen detta alldeles excep
tionellt gynnsamma handelsläge, som föranlett, att Birka förlagts 
till denna trakt av Mälaren. — — — För Mälarprovinserna vid 
tiden omkring år 800 är en stad lagd med sådant förutseende 
en anakronism. Man måste rent a priori avlägsna tanken på att 
den tidens svenska bönder, som vid sina tillfällen kunde för
vandlas till sjömän och krigare eller driva litet köpenskap på 
slump, skulle ha egt nog observationsförmåga att utsöka detta 
ypperliga köpmansläge samt organisera en stad med dubbla be
fästningar och konstgjord hamn. Vi befinna oss då ännu i den 
begynnande vikingatiden, en period, då man bra litet kände till 
främmande städer. Och även om man på plundringståg nådde 
fram till dylika huskomplex, har man säkerligen haft svårt att 
tänka sig in i avsikten med deras anläggning eller uppfatta dem 
som annat än lämpliga föremål för plundring. Efter det att Lund 
visats icke kunna härstamma från en så tidig tid, sakna vi på 
den skandinaviska halvön och kringliggande öar i öster och 
väster stadsanläggningar utanför Birka. Då bjuder rimligheten 
antaga, att ej heller Birka anlagts av landets egna inbyggare, att 
det ursprungligen är en främmande stad". 

Beträffande de s. k. Björkömynten ansluter sig Stjerna till 
den av Hildebrand uttalade åsikten, att de präglats i Birka, och 
tillägger (sid. 217): "Otvivelaktigt skulle det varit i hög grad un
derligt, om svenskarne vid denna tid slagit mynt, då det först 
är 200 år efteråt de skandinaviska konungarne börja slå mynt 
i sina hemland. Men denna svårighet är nu undanröjd. Dore-
statsmännen ha haft myntmästare med sig från det myntsläende 
Dorestat". 

"Den Ansgariuska missionen mitt i hjärtat av det rent hed
niska Sverige", säger Stjerna vidare (sid. 217), "ter sig under de 
gällande historiska förutsättningarne som ett hälft obegripligt 
spontant försök i ogjort väder. De första 20 årens framgångar 
avbrytas också vid sina tillfällen och efterträdas slutligen av en 
fullkomlig tillbakagång, då den lilla svenska kyrkan lämnas att 
gå under. Sedda ur synpunkten av Birkas frisiska ursprung bli 
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•alla dessa företeelser förklarliga". — Vita Anskarii (sid. 
219) "är tydligen nedskriven för att glorifiera det bremenska kyr
kohelgonet, och det var därför nödigt att söka framställa Ansga
rius verksamhet i Norden så effektfull som möjligt. Om Birkas 
innevånare framställts såsom mer eller mindre kristna redan vid 
Ansgarius ankomst, hade de klaraste strålarne i helgonglorian 
bleknat betänkligt". (Sid. 220): "År 800 voro kontakterna 
mellan Mälardalens inbyggare och de kristna folken inga andra 
än de merkantila. Kristendomen måste för dem ha varit något 
alldeles främmande, och gravarna visa, huru helt de voro ge
nomträngda av de hedniska föreställningarne. Det är orimligt 
antaga, att dessa krigare och bönder, vana att efter gamla me
toder tillfredsställa sina religiösa behov, skulle ha fattats av åtrå 
till en främmande religion med ett annat för dem obegripligt 
innehåll". — 

Det dröjde helt naturligt icke länge, innan denna som ett 
tankeexperiment skickligt framställda, men ur saklig synpunkt 
alltför klent underbyggda hypotes blev föremål för ingående 
kritik och vederläggning. Detta utförde professor HENRIK SCHOCK 

i ett rektorsprogram år 1910. Han uppvisade på ett övertygande 
sätt, att Rimberts uppgifter, vilka Stjerna så fritt omtolkat, natur
ligt och utan inre motsägelser skildra Birka som en rent svensk 
stad. Dessa bestämda uppgifter i den snart sagt enda tillgäng
liga, praktiskt taget samtida historiska källskriften kunde endast 
vederläggas av andra fakta, vilka i så fall snarast borde vara 
arkeologiska. Och Schuck kunde lätt nog uppvisa, att de ar
keologiska fakta icke understödde Stjernas teori. 

Stjernas teori om Birkas uppkomst var, såsom de anförda 
citaten visa, fotad på en ytterligt låg värdering — man frestas 
säga principiell undervärdering — av den kultur, som rådde i 
Sverige vid vikingatidens begynnelse. De hävdvunna, mer eller 
mindre dimmiga föreställningar, som ännu vanligen framträda i 
undersökningar, berörande denna fråga, böra emellertid uppen
barligen ej göras till utgångspunkter för de arkeologiska före
teelsernas bedömande; vi behöva en från beroendet av dylika 
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tvångsföreställningar frigjord granskning av det arkeologiska och 
historiska materialet. 

Redan långt innan Stjerna med så starka dagrar och skuggor 
tecknade motsättningen mellan svensk (nordisk) och frisisk (väs
terländsk) kultur, hade den framstående danske numismatikern 
P. HAUBERG på lika otillräcklig grund konstruerat ett föga mindre 
frapperande motsatsförhållande mellan vad han ansåg represen
tera svensk och dansk kultur, mellan Birka och samtida stads
anläggningar på sydskandinavisk botlen. I Birkas förment själv
fallna underlägsenhet fann Hauberg ett ej oviktigt argument i 
den segslitna frågan rörande Birkamyntens präglingsort. (Mynt-
forhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146, Khvn 1900, 
sid. 38): 

"Det falder strax ved förste Betragtning unaturligt at tro 
paa Sandsynligheden af, at denne omfangsrige Raekke Udmynt
ninger med de talrige Smaaforskjelligheder skulde vaere udgaaet 
fra ett saa afsides liggende Sted som Birka, navnlig paa en Tid, 
da Sverig forholdsvis spillede en ubetydelig Rolle og i det hele 
stod saa långt tilbage blandt de skandinaviske Lande, saerlig ved 
Siden af Danmark. Man kan ikke taenke sig, at denne By, der 
tidlig gik tilgrunde og ikke senere evnede at rejse sig igjen, har 
hävt en saadan Betydning for Nordens Handel, at Udgangspunk-
tet for Skandinaviens Myntvaesen skulde soges her, laengst mod 
Ost, fjernest fra Kulturlandene i Vest". 

När detta yttrande fälldes, ansåg Hauberg, att Lund var den 
mest sannolika präglingsorten; år 1910 ändrade han mening och 
trodde sig år 1914 kunna definitivt avgöra frågan till förmån för 
Hedeby (Slesvig) på Sydjylland (Aarböger for nordisk Oldkyndig
hed og Historie, 1914, sid. 81): 

"Sporgsmaalet om Nordens aeldste Montsted turde vel nu 
omsider have fundet sin endelige Besvarelse. Lösningen er ble-
vet den naturligste, at Skandinaviens tidligste Udmonlninger ere ud-
gaaede fra den By, der i hine Tider var Nordens vigtigste Kulturpunkt 
og störste Handelsplads, den danske By Hedeby i Sönderjylland". 

