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Slesvig och Birka. 
Av 

SUNE LINDQVIST. 

min föregående uppsats "Hedeby och Birka" (sid.l—26 
ovan) utgick jag bl. a. från den förutsättningen, att 
det vid Danmarks forna sydgräns belägna Hedeby, 
staden inom halvkretsvallen vid Haddeby Nor, begynnt 

sin tillvaro som mer betydande handelsort med stadigvarande 
bosättning omkring år 900, medan det ur 800-talets historia be
kanta danska Slesvig är att söka inom de äldsta delarna av den 
nutida staden med samma namn, på norra sidan Slien och en
dast omkring 2 km. fågelvägen frän 900-talets Hedeby. En 
övertygande bevisning för denna åsikt är, såsom jag ävenledes 
nämnde, framlagd i de danska arkeologerna SOPHUS MULLERS 

och CARL NEERGAARDS värdefulla arbete Danevirke (Nordiske 
Fortidsminder I, sid. 197—302). En enkel hänvisning till detta 
för lösningen av hithörande problem grundläggande arbete borde 
rätteligen i och för sig vara tillfyllestgörande. Emellertid har un
der senaste tiden en motsatt mening med stor bestämdhet häv
dats av professor ELIS WADSTEIN i arbetet Norden och Västeuropa 
i gammal tid (Populärt vetensk. föreläsn. vid Göteborgs Hög
skola, n. f. XXII), varom jag först tog kännedom, sedan föregå
ende uppsats i huvudsak fullbordats. Wadstein är övertygad om, 
att staden inom halvkretsvallen existerat redan omkr. 800 och 
var det ursprungliga Slesvig, medan staden pä norra sidan Slien 
uppkommit tidigast under 900-talet genom överflyttning av in
byggare i halvkretsvallen. Då jag i det följande skall undersöka 
förhållandet mellan 800-talets Birka och dess danska motsvarig-
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het, kan det sålunda vara lämpligt att förutskicka en kort redo
görelse för anledningarna till, att jag ej kan biträda den sist an
tydda åskådningen. 

WADSTEIN utgår (sid. 60) helt djärvt från det påståendet, att 
det av de inom halvkretsvallen anträffade fornsakerna skulle ha 
framgått, "att platsen varit bebyggd redan från omkring år 800". 
Som stöd härför hänvisar han i en not till utsagor av tvenne 
särskilt omdömesgilla forskare, J. MESTORF och S. MULLER. Slår 
man emellertid upp angivna sidor, finner man att MESTORF på 
sid. 22 i Mitteilungen des anthrop. Vereins in Schleswig-Hol
stein, h. 14 (Kiel 1901) verkligen talar om vid utgrävningar an
träffade fornsaker, som hänvisa "in die Zeit von c:a 800 bis ans 
Ende des 11. Jahrhunderts" — men därvid åsyftas fynd från 
Björkön. Då MESTORF längre ned på samma sida talar om de vid 
grävningar i Hedeby funna föremålen, säger hon allenast, att de 
hänvisa "in die Zeit vom 9.—11. Jahrhundert". Övergå vi så till 
det andra uttalande, WADSTEIN åberopar, så finna vi att MULLER 

sid. 256 i Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1900, 
omtalar, att man i Hedeby funnit glaspärlor, vilkas tid ej närmare 
kan bestämmas, skärvor av sådana lerkärl, som kännas från 
vikingatiden och slutligen "3 Tenstene af en saeregen, konisk 
Form, der med al Sikkerhed kan henfores til 9.—10. Aarh.". 

Då man ju alltid måste räkna med, att i ett större fynd en
staka föremål vid nedläggningen voro gamla eller åtminstone av 
föråldrade typer, kunna MESTORFS och MULLERS åsyftade uttalanden 
tydligen ej nyttjas som bevis för, att Hedeby bebyggelse börjat 
ens under 9:e århundradet, än mindre under dess allra första år 
(800). Vi behöva f. ö. ej gå längre än till den halvsida text, var
till WADSTEIN i närmast föregående not hänvisat (samma Mittei
lungen, h. 15, sid. 29), för att finna F. KNORR år 1901 påstå, att 
de dittills upptagna fynden i Hedeby hänvisade "etwa in die Zeit 
vom 10. bis 12. Jahrhundert". I den riktningen gå även senare 
uttalanden. Jag hänvisar beträffande denna tyvärr alltjämt otill
räckligt utredda dateringsfråga till C. A. NORDMAN i Finskt Mu
seum 1923, sid. 28 och 31. 
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På ett missförstånd av en eller annan art vilar sålunda WAD-
STEINS uppgift, att det av fornsakerna skulle ha framgått, att om
rådet inom halvkretsvallen varit bebyggt redan omkring år 800. 
Det är likväl denna oriktiga uppgift, som bildar utgångspunkten 
för förnekandet av, att vid samma tid Slesvig på norra sidan 
Slien funnits: "Att det så tidigt som på 800-talet även skulle 
funnits en stad alldeles invid på andra sidan Slien, medan ännu 
icke å annat håll i Danmark fanns en enda stad, är redan i och 
för sig alldeles otroligt." Härav följa i sin tur nägra märkliga 
uttalanden angående det inbördes åldersförhållandet mellan Dane
virkes två huvuddelar, de som på kartan sid. 10 ovan betecknats 
som Godfreds Vestervold och Kovirke. 

MULLER och NEERGAARD, vilka stödja sig på en rad omsorgs
fulla arkeologiska undersökningar av monumenten, ha utan tvekan 
betecknat den förstnämnda, nordligare sträckningen som den 
först utstakade. Den har en invecklad byggnadshistoria. Ursprung
ligen var den tämligen oansenlig; sedermera har den på de mest 
utsatta ställena förstärkts framför allt vid tvenne skilda tillfällen: 
ena gängen bl. a. med en gråstensmur, andra gången bl. a. med 
en tegelmur. Tegelmuren härrör från Valdemar den stores tid, 
de två äldre stadierna motsvara rimligtvis Tyra Danabots lid 
(förra hälften av 900-talet) och Godfreds (början av 800-talet). 
Kovirke är en enhetlig anläggning, som måste vara uppförd på 
en gång och aldrig har blivit förstärkt. "Det har ikke skullet 
vaere et fast Forsvarsvaerk som Danevirke, men var kun beregnet 
paa at avvaerge mindre og forbigaaende Angreb" (MULLER, anf. arb. 
sid. 276). Det har framför vallen en grav av ansenliga dimen
sioner, ett förhållande, som MULLER finner "uadskilleligt fra Mid-
delalderens Forsvarsvaerker", men icke förekommande framför 
andra partier av den nordligaste befästningslinjen än just de, 
som jämväl försetts med Valdemars tegelmur. MULLER tvekar så
lunda icke att förklara Kovirke tillkommet vid tiden omkring 
medeltidens begynnelse och i första hand som gränsvall. 

