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FÖRORD.

Ett försök att vetenskapligt klarlägga orsakerna till staden 
Stockholms uppkomst och framlägga en kritisk granskning av 
stadens grundläggningshistoria möter från början de mest bety
dande svårigheter. Medan för så många kontinentala stadssam
hällen, vilka leda sitt ursprung från medeltiden, föreligger ett 
mer eller mindre rikt dokumentariskt källmaterial, ägnat att be
lysa respektive städers uppkomsthistoria och äldsta utveckling, 
saknas för Stockholms del praktiskt taget varje som helst ma
terial av nämnda slag. Lika kännbar är bristen på en systematisk 
arkeologisk undersökning av den äldsta stadskärnan med dess 
forna befästningsanläggningar etc*.  Härvid må dock ett varmt 
erkännande givas de undersökningar, som redan gjorts på en
staka punkter inom det äldsta stadsområdet: resterna av den 
medeltida borganläggningen etc. Den stockholmshistoriska forsk
ningen har först i våra dagar börjat allvarligt odlas med hänsyn 
till kravet på en vetenskaplig behandling av de många olikartade 
frågor av författningshistorisk och annan art, som här föreligga. 
Den mängd av lokalhistoriska och lokaltopografiska problem, 
som sammanhänger med stadens uppkomst- och utvecklings
historia, har till senare tid endast i viss utsträckning uppmärk
sammats, ofta av en mera intresserad än metodisk forskning.

I ett större sammanhang kan här även hänvisas till den kända 
bristen på specialundersökningar i fråga om viktiga delar av vår 
svenska medeltidshistoria i allmänhet, detta gällande såväl den 
politiska historien som rättshistorien och andra discipliner. Be
klaglig är sålunda icke minst bristen på en modern rättshistorisk 
undersökning av den stockholmska Bjärköarätten.

Det kan under sådana förhållanden synas förmätet att gripa 
sig an en uppgift av så vansklig art som frågan om staden Stock- 
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holms uppkomst. Då jag icke desto mindre haft djärvheten att 
göra detta, sker det under det uttryckliga betonandet av bristerna 
i det nu anförda material, som här står forskningen till buds. 
Källmaterialets beskaffenhet åter medför givetvis, att framställ
ningen på en och annan punkt blir av mera hypotetisk art. 
Detta synes mig emellertid icke kunna undvikas, om man över
huvud taget vill söka besvara frågan varför och när staden Stock
holm anlades.

Det är sålunda frågan om detta stadssamhälles uppkomst, som 
utgör föremålet för diskussionen i föreliggande avhandling. Re
dan i fråga om själva tidpunkten för staden Stockholms grund
läggning hava meningarna varit delade, beroende på den nyss 
påpekade bristen i källmaterialet. En mening hävdar sålunda, 
att denna tilldragelse torde kunna förläggas redan till 1100-talets 
slut, en annan, att tiden omkring 1200-talets mitt betecknar tid- 
punkten för staden Stockholms tillkomst. Den senare meningen 
torde vara den allmännast omfattade. Dessutom har av forsk
ningen bestämt gjorts gällande, att en permanent befästnings- 
anläggning i anslutning till en kastal kommit till på den senare 
s. k. Stadsholmen vid 1100-talets slut eller senast omkring år 
1200. I alla händelser synes mig denna fråga ej kunna slutgil
tigt behandlas utan ett starkt hänsynstagande till den allmänt 
historiska utvecklingen i Sverige under tiden före år 1200. Fram
för allt av vikt äro här förhållandena i Mälardalen, icke minst 
i fråga om uppkomsten av ett stadsväsen därstädes. Vi finna 
redan hos Messenius, den förste egentlige stockholmshistoriske 
forskaren, närmast i hans rimmade Stockholmskrönika och i ar
betet »Sveopentaprotopolis», en problemställning, som sedan bli
vit nästan klassisk, nämligen förhållandet mellan de äldre Mälar
städerna och Stockholm. I prologen till sin Stockholmskrönika 
säger sig Messenius först skola tala >om Byrkö, Sigtun, Wpsala», 
alldenstund »efter theras wndergångh, på begyntes Stocholm».

Av allra största vikt är här frågan om den betydelse, som Sig
tuna kan hava haft för Mälardalens stadsväsen och som ett nord
europeiskt handelscentrum över huvud. En allmänt omfattad 
mening sätter Sigtunas förhärjande av baltiska pirater år 1187 
i ett nära samband med tillkomsten av en befästningsanläggning 
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på Stadsholmen, ja, med själva stadsanläggningen därstädes, då 
Stockholm vore att anse som den direkta arvtagaren till Sigtunas 
roll som Mälardalens förnämsta stadssamhälle. I här förelig
gande avhandling har jag emellertid beträffande Sigtuna och 
dess betydelse ansett mig böra hävda en mening, som strider mot 
den gängse. Jag har nämligen sökt påvisa, att Sigtunas nedgång 
som stadssamhälle inträtt redan tidigt på 1100-talet. Betydelse
fulla faktorer äro här framför allt upphörandet av den frisiska 
handeln, uppkomsten av ett nytt, slutligen övermäktigt, nord
europeiskt kommérsiellt och samtidigt politiskt centrum, Novgo
rod, samt den gotländska handelns uppsving på Sigtunas bekost
nad. Den gotländska handelstrafiken åter förde i sitt släptåg ett 
tyskt inflytande, som snart skulle komma tyskarna att bli de 
dominerande i Östersjöområdet.

Här föreligger självfallet ett helt komplex av stora och viktiga 
problem, som äro svåra att genomtränga men icke kunna und
gås, om man söker bilda sig en uppfattning av förhållandena i 
Mälardalen under äldre tider. Givetvis har det varit nödvändigt 
att åt framställningen på denna punkt ge en viss bredd, då från 
gängse uppfattning avvikande meningar måst utförligt moti
veras. Ett hänsynstagande till förhållandena i Mälardalen allt
ifrån den tid, vi kunna räkna med tillkomsten av ett stadsväsen 
därstädes, synes mig som en tvingande nödvändighet i fråga om 
den historiska bakgrunden till problemet om staden Stockholms 
uppkomst.

Om, såsom här påpekats, källmaterialet i hithörande frågor 
ofta är sprött och torftigt, ha dock särskilt under senare tid offent
liggjorts undersökningar, som äro av betydande vikt och kasta 
en ny belysning på centrala stockholmshistoriska problem. Till
komsten nyligen vid Stockholms högskola av en professur i histo
ria med särskilt hänsynstagande till huvudstadens historia är ett 
glädjande bevis på ett ökat intresse för ett viktigt område, av 
svensk historieforskning. Innehavaren av denna lärostol, profes
sor Nils Ahnlund, har icke minst genom sin skarpsinniga 
studie *Svenskt  och tyskt i Stockholms äldre historia*,  som be
handlar ett av de betydelsefullaste problemen rörande Stock
holms uppkomst och äldsta utveckling, visat hän på de viktiga 
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uppgifter, som föreligga inom den stockholmshistoriska forsk
ningen. Till belysning av de lokaltopografiska problem, som 
stå i nära samband med denna forskning, har professor Ahnlund 
haft lyckan och glädjen att kunna framdraga ett hittills okänt 
dokument, ett brev från konung Magnus Ladulås av den 14 au
gusti 1288, i denna avhandling tryckt som Bilaga 1. För profes
sor Ahnlunds vänlighet att vilja ställa detta brev till mitt för
fogande får jag uttala mitt hjärtliga tack.

Av en avgjord betydelse för kännedomen om medeltida svenskt 
stadsväsen är det av docenten Adolf Schuck som gradual- 
avhandling utgivna, i många punkter banbrytande arbetet, »Stu
dier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst och äldsta 
utveckling». Den därstädes ingående diskussionen rörande frå
gorna »Stockholms grundläggning som stad» och »Existerade det 
något samhälle eller bebyggelse i Stockholm före Birger Jarls 
tid?» jämte behandlingen av andra frågor i samband därmed 
har avsevärt bidragit till att klarlägga de stockholmshistoriska 
problemen.

Beträffande den arkeologiska utforskningen av det äldsta 
stockholmska samhället komma här i främsta rummet de av 
professor Martin Olsson utförda, banbrytande undersök
ningar, vilkas nya rön och resultat sammanfattats särskilt i upp
satserna »Stockholms slotts medeltida byggnadshistoria», »Tornet 
Tre Kronor» och »En grupp runda kastaler frän romansk tid pä 
Sveriges östkust».

För de impulser, som jag kunnat hämta ur nu anförda arbe
ten, betygar jag härmed min stora tacksamhetsskuld.

Begynnelsen till arbetet å föreliggande avhandling ligger nära 
ett årtionde tillbaka i tiden. Det har måst fullföljas vid sidan av 
de krav, som särskilt tjänsteförpliktelser ställt på författaren. 
Givetvis har detta medfört en del olägenheter i fråga om arbetets 
bedrivande, som måst ske med längre eller kortare tidsinterval
ler. Efter det att avsevärda partier av avhandlingen redan läm
nats till tryckning sedan något år tillbaka, hava sålunda under 
tiden publicerats arbeten, som visat sig vara av vikt för vissa 
delar av framställningen i föreliggande avhandling, men till 
vilka under förhanden varande omständigheter hänsyn kunnat 
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tagas i tyvärr endast mycket ringa utsträckning. Främst äro här 
att nämna under den senaste tiden utkomna arbeten av docenten 
Sture Bolin, docenten Salomon Kraft och professor Martin Ols
son. Docenten Sture Bolin, som i sitt arbete >Om Nordens 
äldsta historieforskning» (Lunds universitets årsskrift 1931) även 
behandlat frågan om Erikskrönikan och annalerna, har därvid 
också uppehållit sig vid »källproblemet Stockholms grundlägg
ning». Liksom författaren till föreliggande avhandling har do
centen Bolin därvid granskat förhållandet mellan Erikskrönikan 
och Visbyannalerna. Hans slutsats blir: »Såsom vilande allenast 
på sen och orimlig konstruktion på grundval av en bekant källa 
måste uppgiften att Stockholm grundlädes 1187 resolut under
kännas». Liksom docenten Sture Bolin har docenten Salomon 
Kraft behandlat frågan om Erikskrönikans förhållande till 
annalerna. Av docenten Krafts arbeten på detta område är för 
denna avhandling särskilt viktig hans undersökning om »Eriks
krönikans källor» (Historisk tidskrift 1932). Beträffande tiden 
intill år 1275, d. v. s. den tidsperiod, som närmast kommer i fråga 
beträffande denna avhandling, avger docenten Kraft följande 
slutomdöme i fråga om Erikskrönikans källor: »Annalnotiserna 
ha blott utgjort en källa som alla andra: släkttraditioner (under
stundom i balladens form), legender, någon lagtext. Att kröni
kören påfallande ofta visar sig oberörd av annalernas tidsbestäm
ningar, torde närmast ådagalägga, att det företrädesvis varit tra- 
ditionsstoff, som bildat fundamentet till hans framställning av 
de tiU tiden mest avlägsna händelser, som omförmälas i hans 
epos». Slutligen har professor Martin Olsson i sin ovan 
omtalade undersökning rörande »En grupp runda kastaler från 
romansk tid på Sveriges östkust» (Fornvännen 1932) ytterligare 
preciserat sin uppfattning rörande tiden för tillkomsten av en 
befästningsanläggning på platsen för den senare s. k. Stadshol
men. Han sammanfattar sin undersökning i uttalandet, att »det 
torn i Stockholms borg, som sedermera kallades Tre Kronor, bli
vit uppfört redan vid denna tid [konung Knut Erikssons] såsom 
en fristående kastal, som haft till uppgift att skydda sundet. Då 
det nu har visat sig, att likartade försvarsverk funnits på ett fler
tal platser, som behärskat sjölederna till några av vårt lands vik
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1100-talets slut skapat system av kustbefästningar, till skydd för 
landet mot fientlig invasion».

Har det sålunda icke varit mig möjligt att för min avhandlings 
syfte taga erforderlig del av dessa nu anförda arbeten, är det å 
andra sidan för mig en tillfredsställelse att kunna konstatera, 
att samtliga nu anförda forskares undersökningar blott ytterli
gare bestyrkt de resultat, till vilka jag genom mina i föreliggande 
avhandling framlagda undersökningar kommit.

Till sist har jag att frambära min. tacksamhet till alla dem, 
som varit mig till hjälp vid mitt arbete, en plikt, som jag med 
glädje fyller. Främst riktar jag mig här till min lärare professor 
Sven Tunberg, som alltsedan jag för drygt tio år sedan 
började mina studier vid Stockholms högskola följt mitt arbete 
med alltid välvilligt intresse, frikostigt givit mig råd och upplys
ningar samt i allt sökt underlätta mitt arbete. Till honom, som 
givit mig impulsen till en undersökning av frågan om Stockholms 
uppkomst, ber jag därför få framföra min djupt kända tacksam
het. Förste arkivarien Ernst Nygren har jag att tacka för 
hans hjälp med läsningen av den urkund, som publicerats i min 
avhandling som Bilaga 1 och för hans vänlighet att granska min 
läsning av en avskrift av ett annat medeltidsbrev, här tryckt 
som Bilaga 2. Till docenten Erik Granlund står jag i tack
samhetsskuld för att jag på ett tidigt stadium fått taga del av 
hans undersökning av »De geografiska betingelserna för Stock
holms uppkomst» samt för hans vänlighet att förmedla lånet av 
en kliché till en av de i min avhandling publicerade kartorna. 
Dr. phil. Wilhelm Koppe, Kiel, tackar jag hjärtligt för att 
han låtit mig taga del av ett tryckfärdigt korrektur av det i hans 
avhandling »Lübeck-Stockholmer Handelsgeschichte des 14. 
Jahrhunderts» ingående kapitlet »Nachrichten über Lübeck- 
Stockholmer Persönlichkeiten vom Ende des 13. bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts» (se föreliggande avhandling s. 339 ff.). I 
tacksam hågkomst har jag många vänner i Historiska seminariet 
vid Stockholms högskola, i vilkas sällskap jag haft tillfälle att 
dryfta frågor, som behandlats i min avhandling; jag vänder mig 
särskilt till förste aktuarien Erik Vennberg, som bistått 
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mig vid korrekturläsningen. Jag har också att betyga min tack
samhetsskuld till arkivbiträdet fru Inez Grothérus, som 
upprättat avhandlingens bibliografi.

Till tjänstemännen vid de arkiv och bibliotek, som jag besökt 
för forskningar rörande mitt arbete, står jag i tacksam erkänsla 
för deras alltid visade välvilja och tillmötesgående.

Slutligen återstår mig den angenäma plikten att uttala mitt 
vördsamma tack till nämnden för Längmanska kultur
fonden, som givit mig ett anslag till forskningar rörande äm
net för min avhandling, och till Samfundet Sankt Erik, 
som bekostat avhandlingens tryckning.

Stockholm i april 1933.

Gunnar Bolin.
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KAP. I.

Problemet om Stockholms uppkomst i den svenska 
historieskrivningen.

När första gången ett försök göres till en förklaring av an
ledningen till Stockholms uppkomst, sker det i den på knittel- 
vers avfattade medeltida rimkrönika, som i senare tid fått nam
net Erikskrönikan.1 De nyare undersökningarna rörande denna Erikskrönikan. 
krönika utgå i allmänhet från den utredning, som G. von der 
Ropp givit i sitt arbete >Zur Deutsch-Skandinavischer*Geschichte  
des XV. Jahrhunderts» (Leipzig 1876). Sålunda ansluter sig G. 
Cederschiöld i sitt 1899 utgivna arbete »Om Erikskrönikan, ett 
historiskt epos från Folkungatiden» i det stora hela till G. von 
der Ropp. Dennes datering av Erikskrönikans tillkomst till tiden 
1320—1321 godtages av Cederschiöld, som dock sätter terminus 
ad quem till senast våren 1321, enär konung Birger icke omtalas 
som död.1 2 3 * Cederschiöld accepterar vidare von der Ropps hypotes 
om krönikans författande i olika partier men har en avvikande 
mening beträffande dessa partiers tillkomsttid.8 Han framhåller 
även krönikans politiska läggning och ursprungliga syfte att vara 

1 Editioner i senare tid: G. E. Klemming, Svenska medeltidens rim
krönikor, 1, Sthlm 1865 (Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet, h. 
43) och Erikskrönikan enligt God. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur 
andra handskrifter utgiven av R. Pipping, Uppsala 1921 (Samlingar utgivna 
av Svenska Fornskrift-Sällskapet, h. 158). — R. Pipping har behandlat 
krönikan i en följd av undersökningar: »Erikskrönikans ljudlära enligt texten 
i Cod. Holm. D 2», akad avh., Helsingfors 1919, »Erikskrönikans ordskatt», 
Helsingfors 1919 (Studier i nordisk filologi, 10) samt framför allt i det stora 
verket »Kommentar till Erikskrönikan», Helsingfors 1926 (Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland, CLXXXVII).