De här mötande påståendena angående den danska kulturens 
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överlägsenhet över den svenska samt angående Hedebys över
lägsenhet över Birka stödjes icke vare sig av direkta argument 
eller av anvisningar till annans arbete. Detta var nämligen icke 
behövligt, då det sagda både framställts och i regel även mot
tagits1 som ett ofrånkomligt korollarium av ett ingalunda bety
delselöst geografiskt faktum. Åtskilliga skriftliga urkunder be
styrka, att den viktigaste vägen mellan Västeuropa och Norden 
under yngre järnålder gick över Sydjylland, och speciellt under 
vikingatiden över Slesvig eller Hedeby. Och ingen torde vilja 
bestrida, att här låg Nordens dåtida port till Västeuropa, — men 
jag vågar fråga: är det också bevisligt eller ens sannolikt, att 
det vidsträckta nordiska området utvecklade sin största yppighet 
och kullurblomstring just i själva portgången? 

Att även en dylik fråga utan närmare prövning kunde be
svaras jakande, synes bl. a. SOPHUS MULLER ha utgått från, då 
denne eljest så samvetsgranne forskare (år 1903 i Nordiske For
tidsminder, I, sid. 241) skriver om Slesvig: "Her byggedes ved 
Midten af d. 9. Aarh. den förste Kirke i Norden". 

Detta historiskt ogrundade påstående får väl sättas i sam
band med det allbekanta förhållandet, att Danmarks definitiva 
kristnande genomfördes tidigare än Sveriges. Den, som exem
pelvis studerat skillnader och likheter mellan danska och uppsvenska 
runstenar från respektive bygders missionstider, känner sig ju 
också frestad att likna den andliga kultur, vars gradvisa fram
marsch dessa stenar registrerat, vid en väldig, från Nordsjön 
kommande flodvåg, som enligt naturens ordning måst grundligen 
överskölja Nordens västliga strandbräm, innan den, med reduce
rad styrka, nått fram till den skandinaviska halvöns östra sida. 
På samma sätt tyckes det ju också ha förhållit sig med många 
av de kullurvågor, som markeras av fynden från skilda äldre för
historiska epoker, exempelvis bronsåldern och den romerska ti-

1 Själv har jag tidigare i viss män skattat åt denna fördom; se Statens 
hist. museum, vägledning genom samlingarna frän forntiden (Sthlm 1923), 
sid. 94. B. SCHNITTGER har först uppträtt i direkt opposition däremot; se S i l 
verskatten frän Stora Sojdeby (Fornv. 1915), sid. 208. 
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den. Med kännedom härom kan man även finna det naturligt, 
att mången liknande kulturbölja, vilken icke ägt kraft nog att 
överskölja hela Norden, uttömt sina krafter just inom området 
längst i sydväst, som sälunda skulle ha mottagit den väster
ländska kulturen icke blott tidigare, utan ock i eminentare grad 
än den avlägsna Mälarbygden. 

Alltså vore det, kan man tycka, rimligt nog att i Slesvig 
söka platserna både för Nordens första kyrka och för dess första 
mynthus. Men vi ha då i båda fallen dragit analogislut, vilka 
enligt sin natur sakna bindande beviskraft. Efter min överty
gelse och på de grunder, som i det följande skola framläggas, 
äro de också utan tvivel missvisande. Vår kunskap om forn
tiden är numera alltför detaljerad för att vi skulle kunna bibe
hålla den gamla vanan att betrakta hela Norden som ett enda 
kulturområde med oföränderligt kulturcentrum och med städse 
oförändrade vägar för nyheternas successiva spridning. 

Från arkeologisk synpunkt utfaller en jämförelse mellan Dan
mark och Sverige högst olika allt eftersom man behandlar före
teelserna från tiderna närmast efter, resp. närmast före Birkas 
tillvaro (800- och 900-talen). Det kan sättas ifråga, om den un
der loppet av 900-talet uppblomstrande Jellingestilens yppersta 
alster i danska fynd ur kvalitativ synpunkt nått lika högt som 
de bästa alster, runstensstilen under 1000-talet uppvisar i svenska 
fynd, men den sistnämnda synes i alla händelser stå i ett up
penbart samband med den förstnämnda och äldre. Med viss rätt 
kan man alltså beträffande denna tid säga, att den svenska kul
turen stått i beroende av den danska. Men vad skall man väl 
från danskt område kunna draga fram som förebilder eller ens 
motsvarigheter till Vendelstilens ypperliga alster ur uppländska 
eller gotländska fynd? Då nu ingen svårighet möter att iakttaga 
lokala skillnader mellan uppländskt och gotländskt, och då det 
lilla, vi äga av skånsk och bornholmsk kultur från folkvandrings-
tidens senare del, visar än påtagligare avvikelser, har den even
tuellt ännu högre danska kultur, varav den uppländska och got
ländska skulle utgöra blygsamma reflexer, haft ännu en annan 
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form, som en var efter eget skön må bestämma med hjälp av 
sin inbillning, då vi praktiskt taget sakna märkligare danska 
fynd från denna tid. — Men det är ju också tänkbart, att de 
danska bygderna under 600- och 700-talen saknade furstehov 
eller en köpmannaaristokrati, som förmådde utveckla lika stor 
praktlystnad och ge hägn åt en lika gedigen konstblomstring 
som Upplands och Gotlands, där traditionerna från Nordens 
äldre folkvandringstid på ett så glänsande sätt vidmakthöllos, ja 
förkovrades under bibehållen känning med utvecklingen inom 
delar av den kristna (västeuropeiska) kulturen. 

I händelse en inbördes värdering av svenskt och danskt 
under Birkatiden endast läte sig vinnas analogivägen kunde vi 
följaktligen vara berättigade till att med utgångspunkt i den yngre 
folkvandringstidens kända förhållanden avgöra saken tvärt emot 
vad Hauberg, med hänvisning till efterföljande lider, ansett som 
den enda tänkbara möjligheten. 

Graderingen av svensk och dansk vikingatidskultur, av Birka 
och Slesvig—Hedeby, kan sålunda icke avgöras genom analogi
slut. Dess bättre äga vi ett icke oväsentligt både arkeologiskt 
och litterärt material, tjänligt till ett direkt bedömande av frågan. 

Vi skola till en början betrakta de historiska uppgifterna 
rörande Slesvig- och Hedeby-trakten1. Knappt hade det frankiska 
väldet i Karl den stores kraftiga hand vunnit full styrka, förrän 
danerna fingo den första omedelbara militäriska känningen av 
denna mäktiga granne. Karls närmaste uppgift var att kristna 
och pacificera sachsarna öster om Elbe, men härigenom kom han 
också i såväl diplomatisk som krigisk beröring med danerna. 