Men professor WADSTEIN vet bättre besked (sid. 66 ff.): "Att 
det befästningsverk, som Godfrid lät anlägga vid gränsen, varit 
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Kovirke, synes redan framgå därav, att gränsbefästningen i den 
äldsta källa, som efter Godfrids tid omtalar den, en på latin av
fattad berättelse om kejsar Otto II:s infall i Danmark år 974, 
kallas 'fovea', d. v. s. 'grav'. Det mest utmärkande för Kovirke 
är just dess grav. Den norra Dannevirkelinjen utmärkes där
emot av sina kraftiga vallar och har på länga sträckor ingen 
grav." — Det är för denna bevisföring besvärande omständig
heter, att utom Godfreds med säkerhet även drottning Tyras be
fästningsarbete ligger bakom tiden för den åberopade notisens 
tillkomst och att denna notis endast avser det eller de verk, som 
år 974 hade aktuell betydelse. Därtill kommer, att den halftannat 
århundrade äldre annalanteckning, som utgör den enda litterära 
källan till kunskap om Godfreds verk, betecknar det såsom 
'valium', d. v. s. en vall — icke grav — genombruten av allenast 
en 'porta', d. v. s. port — icke bro. 

WADSTEIN fortsätter (sid. 66): "En annan omständighet, som 
gör det tydligt, att Kovirke är Godfrids befästningslinje, är den, 
att Kogravslinjen är utlagd så, att den även skyddar Hedeby. 
Det är ju högst osannolikt, att Godfrid, som var mycket intres
serad av handelsplatsen (jfr ovan sid. 46), skulle lagt sin befäst
ning där den norra Dannevirkevallen går, så att staden kommit 
att ligga utanför befästningslinjen." 

Det var emellertid just den omständigheten, att halvkrets-
vallen ligger utanför den arkeologiskt sett äldsta, nordligaste 
Danevirkelinjen, som föranledde MULLER och NEERGAARD till den 
slutsatsen, att Hedeby är en icke-dansk anläggning, möjligen 
härrörande från de svenska konungar, som bevisligen innehade 
den under förra delen av 900-talet. WADSTEIN, som icke synes 
ha helt tillgodogjort sig de danska forskarnas skäl för sin åsikt,1 

invänder (sid. 71): "Det är överhuvud ett misskännande av för-

1 Med glädje instämmer jag med WADSTEIN i hans här framställda oppo
sition mot den egendomliga föreställningen, att sävål Hedeby som det mitt i 
Mälaren belägna Birka endast varit befästade mot landssidan, med vallar. Jfr 
min lilla skrift Björkö, nr 2 i serien Svenska fornminnesplatser, vägledningar, 
utg. genom K. Vitt. Hist. och Antikvitets Akademien, Sthlm 1926. 
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hållandena, om man tror, att Hedeby grundats av någon konung. 
Långtifrån att staden och dess vallar härröra från de nämnda 
svenska konungarna, var det säker- ^ 
ligen den å platsen redan förefint
liga handelsstaden, som med sina 
rikedomar och där inströmmande 
tull- och passageumgälder lockat de 
svenska erövrarna dit. — — Givet 
är, att vid stadens grundande den 
danske konung, till vars rike området 
hörde, lämnat sin medverkan ." 
Beklagligtvis torde vikingatidens för
hållanden vara alltför dunkla för att 
de här berörda problemen skulle 
kunna avgöras medelst diktat. 

Tills vidare föreligger alltså 
ingen anledning att frångå den av 
flertalet forskare — trots alla me-
ningsskiljaktigheter i övrigt — utan 
tvekan hävdade åsikten, att 800-
talets sydjylländska motsvarighet till 
Birka var ett Slesvig, beläget inom 
området för den nutida staden med 
samma namn och på norra sidan 
Slien. 

I 800-talets historia hör sålunda 
— för så vitt vi för närvarande 
kunna bedöma saken — Hedeby 
eller staden inom halvkretsvallen 
vid Haddeby Nor icke hemma. Den 
från föregående uppsats vilande upp
giften att Hr vissa synpunkter järn- ^ 
föra danskt och svenskt under 800-talet kan koncentreras i orden: 
Slesvig och Birka. 

Ur rent arkeologisk synpunkt är denna jämföielse icke vid-
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lyftig. Vi måste åtnöja oss med att konstatera, att Birkas svarta 
jord och de däromkring hopade gravarna lämnat synnerligen på
tagliga bevis för den svenska handelsstadens blomstring under 
800-talet. Slesvigs jord eller annan plats i dess närhet har icke 
lämnat fynd av ens tillnärmelsevis samma betydelse. I betrak
tande av skilda omständigheter får denna olikhet naturligtvis 
icke nyttjas mer än på sin höjd som ett sannolikhetsbevis för 
att 800-talets Birka var en mer betydande ort än det samtida 
Slesvig. Av den allra största betydelse är det därför, att en skriven 
urkund på denna punkt synes ge mycket bestämda anvisningar. 

Slesvig framskymtar i hävderna nägot tidigare än Birka, 
nämligen i de frankiska annalernas sid. 9 och 11 ovan berörda 
uppgifter om det Sliesthorp, där danerkonungen Godfred år 804 
sammandrog sin flotta och fyra år senare fattade beslut om be
fästandet av sitt rikes sydgräns. I sin sedermera vanliga form 
uppträder detta namn emellertid första gången i samma urkund: 
Rimberts Vita Anskarii,1 vilken även — och i vida större om
fattning — nämner och skildrar Birka. Slesvigs namn förekommer 
även i berättelsen om ett av de mirakel, som ingå i Vita Rim-
berti.1 Eljest torde varken Slesvigs eller Birkas namn förekomma 
i någon bevarad urkund från 800-talet. 