2 G. Cederschiöld, Om Erikskrönikan, ett historiskt epos från Folk
ungatiden, Göteborg 1899, s. 229 (Populärt vetenskapliga föreläsningar vid 
Göteborgs högskola, XI).

3 Ibid., ss. 226—227.
1 G. Bolin
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en tendensdikt till försvar för hertigarnas politik mot konung 
Birger, vilket syfte av flera anledningar icke kom att i sin fulla 
utsträckning genomföras. Med utgångspunkt från E. Olsons på 
språkliga grunder byggda undersökning av Eufemiavisoma1 har 
A, Nordfelt ånyo underkastat Erikskrönikan en granskning, där
vid han av språkliga skäl anser krönikan ha författats först vid 
tiden omkring år 1350.2 Då Nordfelt genom denna sin undersök
ning flyttat krönikans tillkomsttid närmare en mansålder fram i 
tiden eller från omkring år 1320 till omkring år 1350 och detta 
måste sägas vara av en viss betydelse i den mån krönikan, såsom 
allmänt antagits, i stor utsträckning byggt på muntlig tradition, 
är det givet, att detta Nordfelts dateringsförsök framkallat ett 
ökat intresse för frågan om Erikskrönikans tillkomsttid. Vid en 
granskning av Nordfelts framställning upptogs också frågan först 
av föreliggande avhandlings författare till förnyad behandling.3 
Härvid påpekades av mig det vanskliga i att vid dateringsförsöken 
som Nordfelt alltför mycket bygga på förekomsten av främmande, 
i detta fall speciellt franska låneord i den ifrågavarande texten 
såsom avgörande för en sen datering av denna text, då vi äga 
alltför ringa kännedom om de högre klassernas, särskilt hovkret
sarnas, språkbruk vid denna tid för att med bestämdhet kunna 
säga i vad mån förekomsten av främmande, särskilt franska låne
ord äro att betrakta som en verklig daterbar novitet i ett dåtida 
skönlitterärt diktalster. Vi måste med desto större försiktighet 
göra slutsatser i en dylik riktning som vi äga endast få rester till 
våra dagar bevarade av en rent skönlitterär diktning från denna 
tid. Härtill kommer att denna diktning säkerligen aldrig varit 
vidare rik. Ännu vid 1300-talets början måste i Sverige en rent 
skönlitterär alstring ha betraktats som en viss nyhet. Härvid på
visades av mig också nödvändigheten av att se Erikskrönikan i

1 E. Olson, Studier över rimmen i den fornsvenska Flores och Blanze- 
flor, i: »Studier tillägnade K. F. Söderwall», Lund 1911.

3 Â. Nordfelt, Erikskrönikans ålder och tillkomst, i Samlaren 1921 (tr. 
Uppsala 1922). — Den senaste gränsen för krönikans datering förlägger Nord
felt (a. a., s. 39) till år 1355, »på grund av slutversernas innehåll, som vittnar 
om att Magnus Eriksson ännu var konung över Sverige och Norge».

3 Först i en granskning av Nordfelts uppsats, HT 1923, ss. 184—186, och 
särskilt i uppsatsen »7ÏZZ dateringen av Erikskrönikan», HT 1927, ss. 288—309. 
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dess litterärt-historiska sammanhang och undersöka den yttre 
anledningen till diktens tillkomst — exempelvis i belysning av 
det särskilt under medeltiden härskande bruket att tillägna en 
storman ett diktalster, ofta med anledning av någon betydelse
fullare händelse. Då hertig Erik utan tvivel måste sägas vara 
ifrågavarande rimkrönikas huvudperson, skildrad i särskilt sym
patisk dager, framkastades av mig den möjligheten, att krönikan 
varit avsedd att tillägnas hertig Eriks son, den unge konung Mag
nus Eriksson. Den yttre anledningen till denna hyllningsdikt 
skulle då, enligt mitt förmenande, ha varit Magnus Erikssons 
myndighetsförklaring och trontillträde år 1332, varför krönikan 
torde ha tillkommit vid tiden närmast före eller omkring år 1330. 
Då krönikans slutverser omtala Magnus Eriksson som »nm ko
nunger ouer tw rike (v. 4540), d. v. s. över Sverige och Norge, 
föreligger här enligt min mening en möjlighet att beträffande 
krönikans tillkomsttid söka fastställa en terminus ad quem. 
Denna skulle då vara ungefärligen mitten av året 1335, från vil
ken tidpunkt Skåne ständigt ingår i Magnus Erikssons konunga- 
titel.1 Till denna av mig framställda datering hava sedan anslutit 
sig H. Schück, S. Tunberg och A. Schûck.1 2 * I fråga om årtalet 
1335 som en terminus ad quem godtar även R. Pipping den
samma8, medan han i övrigt ställer sig mera tveksam beträffande 
krönikans tillkomsttid och närmast sluter sig till den tidigare 
uppfattningen.4 * * * Även I. Andersson, som senast källkritiskt be
handlat Erikskrönikan, ställer sig avvaktande och utgår i sin 
granskning »ifrån det fullt konstaterbara: krönikan är skriven 
efter 1320, med full säkerhet före 1355 och med rätt stor visshet 
före 1330-talets mitt».8

1 Jfr SD 3157: »rex Swechie, Scanie et Norvegie» (1335 ’Vt); SD 3175:
»Konunger Swerikis, Skane ok Norighis» (1335 ”/u); SD 3186: »regnorum
Svecie, Norvegie et Scanie rex» (1336 81A) etc.

’ H. Schück, Illustrerad svensk litteraturhistoria, 3. uppl., I, Sthlm 1926, 
s. 275 ff.; S. Tunberg, Äldre medeltiden, Sthlm 1926, ss. 183—194, 392
(Sveriges historia till våra dagar, 2); A. Schück, Studier, ss. 262—263.

8 R. Pipping, Kommentar till Erikskrönikan, s. 779.
* Ibid., ss. 789—790.
8 I. Andersson, Källstudier till Sveriges historia 1230—1346, akad. avh., 

Lund 1928, s. 17. Samme förf, (ibid., s. 102, not 1) söker identifiera en i



4

I allmänhet har man ansett, att Erikskrönikans okände för
fattare framför allt byggt på muntliga traditionskällor, ehuru även 
den meningen hypotetiskt uttalats, att med krönikans händelse 
samtidiga anteckningar legat till grund för författarens fram
ställning.1 Nyligen har emellertid I. Andersson gjort gällande, att 
Erikskrönikan i större utsträckning än som hittills antagits byggt 
på annalistiskt material, vilket varit krönikörens utgångspunkt. 
Dock medger samme författare, att i krönikan inarbetats andra 
traditionskretsar, »väl i regel muntliga».2

För den följande historieskrivningen ända in i våra dagar har 
Erikskrönikan spelat en ytterst viktig roll. Efter att i äldre tider 
ha varit en huvudkälla för den period, krönikan skildrar, har 
den till senaste tid bibehållit rangen av en viktig historisk källa 
och det desto mer, som källmaterialet i övrigt för den tid, kröni
kan omfattar, är synnerligen torftigt bevarat. Från Erikskrö
nikans framställning av orsakerna till Stockholms uppkomst 
emanera i stort sett alla senare framställningar i ämnet.

Det är vid tal om Birger jarls till Bjälbo förtjänster som lag
stiftare etc. som Erikskrönikan kommer med förklaring av orsa
kerna till uppkomsten av Stockholms stad. Enligt krönikans 
framställning hade karelerna vållat mycken skada genom härj
ningar i Mälardalen, varvid Sigtuna odelades med eld, »at then 
stadhin fik ey än böther» och »Jon erchebiscop wart ther slägen», 
vilket »gledde karela ok rytza land». Omedelbart därefter om
talar krönikan, att »Jon jerl» blev ihjälslagen i Askanäs, sedan 
han i nio år varit ute i strider med ryssar och ingrer. Jarlens 
hustru hade därefter flytt till Hundhammar, samlat folk och be
segrat inkräktarna »vpå eth berg som heyter eesta skär». Enligt 
Erikskrönikan lyckades nu Birger jarl göra ett slut på dessa fi
entliga härjningar i Mälaren därigenom, att »han loot stokholms 
stad at byggia» både med en borganläggning (»eth fagert hwss»)

Erikskrönikan (v. 4138 f.) omnämnd ung riddare, herr Bo, med en i samtida 
diplom omnämnd »miles» Bo, Bo Niclisson, som omtalas sista gången i ett 
diplom i sept. 1322 och nämnes som död år 1336. »Är identifieringen riktig», 
säger samme förf., »vore härmed ett bidrag gjort till EK:s datering».

1 Nordfelt, a. a., s. 24.
3 I. Andersson, a. a., s. 100.
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och en stadsanläggning (>en godhan stadh»). Härmed hade han 
enligt krönikan satt »laas for then sio», så att karelerna icke vi
dare kunde oroa densamma.

Enligt Erikskrönikans framställning har sålunda Stockholms 
uppkomst framkallats av strategiska och fortifikatoriska hänsyn, 
Stockholms grundläggare är enligt krönikan Birger jarl till Bjälbo, 
och de härjningar, på vilka jarlen genom Stockholms stads grund
läggning gjort ett definitivt slut, ha framkallats av karelerna, 
vilka förstört Sigtuna och dräpt jarlen Jon vid Askanäs. Kröni
kan framhäver i detta sammanhang blott dessa tvenne fakta: 
Sigtunas förstöring genom karelerna, varvid ärkebiskop Jon blev 
»slägen», och mordet på Jon jarl i Askanäs. Detta utesluter vis
serligen icke, att även andra liknande händelser varit krönikeför- 
fattaren bekanta, vilket möjligen skulle kunna framgå av ingres
sen till ifrågavarande parti av hans krönika: »Swerige haffde 
mykin vadha, aff karelom ok mykin onadha».1 I alla händelser 
hade tydligen nyss anförda båda episoder särskilt fastnat i hans 
minne.

1 EK, vv. 474—475. 2 SRS I: 1, nr XIV.
3 Ibid., s. 40. Kurs, av mig.

I vad mån Erikskrönikan i sin förklaring av orsakerna till 
Stockholms uppkomst kan anses trovärdig må i detta samman
hang lämnas ur räkningen. Jag hänvisar här till min framställ
ning i det följande. Det kan dock genast fastslås, att Eriks
krönikans författare ansett Stockholms uppkomst betingad av 
försvarshänsyn, vilka särskilt haft syfte på de i östra Östersjö
området boende karelerna, samt att han tillägger Birger jarl till 
Bjälbo initiativet till Stockholms grundläggning.

Efter denna Erikskrönikans framställning möta vi nästa Visbyanna- 
uppgift om Stockholms uppkomst först vid 1400-talets början. Zerna- 
Det sker i Visbyfranciskanernas annaler, vilka innehålla spridda 
uppteckningar för tidrymden 815—1412.2 Under året 1187 inne
hålla Visbyannalerna följande uppgift: »Combusta est ciuitas Sig- 
toniensis a paganis et Johannes secundus archiepiscopus Vpsa- 
lensis in Almærnstech ab eisdem occisus est, et tunc ciuitas Stok- 
holmensis edificata est*. 3 Notisen överensstämmer i det stora hela 
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med motsvarande uppgifter under samma år i andra svenska 
annaler. Helt nytt och endast i Visbyannalerna befintligt är dock 
det av mig här kursiverade sluttillägget, att »dd (d. v. s. år 1187) 
byggdes staden Stockholm». Enligt Erslev är det parti av anna
lerna, som innehåller denna till år 1187 förlagda uppgift, författat 
vid början av 1400-talets andra årtionde.1 Enligt samma forskare 
har Visbyannalernas okände författare för äldre tid »sikkert haft 
annalistiske Kilder af lignende Art som de svenske Aarboger; fra 
omirent 1350 er han selvstændig».1 2 3 I. Andersson framhäver, att 
då Visbykrönikan är den enda annal, som meddelar året för 
Stockholms grundläggning, »kan detta synas tvivelaktigt i en 
källa, som nedskrivits efter Erikskrönikan».8 Han tillägger dock: 
»Att förklara notisen såsom tillagd efter rimkrönikan är emeller
tid orimligt. Visbykrönikan innehåller för denna tid icke några 
andra uppgifter utöver de övriga annalerna, vilka kunna motsvara 
ett sådant antagande».4 Denna motivering mot ett lån från Eriks
krönikan till Visbyannalerna måste anses skäligen svag. Just den 
omständigheten, att de till vår tid bevarade annalerna, vilka för ti
den före år 1200 endast innehålla ett fåtal torftiga notiser, icke 
innehålla någon uppgift rörande årtalet 1187 för Stockholms grund
läggning, måste låta den misstanken ligga nära, att Erikskrönikan 
åtminstone spelat en förmedlande roll för detta årtals upptagande 
i Visbyannalerna, även om krönikan aldrig själv meddelar ett be
stämt årtal för de i densamma relaterade händelserna.

1 Handskriften bäst beskriven hos Kr. Er sie v, Studier till Dronning 
Margrethes Historie, Historisk Tidsskrift, 5 R., 3, Kbhvn 1881—82, ss. 342 
—346.

2 Erslev, a. a., s. 346. Jfr ibid., ss. 348—349.
3 I. Andersson, a. a., s. 33, not 2.
4 I. Andersson, 1. c.

Innan det på verkligt tungt vägande skäl gjorts gällande, att 
Visbyannalerna i fråga om avhandlade punkt haft tillgång till nu 
förlorade äldre annalanteckningar, är det antagandet natur
ligast, att Visbyannalernas författare från vissa svenska annaler 
(jämför om dessa nedan Exkurs VI) erhållit årtalet 1187 för 
ärkebiskop Johannes*  död, vilket årtal han kombinerat med Eriks- 
krönikans uppgift, att de med ärkebiskopens död förknippade 
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omständigheterna motiverat anläggningen av Stockholm. Huru
vida Visbyannalemas författare erhållit uppgiften direkt från 
Erikskrönikan eller i andra hand från denna må lämnas därhän. 
Om I. Andersson skulle ha rätt i sin förmodan, att någon nu för
lorad annalanteckning innehållit en uppgift om Stockholms 
grundläggning år 1187, skulle detta innebära ett högst uppseende
väckande, historiskt faktum. Vore det fråga om en stadsgrund- 
laggning, måste vi för det så bestämt fixerade årtalet 1187 snarast 
drivas till antagandet av ett officiellt grundläggningsdokument, 
eventuellt av privilegienatur, i likhet med de kontinentala stads- 
grundläggningarna.1 Av allt, vi ha bekant om Stockholms upp
komst, föreligger dock icke något skäl till ett dylikt an
tagande.

1 Det precisa årtalsangivandet för grundläggningen av en ny stad som
Stockholm mäste i alla händelser referera till en regeringshandling av nägot 
slag. Invändes häremot, att årtalet 1187 för anläggningen av Stockholm kan 
ha förknippats med den till samma är förlagda ödeläggelsen av Sigtuna, fö
ras vi från antagandet av samtidiga eller nära i tiden liggande annalanteck- 
ningar till den osäkra mark, som representeras av kombinationer som Eriks
krönikans.

3 Latinskt-svenskt glossarium efter cod. Ups. C. 20 utg. av E. Neuman, 
Uppsala 1918—20 (Samlingar utg. av Svenska Fomskrift-Sällskapet, h. 153, 
154, 156).