Kejsaren synes väl egentligen endast ha eftersträvat en ut
vidgning av sitt välde intill Elbe, men de folk, som han för detta 
ändamål måste underkuva, funno hjälp i Danmark, som samtidigt 
yppade tendenser till utvidgning i sydlig riktning. Till följd 
härav var ett frankiskt infall på danskt område en så närliggande 

1 Jfr JOHANNES STEENSTRUP, Danmarks sydgraense, Khvn 1900. — VILH. 
LA COUR, Danevirke og kampene paa vor Sydgrwnse, Khvn 1917. 
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möjlighet, att den själv aggressive danerkonungen Godfred, en
ligt frankiska annaler, år 808 i Sliesthorp beslöt att med en vall 
befästa sitt rikes sydgräns. Detta var begynnelsen till det seder
mera så berömda Danevirke. 

I sin i början av 700-talet författade historia berättar Beda 
venerabilis, att anglerna, som vid mitten av 400-talet överflyttade 
till England, kommo från "det land, som heter Angulus och från 
den tiden alltintill nu säges ligga öde mellan jutarnas och sach-
sarnas område". Det är icke osannolikt, att ett dylikt öde eller 
åtminstone relativt folkfattigt område ännu på Godfreds tid åt
skilde jular och sachsare. Godfreds Danevirke bör i så fall gi
vetvis ha lagts vid detta områdes norra gräns. 

De ypperliga undersökningar, som utförts av de danska ar
keologerna SOPHUS MULLER och CARL NEERGAARD och av dem publi
cerats i Nordiske Fortidsminder, bd I, ha klargjort sträckningen 
av Godfreds befästningar. De bestodo av två delar, en på var
dera sidan om den långa, från nordost i sydvästlig riktning in
trängande Östersjöviken Slien. En Östervold gick från Slien 
åt ostsydost till Eckernförde, bevarande huvuddelen av den långa 
halvön Svansö som danskt territorium; en Vestervold drogs från 
Sliens sydvästra spets, vid Gottorp, i en 6 km. lång, rät linje 
mot sydväst och sedermera i mera västlig riktning ett stycke in 
i de ofarbara hedmarker, som täckte Jyllandshalvöns västra sida 
och i och för sig utgjorde ett tillfyllestgörande skydd. Den skyd
dade närmast det mellan Slien och Flensborg Fjord liggande 
område, som än i dag kallas Ängeln och som sålunda tyckes 
utgöra en från den av Beda omtalade ödeläggelsen skonad rest 
av det ursprungliga, större Angulus. 

I det mindre Ängelns södra ända, på Sliens norra strand, 
nära 2 km. öster om Gottorp, ligger den äldsta delen av det 
nutida Slesvig. Det omtalas som en dansk stad, Sleaswic, i 
Ansgarskrönikan vid år 850 och åsyftas säkerligen också i de 
frankiska annalerna med Sliesthorp, den hamn eller hamnstad 
(portus), dit Godfred år' 804 sammandrog den danska flottan som 
ett hot mot Karl den store. Skillnaden mellan namnformerna 
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synes mig emellertid göra det tänkbart, att namnet Sliesthorp egent
ligen tillkommit den ort (locus), där Godfred enligt samma an
naler fyra år senare fattade beslutet om Danevirkes byggande, 
eller en kungsgård på samma plats, som senare är känd under 
namnet Gottorp (jfr nedan). 

I förhållande till det äldsta Slesvig och Gottorp är den an
givna sträckningen av det ursprungliga Danevirke fullt naturlig. 
Däremot skulle den knappast vara begriplig, i händelse redan 
då den stad existerade, vars av en väldig.halvkretsformig jord
vall omslutna lämningar ses vid Haddeby Nor, på Sliens södra 
sida, endast nägot över 2 km. söder om det äldsta Slesvig. Detta 
är, såsom SOPHUS MULLER övertygande visat (Aarb. 1900), platsen 
för det gamla Hedeby; tydligen har denna stad anlagts efter 
Godfreds tid, och på grund av dess läge utanför det ursprung
liga Danevirke behöva vi knappast betvivla, att ej andras in
tressen än danernas bestämde dess tillkomst, som däremot i si
nom tid medfört en ändring av Godfreds Vestervold, i det att 
dess nordligaste' del ersatts av en ny, östvästlig vall, slutande vid 
den halvkretsformiga stadsvallens innersta del. Slutligen har 
man vid medeltidens begynnelse dragit en tredje vall ytterligare 
några km. söder härom (Kovirke). 

Då en anglosachsisk författare i slutet av 800-talet såsom 
cet Hceöum, ej Slesvig, betecknar den hamn, de sjöfarande be
sökte vid passagen över Sydjylland, är det icke osannolikt, att 
åtminstone en handelsplats vid Haddeby Nor redan vid denna 
tid existerade. Stort senare än omkring 900 torde ej heller halv
kretsvallens anläggning böra dateras. (Jfr C. A. NORDMAN i Finskt 
Museum 1923, sid. 28 och 31). Alla forskare synas därjämte 
vara eniga om, att denna stad under 900-talets förra hälft be
härskades av en svensk fursteätt. 

I skilda krönikor har man funnit mer eller mindre förvans
kade antydningar därom. Adam av Bremen omtalar sålunda en 
frän Sverige kommen Olov, vilken (tydligen omkr. är 900) skall 
ha erövrat Danmark och efterträtts av sönerna Chnob och 
Gurd. Den sachsiske munken Widukind berättar å sin sida 
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omkr. 970, att kejsar Henrik I år 934 dragit med en här mot 
danerna, gjort dem skattskyldiga och tvungit deras konung Chnuba 
att låta döpa sig. Annaler från det schwabiska klostret Reichenau 
tala i liknande ordalag om denna händelse, som de förlägga tre 
år tidigare. Slutligen kan nämnas, att enligt Olov Tryggvessons 
saga (från förra delen av 1300-talet) kung Gorm, Harald blåtands 
fader, skulle ha anfallit det rike inom Danmark, som kallades 
Reidgotaland, "men nu kallas Jylland", fällt dess konung Gnupa 
och erövrat hans rik.e. Den historiska kärnan i dessa uppgifter 
är den, att svensken Olov och hans son Gnupa under en längre 
tid behärskat om icke hela Danmark eller hela Jylland, så åt
minstone trakten kring Hedeby, där Gnupa otvivelaktigt hade 
sitt säte. 

Tvenne i denna trakt anträffade runmonument från samma 
tid ha anvisat denna tolkning och lämnat de avgörande bevisen 
för dess historiska sannolikhet. De visa därjämte, att Gorms 
seger över Gnupa ej medfört erövringen av hans rike, såsom 
den sena sagan påstår. Båda stenarna säga sig nämligen vara 
resta av Gnupas änka efter hennes och Gnupas son Sigtrygg, 
vilken på den ena stenen tituleras konung och vilken man f. ö. 
vill identifiera med den Sigerich, som Adam berättar ha efterträtt 
"den svenske kung Olav, som regerade i Danmark jämte sina 
söner". Den ena stenen säger sig dessutom vara rest "pä Gnu
pas vi", varmed väl åsyftats ett av Gnupa eller till Gnupas minne 
anordnat offerställe på eller i närheten av den plats, där stenen 
återfanns: 500 m. sydost om halvkretsvallen, vid en förträngning 
av Haddeby Nor. 