Ur politisk synpunkt synes det danska riket, såsom redan 
dess läge förklarar, tidigare än det svenska ha trätt i direkt be
röring med det karolingiska. Karl den stores underkuvande av 
de saxiska stammar, som voro danernas närmaste grannar, var 
en naturlig anledning till missämja och skulle ha lett till krigs
händelser, som efter vad man antager kunnat vedervåga kejsarens 
framgångar på denna front, om icke Godfred oväntat undanröjts 
av mördarhand. Vad missionen beträffar, synes kyrkan under 
Karls tid ha begränsat sin nordliga expansion till arbete bland 

1 Se Scriptores rerum germanicarum. Vita Anskarii et Rimberti. Rec. 
G. WAITZ, Hannovera 1884. — Vid slutredigeringen av föreliggande uppsats 
har jag haft stor fördel av GUNNAR RUDBERGS nyss utkomna översättning av 
Vita Anskarii (RIMBERT, Ansgars levnad, Sthlm 1926) med historisk inledning 
av NILS AHNLUND. 
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de nyss med det karolingiska riket införlivade saxarna. Först 
åtskilliga år efter sedan kejsar Ludvig den fromme år 815 sänt 
den första frankiska hären in på danskt område — den hann sju 
dagsmarscher norr om Ejder — synes tiden ha varit inne för att 
även kyrkan skulle sträcka ut sina känselspröt till dessa nejder. 

Det var en betydande man, ärkebiskop Ebo av Reims, som 
år 822 eller 823 erhöll påvlig fullmakt härtill och hösten sist
nämnda år har han — enligt de ofullständiga uppgifter, som före
ligga — återkommit från Danmark i sällskap med kejserliga sän
debud efter att ha döpt många daner. Även biskop Halitger av 
Cambray skall ha deltagit i resan, vars väsentligaste resultat lik
väl torde få sökas däri att Ebo nu fått orientera sig inom sitt 
nya verksamhetsfält (jfr nedan samt sid. 16 i AHNLUNDS anförda 
inledning). 

Detaljerna härom äro emellertid lika okända som beträffande 
Ansgars förmodade besök år 826 i den stad (Slesvig), som i år 
firat 1100-årsminnet av denna förmodade händelse. Med Ansgars 
första missionsresa förhåller det sig enligt Rimbert (kap. 7) så
lunda: En Harald, som kallas konung och uppgives ha regerat 
över en del av Danmark "men fördrivits därifrån av de andra 
konungarna i samma land" — andra källor bestyrka riktigheten 
av dessa uppgifter — kom till kejsar Ludvig för att söka hjälp 
till återvinnandet av sitt rike. Kejsaren lät döpa Harald och hans 
följe. Då Ludvig senare ville återsända honom "för att med 
kejsarens hjälp återvinna sitt rike", sökte han efter en präst, 
som var villig att åtfölja Harald för alt stärka honom och hans 
folk i den nya tron. Denna uppgift åtogo sig Ansgar och hans 
kamrat Autbert. Vi få vidare veta, att kejsaren utrustade de sist
nämnda med sådana kyrkliga redskap m. m., som de behövde 
för sin uppgift. Men de två munkarna voro de enda frankerna i 
Haralds följe. Ingen av klostrets husfolk ville beledsaga dem och 
Harald var ännu för ohyfsad för att förstå, vilken behandling 
man var skyldig Herrens tjänare. Emellertid förbättrades deras 
ställning högst avsevärt, sedan vid passagen av Köln dess barm
härtige biskop förärat dem ett skepp med tvenne kajutor, så 
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präktiga, att kung Harald själv täcktes ta den ena i besittning 
, för sin egen höga person. 

Genom Dorstat och närliggande frisiska område fortsatte 
Harald med sitt följe och anlände till gränsmärken mot Danmark 
(confinia danorum). — Tydligen underlät kejsaren att förse den 
landsflyktige exkonungen med den militära hjälp, som denne 
bespetsat sig på. Enligt en annan källa var han också redan 
följande år fördriven från sitt sydjylländska rike. Rimbert åtnöjer 
sig med att säga, att "då konung Harald emellertid ej kunde 
fredligen slå sig ned i sitt rike, så gav honom nämnde kejsare 
ett län på andra (norra) sidan Elbe". Man anser emellertid, att 
Rimbert i en punkt misstagit sig; det län, Harald mottog, skall 
ha varit Rustringen — vid Wesermynningen. Även här hade missio
närerna emellertid full sysselsättning. Förmodligen var kristnings-
verket ännu ej fullbordat inom det saxiska området. Dessutom 
sökte missionärerna enligt Rimbert (kap. 8) ivrigt efter gossar, 
som de kunde köpa och uppfostra till Herrens dyrkan. Även 
Harald ställde några ynglingar ur sitt följe under deras vård. På 
så sätt hade de inom kort upprättat en skola med tolv eller flera 
elever. — Denna av slavar och emigrantbarn rekryterade skola 
tyder väl inte på, att den upprättats inom äktdanskt territorium, 
men den visar, att Ansgar med stor klokhet förberedde sin kom
mande verksamhet: på en gång kunde han här förvärva nödig 
kunskap i det norröna språket och utbilda kärntruppen i den 
skara av infödda predikanter, som erfordrades för ett lyckligt 
genomförande av det väldiga företag, han föresatt sig att starta. 
Slutligen beredde vistelsen i Rustringen helt naturligt många 
tillfällen till inhämtande av goda upplysningar rörande förhål
landena i Norden.1 Sedan man fortsatt på detta sätt i två år eller 
mera, angreps broder Autbert av en sjukdom och återfördes av 
denna anledning till sitt kloster, där han avled. Ansgar själv 
kvarstannade hos Harald, till dess han på kejsarens befallning 

1 Jfr EM. LINDERHOLM, Ansgars väg till Birka (sid. 344—362 i festskriften 
'Till ärkebiskop Söderbloms sextioårsdag", Sthlm 1926). 
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återkallades därifrån (Rimbert, kap. 9) för att med nya instruk
tioner anträda den första resa, som med säkerhet förde honom 
in på nordisk botten — den resa, som hade Birka, och endast 
Birka, till mål. 