I själva verket återger Visbyannalemas korta tillägg blott orda
grant Erikskrönikans kortfattade uppgift, att »han loot stokholms 
stad at bgggia» (v. 510). I det viktiga latinskt-svenska medeltids- 
glossarium, som utgivits av E. Neuman, återgives edificare blott 
med byggia1 2 3, och Visbyannalemas »tunc ciuitas Stokholmensis 
edificata est» kan verbalt översättas i anslutning till Erikskrö
nikan med »dä byggdes staden Stockholm». Visbyannalema 
bruka sålunda här icke uttryck som fundare etc. för anlägg
ningen av Stockholm och innehålla intet utöver Erikskrönikans 
framställning.

I fortsättningen skulle Erikskrönikans skildring av orsakerna Prosaiska 
till Stockholms uppkomst få den största betydelse. Under själva krönikan. 
medeltiden uppmärksammades emellertid krönikan i denna 
punkt knappast före »den svenska historieskrivningens fader», 
Ericus Olai. En föregångare som svensk rikshistorieskrivare 
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kan Ericus Olai i viss mån sägas hava i den okände för
fattaren till den s. k. Prosaiska krönikan.1 Det även kvantita
tivt obetydliga arbetet, som författats något av åren 1450—1457, 
har uppstått i konung Karl Knutssons omgivning och troligen 
kommit till i Stockholms gråbrödrakloster.2 Om man av en stock- 
holmsmunk väntat sig något nytt bidrag till hemstadens historia, 
blir man högeligen besviken. Stockholms grundläggning omnäm- 
nes icke alls. Det hela är mestadels torrt knapphändiga notiser 
till en konungalängd, som sträcker sig fram till Karl Knutsson 
och i sin äldsta del är rent uppdiktad (den börjar med Gog!). I 
anslutning till denna sin begränsade uppgift meddelar krönikan 
intet om Birger jarl till Bjälbo, då denne ju icke var konung, och 
hans namn förekommer blott flyktigt vid omnämnandet av ko
nung »Waldemar birger järls [son] och ingridh ylffwa [sona]son». 
Om konung »Ingemar alrikson» uppger krönikan, att »hans 
hustru hengde honom medh ith gylt boye på then holme som 
nw staar stokholm som tha kalladis agnafit».8 Med varierande 
namn på den konung, som råkade ut för olycksödet, var detta 
en uppgift, som sedan skulle ideligen återkomma i redogörel
serna för Stockholms mer eller mindre mytiska fornhistoria och 
som i sin litterära utformning ytterst härleder sitt ursprung från 
norsk historieskrivning.4

Lilla rimkro- Av den Prosaiska krönikan finnes även en i tiden närliggande 
nikan. --------------

1 Utg. av G. E. Kl em. min g, Småstycken på forn svenska, Sthlm 1868— 
1881, s. 217 f.

3 Klemming, a. a., s. 292.
8 Ibid., s. 229.
* Klemming har genom sitt avtryck i tillämpliga delar av källorna till 

Prosaiska krönikan (Klemming, a. a., s. 265 ff.) markerat, att den nu an
förda episoden förekommer redan i Registrum ecclesiœ upsalensis av är 1344 
och i Catalogua regum Sueciœ ad annum Christi 1333 och ytterst återgår på 
Historia Norvegiœ. I de båda förstnämnda, svenska, källorna heter det re
spektive: »Jngemar filius alrici hune propria vxor interfecit (agnas) stocholm 
ipsumque in arbore cum cathena deaurata suspendit» och »Jngimar, Jstum 
vxor sua iuxta locum agnasit qui nunc stokholm dicitur propriis manibus 
interfecit suspendendo ad arborera cum cathena aurea». I Historia Norvegiœ 
(om vars tillkomsttid se nedan s. 85) lyder motsvarande ställe: »Alricer autem 
genuit hogana Jstum vxor sua juxta locum agnasit propriis manibus jnter- 
fecit» (Klemming, a. a., s. 275; jfr betr, de svenska källorna nedan s. 86 ff.). 
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interpolerad redaktion, som dock beträffande nu berörda episod 
blott upprepar krönikans ord i oförändrad form.1 Nära denna 
interpolerade redaktion står den s. k. Lilla rimkrönikan från un
gefärligen samma tid och kanske härrörande från samma förfat
tare.1 2 3 Nytt är här blott tillägget, att platsen för mordet på konung 
Ingemar Alrikson, Agnefit, »eth fiskare lâghâ förre var».

1 I Klemmings edition av Prosaiska krönikan äro interpolationerna ut
märkta med fet stil inom klammer: se Klemming, a. a., s. 292.

2 Klemming, a. a., s. 292. — Lilla rimkrönikan utg. av G. E. Klemming, 
Svenska medeltidens rim-krönikor, 1, Sthlm 1865, s. 215 ff. Jfr G. E. Klem
ming, Svenska medeltidens rim-krönikor, 3, Sthlm 1867—68, s. 249.

3 Ericus Olai, Chronica regni Gothorum, utg. SRS II: 1, s. 1 ff. — 
citatet ibid., s. 21.

* Ibid., s. 49.
5 Den svenska rimdikten »Historia sancti Olaj». Jfr SPSS XXV, s. 522.
6 Ericus Olai: »Anno Domini MCLXXXVII occisus est Johannes Archiepis- 

copus Upsalensis apud Almarnum a Paganis, pridie Idus Augusti, et sepultus
est Upsaliæ. Tunc etiam combusta est civitas Sigtonia ab iisdem paganis»
(SRS II: 1, s. 49); Chronologia ab anno 266 ad 1430: »MCLXXXVII occisus 
est Johannes archiepiscopus Vpsalensis apud almarnum a paganis pridie idus 
augusti et sepultus Vpsalie. Tune eciam incensa est sichtononia (!) a paganis 
eisdem» (SRS I: 1, s. 24).

Hos Ericas Olai i hans någon gång under 1460-talet på latin Ericus oiaL 
avfattade prosakrönika, Sveriges första rikshistoria, berättas ånyo 
om konung Ingemar Alrikssons död genom hängning på Agnefit, 
»in quo nunc Stockholm oppidum est fundatum».8 För första 
gången däremot inom den svenska historieskrivningen möta vi 
hos Ericus Olai berättelsen om Olof den heliges härjningståg i 
Sverige och hans lyckliga räddning undan den svenska övermak
ten genom utgrävningen vid näset på Agnefit (»Agnafith»), »ubi 
nunc oppidum Holmense fundatum est»4 5, en berättelse, som för
medlats till Ericus Olai genom norsk källa och därifrån skedd 
svensk bearbetning.6 * I strängt kronologisk följd meddelar Ericus 
Olai vidare under året 1187 uppgifter om hedningarnas mord på 
ärkebiskopen Johannes och deras uppbrännande av Sigtuna, vil
ket sker i ordalag, som äro praktiskt taget identiska med formu
leringen av motsvarande annaluppgift i den s. k. Chronologia 
ab anno 266 ad 1430.® Säkerligen torde det vara från en dylik 
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annalanteckning, som Ericus Olai fått sin uppgift.1 I varje fall 
kan Erikskrönikan icke ha lämnat honom årtalet för ifrågava
rande händelser, då krönikan ingenstädes meddelar bestämda 
årsuppgifter för sin framställning. Däremot har Erikskrönikan 
alldeles givet utgjort källan för den skildring, som Ericus Olai 
lämnar av de händelser, vilka skulle ha förorsakat anläggningen av 
staden Stockholm. Han följer här troget krönikans framställning 
beträffande så väl den allmänna dispositionen som enskildheter i 
skildringen. Vid berättelsen om Birger jarls död ger Erikskrö
nikan en återblick på jarlens riksgagneliga verksamhet, hans 
lagstiftningsarbete och hans anläggning av Stockholm till försvar 
mot fientliga infall i Mälaren. Ericus Olai tager upp denna krö
nikans disposition och ansluter sig till dess framställning även i 
enskildheter: upprepade anfall av kareler och ryssar — varvid 
ärkebiskopen Johannes dödades och Sigtuna brändes samt jarlen 
Johannes dödades vid Askanäs — förmådde Birger jarl att an
lägga Stockholm till skydd för Mälaren med dess städer och 
kyrksocknar.1 2 3 * Hur i vissa fall nästan slaviskt noga Ericus Olai 
återger krönikans framställningsform visar i detta sammanhang 
hans återgivande efter krönikan av ortnamnet »Eestaskår*.  Sä
kerligen har denna namnform aldrig existerat i talspråket re
dan av den anledningen, att det här så långt ifrån gäller ett 
skar, d. v. s. en övervattensklippa, som en skogbeklädd, bergig 
holme av ansenlig höjd, till stor del resande sig brant upp ur 
vattnet och av en egenartad konfiguration. Med den licentia 
poetica, varav Erikskrönikans författare ofta begagnar sig, har 
han, säkerligen av rimhänsyn, tillgripit namnformen Estaskår, 
och Ericus Olai, som väl i detta fall var personligen obekant med 
de topografiska förhållandena, har här blott följt Erikskrönikan 
troget i spåren.8 Den enda förändring, som Ericus Olai tillåtit 

1 Såväl den äldre som den yngre ärkebiskopslängden anger däremot för
ärkebiskopen Johannes* död avvikande datering beträffande såväl år som 
månad, i det den förra längden uppger: »MCLXXXVIII 11° idus liulii» (SRS 
III: 2, s. 98) och den senare (bäst tryckt SD 3834): >M°. C0.LXXXVIII° pridie 
idus iulii».

3 SRS II: 1, s. 55.
3 Se vidare betr, ortnamnet Exkurs VI.
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sig gent emot sin förlaga Erikskrönikan är, att han låter kareler 
och ryssar företaga dessa härjningståg in i Mälaren, där hans 
källa blott talar om kareler. Tillägget är dock även ur denna 
synpunkt förklarligt, då ju Erikskrönikan låter ryssarna skymta 
i bakgrunden vid påpekandet, att dessa olyckor för de kristna 
»thz gledde karela ok rytza land» (v. 487).

Viktigare är, att Ericus Olai vid omnämnandet av dessa härj
ningståg, som skulle förorsakat anläggandet av Stockholm, in
skjuter de därvid relaterade händelserna — ärkebiskop Johannes*  
och jarlen Johans död samt Sigtunas uppbrännande — parente
tiskt i sin framställning. Säkerligen har han gjort detta i en 
känsla av det lösa och svårförenliga i det kronologiska samban
det mellan åtminstone ärkebiskop Johannes*  död för fiendehand 
och Birger jarls anläggning av Stockholm, vilken förra händelse 
av honom själv tidigare i hans framställning efter annalanteck- 
ningar daterats till år 1187 och vilken senare icke gärna av ho
nom kunnat sättas nämnvärt tidigare än 1200-talets mitt, då han 
omedelbart efter relationen om Stockholms anläggning omtalar 
Birger jarls död år 1266. Då en handskrift av Ericus Olai*s  krö
nika vid skildringen av jarlen Johans olycksöde sätter hans dödsår 
till år 1206, skulle man därför nästan vara frestad att häri se ett 
försök att för åstadkommande av ett närmare tidssammanhang 
slå en bro mellan dessa händelser vid 1100-talets slut och Birger 
jarls stadsanläggning vid 1200-talets mitt?

1 SRS I: 1, s. 55, not g). — Beträffande handskriften ibid., s. 3. För dess 
proveniens har N. Ahnlund hänvisat till i handskriften befintlig tilläggsan
teckning, tr. SRS I: 1, 165, not m) — se N. Ahnlund, Jon jarl, i: Svensk 
sägen och hävd, Sthlm 1928, s. 244).

9 Den yngre och utförligare redaktionen av Lilla rimkrönikan utg. av G. 
E. Klemming, Svenska medeltidens rim-krönikor, 1, s. 254 ff. — Beträf
fande dateringen se Dens., Svenska medeltidens rim-krönikor, 3, s. 290.

Ericus Olai har också utgjort en av källorna till den yngre Yngre mia 
och utförligare redaktion av Lilla rimkrönikan, som ingår i den rimkrönikan. 
sammanfogning av de svenska rimkrönikorna, vilken på 1520- 
talet verkställdes i Vadstena kloster? Beträffande episoden om 
konung »Ingemar alricson» och hans hängningsdöd på Agnefit 
meddelar den yngre redaktionen intet utöver Lilla rimkrönikans 
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framställning, frånsett några utbroderande, moraliserande be
traktelser. Platsen för dådet anges sålunda även här vara >På 
agnefith som nw stochholm ståår szom förra ett fiskaläge war»?

Vad här ovan nu anförts torde praktiskt taget vara all den 
kännedom, som Sveriges medeltida historieskrivning hade att till 
en nyare tid förmedla om Stockholms uppkomst och förhistoria. 
Det är också på denna grund, som den nya tidens historieforsk
ning bygger vidare. Auktoritativ är där sålunda Ericus Olai för 
såväl den svenska medeltidskyrkans sista stora förkämpar, brö
derna Johannes och Olaus Magnus, som den nya protestantiska 
lärans främsta representant, Olaus Petri, i deras historiska för
fattarskap.

Olaus Petri. Den rikshistoria, som Olaus Petri framlade i sitt verk »En 
swensk Cröneka»1 2 * * * * * 8, har i allmänhet ansetts författad på 1530- eller 
1540-talen. Enligt L. Sjödin har krönikans första tredjedel — det 
parti, som för denna framställning kommer i fråga — i alla hän
delser förelegat färdig hösten 1539? Till Stockholms förhistoria 
meddelar mäster Olof de förut bekanta anekdoterna om konung 
Ingemar Alrikssons olycksöde på Agnefit och Olof den heliges 
genomgrävning av näset därstädes. Ärkebiskop Johannes’ död 
vid Almarestäket — år 1187 enligt Olaus Petri — omtalas även, 
ehuru fienden här uteslutande säges vara »Estar»? Det är första 
gången esterna uppges ha varit de pirater, som vid denna tid 
härjade i Mälaren. Samma uppgift återkommer strax därefter i 
mäster Olofs framställning på tal om svenskarnas nederlag i Est
land år 1220. Han meddelar nämligen som närmare förklaring, 
att i gamla tider »heedningar, Estar och kareler, och til ewentyr, 
prytzer ock wender med» plägade hemsöka Östersjökusterna med 

1 G. E. Klemming, Svenska medeltidens rim-krönikor, 1, s. 263.
2 Tryckt först år 1818 i SRS I: 2, s. 217 ff. — Senare editioner: Olai Petri

svenska krönika utg. av G. E. Klemming, Sthlm 1860, och Samlade skrif
ter av Olavus Petri utg. av Sveriges kristliga studentrörelses förlag under
redaktion av Bengt Hesselman, IV, Uppsala 1917, s. 1 ff., »En Swensk
Cröneka», utgifven af Jöran Sahlgren (här cit. OPSS IV). Med inledn.
av dens. s. I* ff.

8 Lars Sjödin, Tillkomsten av Olaus Petri krönika, HT 1921, s. 51.
* OPSS IV, s. 59.
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sina härjningar.1 Då Olaus Petri ger exempel på dessa härjningar 
i Mälaren, »förra än Stocholm wardt bygdt», är det emellertid 
egendomligt, att han därvid uteslutande omnämner esterna, ehuru 
en för honom så bekant källa som Ericus Olai blott nämner ka- 
reler och ryssar som fridstörare. Han omtalar ännu en gång 
esterna som ärkebiskop Johannes’ banemän och fogar härtill be
rättelsen om mordet på »hertog Hans» vid Askanäs på Ekerön — 
även det ett illdåd av esterna enligt mäster Olof. Han framställer 
som en förmodan, att denne »hertog Hans» varit Sverker den 
äldres son. Möjligen har han känt till lokala traditioner om est
niska härjningar i dessa trakter. Kanske också anförandet 
av folknamnet i fråga blott associationsvis bygger på ortnamnet 
»Esta skäär, som nw kallas Estaklippa». Beträffande dateringen 
av mordet på »hertog Hans» yttrar sig Olaus Petri mycket för
siktigt och anser att det kunde ha skett både före och efter år 
1187?