Den andra Sigtryggstenen är hittad 2300 m. nordväst om 
halvkretsvallen i ett av skansverken kring Gottorps slott, vilket 
som nämnt möjligen motsvarar det i början av 800-talet nämnda 
Sliesthorp. 

Det är en bland runologer mycket vanlig föreställning, att 
tvenne runstenar, som befinnas resta av och efter samma per
soner, ursprungligen stått jämsides och att man därför, om de 
numera befinnas åtskilda av större avstånd, tryggt kan utgå från, 
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att den ena stenen eller båda blivit flyttade lika lång väg. Till 
och med de forskare, vilka med stor harm avvisat en del andra 
historiskt sett obevisliga antaganden i samband med dessa run
stenar, ha märkligt nog icke tvekat alt tillämpa denna tankegång, 
som i vissa fall är bevisligen oriktig och alltid blir föga sannolik, 
då ju den dödes minne kunnat bättre befordras genom minnes
märken på tvenne skilda platser än genom tvenne stenar på 
samma plats1. Även om vi utan närmare kännedom om de vid 
Gottorp uppförda skansverkens beskaffenhet i övrigt medgiva 
möjligheten av, att en däri använd sten kan ha vid skansbygget 
ditforslats från en flera km. avlägsen plats, blir det ändå alltid 
ett löst antagande, att så skett beträffande Sigtryggsstenen, och 
framför allt kan det ej bevisas, att den kommit från Hedeby. 
Den kan lika väl ha kommit från omgivningarna till det samtida 
Slesvig, som låg på kortare avstånd från Gottorp än Hedeby. 

Däremot synes det vara ett ofrånkomligt eller i varje fall ej 
direkt bestritt sakförhållande, att den ena av Sigtryggs stenar bär 
svenskt språk och svenska runtecken, den andra åter danskt språk 
och dansk skrift. Och det torde icke vara betydelselöst, att det 
är den svenska stenen, som rests på Gnupas vi nära den utanför 
det danska gränsvärnet liggande staden med halvkretsvallen, 
medan den danska stenen anträffats inom det område, där redan 
vid Godfredsvallens anläggning danakonungen tog in (på Got
torp?) och där den danska flottan hade en hamn (Slesvig). 

Det finnes sälunda ganska starka, väsentligen av danska 
forskare samlade bevis för 1) alt Hedeby, d. v. s. staden inom 
halvkretsvallen, anlagts senare än det ursprungliga, i början av 
800-talet uppförda Danevirke, 2) alt Hedeby var en icke-dansk 
stad och 3) att Hedeby under 900-talets förra hälft och mitt styr
des av en där bosatt svensk kungaätt. Under dessa förhållanden 
ligger uppenbarligen den slutsatsen snubblande nära, att Hedeby 
från begynnelsen var en svensk anläggning och haft Birka till 
moderstad eller åtminstone till förebild. 

1 Jfr. Fornv. 1920, sid. 80 f., och min uppsats om Jarlabankesläktens min
nesmärken i Nord. Arkeologmötet i Stockholm 1922, sid. 123 ff. 
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: Ett dylikt koloniförhållande mellan Birka och Hedeby är ju 
synnerligen antagligt redan på grund därav, att Birka, efter vad 
man allmänt antager, är åtminstone 100 år äldre än Hedeby 
(halvkretsvallen) och att den stadstyp, dessa två städer tillhöra, 
är så starkt företrädd runt Östersjöns kuster. — Jag hänvisar i 
sistnämnda avseende till ADOLF SCHUCKS "Sjöborgar" och "hamn
städer" i årg. 1924 av denna tidskrift. Det behöver endast till
läggas, att de olika städernas storleksförhållanden icke ställa nå
got hinder i vägen för ett dylikt antagande. Ofta återkommer 
visserligen den uppgiften, att Hedebys areal var tre gånger så 
stor som Birkas. I Vor Oldtid (Khvn 1897, sid. 636 f.) angav 
nämligen S. MULLER de båda städernas vidd till resp. 50 och 14 
(danska) tunnland eller 28 och 8 hektar. Denna jämförelse var 
emellertid i hög grad missvisande. Till en början har Muller 
själv sex är senare måst reducera Hedebys vallomgivna yta, ovan
för vikingatidens strandlinje, till 40 danska tunnland, vilket un
gefärligen motsvarar 22 hektar. Samtidigt (1903, sid. 229) för
klarade han därjämte, att endast den inre, intill c. 16 m:s höjd 
över havet liggande delen lämnat god tomtmark, och att inemot 
en tredjedel av hela området, i synnerhet i mitten, hade en 
mycket lägre, mossartad grund. Den för bebyggelse lämpade 
arealen inom Hedeby skulle sålunda på sin höjd ha uppgått till 

15 hektar. Något motsvarande mått för Birkas av vall och borg 
avgränsade, i sin helhet god tomtmark erbjudande stadsareal har 
icke lämnats förrän 1913 av Gustaf Hallström, som uppskattade 
det till omkring 12 hektar (24 svenska tunnland). De mått, som 
tidigare varit publicerade rörande Birka, gälla nämligen arealen 
av den Svarta jorden eller den bevisligen som tomtmark begag
nade ytan, vilken av en minst 40 m. bred ängsmark avskiljes 
från vall och borg. År 1872—1880 befinnes Stolpe i skilda ar
beten uppge denna yta till 12 tunnland eller 6 hektar; år 1886 
(i Montelius' museumskatalog) har han, tydligen till följd av yt
terligare undersökningar, höjt siffran till 18 tunnland (9 hektar). 
Då några motsvarande uppgifter ännu ej äro tillgängliga beträf
fande Hedebys svarta jord, torde den rättvisaste jämförelsen mellan 
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Hedebys och Birkas relativa storlek erhållas genom en gransk
ning av de två så vitt möjligt i samma skala reproducerade kar
torna, fig. 2 och 3, kompletterade av följande uppgifter. Båda 
städerna ha en ungefärligen rak, 600 m. läng sjöfront, Birkas 
djup (från stranden inåt) är 280 m., Hedebys 450 m. Men me
dan största delen (8A) av Birkas inhägnade areal synes ha varit 
bebodd, gällde detsamma endast om en mindre del av Hedebys. 
La Cour bekräftar sålunda (1917, sid. 117), att "adskilligt af 
det indhegnede Land sikkert var ubebygget. Det har naeppe 
vaeret stort mere end Terrainet Vest for Vejen, som udgjorde 
den egentlige By, og at Voldene ogsaa daekkede det blode, fug-
tige Jordsmon ost for denne, kom simpelthen deraf, at man saa
ledes lettest vaernede Bosaettelsen og den nodvendige Adgang 
til Vandet". — Betrakta vi ånyo kartan, med dessa upplysningar 
i minnet, kunna vi med skäl dra i tvivelsmål, om Hedeby verk
liga stadsbebyggelse någonsin nått samma omfattning som Bir
kas. Så länge de båda städernas respektive livslängder ej kunnat 
närmare bestämmas, torde det vara av mindre betydelse, att kul
turlagrens tjocklek enligt de ytterst ofullständiga uppgifter, som 
i detta avseende föreligga, i båda städerna endast mer sällan 
synes överstiga 1,5 m. Och ingen torde finna det märkvärdigt, 
att Hedeby, beläget i det starkt trafikerade gränsområdet mellan 
främmande länder, försetts med åtskilligt ansenligare vallar än 
Mälarstaden. Till gengäld är den borganläggning, som finnes 
på en höjning strax nordost om Hedeby, ej lika stark som Bir
kas. Liksom Stolpe funnit flera gravar på Birkas borghöjd, bär 
Hedebys borg ett flertal högar, varav flera blivit undersökta från 
museet i Kiel; därom yttrar Sophus Muller (Aarb. 1900, sid. 256): 
"De herved iagttagne Forhold stemme ganske med, hvad der 
kjendes navnlig fra Gravene i Sverige, der hidrore fra Oldtidens 
Slutning". 