Man ser ofta den uppgiften, att Ansgar kallades till Sverige 
eller, hos mer omsorgsfulla skildrare, att sändebud från svea
konungen infunno sig hos kejsaren med begäran om utsändande 
av kristna predikare. Rimberts utsagor (kap. 9) synas mig dock 
knappast ge stöd ät en dylik uppfattning. Han säger nämligen 
endast, att "till kejsaren kommo sändebud från svearna, vilka 
jämte andra uppdrag även hade att meddela, att det hos deras 
folk funnes många, som önskade upptaga den kristna religions
utövningen och att även deras konung vore så pass gynnsamt 
stämd därtill, att han ville tillåta Herrens präster att uppehålla 
sig där, om de blott av hans nåd kunde ernå, att lämpliga pre
dikanter sändes till dem". Trots de ödmjuka ordalag, vari sände
budens ord här omklätts, tyckes mig den sista satsen icke under
stryka villigheten att medgiva prästernas ditresa, utan snarare 
innebära en ganska kärv reservation: bara lämpligt folk! 

I den mån Rimbert verkligen med de anförda orden kunnat 
rätt återge de svenska sändebudens förklaring, synes denna så
lunda endast innebära, att enskilda svear lika väl som enskilda 
daner långt före ifrågavarande tidpunkt varit i nära beröring med 
kristen kultur samt att konungen var villig medgiva, att de ge
nom ankomsten av lämpliga lärare sattes i tillfälle att utöva den 
nya religion, de därunder upptagit. Men förmodligen behöva vi 
ej inlägga i det hela stort mer än en antydan om, att svea
konungen bemyndigat sina legater att säsom ett av de med
givanden, vilka kunde befordra vinnandet av deras huvudsyfte, 
ge kejsaren det av honom tydligen ivrigt efterträdda tillfället till 
främjande av missionen. 

Att kejsaren redan tidigare stått i kontakt med svearna, och 
sålunda förut hunnit meddela konungen sina önskningar i denna 
riktning, förefaller mig så mycket mer rimligt, som vi av ett 
annat dokument från ungefär samma tid få ett ytterligare vitt-
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nesbörd om den vidsträckta diplomatiska verksamhet, sveako
nungen vid denna tid bedrev. 

Tio år efter Ansgars avresa till Sverige eller år 839 inträf
fade det nämligen, enligt vad biskop Prudentius av Troyes med
delar i de s. k. Annales Bertiniani, att Ludvig den fromme i 
Ingelheim (nära Mainz) mottog några sändebud från kejsaren i 
Bysans. Med dem följde några personer, om vilka den bysan-
tinske kejsaren i en särskild rekommendationsskrivelse medde
lade, att de för vänskaps skull kommit till honom från konungen 
över det folk, som hette Rhos. Han bad, att de nu under Ludvigs 
beskydd skulle fä återvända hem genom hans rike, enär den 
väg, som de använt på resan till Bysans, gick genom länder, 
som voro bebodda av vilda och barbariska folkstammar. Men 
då nu Ludvig närmare undersökte saken, fann han, att dessa 
s. k. Rhos voro svenskar! Det är ett ganska märkligt förhållande, 
att sveakonungen sålunda under 820- och 830-talen uppehöll 
vänskapliga diplomatiska förbindelser med den kristna världens 
båda kejsare. 

Den möjlighet, som förhandlingarna med den av allt att 
döma ganska mäktige sveakonungen sålunda öppnat, var tyd
ligen för kejsar Ludvig av större betydelse än förbindelsen med 
den från sin till storleken obekanta del av det splittrade Dan
mark fördrivne småkonungen Harald. 

Ansgars första vistelse i Birka varade halftannat år (829—31). 
Han hade därunder sällskap av prästen Witmar. Av de svenska 
sändebud, som varit hos Ludvig och i vilkas följe missionärerna 
troligen rest, presenterades de för konung Björn; han tog väl 
emot dem och gav efter samråd med sina troman tillstånd åt 
dem att predika och åt en var att söka deras undervisning. 
Någon kyrka tycks Ansgar i begynnelsen ej ha behövt, men 
sedan Hergeir, stadens fogde, konungens rådgivare och en högt 
ansedd man, låtit döpa sig, dröjde det ej länge, innan han upp
förde en sådan på enskild, ärvd jord (kap. 11). 

Få år efter avslutningen av denna framgångsrika färd skickade 
biskop Ebo av Reims en annan missionär, Gautbert, till Sverige 
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och utrustade honom för detta ändamål med biskoplig värdighet 
(kap. 14). Gautbert blev lika välvilligt mottagen som Ansgar, 
fick bygga kyrka och offentligen predika evangeliet. Hur länge 
detta fortgick, uppges icke; till slut (kap. 17) utbröt emellertid 
ett upplopp, varvid en släkting till Gautbert dödades och han 
själv fördrevs, berövad alla sina ägodelar. Detta skall dock ej 
ha skett på konungens befallning, utan säges vara ett utslag av 
en rent folklig rörelse. I sju år var Birka härefter utan missionär 
(kap. 19). Men då sände Ansgar dit eremiten Ardgar, som även
ledes blev välvilligt mottagen av sveakonungen och öppet fick 
utöva den kristna religionen. Sedan den redan av Ansgar döpte 
fogden i staden, Hergeir, avlidit, vände Ardgar emellertid till
baka till sitt eremitliv (kap. 20). Ansgar anträdde så i början 
av 850-talet sin andra resa till Sverige. Rimbert säger (kap. 25), 
att Ludvig den tyske nu, liksom hans fader gjort vid den första 
resan, utrustade Ansgar med särskilda uppdrag till sveakonungen. 
Ansgar har alltså, för att begagna ett litet för modernt, men i 
alla händelser icke oegentligt uttryck, rest till Birka med diplo
matpass. Även den danske konungen, Hårik, medsände en re
kommendation (kap. 26). 

Som bekant blev Ansgars anhållan om rätt att predika be
handlad med all formell grundlighet, först av Birkatinget, sedan 
av ett annat ting med större befogenhet, vars gillande det var 
nödvändigt att avvakta (kap. 27). Då allt var klart, anbefallde 
Ansgar sin följeslagare Erimbert hos konungen, vilken anvisade 
honom en tomt i Birka, där han fick uppföra sitt bönhus, och 
Ansgar köpte honom en annan tomt med ett hus till boställe 
(kap. 28). Ansgar återvände så till sitt ärkestift, men Erimbert 
stannade i Birka, tills den nyssnämnde Gautbert, vilken under 
tiden blivit biskop i Osnabriick, ditsänt presbyteren Ansfrid (kap. 
33). Han stannade i tre år eller mera i Sverige. Då han i slutet 
av 850-talet återvände till Tyskland, utsåg Ansgar till efterträdare 
prästen Ragenbert, av dansk börd, vilken emellertid blev anfallen 
och dödad av danska vikingar, innan han ännu hunnit till Sles
vig, där han stämt möte med köpmän, som skulle föra honom 
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vidare till Birka. I stället utsågs nu en annan dansk, Rimbert, 
vilken lyckligen kom fram och fortsatte sin verksamhet i Birka 
ännu när Ansgarskrönikan skrevs, d. v. s. senast vid mitten av 
870-talet. Dessa danskar voro väl utgångna ur den missions
skola, som Ansgar grundade under vistelsen hos Harald och för 
vars fortbestånd det i varje fall sörjts genom utseendet av er
sättare åt Ansgar, när denne kallats därifrån för den viktigare 
uppgift, som väntade honom i Birka. 