1 OPSS IV, s. 61.
* »Estar, Ryssar, Ingrer, Careler och flere fremmande folk», ibid., s. 69.
3 L. c.
4 OPSS IV, s. 111.

I alla händelser nämner mäster Olof ännu en gång esterna 
bland de baltiska folk, som oroade Mälardalen? Det sker på tal 
om Birger jarls grundläggning av Stockholm, vilken han i anslut
ning till Erikskrönikan och Ericus Olai omnämner vid slutet av 
Birger jarls levnad och motiverar på samma sätt: överfall från 
baltiska folk förmådde jarlen att låta anlägga Stockholms slott 
och stad som ett lås för Mälaren. Här gör dock Olaus Petri ett 
tillägg om befästningsanläggningarna, vilket icke återfinnes i nå
gon annan källa och möjligen vilar på någon lokal, muntlig tra
dition, anknuten till de delar av befästningsanläggningen, som 
ännu på mäster Olofs tid funnos kvar. Han uppger nämligen, 
att först byggdes tvenne torn, ett vid Norrström, »thet nw är 
slottet», och ett vid Söderström, där dominikanklostret var be
läget, mellan vilka båda tom tvenne murar löpte i öster och 
väster? Detta södra torn, »södhra slottet eller tornet», uppger 
Olaus Petri ha givits av konung Magnus Eriksson år 1336 till 
dominikanernas klosteranläggning? Det förefaller mycket troligt, 1 * 3 4 
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att hän här haft tillgång till nu förlorade urkunder. Det första 
dokument, som omtalar dominikanema i Stockholm, ligger nära 
intill i tiden, den 29 november 1337?

Johannes Den med Olaus Petri samtidige Johannes Magnus meddelar i 
Magnus, sitt för uppfattningen av Sveriges fornhistoria länge normgivande 

verk »Gothorum Sueonumque Historia»2 beträffande Stockholms 
uppkomst intet nytt utöver framställningen hos Ericus Olai och 
närsläktade källor. Han understryker likväl som Birger jarls 
kanske största förtjänst grundläggningen av staden Stockholm? 

Olaus Magnus. Olaus Magnus ger i sin »Historia de gentibus septentrionalibus»4 
vid skildringen av Stockholms uppkomst blott ett nästan orda
grant upprepande av broderns, Johannes Magnus’, framställning.

1 SD 3331. — Enligt Stockholmsfranciskanemas diaritun skulle konungen 
år 1335 givit dominikanema en plats: >anno MCCCXXXV coronabatur Stoc- 
holmis et dedit Predicatoribus locum» (SRS I: 1, s. 73). — Kröningsåret var 
emellertid 1336.

2 Johannes Magnus, Gothorum Sueonumque Historia, Romæ 1554.
8 Ibid., 1. XIX, c. XIX.
4 Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus... Romæ 1555.
8 SRS II: 2, s. 5 ff. 4 Ibid., s. 70. 7 Ibid., s. 73.

Laurentius Laurentius Petri, som i sin »Svenska Chrönika»8 bygger på 
Petri. broderns verk med samma titel och som år 1559 avslutade sitt ar

bete, följde i det stora hela den traditionella uppfattningen av 
orsakerna till Stockholms uppkomst. Han har dock en avvi
kande uppfattning i fråga om tiden för det, enligt honom, av 
esterna förövade överfallet på »hertogh Hans», vilket han anser 
möjligen kan ha inträffat vid tiden för jarlen Earls och biskop 
Karls estländska härfärd, d. v. s. år 1220. Efter esternas överfall 
vid Askanäs blevo de dock slagna på ett skär, som därav kallades 
»Estaklippa alt intill thenna dagh»? Här är anknytningen av det 
estniska sjörövaranfallet till det lokala ortnamnet »Estaskär» el
ler »Estaklippa» fullständigt och medvetet genomförd. Lauren
tius Petri nämner över huvud taget blott esterna vid detta till
fälle. I fråga om Birger jarls stockholmska stadsanläggning hyl
lar han den vanliga uppfattningen, att jarlen av försvarshänsyn 
grundlagt Stockholms slott och stad — »mot fremmande folck och 
siöröfvare» säger Laurentius Petri helt allmänt utan att i likhet 
med alla föregående författare namnge de olika baltiska folken.7 1 2 * 4 *



15

Likaledes förklarar han, att genom denna anläggning sattes ett 
lås icke blott för Mälaren och områden där omkring utan för hela 
Sveriges rike.1 Synbarligen har den föreställningen föresvävat 
Laurentius Petri, att här icke var fråga om blott en lokal försvars- 
anordning utan om en riksbefästning. Beträffande anläggningen 
av de stockholmska befästningarna följer han broderns, Olaus 
Petri, framställning. Helt ny är däremot Laurentius Petri’s upp
gift, att enligt muntlig tradition (»man seger») staden Stockholm 
skulle ha fått sitt namn av den likabenämnda lilla holmen i 
Norrström, ehuru, enligt Laurentius Petri, även en åsikt fanns, 
enligt vilken den egentliga stadsholmen från början burit namnet 
Stockholm.2

1 Ibid., s. 73.
3 Ibid., s. 73.
8 Hdskr. F. h. 10, 1, KB., i Peringskiöld, Minningsmärken, gamla och nyare 

eller Monumenta sveogothica, T. 10, Stockholmia illustrata, IV. — Efter en 
avskrift i Palmskiöld 258, UB, ss. 223—226, utgiven av G. Bolin, Stock
holms hävdatecknare förr och nu, i: Samfundet S:t Eriks årsbok 1923, Sthlm 
1923, ss. 108—109.

Vid 1500-talets mitt är inom historieforskningen uppfattningen 
om orsakerna till Stockholms uppkomst redan fast utbildad och 
blir i sina grunddrag gällande för den följande tiden. Detaljerna 
växla, men huvudlinjerna leda alla tillbaka till Erikskrönikan. 
Birger jarl till Bjälbo blir Stockholms grundläggare, som till skydd 
för det svenska väldets hjärtpunkt, Mälardalen, anlade en be- 
fästad stad vid Mälarinloppet som försvar mot härjningståg av 
östbaltiska folkslag. Först sent i tiden uppmärksammas också 
Visbyannalemas uppgift om årtalet 1187 som datum för anlägg
ningen av staden Stockholm.

Betecknande för den officiella historieuppfattningen är den Rasmus Lud- 
lilla krönika om Stockholms uppkomst, som Rasmus Ludvigsson vigsson. 
år 1581 författade.* * 8 I sin kortfattade, koncentrerade form före
faller den lilla historiken att vara tillkommen för något bestämt 
syfte — möjligen som textbidrag till det stora stadsbildsverk, 
som av Braun och Hogenberg i sex stora volymer utgavs i Köln 
åren 1572—1618 och till vilket bidrag infordrades och lämnades 
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från olika håll.1 Enligt Rasmus Ludvigsson grundlädes Stock
holm — år 1254 såsom han exakt uppger — av Birger jarl till 
skydd mot infall av tavaster, kareler, ester, ingrer och ryssar. 
Erikskrönikans uppgifter om Jon jarl — »hertug Hans, gamble 
konung Swerkers son» enligt Rasmus Ludvigsson — och ärke
biskop Johannes återges ånyo — möjligen i anslutning till Olaus 
Petri, vilken i alla händelser tydligen varit källan för Rasmus 
Ludvigssons meddelanden om Stockholms första befästningsan- 
läggningar. Intressant är, att i Rasmus Ludvigssons framställning 
»Esteklippan» även kallas Esteböthe, antagligen ett ursprungligt 
lokalnamn.1 2 3 * *

1 I. C o 11 i j n, Magnus Gabriel de la Gardies samling af äldre stadsvyer 
och historiska planscher i Kungl. Biblioteket, Sthlm 1915, s. XXIII (Kungl. 
Bibliotekets handlingar, 35). — Jfr vidare J. Nielsen, Bergen fra de ældste 
tider indtil nutiden, Kristiania 1877, ss. V—VI, L. Pedersen, Helsingör i 
Sundtoldstiden 1426—1857, 1926, s. 308 ff., och Zeitschrift der Gesellschaft 
für Schleswig-Holsteinische Geschichte, bd 65, Kiel 1926, s. 173 (o. ibid., not 1).

2 Jfr Exkurs VI.
3 Johannes Messenius, Sveopentaprotopolis, seu exegesis de quin

que ... at antiquissimis svecorum gothorvmque emporiis, Vbsalia, Sigtonia,
Scara, Birca, et Stocholmia, Sthlm 1611.

Johannes Rasmus Ludvigssons lilla krönikeförsök är föregångaren till 
Messenius. den senare svenska humanismens av patriotisk självkänsla och 

historiskt-topografiskt intresse uppbyggda litterära alstring på det 
lokalhistoriska forskningsområdet. Med Johannes Messenius får 
denna forskning sin första egentliga representant. Hans tidigaste 
arbete här är den år 1611 tryckta skriften Sveopentaprotopolis, 
behandlande Sveriges enligt Messenius fem äldsta städer: Upp
sala, Sigtuna, Skara, Birka och Stockholm.8 I fråga om Stock
holms förhistoria påstår Messeinus, att »de gamle» kallat Stock
holm för Agnefit — så benämnt efter konung Agne, som där 
hängdes av sin hustru. Denna händelse hade tidigare berättats 
om konung Ingemar, men Messenius ansåg sig nu böra korrigera 
denna uppgift i anslutning till en gammal norsk krönika (»ve- 
tusta Norvegorum chronologia»). Härmed åsyftas ett av den 
norske lagmannen Mattis Storson vid 1500-talets mitt på danska 
gjort sammandrag av Snorre Sturlassons konungasagor, vilket år 
1594 genom den danske prästen Jens Mortenson utgavs av trycket 
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under titeln »Norske Kongers Krenicke och bedriffter». Olof den 
heliges äventyrliga färd ut ur Mälaren refereras likaledes. Ett 
helt litet kapitel — det nittonde — ägnar Messenius åt en utred
ning av namnet Stockholm. Här förekommer för första gången 
berättelsen om den urholkade stock, som av Sigtunaborna efter 
karelernas och esternas förhärjande av Sigtuna skulle ha fyllts 
med dyrbarheter och kastats i sjön. Platsen där stocken flöt upp 
skulle sedan ha kallats Stockholm. Messenius betecknar dock 
utan vidare denna berättelse som fabelaktig. Enligt en annan 
åsikt skulle ortnamnet ha uppkommit av att staden likt Venedig 
byggts på pålar eller stockar.1 Även denna mening förkastas av 
Messenius, som framhåller, att namnet Stocksund — Norrströms 
tidigare benämning — förekommer långt före stadens grundlägg
ning. Han anser i stället, att namnet uppkommit av de stockar, 
vilka såsom bommar över strömmen skyddade Mälarinloppet.

Det tjugonde kapitlet i »Sveopentaprotopolis» avhandlar frågan 
om Stockholms uppkomst. På den plats, där Stockholm anlades, 
funnos, säger Messenius, ännu strax före 1200-talets mitt — Mes
senius uppger det exakta årtalet 1240 — blott fiskarkojor, av 
vilka den första enligt en gängse uppgift skulle ha uppförts av en 
strängnäsbiskopens fiskare, vilken för att undandra sig straff 
rymt till Stocksund. Messenius betvivlar emellertid denna tradi
tion och säger, att det för övrigt är av föga vikt, vem som där 
byggt den första fiskarkojan. I fortsättningen citerar han Johan
nes Magnus’ framställning av Birger jarls stadsgrundläggning och 
Laurentius Petri’s skildring av Stockholms första befästningsan- 
läggningar, vilken skildring ju endast är ett återgivande av Olaus 
Petri’s i samma ämne. Enligt Messenius skulle Stockholm ha an
lagts omkring år 1260. Messenius’ Sveopentaprotopolis blev tyd
ligen populärt, ty redan 1612 utkom arbetet i svensk översättning 
av Messenius’ lärjunge Henricus Hammerus, och nya upplagor av 
denna översättning utkommo åren 1643, 1657, 1692 och 1704.

Ej tryckt förr än i våra dagar blev däremot Messenius’ stock-

1 Messenius uppger, att denna namntolkning särskilt omfattades av ut
ländska författare. Tidigast förekommer den mig veterligen hos Jakob 
Ziegler i dennes år 1532 utgivna beskrivning av Norden, Scandia (se G. 
Bolin, Stockholms hävdatecknare förr och nu, s. 88).
2 G. Bolin
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holmska rimkrönika En lustigh och trowârdig chrönika om Stoc
holm.1 Den omnänmes som planerad redan år 1610 och kan, 
som H. Schûck framhållit, möjligen ha fullbordats innan Messe- 
nius fördes till Kajaneborg, d. v. s. före slutet av året 1616.1 2 På 
knagglig vers ger Messenius här en ganska utförlig skildring — 
över 3,700 versrader — av stadens öden, varvid han för äldre ti
der meddelar samma rön och resultat, som han förut framlagt i 
Sveopentaprotopolis. Sveriges äldsta »huvudstäder», Uppsala, 
Birka och Sigtuna, omtalas inledningsvis. Ny och egendomlig är 
Messenius’ uppgift om en på Helgeandsholmen befintlig liten 
kyrka (vers 221 ff.), varifrån Birger jarl skulle ha hämtat ma
terial till sin borganläggning på Stadsholmen (vers 437 ff ). I 
stället för den raserade kyrkan lät han så i stället bygga Helge- 
andshuset. Varifrån Messenius fått denna uppgift om en tidigare 
kyrka på Helgeandsholmen är svårt att förklara. Möjligen bott
nar det hela i en dunkel lokaltradition.

1 Tryckt i Historiskt bibliotek, I, Sthlm 1875, utg. af C. Silfverstolpe.
3 H. Schück, Messenius, Några blad ur Vasatidens kulturhistoria, Sthlm 

1920, s. 285.
8 Utg. av Johan Peringskiöld, Sthlm 1700—1705.
8 Scondia illustrata, tom I, ss. 20, 78.
5 Ibid., tom II, s. 13.
8 Ibid., s. 24. Samma årtal i tom X, s. 6 (där Johannes kallas greve: »Jo

hannes ex Suecia comes»).
7 Ibid., s. 39 (»obstaeulum, Stockholmiam, fortissimum regni propugnaeu- 

lum, modo fundavit»).

Även i sitt stora verk Scondia illustrata3 kommer Messenius 
in på frågan om Stockholms uppkomst. Konung Agne (»Agnius») 
och Olof den helige omnämnas i korthet.4 5 Under året 1188 om
talar Messenius, att kurer (curlandi) infallit i Mälaren, dödat är
kebiskop Johannes och förhärjat Sigtuna.6 Däremot förlägger 
han till år 1216 överfallet på »Johannes Jerl», vilken dödades av 
kurer och ester vid återkomsten »från Ryssland eller Livland».® 
Beträffande Stockholms grundläggning säger Messenius under 
året 1252, att Birger jarl efter inbördeskrigets slut anlagt ett mäk
tigt bålverk, Stockholm, till skydd mot piraternas härjningar i 
Mälaren.7 Vid året 1260 omtalar Messenius, att Birger jarl allt 
kraftigare bedrev arbetet med Stockholms omgivande med murar
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och borgens förstärkande, så att man icke behövde befara ett 
angrepp från en fiende, som satt sig fast i de staden omgivande, 
höga bergen.1 I sina Analecta i tom XII av Scondia korrigerar 
emellertid Messenius sina data därhän, att ärkebiskopen Johan
nes’ död skulle ha skett år 1187 och jarlen Johans år 1217.1 2 3 
I fråga om Stockholms grundläggning gör han under året 1264 
en reservation mot åren 1252 och 1254 som grundläggningsdata, 
vilket »falskeligen uppgivits», och anser årtalet 1260 som säk
rare.8 Han anger tvenne omständigheter ha förorsakat stadens 
uppkomst: dess förmånliga läge dels som försvar mot fientliga 
överfall och dels som mål för från olika håll tillseglande köp
män. För första gången inom svensk historieforskning anges här 
sålunda även ett av handeln betingat skäl för Stockholms upp
komst, som dittills ansetts förorsakad uteslutande av militära 
hänsyn.