Givetvis skulle Hedeby såsom en svensk anläggning och i 
svenska händer få stor betydelse för svearnas handelsförbindelser 
med Västerlandet. Vid samma lid ägde ju svearne åtskilliga 
liknande kolonianläggningar i Ryssland för tryggandet av handels-
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vägarne i Österled. Men det är å andra sidan helt naturligt, alt 
en främlingskoloni på Hedebys plats, strax utanför det danska 
gränsvärnet och i omedelbar närhet av det danska Slesvig, en
dast kunnat komma till under en tid, då den danska riksenheten 
var splittrad, och icke skulle kunna bestå stort längre, än den 
danska splittringen varade. 

W\lf 
>C-"-\ 

Fig. 2. Hedeby (efter modell i Köpenhamns Nationalmuseum och V. LA COUR). 

Över Danmarks historia från årtiondena närmast före och 
efter 900, då Hedeby bör ha tillkommit, vilar också ett tätt mör
ker. Missionsarbetet från Bremen låg fullständigt nere; utländska 
uppgifter saknas därför, och Nordens egna källor stå i hopplös 
motsägelse mot varandra utom såtillvida, att de alla vittna om 
stor villervalla. Först med Gorm den gamle blir kungaraden 
åter säker och vinnes någon ytterligare klarhet över landets öden 
(STEENSTRUP, anf. arb., sid. 34 f.). 
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Henrik I:s seger över Gnupa, vilken han, år 934, tvang till 
dopet, bildar därför epok. Ärkebiskop Unne sätter omedelbart 
ny fart på missionsarbetet och beger sig själv till arbetsfältet. I 
den danske konungen Vurm (Gorm) fann han enligt Adam av 
Bremen en arg fiende till kristendomen, men samtidigt en gyn
nare i konungens son Harald (sedermera konung H. blåtand), 

Fig. 3. Birka (efter G. HALLSTRÖM). 

vilken följde honom på en resa över de danska öarna (omkr. 
935), varefter Unne for till Birka, där han efter en tids verksam
het år 936 avled av sjukdom. 

Adam ställer detta blixtsnabba, av ingen betvivlade uppflam
mande av missionsverksamheten i omedelbart samband med Hen
riks seger år 934. Hans danske sagesman har icke vetat, att 
denna i första hand drabbade kung Gnupa av Hedeby, däremot 
påstår han, vilket också kan vara sannt, att Henrik tvingat da-
2 — Fornvännen 1926. 

K.VITTERHETS HISTORIA 
OCH ANTIKVITETSAKADEMIENS 
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nernas konung Vurm (Gorm) att begära fred. I denna fred skall 
den tyske konungen ha lagt sitt rikes gräns vid "Slesvig, som 
nu heter Hedeby", där insatt en länsgreve och sachsiskt borger
skap. Erinra vi oss Widukinds förut återgivna uppgift, kunna 
vi utan tvekan i denna Adams utsago se ett bleknat minne av 
ett betydelsefullt historiskt förlopp: det tyska vasallförhållande, 
vari kung Gnupa med eller mot sin vilja råkat, har blivit ett 
verksamt stöd i hans enligt runstenarnas vittnesbörd utan tvivel 
lyckligt genomförda strävan att upprätthålla Hedebystatens själv
ständighet trots den brydsamma situation, vari den helt naturligt 
råkat i och med den danska riksenhetens återställande. 

En naturlig följd av dessa politiska förhållanden var, att, 
liksom Birka under 830-talet blev Nordens första biskopssäte, 
blev nu Hedeby 946 sätet för den förste kände biskopen inom 
sydskandinaviskt område, Hored, snart efterföljd av Marco (Steen
strup, anf. arb., sid. 54 ff.). Om den sistnämnde berättar Helm-
hold, en omkr. 1170 verksam författare till en slavisk krönika, 
att kejsar Otto I, när han grundat ett nytt biskopsdöme i Ol
denburg (på fastlandet under Femern), först ämnat lägga detta 
under ärkestiftet Magdeburg, men sedermera uppgivit denna plan 
av hänsyn till Hamburgs gamla rätt samt insatt Marco till biskop; 
hans område skulle vara hela de slaviska abodriternas land in
till Pene och Dimin jämte Slesvig, "ty på den tiden hörde denna 
stad med tillhörande provins från Slien till Eider under det ro
merska riket". 1 detta yttrande synes Helmhold ha på elt för
virrande sätt rört ihop tvenne uppgifter, som dock var för sig 
varit väl grundade. Biskop Marco är nämligen väl känd både ur 
danska källor och av Adam såsom biskop i Slesvig(-Hedeby); 
upprättandet av det nya biskopssätet i Oldenburg innebar en 
utbrytning ur hans stift. Danska forskare betvivla sålunda icke, 
att de första Hedebybiskoparnas stift utom Hedeby omfattat det 
vidsträckta (vagriska och) abodritiska området utefter Östersjön, 
på ömse sidor om Lubeckerbukten (Steenstrup, anf. arb., sid. 60 
f.). Men då nu Marco eller hans företrädare erhållit detta bi
skopsdöme under Gnupas tid, är det märkligt finna, att Henriks 
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seger är 934 över Gnupa i Reichenau-annalerna återgives i en 
språkligt förvirrad form sålunda: Henricus rex regem Abodritorum 
et Nordmannorum efficit christianos (konung Henrik gör ko
nungen över abodriter och normanner kristna). Av flera skäl 
är det, såsom STEENSTRUP (sid. 43 f.) framhållit, mest sannolikt, 
att det endast gällt en konung, Gnupa, och att han sålunda jäm
väl behärskat abodriterna. — Vi ha dä i skildringen av Marcos 
stift och i Gnupas titulatur två av varandra fullständigt obero
ende, och likväl samstämmande antydningar angående omfatt
ningen av Gnupas rike. Det i Reichenau-annalerna använda 
uttrycket normanner är också enligt Steenstrup (sid. 46) en för 
900-talet "usaedvanlig Betegnelse for Daner i deras Hjemland". 
Men för svenskarna i Hedeby, vilka råkat i den starkaste mot
satsställning till det under Gnupas tid reorganiserade danska 
väldet, förefaller det synnerligen naturligt. 