Det var sålunda en ganska betydande, på många händer 
fördelad missionsverksamhet, som utövades i Birka under de 
närmaste decennierna efter 829. Hur det sedermera gick, kunna 
vi icke bedöma med samma noggrannhet, enär urkunder av mot
svarande fyllighet saknas för tiden efter Ansgars död (865). Vita 
Rimberti, som är skriven över hans efterträdare på den hamburg-
bremiska biskopsstolen, säger alt Rimbert oförtrutet fortsatte det 
från företrädaren övertagna och med successionens rätt ärvda 
uppdraget. Själv fullföljde han denna uppgift, så långt övriga 
uppgifter det tillstadde, och ständigt höll han präster, som skulle 
predika för infödingarna och bringa tröst till fångna kristna, vid 
de kyrkor, som voro upprättade bland hedningarna långt bort 
från hans biskopssäte och, värst av allt, endast kunde uppsökas 
under mötandet av de faror, som lurade på havet. Själv utstod 
han ofta och i rikt mått dessa faror (kap. 16). Någon närmare 
redogörelse för denna missionsverksamhet lämnas likväl icke; det 
är mycket nog, att såsom bevis pä Rimberts föredömliga from
het skildras dels en händelse, som inträffade, "då han en gång 
kom till Danmark, där han hade en kyrka för den nya kristna 
menigheten på den plats, som heter Sliaswich" (kap. 18), dels 
även att han, "då han for till Sverige (Sueonia)", stillade havet 
genom sina böner, botade en blind och befriade en son till ko
nungen från en ond ande (kap. 20). Utan tvivel besökte Rim
bert sålunda t. o. m. själv Birka. Han dog år 888. 

Hur det sedermera gick, undandrager sig vårt säkra bedö
mande, eftersom skrivna urkunder från samma tid intet berätta. 
Adam av Bremen uppger visserligen (I, 60) att efter Ansgars död 
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ingen enda kristen lärare under långan tid vägat sig dit "för
utom, såsom vi läsa, Rimbert ensam", innan ärkebiskop Unno 
ånyo for dit vid mitten av 930-talet. Denna utsaga (som möj
ligen vilar på Vita Anskarii, kap. 33) står emellertid ofrånkom
ligen i direkt strid mot andemeningen i Vita Rimberti, och även 
de mänga efter kristen sed anlagda gravarna från tiden omkring 
år 900 synas, för så vitt vi för närvarande kunna överblicka detta 
ännu obearbetade material, tala för, att Birkamissionen under 
800-talets senare hälft och början av 900-talet stått sig åtskilligt 
bättre, än vad Adams anförda ord närmast ge vid handen.1 

Med det nu sagda vill jag emellertid ingalunda ha förnekat 
sannolikheten av, att urkundernas tystnad sammanhänger med 
en under 800-talets senare hälft inträdande minskning i Birka-
missionens intensitet. Och de mest betydelsefulla anledningarna 
till, att så sannolikt skett, få vi väl icke söka vare sig i från
varon av offervilliga män, lämpade att fortsätta Ansgars verk, 
eller i det motstånd, som missionärerna mött under sin verk
samhet, utan framför allt i de risker, varom Ragenberts öde 
varslat, nämligen i det laglösa tillstånd, som till följd av vikinga
tågen och frankerrikets försvagande uppstått åtminstone inom 
den del av resvägen, som låg — på andra sidan Slesvig. Vita 
Rimberti (kap. 16) säger ju, såsom vi sett, uttryckligen, att fa" 
rorna på havet under resan till de i hednalanden upprättade 
missionsplatserna voro svårare att övervinna än dessas avlägsna 
läge från moderkyrkan (semper autem constitutos habens pres-
biteros, per quos et verbum Dei gentiles audirent, et solatium 
captivi christiani haberent, ad ecclesias inter ipsos paganos con-
stitutas longe ab ecclesia sedis suae, quodque gravissimum erat, 
marinis discriminibus adeundas).2 

1 Jfr B. SALIN i Upptand I (1905), sid. 213. För riktigheten av Adams 
utsago uttalar sig däremot N. AHNLUND sid. 34 i inledningen till Rudbergs över
sättning. 

2 De flesta författare, som beröra Ansgars första Birkafärd, synas utgå frän, 
att Slesvig var den sista säkra etappen på denna resa och att svårigheterna 
först därefter begynte. Rimberts krönika lämnar intet stöd för denna förmodan. 
Den berättar endast (kap. 10), att de överfall, som berövade missionärerna deras 
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Vi återkomma nu till den under Ansgars tid utövade mis
sionen bland danskar. Ansgars resa med exkonung Harald hade, 
som nämnt, sin enda dokumenterade framgång i upprättandet 
av en missionsskola, troligen i Rustringen vid Wesermynningen. 
För denna skolas fortbestånd sörjdes närmast därigenom att, när 
beslutet om Ansgars första Birkaresa väl var fattat, abboten i 
det kloster, varifrån Ansgar utgick, förordnade (disposuit) den 
fromme fader Gislemar lill att vara hos Harald (kap. 10). Sättet 
för sysslans besättande betonar ytterligare, hur pass ofarlig den 
beställningen ansågs vara. 