1 Ibid., s. 46.
* Scondia illustrata, tom XII, ss. 107, 112—113.
3 Ibid., s. 123.
3 L. c.
3 Under Erik Klippings regering stadfästes stadsrätten för Ribe år 1269,

för Roskilde år 1268 och för Nyborg år 1272. Det är tydligen härpå, som
Messenius* summariska yttrande syftar.

8 Messenius, En lustigh och trowärdig chrönika om Stocholm, s. 82, v. 
199 ff.

I fortsättningen har Messenius några uppgifter om Birger jarls 
lagstiftningsarbete och gör i detta sammanhang det uttalandet, 
att enligt somligas mening jarlen även skulle ha utfärdat en stads
lag, grundad på de gamla rättsbestämmelser i Birka, som en 
gång varit förebildande för stadssamhällena i Norden och dess 
grannländer och som kallats Byrckeråt (»vulgo Byrckerät appe- 
lata»).4 * * * Med detta Birger jarls arbete på stadslagstiftningens 
område som föredöme hade sedan den danske konungen Erik 
VI år 1269 utfärdat liknande lagstadganden i sitt rike.8 Även i 
sin Stockholmskrönika omnämner Messenius den »byrkörätt», 
vilken varje nordisk köpstad hade sedan Birkatiden.® Redan 
Olaus Petri hade i sin krönika observerat Bjärköarätten i sitt 
meddelande: »Ock synes Byrköö haffua warit äldzt, ty at thädhan 
haffua andra städher fååt theras stadzlag, och kallas än nw some-
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stedes Byrköö rett».1 Även om Messenius fått sin uppgift om 
Bjärköarättens ursprung och utbredning från Olaus Petri, har han 
dock först framställt det förmodandet, att Birger jarl skulle haft 
något att göra med dessa gamla stadsrättsbestämmelsers kodifie- 
ring. Också på denna punkt skulle hans mening långt fram i 
tiden bli gällande.

1 OPPS, s. 38. 2 Scondia illustrata, tom XV, ss. 30, 33. 8 Ibid., s. 38.
4 Ibid., s. 39. 8 H. Schück, Messenius, ss. 136—137.

Ännu en gång underkastade Messinus sina stockholmshistoriska 
data en ytterligare granskning. Det skedde i Epitome, utgörande 
tom XV av Scondiaverket, och betecknade i stort sett en återgång 
till av honom tidigare uttalade meningar. Ärkebiskopen Johannes’ 
och Johan jarls död anges ånyo ha inträffat respektive åren 1188 
och 1216.2 Den stockholmska befästningsanläggningen uppger 
Messenius nu ha skett år 1252, ehuru »andra» uppge år 1260.8 
Det senare året anser Messenius för sin del beteckna tidpunkten 
för den stockholmska borganläggningens förstärkande.4

Med Messenius får stockholmsforskningen sitt första stora 
namn, och hans auktoritet blir bestämmande i mångt och mycket 
för långliga tider. Utgående från bröderna Magnus, förmedlar 
Messenius, som H. Schlick framhållit5, övergången till stormakts
tidens lokaltopografiska forskning: Schefferus*  Upsalia antiqua, 
Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia etc. I fråga om den 
speciellt stockholmshistoriska forskningen återgår den ännu i se
nare tider i stort sett till de av Messenius framlagda resultaten 
och åsikterna — här och var blott i varierad form. Särskilt gäl
ler detta den under 1600- och 1700-talen livliga lokalhistoriska 
och topografiska lärda forskningen. Det egentligen nya, som 
framlades i denna tids stockholmshistoriska litterära alstring, 
hämtade man ur de fornnorska och fornisländska sagor, vilka nu 
började bli mera allmänt bekanta i Sverige, och man ansåg sig 
där ha funnit ytterligare stöd för den stockholmska fornhistoria, 
som berörde Agnefit och Stocksund. Till en verklig historisk kri
tik av dessa uppgifter hade man ännu icke hunnit, och i det 
stora hela företer denna tids litterära verksamhet icke minst på 
nu avhandlade område bilden av en avskrivarverksamhet, där 
den ene författaren föga reserverat skrev av den andre — vilket
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givetvis i alldeles särskild grad kommer till uttryck i de för tiden 
karaktäristiska stora lärda samlingar, som hopbragts av en Palm- 
skiöld, en Peringskiöld o. a?

Då denna tids stockholmshistoriska forskning företer en täm
ligen ensartad bild, torde det vara tillräckligt att ur densamma 
endast anföra enstaka, karaktäristiska prov, varvid Stockholms 
mer eller mindre mytiska fornhistoria i den följande framställ
ningen kan lämnas å sido och huvudvikten läggas vid de fakta, 
som ansetts stå i något samband med Stockholms uppkomst.

Sålunda har Johannes Loccenius i en på latin avfattad beskriv- Johannes 
ning över Stockholm, »Stokholmiæ Urbis Descriptio», ingående i Loccenius. 
hans som text till Sueciaverket ämnade »Brevis Descriptio Sue- 
ciæ», inledningsvis även några uppgifter om Stockholms upp
komsthistoria.1 2 * * * * * Loccenius’ beskrivning över Stockholm, författad 
efter år 1662 och före år 1677 (Loccenius’ dödsår), utgör väl i 
stort sett en verbal översättning efter Erik Dahlberg.8 Uppgif
terna om Stockholms uppkomsthistoria härröra dock från Locce
nius. Den senare förtäljer sålunda, att Stockholm grundlagts av 
Birger jarl, »enligt svenska annaler» år 1255, enligt andra år 1260 
eller år 1261. Några dylika annaler har dock Loccenius knappast 

1 Typisk är den >Stockholms stadz härkomst och beskrifvelse», som kop
parstickaren Sigismund von Vogel författade som text till sin år 1651 
utkomna stora vy i kopparstick av Stockholm. — Utg. av N. Ostman i 
Samf. S:t Eriks årsbok 1911, s. 49 ff. efter det enda kända tryckta exempla
ret. — Även den med Vogel samtidiga kopparstickaren Wolfgang Hart
mann, vilken ungefär samtidigt med Vogel utgav en stor vy i kopparstick av 
Stockholm, författade en liknande Stockholmsbeskrivning (avskrifter av båda 
dessa beskrivningar bl. a. i UB, hdskr. S. 133).

2 Originalhandskr. i KB. — Beträffande »Brevis Descriptio Sueciæ» må
anföras, att denna rubrik, som satts som volymens ryggtitel, egeatligen blott
är hänförlig till dess första parti, den allmänna översikten över Sverige ss.
1—38, på vilken följa »Uplandiae Descriptio», »Stockholmiæ Urbis Descrip
tio» etc. — I U B (sign. S 1) förvaras en avskrift, kompletterad av A. A. von
Stiernman, en av de många, som under 1700-talet arbetade på att åstad
komma en text till Sueciaverket.

8 Om samarbetet mellan Loccenius och Dahlberg här se G. Bolin och 
E. V e n n b e r g. En Stockholmsbeskrivning av Erik Dahlberg från omkring år 
1662, i: Samf. S:t Eriks årsbok 1925, Sthlm 1925, s. 5 ff. — Loccenius’ »Stock
holmiæ Urbis Descriptio» är där avtryckt ss. 26—36.
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sett, utan han återger här säkerligen några i tryckta eller otryckta 
krönikor efter vanligheten förkommande årsuppgifter, vilka hava 
det gemensamt, att de förefalla tämligen gissningsvis ansatta. Ort
namnet Stockholm förklarar han efter Messenius i anslutning till 
namnet Stocksund — sundet, som genom av stockar samman
satta bommar försvarade inloppet till Mälaren. Enligt Loccenius 
lät Birger jarl uppföra den kungliga borgen i Stockholm med >det 
väldiga tornet Tre kronor».

Johan Ha- Med det år 1667 inrättade Antikvitetskollegiet, som under stor- 
dorph. maktstiden utövade en livlig verksamhet, följde ett nyvaknat in

tresse för landets forntid. Loccenius" kollega Johan Hadorph var 
länge själen i kollegiets vittutgrenade arbete. Hans upptäckt av 
den enda ännu bevarade, fullständiga handskriften av Bjärköa- 
rätten, vilken han gav ut från trycket år 16871, kom honom att 
i företalet till denna edition även ägna uppmärksamheten åt 
Stockholms uppkomsthistoria. Beträffande ordet Bjärköarätts 
etymologi ansåg han det komma av ordet »bjärk», som vore lik
tydigt med »handel».2 Härefter fick »Biärköö» sitt namn. Då 
denna stad var en stor och mäktig huvudstad i Sverige, hade den 
sin egen stadslag, i vilken Hadorph såg den upptäckta Bjärköa- 
rätten, vilket han sökte bevisa genom inre kriterier. Denna rätt 
skulle sedan enligt Hadorph ha brukats i Stockholm, varom vissa 
stockholmska lokalnamn vittnade — enligt titeln å Hadorphs edi
tion dock något tillökad av Birger jarl år 1254 och given staden 
Stockholm. Emellertid hänvisar Hadorph också till att Olof Ve~ 
relias framställt som sin mening, att Birka (»Biörköö») ägt alla 
öar och landet bort till Agnefit och Kungshamn för Mälarinlop- 
pets bevakande. Beträffande Stockholms uppkomst i övrigt varie
rar Hadorph de kända uppgifterna. Ärkebiskop Johan mördades 
år 1188 av ester och ingrer, varför Birger jarl efter en kraftig 
krigföring mot dem grundade Stockholms slott och stad.

Joseph P.Wai- Intresset för fornforskningen spred sig även till universiteten, 
lin. 

1 Biårköa Rätten. Thet är then äldsta stadzlag i Sweriges rike. Först 
brukat i Biörköö många hundrade åhr sedan. Men af Byrger Järl sedermera 
något tillökt åhr 1254 och Stockholms stad gifwen..., Sthlm 1687.

3 Redan förut, i sitt företal till sin edition av Dalelagen år 1676, hade 
Hadorph ansett, att »birk», som han då utläste ordet, betydde »handel».
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och Stockholms historia blev nu även föremål för akademiska av
handlingar. Stockholmaren Joseph P. Wallin försvarade sålunda 
år 1685 i Uppsala avhandlingen »De originibus et incrementis 
Stockholmianis»1, ett lärdomsprov i tidstypisk stil. Till denna 
avhandling om »Stockholms uppkomst och tillväxt» anföras 
kända andra- eller tredjehandskällor, och framför allt får Messe- 
nius bidraga till stoffet. Grundläggningssägnerna om Strängnäs- 
biskopens fiskare samt om Sigtunastocken anföras men förkastas 
som otroliga.2 * Enligt Wallin skulle Birger jarl år 1260 ha grun
dat staden, sedan han österut bekrigat ryssar och andra fiender.8 
Samma år skulle jarlen också börjat uppföra borgen »av sten 
och tegel».4 Av större intresse för en nutida läsare än Wallins 
stockholmshistoriska spekulationer är hans skildring av det på 
hans tid moderna Stockholm, vilken utgör avhandlingens senare 
parti.

1 Joseph Petr. Wallin, De originibus et incrementis Stockholmianis.
Disputationem historico politicam ..., Sthlm 1685.

2 Ibid., ss. 1—12, 15—16. 8 Ibid., ss. 17—18. * Ibid., s. 45.
5 E. Carlgrund, De initiis Stockholmiæ, Uppsala 1706.
6 Ibid., s. 10.

Under de närmaste årtiondena sågo ytterligare tvenne stock- Erik Cari- 
holmshistoriska akademiska avhandlingar dagen, författade av grund. 
Erik Carlgrund och Adolf J. Grundel, vartill kom en stockholms- 
historisk, dock icke akademisk avhandling av Erik Julius Björner. 
Värmlänningen Erik Carlgrund utgav år 1706 sin dissertation, 
som bär titeln »De initiis Stockholmiæ».5 6 I denna sin avhand
ling »Om Stockholms uppkomst» sysslar han mest med stadens 
forntida förhistoria i anslutning till kända författare och med 
anlitande av den nu bekanta fornnorsk-fomisländska sagolittera
tur, vars uppgifter ansågos historiskt trovärdiga och ytterligare 
bestyrkande tidigare meddelanden om Stockholmstraktens för
historia. Messenius är annars den mest anlitade källan. Bl. a. 
återges hos Carlgrund den först hos Messenius offentliggjorda 
sägnen om Strängnäsbiskopen och fiskaren, varvid Carlgrund 
för första gången i tryck anför den bekanta dialogen dem emel
lan.® Enligt Carlgrund skulle Birger jarl ha grundlagt Stockholm 
någon gång under tidrymden 1250—1260 — hur lång tid detta
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grundläggningsarbete tagit, säger han dock vara ovisst, då detta 
ej framgår av några historiska källor? Beträffande befästnings
arbetena citerar han bröderna Olaus och Laurentius Petris krö
nikor.

Adolf J.Grun- Adolf J. Grundel skildrar Stockholms fornhistoria på traditio- 
deL nelit sätt? I fråga om stadens grundläggning påpekar han, att 

enligt en allmän mening staden skulle ha grundlagts år 1260. 
Han framhåller dock de hos författarna växlande uppgifterna 
och anför, att även Messenius själv meddelar olika grundlägg- 
ningsdata? Enligt meddelande till Grundel från domprosten An
ders Olof Rhyzelius funnos skäl till antagandet, att Stockholms 
grundläggning skett före år 1260, enkannerligen år 1252 eller 
1253. Detta antagande anser Grundel bestyrkt genom tillvaron i 
Antikvitetskollegiets arkiv av brev, daterade Stockholm år 1252, 
vilka även citerats av Schefferus i hans ärkebiskopskrönika? 
Grundel är den förste, som ur stockholmshistorisk synpunkt upp
märksammat dessa Stockholm år 1252 daterade brev, och påpekar 
följdriktigt i anslutning till denna datering, att Stockholm måste 
existerat åtminstone sagda år, vilken datering Grundel anser be
kräftad genom den omständigheten, att Birger jarl år 1255 ut
färdade privilegier för Stockholms stad? Även ett annat för stock
holmsforskningen viktigt dokument har observerats av Grundel, 
nämligen Strängnäsbiskopen Anunds protestskrivelse av den 17 
juni 1288 mot ärkebiskopen med hävdande av det sörmländska 
stiftets överhöghetsanspråk på Södermalm, det närmast söder om 
den stockholmska Stadsholmen angränsande område, där vid 
denna tid en viss bebyggelse ägt rum? I övrigt ägnar Grundel

1 Ibid., s. 26.
2 Adolf J. Grundel, De Stockholmia urbe Svio-gothorum, Uppsala, 

(I) 1724 och (II) 1726.
3 Ibid., s. 12.
4 Grundel, a. a., ss. 13—14. — De av Grundel åsyftade breven återfinnas i 

SD 390 och 391 (egentligen avses det senare av dessa diplom).
5 Grundel hänvisar här till en handskrift av Palmskiöld om Stockholm. 

Vad han härmed åsyftar är ovisst. — Hadorph hade i sin edition av Bjärköa- 
rätten uppgivit året 1254 som datum för den av Birger jarl för Stockholm 
utfärdade stadslagen (se ovan s. 22). Troligen är årtalet 1255 för Stockholms- 
privilegiernas utfärdande en ren konstruktion.

• SD 965.
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den största uppmärksamheten åt Stockholms kyrkliga förhållan
den med historik Över de olika kyrkorna och kronologiska för
teckningar över stadens kleresi. Han är häruti en föregångare 
till de topografiskt-historiska lokalundersökningar — ofta be
gränsade till en speciell kyrklig församling — som snart skulle 
se dagen.