Området närmast söder om Godfreds Danevirke utgjorde 
sålunda vid 900-talets mitt en i förhållande till Danmark själv
ständig, formellt av den tyske kejsaren beroende stat. Dess 
härskare var en svensk furste och dess kärna en av svenskar 
anlagd Birkakolonr, men den övriga delen av området beboddes 
huvudsakligen av slaver — parallellen med de samtida svenska 
väldena i Gärdarike är fullständig. 

Konung Gorms maka, drottning Tyra danabot, har som be
kant hedern av de omfattande förstärkningsarbeten, som vid denna 
tid utfördes å större delen av Godfreds Vestervold. Men den 
omläggning av dess östligaste del, som markerar Hedebys in
dragande i det danska gränsvärnet, härrör icke från denna tid, 
utan är senare. Gissningen, att Harald blåtand byggt "förbin
delsevallen", synes mig icke vara tillräckligt styrkt av hans be
kanta ord på den stora Jellingestenen, att han "vann hela Dan
mark". Därmed behöver han ju icke ha menat mer än Godfreds 
Danmark. Thietmars ord om Otto II:s tåg (Steenstrup, s. 64) an
tyda ock, att "Sleswic" ännu år 974 legat söder om Danevirke. 

Om vi ersätta de rena gissningarna med på faktiska, om än 
ej fullt bevisande uppgifter stödda förmodanden, är det först 
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Haralds son konung Sven tveskägg, som erövrade Hedeby och 
kan ha ulfört den omläggning av Danevirke, som utgör det påtag
ligaste vittnesbördet om en radikal ändring av stadens politiska 
ställning. Den säkraste upplysningen om dessa händelser ge 
ånyo tvenne runstenar, vilka omtala att kung Sven belägrat 
kij)a:bu, varmed uppenbarligen åsyftats staden inom halvkrets-
vallen; den ena stenen har hittats 500 m. söder, den andra omkr. 
1000 m. väster därom. Den senare restes av konungen själv efter 
hans hirdman Skarde, som varit på härtåg västerut (till England), 
"men nu dog vid Hedeby". Den förra restes av en bland Svens 
hirdmän efter hans kamrat Erik, som dog, "då tappre män be
lägrade Hedeby". 

Även en i Aarhus hittad, ofullständigt bevarad sten synes 
vara rest till minne av någon dansk man, fallen vid Hedeby. — 
Tydligen har den belägring, som i dessa inskrifter åsyftas, låtit 
tala om sig. Den beräknas av danska forskare ha försiggått 
omkr. år 995. Förmodligen är det därför ett av dess resultat, 
som framskymtar i det förhållandet, att biskop Eccehard av He
deby år 1000 uppträder på en biskopskonferens i Gandersheim 
som ombud för biskopen av Hildesheim och ursäktar sig för 
frånvaron från sitt eget stift med en hänvisning till att hans bi
skopsdöme med barbarisk grymhet avfolkats, släden ödelagts och 
kyrkan förstörts, så att han icke hade något säte1. I själva verket 
synes denne Hedebybiskop aldrig ha återvänt till sitt stift; han 
dog år 1029. Att konung Svens definitiva erövring av Hedeby 
var anledningen till biskopens landsflykt kunna vi med så mycket 
större skäl förmoda, som denne konung enligt Adam av Bremen 
begynt sin regering i stor gudlöshet och med långvarig kristen
domsförföljelse. 

Av allt att döma behöva vi sålunda icke, såsom danska 
forskare gjort, ifrågasätta, att svear, slaver eller andra pirater 
gruvligen härjat ett dessförinnan danskt Hedeby och därav gjort 
ett vikinganäste, som kung Sven sedan hade så stort besvär alt 

1 Thangmari vita Bernwardi c. 20: termini episcopatus mei barbarica sunt 
feritate depopulati, civilas deserta, aecclesia desolata; sedcm non habeo. 
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åter ställa i ordning. Den mest naturliga slutsatsen är, att den 
barbariska vildhet, varöver biskop Eccehard klagade, utövats av 
"den kongelige Heer — Svens Haer"... 

Ett faktum är under alla förhållanden att Hedeby, som så 
långt urkunderna visat var en icke-dansk stad före kung Svens 
belägring, sedermera, för så vitt det omtalas, utan tvivel är danskt. 
År 1042 höll danske konungen Magnus den gode troligen här 
möte med hertigen av Sachsen och ärkebiskopen av Bremen, och 
sju år senare brändes staden under Sven Estridssons tid av trön-
derkonungen Harald Sigurdsson, som skall ha tagit stort byte i 
Hedeby, men förlorade det under flykten för den danske ko
nungen, vars intressen tydligen blivit kränkta genom plundringen. 

År 1066 mäles om en lika grundlig ödeläggelse av Slesvig. 
Icke desto mindre var det denna stad, som blev beståndande. 
Efter 1000-talets mitt kan däremot ingen verklig bebyggelse 
spåras inom halvkretsvallen. 

Om än Hedeby, såsom det vill synas, behöll sin självstän
dighet gentemot Danmark alltintill kung Svens belägring, vore 
det likväl ganska anmärkningsvärt, om det ej redan vid nämnda 
tidpunkt hunnit i viss mån daniseras eller åtminstone förlorat 
sin utpräglade svenskhet. På samma sätt slaviserades ju efter 
hand de många samtida svenska kolonierna i Ryssland. Sålunda 
förbereddes naturligt den sammanslagning av Hedeby och Sles
vig, som kan förutsättas på grund därav, att namnet Hedeby 
emellanåt begagnats om Slesvig eller en därvarande institution. 

År 1241 skrev sig sålunda en otvivelaktigt i Slesvig boende 
prelat biskop av Hetheby och år 1292 benämnes samma sysslas 
innehavare på liknande sätt i privilegierna för den åtta mil nord
ligare belägna staden Haderslev. Ännu så sent som omkring år 
1583 kallade (enligt Tratziger) alla de i omnejden boende danska 
och frisiska bönder, vilka ej kunde tyska, staden "non Slesvicum, 
sed Heddebui". Det vill alltså synas, som om det ursprungliga, 
på norra stranden av Slien belägna Slesvig under 900-talet och 
närmast följande tid spelat en så underordnad roll i jämförelse 
med staden inom halvkretsvallen, att förstnämnda samhälles åter-
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uppblomstring efter sammanslagningen för bygdens egen befolk
ning tedde sig som ett fortsättande av Hedebys traditioner. 