Nästa gång, arbetet för danskarnas omvändelse namnes, är 
då Rimbert redan skildrat Gautberts utnämning till biskop hos 
svearna och lyckliga installering inom arbetsfältet. Rimbert fort
sätter (kap. 15): "Under tiden fortsatte även vår herre och herde 
(Ansgar) med iver sitt värv inom det åt honom anförtrodda stiftet 
och i danskarnas land och genom sitt exempel och sin goda 
umgängelse drog han många till trons nåd. Han började ock 
köpa gossar av dansk och slavisk börd och därjämte att lösköpa 
fångar för att uppfostra dem till Guds tjänare. Somliga behöll 
han här (i Hamburgstiftet) hos sig, andra satte han i det nämnda 

skepp och utrustning, skedde ungefär pä halva vägen. Naturligast är, säsom 
LINDERHOLM i ovan anf. arb., sid. 352 framhållit, att Rimbert därvid tänkt sig 
resans utgångspunkt i det dåtida Tyskland (vid mellersta Rhen). Vidare upp
ger Rimbert, att Ansgar och hans kamrater efter skeppsförlusten tillryggalade 
en mycket läng och svår väg till fots för att uppnå Birka och härunder med båt 
överforo de mellanliggande haven (eller stora sjöarna: maria). Det synes mig 
sålunda vara minst sagt lika sannolikt att överfallet skedde nägonstädes i Syd-
jylland som att det, enligt den vanliga meningen, skulle ha skett åtskilligt när
mare Birka. Man brukar ju påstä, att Ansgar och hans följe med knapp nöd 
räddade livet genom att simma i land. Men Rimbert synes snarare mena, att 
de räddat sig genom att löpa inåt landet från skeppen (vix pedibus ad tcrram 
fugientes evaserint). Ehuru de härvid förlorade både de kungliga skänkerna 
och nära 40 böcker, lyckades de åtminstone rädda det lilla, som de händelse
vis vid den brådstörtade flykten frän skeppet kunde ta med sig (få tag i?) och 
bära bort (quod prosilientes e navi secum auferre et asportare poterant). Det 
olycksdigra överfallet kan alltså ha skett vfö nägot tillfälle, dä resenärerna voro 
stillaliggande vid någon kust; men det är ocksä möjligt, att det skett under den 
naturligtvis alltid riskfyllda båtsläpningen över det sydjylländska näset. 
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Turholts kloster (i Flandern) för att få undervisning." — Alltjämt 
saknas alltså klara uttalanden om beskaffenheten av den mission, 
som skulle ha bedrivits inom danskt område. 

Härefter drabbades Ansgar av svåra motgångar: år 843 för
lusten av Turholt, hans förnämsta inkomstkälla, och två år senare 
Hamburgs förstöring, som gjorde, att Ansgar för en lång tid vart 
utan säte. Beträffande nordisk mission omtalas från denna tid 
allenast Ardgars besök i Birka. I slutet av 840-talet ljusnade det 
åter för Ansgar. "Då han nämligen övertagit Bremens stift och 
således numera hade något att ge bort", skriver Rimbert i kap. 
24, "började han ånyo i sin själ glödande längta efter att om 
möjligt få arbeta för Kristi namn i danskarnas land." Förhål
landena där voro nu märkligen förändrade. En konung Hårik 
hade ensam blivit danernas konung och Ansgar sändes flera 
gånger till honom som kungligt sändebud och lyckades även 
genom gåvor och allehanda tjänster vinna Håriks fulla förtro
ende. Ansgar fick t. o. m. undervisa danerkonungen om den 
kristna läran och erhöll hans förklaring, att han gärna ville för
värva nåden. Efter sådana löftens erhållande började Ansgar 
föreslå honom, att han skulle ge tillstånd till uppförandet av 
kyrka inom riket, där en präst alltid skulle finnas. Sä erhöll 
Ansgar till slut tillstånd att bygga en kyrka i en "till Håriks rike 
hörande hamnstad, vilken var mycket lämplig därtill, belägen 
nära Tyskland, kallad Sliaswich, och där handelsmän frän alla 
håll strömmade samman". Kungen upplät ock boställe åt prästen 
och gav alla sina undersåtar tillstånd att, om de ville, bli kristna. 

Ehuru detaljerna naturligtvis avvika, företer denna berättelse 
mycket påtagliga överensstämmelser med historien om missionens 
inledande i Birka. I båda fallen var tydligen den trygghet, som 
tillvaron av en stark konungamakt skänkte, en nödvändig förut
sättning. Det är sålunda ett historiskt faktum, värt det allra 
största beaktande, att förhållandena icke synas hava medgivit, 
att planerna på upprättandet av en fast missionscentral inom 
danskt område realiserades förrän mer än två decennier efter 
sedan en motsvarande central i Sverige hunnit upprättas under 

18 — F o r n v ä n n e n 19 26. 
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Ansgars första, framgångsrika besök i Birka, ja, även långt efter 
sedan svearna erhållit sin förste biskop och sedan, efter dennes 
fördrivande, ännu en tredje missionsresa, Ardgars, hunnit full
bordas till och från Birka. 

Rimbert meddelar vidare, att Ansgar naturligtvis omedelbart 
begagnade det erhållna tillståndet. Sedan en präst installerats i 
Slesvig, skänkte Guds nåd rika frukter i staden. Där funnos 
nämligen många personer, t. o. m. bland stadens främsta, vilka 
redan blivit döpta i Dorstat eller Hamburg och nu med glädje 
nyttjade tillfället att följa kristendomens bud. Många proselyter 
vunnos ock. "Det blev så stor förnöje se i staden, att även folk 
av vår nation utan minsta ängslan — vilket förr vore otänkbart 
— samt köpmän såväl härifrån (från Hamburg eller Bremen) 
som från Dorstat frimodigt sökte sig till denna stad och av 
denna anledning uppstod ett allmänt välstånd där." — Ehuru 
Rimbert helt naturligt skänker kristendomen hela äran av för
ändringen torde denna berättelse, sammanställd med det redan 
meddelade faktum, att Hårik lyckats ena det förut splittrade riket, 
oförtydbart vittna om, i huru hög grad handelsförbindelserna 
över Sydjylland voro beroende av de politiska konjunkturerna. 
— Vi kunna sannerligen ej förvåna oss över att, såsom jag i 
föregående uppsats sökte göra sannolikt, svearna ett halvt sekel 
senare, då det danska riket åter låg hopplöst splittrat, togo saken 
i egen hand genom upprättandet av den Birkakoloni, som vi 
känna såsom staden inom halvkretsvallen, Hedeby. 

Medan ännu de första, rikt lovande frukterna av missions
verksamheten i Danmark inhöstades, släppte Ansgar ej omtanken 
om den svenska missionen. Han utverkade nu — vilket är av 
stort intresse — Håriks löfte om hjälp för passage (genom Dan
mark) till svenska gränsen (uti suo auxilio fines illius regni pe-
tere posset, kap. 25). Och då Gautbert vägrade att återvända till 
Birka, gjorde Ansgar resan själv (år 852). 