Ehuru icke en akademisk dissertation ansluter sig den av norr- e. j. Björner. 
länningen och fornforskaren Erik Julius Björner år 1731 utgivna 
avhandlingen »De Stockholmiæ antiquæ situ, nomine et legibus» 
nära till de nyss nämnda akademiska lärdomsproven.1 Björners 
lilla skrift »om det gamla Stockholms läge, namn och lagar» an
vänder i huvudsak samma lärda apparat som de föregående av
handlingarna. I en sak skiljer sig Björner på ett rätt märkligt 
sätt från sina stockholmshistoriska föregångare: det är i fråga 
om uppskattningen och behandlingen av de rättsliga källorna till 
stadens historia. Tidigare hade blott Hadorph uppmärksammat 
Bjärköarätten och sökt sätta den i åtminstone medelbar relation 
till Stockholms uppkomsthistoria. Björner anslår en avsevärd 
del av utrymmet i sin avhandling (8 sidor av 20) till behand
lingen av denna gamla stadsrätt. Gent emot Hadorph hävdar 
han, att den icke kan ha varit det gamla Birkas rätt utan måste 
ha varit avsedd för Stockholm. I övrigt bygger Björner i mycket 
på Grundels avhandling såsom den senaste i ämnet och anför 
tydligen därifrån de medeltidsdiplom rörande Stockholms tidigare 
historia, som Grundel först framdragit.

1 E. J. B i ö r n e r, De Stockholmiæ antiquæ situ, nomine et legibus, Sthlm 
1731.

Björners avhandling är den sista i akademisk stil hållna om J. G. Rädling. 
det stockholmska stadssamhällets uppkomsthistoria i dess helhet. 
Ämnet hade ju också efter tidens fordringar behandlats så grund
ligt ur olika synpunkter, att föga mer återstod att tillägga. Alla 
dittills kända källor hade ju också utnyttjats. En populär sam
manfattning av tidens stockholmshistoriska vetande verkställde 
den till Stockholm inflyttade tyske informatorn Johann Georg 
Rädling i sitt år 1731 i Stockholm utgivna arbete »Det i flor stå
ende Stockholm», vartill år 1740 utkom ett betydligt vidlyftigare
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»Supplement». Det utgör en historisk-topografisk beskrivning av 
huvudstaden samt innehåller dessutom en mångfald aktuella upp
lysningar i olika avseenden — i senare fallet givetvis av för nu
tida läsare större intresse. I själva verket ligger häri också arbe
tets stora betydelse: ända till år 1800, då Elers’ bekanta stock- 
holmsbeskrivning började utkomma, var Rüdlings arbete det enda 
i sitt slag och har säkerligen bidragit att hos flera generationer 
stockholmare vidmakthålla eller uppväcka intresset för hemsta
dens historiska minnen på ett betydligt effektivare sätt än de 
lärda akademiska avhandlingarna på området, vilka för en större 
allmänhet voro både svårfattliga och svåråtkomliga, även om 
Rüdlings kompilatoriska arbete som historisk källa ur nutida syn
punkt äger ringa värde.

Stockholms- Då Stockholms historia i dess helhet sålunda kunde anses till- 
historiska räckligt behandlad, började man i stället, även i den akademiska 

specialunder- avhandlingens form, göra huvudstadens olika stadsdelar och 
sökningar. j£yrjj.jiga församlingar till föremål för historiskt-topografiska spe

cialundersökningar. Endast några av de viktigaste må här näm
nas: Jöran Nordberg, »S. Claræ minne», 1727; Olof Broman, 
»Sweriges rikes kongi, residence stad Stockholms belägenhet», 
1730, som egentligen avhandlar Södermalm1; J. Bång, »De monte 
Brunconis» (akad. avh.), 1732—1734; J. C. Stricker, »Fata templi 
Riddarholmensis» (akad. avh.), 1748 (tillägg 1750); O. J. Gjöding, 
»Kongsholms minne», 1754; Fr. Wittingh, »De templo et parœcia 
S:ti Jacobi» (akad. avh.), 1763—1767 och »S:t Jacobs minne», 
1771; C. C. Lillienivalldh, »De templo urbis Stockholmensis pri- 
mario S. Nicolai dicte» (akad. avh.), 1788—1799, samt J. A. A. 
Lüdeke, »De ecclesia Tewtonica et templo S:tæ Gertrudis Stock- 
holmensi» (akad. avh.), 1791. Härtill kunna läggas några stock- 
holmshistoriska specialundersökningar av rektorn vid Stockholms 
storskola Johan Murberg, tryckta i Vitterhetsakademiens hand
lingar, exempelvis »Historisk af handling om Helga Lekamens gille 
i Stockholm», år 1791, och »Historiska anmärkningar om Stock
holm näst före och under sista danska regeringen i Sverige», år 
1795. Deras största förtjänst är den uppmärksamhet, som Mur

1 Hdskr. N. 287 i U B.
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berg ägnat det arkivaliska primärmaterialet, som han dock ej 
alltid med full kritik utnyttjat.

I stadens allmänna historia utkommo däremot under loppet av stadens aii- 
1700-talet endast tvenne arbeten. Det ena ingick fortsättningsvis mSnna 
i »Stockholms stads kalender» under en följd av år på 1760- och historia. 
1770-talen och torde vara författat av P. Wargentin, Vetenskaps
akademiens sekreterare och dess utgivare av akademiens olika 
kalendrar, däribland nyss anförda kalender.1 Arbetet är en ren 
kompilation men står dock över den anonyma »Stockholms stads 
historia, författad af de äldste och trowärdigste antiquiteters häf- 
der», som trycktes i Stockholm år 1775. Det 59 sidor starka ar
betet är skäligen enkelt, och Warmholtz säger också i sin »Biblio
theca historica» något ringaktande om detsamma: »Kan tjena för 
gemene man: mot utarbetningen svara tryck och papper».

‘Pehr Wargentin, Stockholms stads historia intill konung Gustaf 
Vasas tronbestigning. Efter trycket i Stockholms stads calender 1761—1777 
med en inledning ånyo utgifven af N. östman, Uppsala 1924.

Eric Benzelii, den yngres, fordom archie-biskop i Upsala, Utkast 
till swenska folkets historia, ifrån dess första upprinnelse, til och med konung 
Gustaf den förstes tid: nu utgifwit af dess son Carl Jesper Benzelius. Lund 
1762.

Om Stockholms historia i dess helhet, särskilt stadens upp
komsthistoria, sålunda under 1700-talet icke kom att bli föremål 
för en särskild, vetenskaplig undersökning, frånsett de förut om
nämnda avhandlingarna från århundradets början, är det givet, 
att huvudstadens historia beaktades i det allmänna historiska 
sammanhanget av tidens vetenskapliga historieforskning.

Då något nytt källmaterial ej stod till buds och en arkeologisk E. Benzelius 
forskning i nutida, kritisk mening icke förefanns, är det givet, d- &- 
att denna tids hävdateckning icke kunde ge något väsentligt nytt.
Erik Benzelius d. y., vilkens levnad inföll under det slutande stor- 
maktstidevarvet och frihetstidens förra hälft, kännetecknades av 
en för tiden ovanligt kritisk blick. I hans lilla »Utkast till svenska 
folkets historia», som först efter hans död utgavs av sonen C. J. 
Benzelius år 17622, finnes dock om Stockholms uppkomst egent
ligen blott en kortfattad notis. Det heter där, att Stockholm an- 
lades år 1260 i konung Valdemars minderårighet av Birger jarl, 
som till åminnelse därav lät slå mynt med bild av »Stockholms
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tom».1 Under Knut Erikssons tid gjorde enligt Benzelius »est- 
lendame» (endast esterna nämnas) år 1188 ett härjningståg in i 
Mälaren och uppbrände Sigtuna, som därefter aldrig repade sig.1 2 * * * 
Händelsen sättes dock ej i relation till Stockholms uppkomst.

1 Ibid., SS. 192—193 2 Ibid., s. 176.
8 J. Wilde, Sueciæ historia pragmatica quæ vulgo jus publicum dicitur, 

Sthlm 1731.
* Ibid., s. 279.
8 J. Wilde, Sweriges beskrifna lagars grund, art och oprinnelse samt

ålder, omskiftelser och förnyelse, Sthlm 1736.
6 Ibid., s. 78.
7 Ibid., s. 79. — Wilde citerar här Messenius’ Scondia.
8 O. Dalin, Svea rikes historia, II, Sthlm 1750.

J. wnde. Den svensknaturaliserade kurländaren Jakob Wilde betecknade 
också en nyare kritisk riktning inom historievetenskapen och ut
övade ett stort inflytande. Företrädesvis ägnade han sig åt den 
svenska statsförfattningens och rättens studium, varvid han även 
ägnade sin uppmärksamhet åt Bjärköarätten och dess samband 
med Stockholm. I sitt år 1731 utgivna verk »Sueciæ historia 
pragmatica>8 nämner han, att vissa handelsplatser och speciellt 
Björkö (»Birkoe») haft en särskild lagstiftning. Dessa Birkarätts- 
stadganden hade genom Birger jarls försorg ordnats och bevarats 
till våra tider.*  I ett följande arbete går han utförligare in på 
denna fråga.6 Enligt hans framställning här ha ursprungligen 
alla handelsplatser, även av lantlig art, haft »birkerätt» eller 
»birkelag». Sedan landsköp förbjudits, ha dessa gamla rättsbe
stämmelser övergått till en ren stadslag.® Åldern på de till Wildes 
tid under namnet »Biarköalag» bevarade stadslagarna säger han 
dock vara oviss. Den av Hadorph utgivna anser han dock icke 
kunna vara äldre än Stockholms stad, då den måste antagas skri
ven för denna. Troligen har Birger jarl, menar Wilde, låtit redi
gera denna lag på grundval av den gamla Bjärköalagen och till- 
lämpat den på sin nya stad, som han grundlagt ungefärligen vid 
1200-talets mitt, sedan esterna förstört Sigtuna.7

Olof v. Dalin. Olof v. Dalin, som tagit intryck av Wildes kritiska metoder, 
sökte tydligen vid behandlingen av Stockholms uppkomsthistoria 
i sitt verk »Svea rikes historia»8 underkasta de gängse mening
arna i denna fråga en viss kritik. Han hyllade visserligen den 
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allmänna åsikten, att strategiska hänsyn varit utslagsgivande vid 
Stockholms anläggning. Men han insåg tydligen orimligheten i 
att fientliga infall i Mälaren vid 1100-talets slut eller under 1200- 
talets tidigaste år skulle först vid 1200-talets mitt ha förorsakat 
Stockholms anläggning. Då han alltjämt fasthöll den strategiska 
synpunkten, sökte han med riktig kritisk blick förklaringen i de 
politiska förhållandena på Birgers jarls egen tid. Hans förkla
ringsförsök här kan dock knappast kallas lyckat. Enligt Dalin 
var det nämligen det osäkra grannskapet av — tartarema i Ryss
land, som kom jarlen att besluta sig för anläggningen av en fast 
stad vid Mälarinloppet för att stävja »de östra folkens siöröfveri, 
som för detta stundom trängt sig in i hiärtat af Sverige».1 Dalin 
gör här ett föga lyckat försök att förena sin nya uppfattning med 
den traditionella om härjningståg av baltiska pirater i Mälardalen 
vid 1100-talets slut eller omkring år 1200.1 2 3 Han medger ju också, 
att dessa härjningar, som stundom skett, ägt rum »för detta», 
d. v. s. tidigare. Att döma av Dalins kronologiska marginalrubri- 
ker synes han anse Stockholms grundläggning ha skett år 1254, 
ehuru platsen först efter några år eller år 1260 tillväxt så, att den 
förtjänade namnet stad.8 Han gör i detta sammanhang en utred
ning av de dåvarande topografiska förhållandena på platsen.4 * * *

1 Dalin, a. a., s. 229.
2 Under året 1188 har Dalin en rätt utförlig skildring av Sigtunas för

störing, utbroderad på till Erikskrönikans och annalernas kortfattade uppgif
ter återgående andra- och tredjehandskällor. Anfallet hade enligt Dalin skett 
genom en »talrik» flotta, bestående av »estiska, ingriska, carelska, kurländska 
och ryska fartyg» (Dalin, a. a., ss. 150—152). — överfallet och mordet på 
Jon jarl förlägger Dalin däremot till år 1218. Jarlen uppger han vara »den 
gamle jarlen Jon Knutson, Birger Brosas frände och Folke Jarl den tiockes 
soneson» (Dalin, a. a., s. 179).

3 Dalin, a. a., s. 230.
4 Han uppehåller sig därvid även vid namnet Stockholms etymologi (s. 229; 

jfr nedan s. 53 f.). Beträffande Kidiaskär, som annars ansetts vara Riddarhol- 
mens gamla namn, förmenar Dalin det hellre ha varit Helgeandsholmen, då 
man därifrån haft lättare att spänna järnkedjorna över Norrström. Dalin var
här bunden vid den traditionella tolkningen av det gamla namnet på Riddar-
holmen, ehuru han på ett för den nyare, kritiska historieuppfattningen typiskt
sätt söker rationellt lösa namnfrågan. På rätt väg är han däremot, när han
hemställer, om icke »Kidia-skiär», uppkallats »af Kid eller getter, som man
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Närmast i anslutning till Wilde uppger Dalin, att Birger jarl gav 
den nya staden »friheter och lagar», som hämtades från Sveriges 
gamla bjärköarätter. På grund härav ökades allt kraftigare Stock
holms betydelse som ett handelscentrum för hela riket, vilket, 
säger Dalin, kanske blev lika avgörande för Sigtunas nedgång 
som förstörelsen år 1188.1

Anders af Anders af Botin hyllade den gängse åsikten, att Birger jarl till 
Botin. Bjälbo anlagt Stockholms stad och befästning.2 I sin biografi 

över jarlen ansåg Botin, att efter esternas förhärjande av Sigtuna 
år 1187 så småningom en bosättning skett på platsen för Stock
holm, ehuru ännu år 1218 ett anfall skett av esterna mot Mälar
stränderna, varvid »Johan Folk-unge» ihjälslagits på Askanäs.8 
I ett något senare arbete framställer han dock den meningen, att 
efter Sigtunakatastrofen »husvilla borgare» slagit sig ned på plat
sen för det senare Stockholm, då ett fiskeläge.4 Av detta gjorde 
de »en liten köping»? Han framhåller dock anläggningen som 
obetydlig och blott »en öppen ort utan all befästning»? Birger 
jarl var sålunda enligt Botin Stockholms verklige grundläggare.

ditsläpt» (a. a., s. 230). Helt riktigt påpekar också Dalin, att »det lilla rund
tornet, som än står vid norra stranden på Riddarholmen» (det nuvarande 
s. k. Arkivtornet) icke härstammar från Birger jarls tid, såsom »en saga har 
warit bland folket» (s. 231).

1 A. a., s. 234.
2 [Anders af Botin:] Stora och namnkunniga svänska mäns lefverne. 

Om Birger jarl till Bjälbo, Sthlm 1754, s. 149 ff.; Anders af Botin, Ut
kast till svenska folkets historia, Femte tid-hvarfvet, Sthlm 1761, s. 393.

3 A. a., ss. 153—154. — I ett senare arbete, »Svenska folkets historia», II, 
Sthlm 1792, utgivet två år efter författarens död, uppger Botin, att esterna 
härjade Sveriges kuster under Knut Erikssons regering, i synnerhet under 
åren 1187 och 1188. Botin har här gjort ett originellt försök till kompromiss 
i anslutning till källornas bristande överensstämmelse i fråga om dateringen 
på denna punkt. I samma arbete (s. 96) påstår Botin, att ester, kareler och 
ingrer år 1217 gjort ett infall i Mälaren, varvid folkungen Johan Knutsson 
dödats.

4 Anders af Botin, Utkast till svenska folkets historia, Femte tid-hvarfvet, 
ss. 392—393.

8 Dens., Utkast till svenska folkets historia, Fjerde tid-hvarfvet, Sthlm 
1760, s. 168.

6 Dens., Svenska folkets historia, II, Sthlm 1792, s. 77.
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Orsaken till anläggningen anser han ha varit strategiska skäl: 
skydd mot esters och andra hedningars angrepp? Botin medger 
tydligen, att hela anläggningen kan förefalla väl stort anlagd för 
att blott avvärja anfall av en hop lösa pirater, men han kan icke 
finna någon annan anledning till Stockholms grundläggning. Han 
anser det nämligen uteslutet med tanke på de primitiva tidsför
hållandena, att kommersiella skäl varit avgörande för stadsanlägg- 
ningen? I fråga om namnet Stockholm vill han icke yttra sig, 
då han anser »etymologiske gissningar» subjektiva och tämligen 
värdelösa?