Men hur myckel 900-talets Hedeby än kan ha dominerat 
över det samtida Slesvig, hade dock Slesvig tidigare (under 800-
talets senare hälft) ägt en relativ stor betydelse och dess namn 
vunnit vidsträckt spridning. Det förelåg därför goda skäl till att 
Slesvigs namn omkr. år 900 skulle ha överflyttats på Hedeby. 
Den skarpa politiska och nationella motsättning, som väl i be
gynnelsen fanns mellan det gamla danska samhället inom Dane
virke och den nya Birkakolonien utanför Danevirke, förklarar 
visserligen tillfyllest, att halvkretsvallens egna invånare och gran
nar gåvo denna stad en självständig benämning. Annorlunda 
beträffande alla dem, som icke voro närmare initierade i de lo
kala motsättningarna. För dem var det naturligast att om den 
hamn, man skulle passera vid passagen från Nord- till Östersjö, 
nyttja det en gång inlärda namnet Slesvig. Också skriver engels
mannen Ethelwerd före slutet av 900-talet, att det mellan sachsare 
och jutar belägna Gamla Anglia hade en huvudstad, som på 
sachsiskt språk kallades Slesuuic, men av danerna Haithaby. Att 
denna utsago i det väsentliga är riktig, torde icke kunna be
tvivlas. Men vi böra observera, att Ethelwerd väl icke i ordet 
daner inlade precis samma mening som vi. Förmodligen åsyf
tade han i detta fall närmast Hedebys egna, vid denna tid mer 
eller mindre starkt daniserade inbyggare. Hans utsago torde 
alltså icke utesluta den möjligheten, att även de danska öarnas 
invånare lika väl som sachsarna företrädesvis nyttjade Slesvig-
namnet. I själva verket befinnas också 1100-talets två danska 
historieskrivare, Sven Aggesson och Saxo, nästan utan undanlag 
bruka namnet Slesvig. Sachsaren Adam nyttjar visserligen också 
företrädesvis detta namn, men därjämte tre gånger Heidiba (He-
dibu) enbart och tre gånger jämte Sliaswich: H., quae S. dicitur, 
S., quae et H. dicitur och S., quae nunc H. dicitur. Sistnämnda 
yttrande (Slesvig, som nu heter Hedeby) tyckes rent av antyda 
en under Adams tid rådande tendens att ge Hedebynamnet före
träde, om än Adam själv visst inte följer den. 
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Vi kunna sålunda utgå från, att Hedebynamnet företrädesvis 
använts av halvkretsvallens egna inbyggare och närmaste gran
nar, men av andra (möjligen frånsett svenskar) endast i de fall, 
då särskild vikt legat på betonandet av den lokala motsättningen. 
Alltså kan det ej förvåna oss, att de två danska runstenarna vid 
halvkretsvallen och den i Aarhus på norra Jylland tala om kung 
Svens belägring av Hithabu eller att Eccehard, som troligen ge
nom framgången av denna belägring drevs i landsflykt, år 1000 
uppträdde i Sydtyskland såsom biskop av Hedeby, oaktat en hans 
företrädare vid synoden i Ingelheim 948 heter Oredus Slievic-
censis ecclesiae episcopus och Slesvig även namnes, jämte Ribe 
och Aarhus, i ett visserligen till sin äkthet omstritt dokument 
av Otto I år 9651. Eccehards användning av Hedebynamnet är 
så mycket mer frappant, som konservatismen ifråga om den 
biskopliga titulaturen väl eljest var synnerligen stark. 

Då Hedeby, såsom vi sett, kan antagas ha i begynnelsen 
varit en svensk anläggning med Birka som förebild, bör det icke 
förvåna, om de om vissa av Birkamynten erinrande halvbrak-
teater, vilka vanligen kallas Hedebybrakteater och vilka allmänt anses 
vara yngre än Birkamynten, verkligen, såsom man anser, äro präglade 
i Hedeby. Sannolikheten av alt de s. k. Birkamynten ha hemortsrätt 
i Birka blir naturligtvis därigenom ej i minsta mån försvagad. 

I fråga om mynträtt synes Slesvig ha ärvt Hedeby precis som 
beträffande biskopssätet2. För Magnus den gode (1042—47) 
präglades nämligen mynt med Hedebys namn, men år 1156 talas 
om utmyntning i Slesvigborgarnas privilegiebrev. Vi kunna då 
ej finna det på minsta sätt egendomligt, att den efterföljande 
danska myntpräglingen, särskilt den jylländska (Hedeby—Sles-
vigs), med hänsyn lill viktförhållandena röjer den största över
ensstämmelsen med Birkamynten och Hedebybrakteaterna. Ej 

1 STEENSTRUP, anf. arb., sid. 55—59; A.-M. v. LILIENCRON, Beziehungen 
des deutschen Reiches zu Dänemark im 10. Jahrhundert, Zeitschr. der Ges. 
f. Schleswig-Holst. Geschichte, 24 Bd. (1914). 

2 På samma vis ärvde Bremen Hamburgs mynt- och torgrätt. LAPPENBERG, 
Hamburgisches Urkitndenbuch, 1, sid. 32 f. 
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heller kan det förvåna, att Knut den store låtit ett av sina mynt 
återge den hjortbild, som tillhör reversen på några av Birka
mynten. 

Till frågan om Birkamyntens präglingsort hoppas jag snart 
få återkomma. Dessförinnan skall jag emellertid tillgodose en i 
det ovanstående förberedd, ehuru av utrymmesskäl undanskjuten 
uppgift, nämligen att pröva, i vilken omfattning det litterära och 
arkeologiska materialet eljest medgiver en direkt jämförelse mellan 
Ansgarstidens Birka och dess sydjylländska samtida, Slesvig. 
Såsom vi få se, torde en dylik undersökning bidraga till att öka 
vår respekt för den svenska vikingatidskulturen i än högre grad, 
än vad kan ha blivit resultatet av den ovan anställda jämförelsen 
mellan Hedeby och Birka. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Sune Lindqvist: Hedeby und Birka. 

Die während der 1870-er Jahre ausgefiihrten umfangreichen Ausgrabungen 
auf der Insel Björkön im Mälarsee haben zur Qeniige bewiesen, dass das 
Birka, das der Ansgarchronik Rimberts gemäss während des 9. Jahrh. die 
Hafenstadt der Svear war, auf der genannten Insel lag. Mit ihrem durch einen 
Wall und eine Burganhöhe begrenzten und von gewaltigen Gräberfeldern 
umschlossenen Stadtplatz biidet die Insel Björkön einen fiir nordische Verhäll
nisse einzigartig reichen Altertiimerkomplex. Gleichwohl hat man länge Be-
denken getragen, die Konseqtienzen zu ziehen, die diese Tatsache fiir unsere 
allgemeine Beurteilttng des Standards der schwedischen Wikingerzcitkultur hatte 
haben miissen. 

Die Frage der Entstehung von Birka ist zuerst 1909 ausfiihrlicher von 
Knut Stjerna behandelt worden, der nachzuweisen versuchte, dass die Stadt 
eine friesische Kolonie wäre. Ein gutes Argument daftir, dass die Stadt eine 
fremde Anlage sei, erblickte er in dem Umstande, dass die Svear der Wi
kingerzeit keine hinrcichend hohe Kultur besessen hatten, um selbst einen 
solchen Handelsplatz zu grunden. 