När Hårik år 854 föll i strid, började en svår tid för de 
kristna i Slesvig (kap. 31). Den kunglige hövitsmannen (comes) 
på plalsen, Hovi, var kristendomsfientlig och lyckades genom-
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driva, att kyrkan stängdes och prästen genom förföljelse tvangs 
att lämna orten. Hos den nye konungen, Hårik d. y., fanns ej 
längre någon av dem, som Ansgar träffat hos föregångaren och 
genom rikliga gåvor gjort till sina vänner (kap. 32). Emellertid 
råkade Hovi i onåd och fördrevs för alltid från Slesvig, varefter 
Hårik d. y. självmant sände Ansgar bud, att han ville bereda 
kristendomen samma förmåner, som den åtnjutit under företrä
daren, och Ansgar lyckades snart driva det därhän, att en klocka 
fick användas i Slesvigs kyrka samt jämväl en kyrka byggas och 
präst vistas i Ribe. Sedan nämner Rimbert ej mer om den dan
ska missionen. De få upplysningar, som Vita Rimberti lämnar 
om den danska missionens fortsättande efter Ansgars död, ha vi 
redan omnämnt i samband med skildringen av den svenska 
missionen. 

Mången har möjligen föreställt sig, att Rimberts utförligare 
skildringar av missionsverksamheten i Sverige haft sin anledning 
i det förhällandet, att allt, som tilldrog sig i det mer avlägsna 
sveariket, ansågs mera märkvärdigt, vittnande om större djärvhet 
och sålunda utgjorde de bästa meriterna för den helgongloria, 
varmed Rimbert utan tvivel sökte omge sin store företrädares 
minne. Varje dylik mening måste emellertid överges, då vi funnit 
att såväl i Sverige som i Danmark en stark konungamakt var 
den viktigaste förutsättningen för missionsarbetets metodiska be
drivande. I detta avseende ägde tydligen det gamla sveaväldet 
ett avgjort försteg framför det under äldre vikingatiden i regel 
starkt splittrade danska området. Förhållandet får ett tydligt ut
tryck t. o. m. i en påvlig urkund. Efter fullbordandet av den 
första Birkaresan, "dä tron på Kristus redan genom Guds nåd 
börjat sälta frukt bland daner och svear" (in partibus Danorum 
atque Sueonum, Vita Anskarii, kap. 12), fann kejsar Ludvig tiden 
inne att upprätta ett ärkebiskopat bland saxarna norr om Elbe, 
med säte i Hamburg. När allt var ordnat och påven konfirme
rade Ansgars utnämning till denna befattning, gjorde han honom 
samtidigt till sin legat till alla kringboende folk, svear, daner 
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ävensom slaver och andra folk i Norden (legatum in omnibus 
circumquaque gentibus Sueonum sive Danorum necnon etiam 
Slavorum aliarumque in aquilonis partibus gentium, Vita Ansk., 
kap. 13) jämte ärkebiskop Ebo av Reims, som tidigare mottagit 
samma eller liknande legat. Svearnas namn står främst! 

Tyvärr har ingen samtida författare veterligen ägnat sig åt 
att skildra Ebos år 823 begynta verksamhet för nordisk mission 
med samma utförlighet, varmed Rimbert redogjort för Ansgars. 
Rimbert ger dock även en del upplysningar om Ebo. Den 
fasta utgångspunkten för hans verksamhet, frånsett biskopssätet 
i Reims, var Welnau (vid en biflod till Elbe) dit han kom många 
gånger, driven av sin starka nitälskan för hedningarnas — "mest 
danskarnas" — omvändelse. Man har ju också gärna föreställt 
sig, att han besökt syddanskt territorium, vare sig Slesvig eller 
Ribe. Därför är det av särskilt intresse att iakttaga, att när Ebo 
efter Ansgars första Birkaresa fått dela sitt mandat som påvlig 
legat hos dessa hedningar med den sistnämnde, så synes Ebo 
ha förbehållit sig själv ledningen just av missionen bland sve
arna i kraft av det tidigare uppdraget (kap. 14). Ledningen av 
den danska missionen tyckes åter ha odelat anförtrotts åt Ansgar. 
Och dock har Vita Anskarii vida mer att berätta om, vad som 
kunnat uträttas i Sverige, än om vad som skedde i Danmark! 

Eftersom 800-talets nordiska mission i så utomordentlig grad 
synes ha varit koncentrerad till de städer, som befunnits vara de 
mest lämpliga baserna, måste det övervägande intresse, som 
man tydligen under Ansgars tid tillmätt arbetet bland svearna, 
vara av största betydelse för jämförelsen mellan det svenska Birka 
och det danska Slesvig. Vi ha ju i Rimberts krönika, kap. 24, en 
nyss citerad uppgift om att handeln pä sistnämnda ort vid mitten 
av århundradet, då den första fasta missionshärden på dansk 
botten grundades där, uppblomstrade i en förut oanad omfatt
ning. Denna uppgift får ökad vikt, om vi godtaga den av A. 
BUGGE i Namn och bygd 1918, sid. 81, och av WADSTEIN i anf. 

1 Jfr AHNLUND, anf. arb., sid. 24. 
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arb., sid. 54 hävdade åsikten, att senare leden i namnet Slesvig 
innehåller det latinska 'vicus' och sålunda betecknar platsen som 
en stad. Detta namn synes nämligen icke ha stadgat sig förrän 
just vid mitten av 800-talet. Annalerna från Karl den stores tid 
känna ju endast (804 och 808) ett Sliesthorp, varmed måhända 
närmast åsyftats det nutida Gottorp (jfr ovan sid. 9, 11 och 13). 
Av intresse är också deras uppgift, att Godfred, då han år 808 
kom dit, medförde borgarne från ett längre bort beläget handels
samhälle: det av honom dä förstörda Reric. Icke osannolikt 
alltså, att vi i dessa spridda uppgifter äga huvuddragen av histo
rien om Slesvigs tillkomst: det grundades av Godfred, men till 
följd av den oro och villervalla, som utmärkte det danska om
rådets historia under de närmast följande decennierna, ernådde 
det först vid mitten av 800-talet verklig betydelse. Om Birkas 
grundläggning sakna vi dessvärre alla uppgifter. Men vi veta, att 
det, dä Ansgar första gången, i slutet av 820-talet, kom dit, var 
en handelsort med talrika bebyggare och vidsträckta förbindelser, 
vilken helt säkert redan då hade flera årtiondens blomstring 
bakom sig. Jag måste sålunda anmäla den starkaste reservation 
gent emot den gängse mening, som under kortsynt tillämpning 
av vissa nu så moderna merkantilistiskt-historiska patentläror ut
ger säsom självfallet faktum, att Slesvig skulle ha överträffat 800-
talets Birka både i ålder och betydenhet. 