I diskussionen om Stockholms uppkomst kan Sven Lagerbring s. Lagerbring. 
sägas i viss mån anknyta till Botin men hävdar mera bestämt den 
meningen, att Stockholm verkligen anlagts av konung Knut Eriks
son. Lagerbring är den förste, som mera medvetet framställer 
denna nya grundläggningsteori. Sina åsikter om Stockholms upp
komst framlägger Lagerbring särskilt i sitt verk »Swea rikes hi
storia»? Utgångspunkten för Lagerbrings mening härvidlag är 
Visbyannalemas uppgift om Stockholms anläggning efter Sigtu
nas förstörelse? Den senare händelsen daterar han till något av 
åren 1187 ochi 1188 — tydligen i osäkerhet inför annalernas bris
tande överensstämmelse på denna punkt? Episoden om Jon jarl 
förlägger Lagerbring till det tidigare 1200-talet utan angivande 
av bestämt datum men tydligen till inemot år 1220 (han låter de

1 [Anders af Botin], Om Birger jarl till Bjälbo, s. 155.
2 Ibid., ss. 156—157. 3 Ibid., s. 159.
4 S. Lagerbring, Swea rikes historia ifrån de äldsta tider til de när- 

warande, II, Sthlm 1773.
3 Ibid., ss. 203—204 samt not 3, s. 204.
6 Ibid., s. 204, not 1. — Lagerbring uppger, att denna våldsgärning förövats 

av »ryssar, estlänningar och andra» (a. a., s. 202). Han anser dock tydligen, 
att esterna varit de mest framträdande vid detta tillfälle (a. a., s. 203). Jfr 
Lagerbrings uppgift, a. a., s. 325: »Från Östra kanten förspordes ej heller nå
gon uppenbar fiendtlighet, icke destomindre föröfwades då och då något röf- 
weri af Estländerne inom Sweriges gräntser. Intet finner man, at någon 
ordentelig Krigshär från Estland ofredat Swenska Stränderna alt sedan Sig
tuna af dem blifwit förstörd år 1188. Det oaktat hafwe likwäl röfware då 
och då trängt sig in i Swenska Skären och gjort öfwerwåld». Lagerbring 
åsyftar här förhållandena under 1200-talets början.
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angripande vara ester).1 Efter Sigtunas förstöring hade man så
lunda under Knut Erikssons tid börjat anlägga Stockholm, men 
först med Birger jarl till Bjälbo igångsattes på allvar och i stor 
stil ett kraftigt befästande av platsen, vilket skulle ha skett om
kring år 1260? Man har anfört detta datum, säger Lagerbring, 
icke därför, att befästningen skulle ha skett just det året, »ty så
dana anläggningar fullbordas intet på et år», utan därför, att vid 
denna tid ett allmänt lugn rådde i landet, gagneligt för detta 
jarlens företag? Lagerbrings beskrivning av befästningsanlägg- 
ningen återgår till den hos Olaus Petri lämnade skildringen, vil
ken Lagerbring dock citerar efter Laurentius Petri och Messenius. 
Han anser det vidare som mycket sannolikt, att större delen av 
stadens grund jämte Norrmalm och Ladugårdslandet tidigare 
hört till Solna socken. Beträffande namnet Stockholms etymologi 
anser han det vara »et onödigt bekymmer» men anför dock vissa 
gängse tolkningsförsök. Möjligen kan Palmskiöld ha rätt, säger 
Lagerbring, då han uppger, att Birger jarl år 1255 givit Stockholm 
privilegier, ty detta kan ju ha skett före jarlens på allvar igång
satta befästningsarbeten, och redan på konung Knut Erikssons 
tid hade man ju f. ö. påbörjat stadens anläggning?

1 Ibid., s. 327. 3 Ibid., s. 489. 8 Ibid., s. 490. 4 Ibid., 491.
8 Jfr G. Bolin, Stockholms hävdatecknare förr och nu, ss. 101—102.
6 J. Elers, Stockholm, 1—4, Sthlm 1800—1801.

Det intresse för Stockholms historia, som förefanns inom den 
historiska forskningen, och icke minst, som ovan nämnts, tog sig 
uttryck i akademiska avhandlingar över speciella, stockholms- 
historiska ämnen, existerade också i vidare kretsar, framför allt 
helt naturligt i huvudstaden. Detta intresse, som är särskilt märk
bart mot slutet av 1700-talet, tog sig även uttryck i en samlare- 
verksamhet på det stockholmshistoriska och stockholmstopogra- 
fiska området samt i planen på utgivandet av större, samman
fattande arbeten på samma område?

j. Elers. I viss mån förverkligades dessa planer i det verk i fyra delar, 
som Johan Elers utgav åren 1800 och 1801 och som blott bar det 
signifikativa namnet »Stockholm»? Skildringen är i de två första 
delarna och delvis den tredje rent topografiskt disponerad efter 
stadsdelar etc. I den tredje delen ingår även en allmän avdel
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ning, berörande de administrativa förhållandena, vartill sluter sig 
den fjärde delen, som är helt ägnad åt stockholmska institutioner 
och deras historia. Den första delen inledes av ett kapitel, >Om 
Stockholms stads första anläggning», vars tre första underavdel
ningar äro ägnade åt Stockholms uppkomsthistoria i egentlig me
ning. Elers börjar med konung Agne och refererar enligt kända 
mönster platsens fornhistoria, varefter han diskuterar namnet 
Stockholm för att till sist sysselsätta sig med frågan om stadens 
grundläggning. Av handskrivna källor, avskriftssamlingar o. d. 
har han egentligen blott använt Peringskiölds Holmia illustrata 
och möjligen de Stockholm behandlande delarna i Palmskiölds 
stora samling, som tydligen i flera fall, ehuru icke alltid citerad, 
varit en viktig källa i hans arbete som helhet. I övrigt bygger 
Elers’ framställning framför allt på tryckta arbeten av Messenius, 
Grundel, Björner, Botin och Murberg.

Beträffande dateringen av Stockholms grundläggning har 
Elers ingen bestämd åsikt, men då han funnit de flesta daterings- 
försöken hänföra sig till tiden 1250—1260, anser han tydligen 
försiktigast att som datum för grundläggningen sätta »medeltalet 
1255», vilket år staden skulle ha fått sina första privilegier på 
grundval av den gamla svenska »Björkö-rätten» eller »Byarka- 
lag», som även legat till grund för den genom Birger jarls för
sorg utarbetade stadslagen1 — en konfusion av olika författares 
uppgifter och hypoteser, som är karaktäristisk för Elers. I an
slutning till Botin uppger han, att efter esternas anfall på Sig
tuna år 1187 en »stor del» av denna stads olyckliga borgare be
givit sig till »Stockholmen», där de grundat en liten köping. Som 
detta skedde under konung Knut Eriksson, son till Erik den 
helige, »Rikets patron och äfven Stockholms i synnerhet», skulle 
detta kunna förklara, att S. Eriks bild förekommer i Stockholms 
vapen, menar Elers — i okunnighet om det sakförhållandet, att 
stadens äldsta sigill icke innehåller Eriksbilden. Även om början 
till en bebyggelse av Stockholm sålunda skulle ha skett redan 
under Knut Erikssons tid, har dock, anser Elers, först med Birger 
jarl till Bjälbo en verklig befästad stadsanläggning kommit till 
stånd, starkare »än de stockar och kädjor, som så ofta förut blif-

1 Elers, a. a., I, s. 7.
3 G. Bolin
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vit brutne och föracktade».1 Vid skildringen av denna befäst- 
ningsanläggning bygger Elers på Messenius’ Sveopentaproto- 
polis.

1 Elers, a. a., s. 9.
2 Det av Nils Lundequist utgivna verket »Stockholms stads historia 

från stadens anläggning till närvarande tid», 1—3, Sthlm 1828—1829, är blott 
ett sammandrag av Elers’ arbete. Den tredje delen, utgiven av N. W. L u n d e- 
quist, omfattar »de sista trenne decenniernas historia, från 1798 till och med 
1828». Denna del har alltså ett mera självständigt värde. Likaså bygger R. R. 
Ferlin i sin handbok »Stockholms stad i juridiskt, administrativt, sta
tistiskt och borgerligt hänseende», 1—3, Sthlm 1858, för tiden intill år 1800 
så gott som uteslutande på Elers.

3 E. M. Fant, Utkast til föreläsningar öfver svenska historien. Första
stycket, Uppsala 1803.

* Ibid., s. 88. 8 Ibid., s. 97.

Största värdet i Elers’ arbete ligger i den mångfald uppgifter 
av historisk eller topografisk art, som han lämnar på åtskilliga 
områden, och vilket gjort, att hans verk ännu in i våra dagar 
varit en ganska ofta anlitad källa. Hans bristande kritik nöd
vändiggör dock alltid en kontroll av hans uppgifter, och numera 
måste hans verk sägas vara till stora delar föråldrat. Dess bety
delse är dock likväl alltid att under nära ett århundrade — eller 
närmare bestämt till år 1897, då Stockholms stadsfullmäktige 
läto utgiva det stora verk, som likt Elers’ också blott bar namnet 
Stockholm — ha utgjort det enda omfattande arbete i sitt slag, 
som utförligt behandlade huvudstadens topografi och historia.1 2 3 

E. M. Fant, i sitt kortfattade »Utkast till föreläsningar öfver svenska histo
rien» anslöt sig Erik Mikael Fant närmast till den av Lagerbring 
framställda åsikten rörande Stockholms uppkomst.8 Fant anser, 
att efter esternas infall i Mälaren år 1187 Stockholm börjat byg
gas.4 Han menar vidare, att Stockholms befästande skedde år 
1260, varigenom rikets inre delar skyddades för de »strofverier, 
estländarene förut öfvat i Mälaren».5 Den bristande överensstäm
melsen i dessa Fants uppgifter blir genom knappheten i hans 
framställningssätt ännu märkbarare.

Den speciella stockholmshistoriska litterära alstringen är un
der 1800-talets förra hälft icke av större betydelse vare sig kvali
tativt eller kvantitativt. Några nämnvärda akademiska lärdoms
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prov på det stockholmshistoriska området äro ej att anteckna 
under 1800-talet.1 En och annan specialundersökning såg dagen 
såsom det av J. A. A. Lüdeke år 1823 vid Tyska kyrkans åter- 
öppnande utgivna arbetet »Denkmal der Wieder-Eröffmmg der 
Deutschen Kirche», ett slags »predikan» på 650 sidor, som i 
själva verket är en historik över Tyska kyrkan och församlingen 
i Stockholm med historiska utvikningar utöver ramen, innehål
lande ett vimmel av uppgifter, ofta grundade på studiet av pri
märkällor. C. F. Rothlieb utgav år 1822 en vidlyftig beskrivning 
av Riddarholmskyrkan och redigerade åren 1824—1831 »Stock
holms tidning», som ägnade en livlig uppmärksamhet åt huvud
stadens historia och topografi i en mängd artiklar och uppsatser 
av mera populär natur. Litteratören C. F, v. Burghausen utgav 
år 1842 första bandet av arbetet »Stockholm, dess topografi och 
historia». Senare delen, som tydligtvis skulle ägnas det topogra^ 
fiska, utkom aldrig, väl till följd av författarens snart inträffade 
död (1844). Förlusten är också ringa, ty hans arbete är ytterst 
osjälvständigt, okritiskt och planlöst, trots att den intresserade 
stockholmssamlaren, garvareåldermannen Jakob Westin till Burg
hausens förfogande »upplåtit sitt rika bibliothek». Lika obetyd
ligt är det lilla av T. C. Rudbeck år 1855 utgivna arbetet »Stock
holm. Skildring af hufvudstadens historia...» etc.1 2 3

1 Om man frånser exempelvis den medicinsk-historiska avhandlingen av 
J. V. Broberg Om pesten i Stockholm 1710, Sthlm 1854 (ny uppl. 1879).

2 Om de av Lundequist och Ferlin utgivna verken se ovan s. 34, not 2.
3 A. Fryxell, Berättelser ur swenska historien, 2, Sthlm 1826, ss. 54—55.

I övrigt uppmärksammade den dåtida svenska hävdaforsk- a. Fryxeii. 
ningen Stockholms historia i det allmänna tidshistoriska sam
manhanget och berörde givetvis också Stockholms uppkomst
historia, även om uppfattningen här var tämligen traditionell och 
föga av nya synpunkter framkom. I sina »Berättelser ur svenska 
historien» har Anders Fryxell även ett litet kapitel »Birger jarl 
anlägger Stockholm».8 Det är hållet i en folklig ton och hän- 
syftar på de »många gamla sägner», som finnas om Stockholms 
uppkomst och av vilka Fryxell anför visan om Strängnäsbisko- 
pen och fiskaren samt sägnen om Sigtunastocken. Härefter be
rättar Fryxell i korthet om Birger jarls befästningsarbeten på
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Stadsholmen, vilka avsågo att »utstänga alla wikingar ur Mä
laren».1

1 Ibid., s. 55. — I samma arbete, s. 32, omtalar Fryxell esternas härjningar 
i Mälaren under konung Knut Erikssons tid, då Sigtuna blev »helt och hållet 
förstörd och förvandlad till en stenhop». De flesta av dess invånare slogo sig 
nu ned i Stockholm, som började bebyggas, och vars befästande man genom 
esternas angrepp till slut fann nödvändigt.

2 E. G. G e i j e r, Svenska folkets historia. Första delen, Örebro 1832, s. 180.
3 À. M. Strinnholm, Svenska folkets historia från äldsta till närva

rande tid, Fjerde bandet, Sthlm 1852. — Genom att Visbyannalerna år 1818
utgåvos i första bandet av Scriptores rerum svecicarum kom säkerligen
ovannämnda uppgift att mera observeras.

* Ibid., s. 485.

E. Q. ûetjer. G ei jer hyllar i sitt arbete »Svenska folkets historia»1 2 3 den upp
fattning, som redan på 1700-talet gjort sig gällande, enligt vilken 
Birger jarl anlagt Stockholm, även om en viss bebyggelse skett 
redan efter Sigtunas förstöring år 1187, vilken Gei jer f. ö. låter 
ske genom »finske sjöröfvare». Birger jarl lät nu befästa Mälar- 
inloppet mot »finnarnes sjöröfveri», vilket Gei jer anser ännu vid 
denna tid hava kraftigt florerat. Enligt Olaus Petri omgavs Stock
holm med tom och murar, säger Geijer. »Men dessa murar ha 
varit af trä», fortsätter han, »liksom de, med hvilka staden ännu 
år 1317 omgafs, såsom synes af en anteckning i Script. Rer. Suec., 
T. I, sect. 1, p. 56». Någon närmare motivering för detta sitt 
påstående lämnar dock icke Geijer.