Numismatiker haben auch geltend gemacht, dass die während des 9. 
Jahrh. geprägten Munzen, die sich erst durch wiederholte Funde auf Björkön 
als unzweifelhaft nordisch — die ältesten des Nordens — bestimmen Hessen, 
nicht von Birka herstammen könntcn, sondern mit grösserem Recht der glcich-
zeitigen Stadt Schleswig öder Hedeby in Siidjiitland zugewiesen werden miiss-
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ten. Wegen ihrer Lage dem westeuropäischen Kulturgebiet zunächst konnte 
nämlich diese Stadt a priori als der natiirliche Prägungsort angenommen 
werden. 

Derartige Ausserungen suchen ihren natiirlichen Ausgangspunkt in der 
Kenntnis der Verhällnisse zu dem etwas späteren Zeitpunkt der endgiiltigen 
Christianisietung des Nordens. Damals besass Dänemark einen unzweifelhaften 
Vorsprung, und die reiche Runensteinornamentik, die während des 11. Jahrh. 
auf sehwcdischem Boden bliihte, hat bis zu einem gewissen Grade ihre Vor-
aussetzungcn in einem friiheren dänischen Ornamentstil. Wenden wir uns aber 
stattdessen einer Untersuchung der Verhällnisse im Norden während des 7. 
und 8. Jahrhunderts zu, so suchen wir vergebens innerhalb dänischen Gebiels 
nach vollwertigen Entsprechungcn zu der hochstehenden Kulturbllite Upplands 
und Gotlands, die doch auf deutliche Verbindungen mit wesleuropäischcr Kul
tur baut. 

Die Wertung der gegenseitigen Beziehungen zwischen dänischer und 
schwedischer Kultur während des 9. und 10. Jahrhunderts — der Bliitezeit 
Birkas — känn demnach nicht auf dem Wege eines Analogieschlusses ge
schehen. Das eigene Material jener Zeit muss einer solchen Entscheidung zu-
grunde gelegt werden. 

Als der dänische König Godfred zu Beginn des 9. Jahrh. das älteste 
Danevirke anlcgte, und als Ansgar 50 Jahre später einen ständigcn Missions-
herd in dieselbe Gegend verlegte, war das auf der nördlichen Seite derSchlei 
(Slien) belegene Schleswig eine dänische Stadt (und möglicherweise Gottorp 
ein dänischer Königshof). Das Gebiet siidlich der Schlei, vom dänischen Ge
sichtspunkt jenseits des Danevirke, war vermutlich verhältnismässig volkarm. 
Die neue Stadt, die um 900 dort, bei Haddeby Nor, umgiirtet von einem 
mächtigen, halbkreisförmigen Wall, angelegt wurde, ist der evidenten Beweis-
fiihrung dänischer Archäologen nach urspriinglich eine nichtdänischc Stadt. 
Der Form nach entspricht sie nahezu der von Birka, indessen hat Hedeby kaum 
eine so ausgedehnte Stadtbesicdelung gehabt wie Birka. Während der ersten 
Hälfte des 10. Jahrhunderts war sie nachweislich von einem schwedischen Fiir-
stengeschlecht beherrscht, und von den zwei bekannten Runensteinen iiber ein 
Mitglicd desselben, Sigtrygg, trägt der an dem halbkreisförmigen Wall ange-
troffene eine schwedische Inschrift, während der bei Gottorp, näher bei Schles
wig, angetroffene eine dänische aufweist. 

Das Reich des Schweden Gnupa scheint, einer bekannten, nahezu gleich-
zeitigen Quelle nach, sowohl Hedeby als auch das siidöstlich davon gelegene 
abodritische Gebiet ttmfasst zu haben. Das Gleiche gilt, einer von der eben-
genannten völlig unabhängigen Quelle gemäss, von dem Stift, iiber das Bischof 
Marko um 950 herum herrschte. 

Hedeby öder die Stadt innerhalb des halbkreisförmigen Wallcs lässt sich 
demnach ungesucht als eine schwedische Anlage erklären, am ehesten als eine 
Kolonie von Birka, völlig analog den gleichzeitigen schwedischen Kolonialreichen 
in Russland. Seine Anlegung dicht an der dänischen Qrenzwelir konnte nur 
während einer Zeit geschehen, wo die dänische Reichseinhcit ättsserst geschwächt 
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war. Die Zeit um den Beginn des 10. Jahrhunderts herum ist auch eine unge-
wöhnlich dunkle Zeit in der dänischen Geschichte. Nach der Wiederherstellung 
der Reichseinheit war die Herrschaft Gnupas stark bedroht, aber es will schei
nen, als wenn er es zunächst vermocht hatte, seine Stellung durch das von 
gewissen Quellen angedeutete Vasallenverhältnis zu behaupten, in welchem 
Gnupa zu Heinrich I. gestanden haben soll. Hierdurch wurden auch die neuen 
Möglichkeiten zur Missionstätigkeit in Dänemark und Birka geschäften, deren 
sich Erzbischof Unne bekanntlich sogleich bediente. 

Vermutlich behielt Hedeby seine Selbständigkeit gegeniiber Dänemark 
bis gegen 995, wo Sven tveskägg (Giebelbart) die Stadt belagerte. Während 
des II. Jahrhunderts iibernahm Schleswig die Rolle Hedebys als Handelsmittcl-
punkt, als Bischofssitz und als Miinzprägeort. Die Bevölkerung der Umgegend 
scheint die neue Bliite Schleswigs als eine Fortselzung der Traditionen Hedebys 
aufgefasst zu haben. Umgekehrt aber hatten diejenigen, die keinen genaueren 
Einblick in die während des 10. Jahrhunderts herrschenden lokalen Gegensälze 
hatten, allén Anlass, Hedeby mit dem aus der ansgarischcn Zeit her bekannten 
Schleswig zu identifizieren. Daher wurde Hedeby während seiner Bliitczcit von 
Attssenstehenden oft Schleswig genannt, gleichwie Schleswig nach seinem 
Wiederaufblithen länge von den Leuten der Gegend selbst Hedeby genannt 
wurde. Es ist also ebenso naturlich, dass der wahrscheinlich von dem König 
Dänemarks vertriebene Eccehard auf einer deutschen Bischofskonferenz i. J. 
1000 sich Bischof von Hedeby nannte, wie dass einer seiner Vorgänger ein 
halbes Jahrhundert friiher cs vorgezogen hatte, sich als Bischof von Schleswig 
zu bezeichnen. Hedeby war zweifellos beider Residenz. Die sog. Halbbrakteaten, 
die hier während des 10. Jahrhunderts geprägt wurden, waren ganz naliirlich 
den friiheren Miinzen der schwedischen Mtttterstadt nachgebildet. Auf die Ver-
hältnisse des 9. Jahrhunderts und auf einen auf gleichzeitiges archäologisches 
und litteradsches Material gestiitzten Vergleich zwischen Schleswig und Birka 
wird der Verf. in einem folgenden Aufsätze zuriickkommen. 