Hur vi än vända på problemet, kvarstår alltså det faktum, 
att den enda samtida urkund, som överhuvud erbjuder oss till
fälle att anställa en mer ingående jämförelse, ger en helt annan 
föreställning, än den man vanligen gjort sig, av den relativa kul
turstandarden i 800-talets Sverige och Danmark eller av den 
relativa betydelse, som vid samma'tid tillkom vardera av dessa 
länders förnämsta handelsorter, Birka och Slesvig. Det återstår 
nu endast att undersöka, i vad mån samma problem kan ytter
ligare belysas genom studiet av de märkliga mynt, som ej sällan, 
och på förhållandevis goda grunder, kallats Björkö- eller Birka-
mynt. En med det snaraste följande uppsats är ägnad åt dem. 
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• ZUSAMMENFASSUNG. 

Sune Lindqvist: Schleswig und Birka. 

Im Anschluss an den Aufsatz uber Hedeby und Birka (S. 1—26) will Verf. 
hier einen Vergleich zwischen dem Birka des 9. Jahrhunderts und seiner sud-
jiitländischen Entsprechung anstellen. Einleitend wird eine neulich geäusserte 
Ansicht beriihrt, wonach die Stadt innerhalb des Halbkreiswalles bei Haddeby 
Nor bereits um 800 herum existiert hatte und der siidlichste Abschnitt des 
Danewerks (Kovirke, Kuhgraben) die zur selben Zeit ausgefithrte Befestigung 
wäre. Da hinreichende Qriindc fiir diese Ansicht nicht haben angefiihrt werden 
können, bleibt indessen Verf. bei der von Miiller und Neergaard in Nordiske 
Fortidsminder I wohlbegriindeten Ansicht, dass die einzige existierende Hafen-
stadt des 9. Jahrhunderts in dieser Gegend ein Schleswig nördlich der Schlei war. 

Da Schleswig im Qegensatz zu Birka keine mehr bedeutenden archäolo
gischen Funde aus dieser Zeit geliefert hat, muss der Vergleich darauf bc-
schränkt werden, zu untersuchen, welche Rolle jede der beiden Städte den 
erhaltenen Urkunden gemäss in der Missionsgeschichte jener Zeit gespielt hat, 

Ebos Reise 823 und Ansgars 826—27 durften, gleichgultig in welchem 
Umfange die Reisenden sich auf dänischem Territorium und nicht nur in Welnau 
bzw. Riistringen aufgehalten haben, ihre grösste Bedeutung als Orientierungs-
reisen gehabt haben. 

Von seiner ersten Tätigkeit bei dem aus seinem Lande vertriebenen dä
nischen Kleinkönig Harald wurde Ansgar offenbar zu einer grösseren Aufgabe 
berufen, als er aufgefordert wurde, nach Birka zu reisen. Durch die Verhand-
lungen, die zwischen Ludwig dem Frommen und dem Sveakönig geftihrt wor
den waren, war nämlich die Möglichkeit erhalten worden, die erste ständige 
Missionszentrale auf nordischem Boden zu errichten. Die Pläne betreffs Er-
richtung einer entsprechenden Zentrale auf dänischem Boden haben der Vita 
Anskarii gemäss erst zwei Jahrzehnte später verwirklicht werden können, länge 
nachdem die Svear in Gautbert ihren ersten Bischof erhalten hatten, und nach-
dem, nach dessen Vertreibung, die Reise noch eines dritten Missionars nach 
Birka und zuriick vollendet worden war. Die Entstehung der ersten Kirche und 
die Installation des ersten Priesters in Schleswig geschah auch Im wesent-
lichen unter denselben Formen, wie sie fruher in Birka zur Verwendung ge
kommen waren. In beiden Fallen bedurfte es offenbar der Unterstiitzung durch 
eine starke Königsmacht, welche die Dänen während dieses Jahrhunderts nur 
zeitweise besassen. 

Der Gäng der Ereignisse scheint also deutlich zu zeigen, dass das Bitka 
des 9. Jahrhunderts trotz der grösseren Entfcrnung von grösserer Bedeutung 
als das zeitgenössische Schleswig fiir die Missionsarbeit gewesen ist. Bezeich-
nenderweise wird Ansgar erst nach der ersten Reise nach Birka Erzbischof und 
erhält gleichzeitig den Auftrag, nebst Ebo von Reims päpstlicher Legat fiir 
"Svear, Dånen wie auch Slaven und andere Völker im Norden" zu sein. Von 
Interesse ist es, dass die Svear hierbci von den Dånen genannt werden, und 
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dass Ebo, der die vornehmere Stellung bekleidete und fruher den ganzen Auf-
trag allein gehabt hatte, nun sich die Leitung eben der schwedischen Mission 
vorbehalten zu haben scheint, .Ansgar aber die unmittelbare Leitung der Ar
beit in Dänemark ubergeben hat. Und hierdurch wird es noch bedeutungs-
voller, dass gerade die Angaben der Vita Anskarii zu dem Schlusse fiihren, 
dass während Ansgars Zeit weit mehr fiir die schwedische Mission als fiir die 
dänische ausgerichtet worden ist. 

Die Stadt Schleswig ist wahrscheinlich vom König Godfrid im Jahre 808 
gegriindet worden durch die Uberfiihrung der Biirger von Reric nach Sliesthorp. 
Erst um die Mitte des Jahrhunderts scheint sie aufgebliiht zu haben. Es ist 
also wenig wahrscheinlich, dass diese Stadt weder an Alter noch an Bedeutung 
sich mit den Birka des 9:en Jahrhunderts hat messen können. 

In einem folgenden Aufsatz wird Verf. den Vergleich durch eine Be
handlung der aus dem 9. Jahrhundert herriihrenden Munzen abschliessen, deren 
Prägeort nach einigen Birka, nach anderen Hedeby odcr Schleswig ist. 