A. M. strinn- Liksom Geijer har Strinnholm — vilket ju även forskare tidi- 
AoZm. gaj-e gjort — uppmärksammat Visbyannalernas uppgift om Stock

holms anläggning efter Sigtunas förhärjande år 1187.8 »Hvilken 
tillfällighet eller hvilken tanke ledde till Stockholms första be
byggande och anläggning af stad derstädes, är svårt att med viss
het säga», menar dock Strinnholm.4 * * * Att invånare från Sigtuna 
eller andra orter skulle ha slagit sig ned på en obefästad plats vid 
det för fientliga anfall så utsatta Mälarinloppet, anser han dock 
uteslutet. Av urkunder från år 1252, då konung Valdemar, Birger 
jarl och ärkebiskopen vistades i Stockholm, förefaller det, säger 
Strinnholm vidare, som om platsen då nått en viss utveckling i 
fråga om bebyggelsen. Han anser det uteslutet, att en stads- och 
befästningsanläggning kunnat äga rum under Birger jarls riks



föreståndareskap» då de inre politiska oroligheterna togo jarlens 
uppmärksamhet i tillräckligt anspråk. Emellertid hänvisar Strinn- 
holm till rimkrönikans uppgift om Birger jarl som grundläggaren 
av Stockholms stad och borg. Efter Sigtunas förstöring och nya 
estniska angrepp har man tydligen på allvar måst taga itu med för- 
svarsanordningar på platsen, i vilkas skydd köpmän och andra 
börjat slå sig ned. Birger jarl, som insåg platsens stora vikt och be
tydelse, utvecklade dessa försvarsanordningar till verkliga, omfat
tande befästningar.1 Strinnholm synes sålunda förutsätta, att re
dan vid 1100-talets slut eller omkring år 1200 vissa anordningar 
i försvarssyfte vidtagits på platsen för den senare staden Stock
holm, men att först med Birger jarl en verklig, befästad stads- 
anläggning kommit till stånd. »Hurudan början af dess befäs
tande varit före Birgers tid, och huru mycket han deraf utfört, 
kan icke med någon visshet bestämmas», förklarar dock Strinn- 
holm.2

Också enligt honom var det strategiska syftet huvudändamålet 
med Birger jarls anläggning i Stockholm. Men även platsens i 
handelsavseende utmärkta läge vid en Östersjövik och vid inlop
pet till Mälaren med den utomordentligt betydelsefulla bygden 
däromkring måste ha bidragit till jarlens igångsättande av sitt 
företag, framhåller Strinnholm, som anser det naturligt, att jarlen 
tänkt sig en efterträdare till Sigtuna med dess tidigare blomst
rande Östersjöhandel.8 Härav kan man också förklara platsens 
hastiga uppblomstring, menar Strinnholm, som visar vaken blick 
för Birger jarls handelspolitiska förutseende och anför hans för
bindelser med Lybeck, Hamburg och England samt påpekar hans 
uppmuntrande av de främmande köpmännen, vilkas kunskaper 
och resurser han sökte draga nytta av. Strinnholm kommer även 
in på frågan om Bjärköarätten. Han anser denna ursprungligen 
ha varit avsedd för Stockholm, men då rätten tydligen förutsätter 
ett stadium av en viss administrativ utveckling (rådsförfattning 
etc.), anser Strinnholm det föga troligt, att Stockholm redan från 
första början av Birger jarl erhållit en så beskaffad stadslag. I 
stället anser han, att utvecklingen gått därhän, att i Stockholm 

1 Ibid., ss. 486—487. 2 Ibid., s. 489. 8 L. c.
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från början gällande ordningsstadganden vidare utbildats och 
sammanfattats i Bjärköarätten.1

1 Strinnholm, a. a., ss. 496—497.
2 C. T. Odhner, Bidrag till svenska städernas och borgareståndets histo

ria före 1633, Uppsala 1860, ss. 14—15. — Odhner citerar här (s. 15, not 1) 
Visbyannalernas bekanta uppgift om Stockholms anläggning efter Sigtunas 
förstöring.

8 C. T. Odhner, a. a., s. 17. — Jfr D e n s., Bidrag till svenska stadsförfatt
ningens historia, Uppsala 1861, s. 9. På sistnämnda ställe säger Odhner:
»Sannolikt har denna (sc. Bjärköarätten) ej blivit utarbetad förr än vid Up- 
landslagens utfärdande, ty det var efter landslagen som stadsrätten måste
lämpas. Dervid har man företagit sig att först upprätta en dylik för Stock
holms stad såsom den mest betydande, för att sedermera göra behöfliga för
ändringar och tillägg, då densamma skulle tillämpas för andra landskapers 
städer.»

* C. T. Odhner, Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks historia för 
skolans högre klasser, Sthlm 1869 (första upplagan).

c. T. Odhner. Den förste, som egentligen gjorde det svenska stadsväsendets 
historia och särskilt de svenska städernas författningshistoria till 
föremål för en mera ingående undersökning, var C. T. Odhner. 
I sin gradualavhandling anser han tvenne omständigheter vid 
1100-talets slut av stor vikt för det svenska stadsväsendets utveck
ling, nämligen Lybecks första privilegier i Sverige genom konung 
Knut Eriksson samt Stockholms första framträdande efter Sig
tunas förstöring år 1187.1 2 * Stockholm blev snart Sveriges vikti
gaste handelsplats genom sitt gynnsamma läge både för inrikes- 
och utrikeshandeln, framhåller Odhner, som tillägger, att här 
infördes den första egentliga stadsförfattningen. Beträffande 
Bjärköarätten anser Odhner, att den icke är att betrakta som en 
nyskapelse utan som en redigering av redan bestående rättsstad- 
ganden och troligen utgivits i samband med Upplandslagens kodi- 
fiering år 1295.8 Såsom av Odhners yttrande på annat ställe fram
går, slöt han sig till den i närmast föregående tid utbildade me
ningen, att en viss anläggning skett på platsen för det senare 
stadssamhället Stockholm redan snart efter år 1187, men att se
dermera först med Birger jarl en verkligt kraftig utveckling kom
mit till stånd. I sin bekanta lärobok i Sveriges, Norges och Dan
marks historia4 * * * uppger han nämligen, att den enda händelse av 
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vikt i Knut Erikssons historia var ett anfall av hedniska sjörö
vare, »förmodligen kareler och ester», år 1187, varvid Sigtuna 
uppbrändes. Därefter insåg man vikten av Mälarinloppets för
svar, varför ett fäste anlades på Stockholmen, där snart den stad 
växte upp, »som efter hundrafemtio år var Sveriges hufvudstad».1 
Med Folkungatiden skedde ett uppsving för de svenska stadssam
hällena, där Stockholm nu, enligt Odhner, »genom Birger jarls 
omvårdnad höjde sig till betydenhet både såsom köpstad och 
stark befästning».2

De kritiska strömningar, som gjorde sig gällande inom historie
vetenskapen under 1800-talets lopp, grundade på nya metoder, 
sopade bort åtskilligt stoff, som av gammal tradition ansetts hi
storiskt pålitligt. På det begränsade område, som utgjordes av 
den stockholmshistoriska forskningen, medförde detta, att man 
nu antingen helt utelämnade eller blott som sagor betraktade de 
hittills återgivna olika episoderna i Stockholms förhistoria. Sta
dens historia låter man nu i allmänhet börja med Birger jarls 
stadsgrundläggning vid 1200-talets mitt, ehuru även Visbyanna- 
lemas uppgift om Stockholms anläggning efter Sigtunas förstö
ring år 1187 emellanåt beaktas. Av stor vikt var även publice
randet av det medeltida källmaterialet i »Scriptores rerum sued- 
carum» och ^Svenskt diplomatarium* , varigenom primärmate
rialet på ett helt annat sätt än förut gjordes tillgängligt för forsk
ningen. Språkvetenskapens utveckling i modern riktning, fram
för allt i en ny gren av densamma, ortnamnsforskningen, blev 
även av stor betydelse. Av utomordentlig vikt blev den storartade 
utveckling, som den arkeologiska vetenskapen genomgick, yilket 
framkallade ett särskilt intresse för det kulturhistoriska studiet. 
I flera fall betecknar 1870-talet ett genombrott, vilket blev av be
tydelse även för den stockholmshistoriska forskningen.

Typiskt för intresset på detta sistnämnda område är det av 
J. Mankeli år 1874 utgivna arbetet »Stockholm i fordna dagar», 
innehållande kartor, bilder och text — den första stockholms
historiska bildatlasen (ny upplaga år 1877). Ungefär samtidigt, 
år 1875, utgavs i Historiskt bibliotek8 Messenius’ Stockholmskrö-

1 Ibid., ss. 46—47. 2 Ibid., s. 52. 3 Se ovan s. 18, not 1.
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nika, varjämte Hans Hildebrand år 1876 påbörjade utgivandet av 
Stockholms medeltida stadsböcker, där början skedde med Stock
holms jordebok för åren 1420—1474. Året efter, 1877, utkommo 
de två första banden av det stort anlagda verket »Sveriges historia 
från äldsta tid till våra dagar», omfattande Sveriges historia till 
år 1521, varefter de återstående fyra banden utkommo i rask 
följd under de närmaste fyra åren. Epokgörande blev ju slut
ligen det väldiga verket »Sveriges medeltid, kulturhistorisk skild
ring», som Hans Hildebrand år 1879 började utge.1

1 Det är mot bakgrunden av denna livliga historiska verksamhet, som man 
bör se det av Claes Lundin och August Strindberg författade kul
turhistoriska arbetet »Gamla Stockholm... Anteckningar ur tryckta och otryckta 
källor», vilket började utgivas år 1880 och år 1882 förelåg avslutat. Som 
författarna i förordet framhålla har deras avsikt icke varit att skriva en 
Stockholms stads historia utan endast lämna underhållande och instruktiva 
skildringar från olika sidor av stadens dagliga liv i äldre och nyare tider. 
Arbetet är erkännansvärt som det första och ännu i dag det enda i sitt slag. 
— Ett annat uttryck för det stigande stockholmshistoriska intresset är det 
av Chr. Eichhorn utgivna bildverket »Bilder från gamla Stockholm, 
valda och beskrifna», som utkom åren 1887—1889.

’ Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, I, Sveriges hednatid samt 
medeltid, Förra skedet, från år 1060 till år 1350 af Oscar Montelius, 
Sthlm 1877.

* Så skriver Montelius namnet: a. a., s. 388 (i not 1, ibid., heter det: »Stock
holm betyder troligen detsamma som Stäkeholm, eller en genom pålverk 
skyddad holme»).

« Ibid., s. 388.

o. Montelius. I första bandet av det ovannämnda verket »Sveriges historia 
från äldsta tid till våra dagar»2, vilket som nämnts utkom år 1877 
och behandlar tiden till år 1350, har O. Montelius behandlat frå
gan om Stockholms uppkomst i det allmänna historiska samman
hanget. Han ansluter sig närmast till den åsikt, som förut utta
lats senast av Odhner och enligt vilken man har att räkna med 
ett samhälle på Stockholmen3 strax efter Sigtunas förstöring år 
1187, där ett fäste troligen anlagts och en stad så småningom 
växte fram till rikets huvudstad.4 Beträffande Birger jarls stads- 
anläggning säger Montelius, att rimkrönikan väl framställer jar- 
len som grundläggare av Stockholm, men att staden otvivelaktigt 
är äldre, då den »enligt en gammal anteckning, trovärdigare än
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rimkrönikan» började byggas redan vid 1100-talets slut. Att sta
den fanns till under jarlens regering visa brev från år 1252. 
Sannolikt, fortsätter Montelius, infaller dock stadens uppblomst- 
ring under Birger jarls tid, även om samtida urkunder icke ge 
bevis för att han verkat särskilt för Stockholms utveckling.1

1 Ibid., s. 411.
2 Hans Hildebrand, Sveriges medeltid. Kulturhistorisk skildring 

Första delen, IV, Sthlm 1884.
8 A. a., ss. 402—403.
4 Sveriges historia intill tjugonde seklet, Andra afdelningen, Medeltiden, af

Hans Hildebrand, Sthlm 1905, s. 138.
8 Ibid., s. 108.

Hans Hildebrand yttrar sig i sitt stora verk om Sveriges medel- H. Hildebrand. 
tid mera reserverat i frågan om tiden för staden Stockholms upp
komst.1 2 * Han anser läget vara utmärkt, ja, så gynnsamt, att man 
med all rätt kunde förvåna sig över att icke för länge sedan en 
stad här uppstått, om man icke visste, att man i forna oroliga ti
der drog sig för att anlägga en stad vid ett så utsatt läge som 
det vid Mälarens utlopp i Saltsjön. En stad kunde därför icke 
anläggas här, förrän holmen erhållit en stark befästning. Denna 
var visserligen nödvändig till det uppväxande samhällets skydd, 
säger Hildebrand, men han anser dock den egentliga orsaken till 
stadens uppkomst vara det samfärdseln gynnande läget. Äldre hi
storiska källor uppge än Knut Eriksson, än Birger jarl d. y. som 
grundläggaren av Stockholm, framhåller Hildebrand, som dock 
anser, att medel saknas till kontroll av dessa uppgifter, varför 
han icke fäller en avgörande dom i denna fråga. Det enda säkra 
är, säger han, att Sveriges konung och rikets föreståndare, Val
demar och hans fader, sommaren 1252 utfärdade brev, som äro 
daterade i Stockholm.8 — Ännu långt senare hävdar Hildebrand 
samma mening: i vilken mån Birger jarl d. y. delar äran med 
konung Knut Eriksson som grundläggaren av staden Stockholm, 
kan icke nu avgöras, säger han.4 Han medger dock möjligheten 
av att sagde konung kunnat anlägga försvarsverk på »Stockhol
men», sedan en estnisk (kurs, av mig) flotta år 1187 förhärjat 
Sigtuna. I skydd av dessa försvarsverk måste en stad snart ha 
uppstått på grund av platsens utmärkta läge och kommunika
tioner.5 *



42

K. Hildebrand. Âr 1897 offentliggjordes den första utförliga moderna skild*  
ringen av huvudstadens historia. Dess författare var Karl Hilde
brand, som på 137 sidor i kapitlet »Stockholm, Sveriges hufvud- 
stad» ansvarade för den historiska delen av verkets uppgift.1 In
ledningsvis berör Hildebrand även frågan om Stockholms upp
komst, vilket sker knapphändigt men kritiskt försiktigt med an
slutning till de senare åsikterna rörande problemet men utan nå
got understrykande av Birger jarls insats. Det heter blott, att 
efter fientliga flottors infall i Mälaren på 1100-talet ett behov 
uppstod att sätta ett lås för Mälaren. Platsens utmärkta läge för 
handel till lands och sjöss framhålles likaledes av Hildebrand, 
som anser, att sålunda tvenne omständigheter gynnade stadens 
grundläggning och blomstring. Något årtal för grundläggningen 
kan ej fastslås, påpekar Hildebrand, men när Birger jarl och 
konung Valdemar utfärdade brev i Stockholm år 1252, hade 
staden säkerligen funnits till någon tid.2

Det till 1897 års Stockholmsutställning utkomna lilla samlings
verket »Stockholm under Medeltiden och Vasatiden»8 inledes med 
en kritisk kort överblick av frågan om Stockholms uppkomst. 
Flera försök till datering ha gjorts utan definitiva resultat, på
visas det, men det enda vissa är, att Stockholm nämnes första 
gången som dateringsort sommaren 1252. Troligen med stöd av 
dessa brev och Erikskrönikan ha därför Stockholms tidigare hi
storieskrivare framhållit Birger jarl som grundläggare av staden 
och som dess första privilegiegivare. Intet bevis till bestyrkande 
av detta påstående förefinnes dock, och sannolikast är, heter det, 
att orten redan före 1200-talets mitt började få ett mera stads- 
liknande utseende. Lika litet kan det bevisas, att flyktande bor
gare från det år 1187 härjade Sigtuna slagit sig ned på platsen 
för det senare Stockholm och givit anledning till dess uppkomst.4

1 Stockholm, Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af Allmänna 
konst- och industriutställningen 1897 enligt beslut af Stockholms stadsfull
mäktige. Utgifvare E. W. Dahlgren, Sthlm 1897, I, s. 63 ff.

2 Ibid., ss. 63—64.
8 Stockholm under Medeltiden och Vasatiden. Kort framställning af Hans 

Hildebrand, Fredrik Lilljekuist, Gustaf Vpmark och F. U. Wrangel, Sthlm 1897.
* Ibid., ss. 1—2. — Troligen är Hans Hildebrand författare till detta inled

ningskapitel.
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Omkring år 1900 rådde ett livligt intresse för huvudstadens 
historia.1 Även den mera lokal-topografiskt betonade historiska 
Stockholmsforsknigen tog ny fart.1 2 Vid sekelskiftet var historie
forskningen i stort sett enig i fråga om problemet rörande Stock
holms uppkomst. Stadens mer eller mindre mytiska förhistoria 
hade man lämnat, å sido, men även beträffande den egentliga 
uppkomsthistorien hade man intagit en reserverad, kritisk stånd
punkt, resignerande inför omöjligheten att bestämt avgöra i vad 
mån stadens uppkomst sträckte sig tillbaka till tiden före eller 
efter år 1200. I det allmänna medvetandet intog dock Birger jarl 
alltjämt i det stora hela ställningen som den traditionelle grun
daren av staden Stockholm.

1 I bredare kretsar säkerligen närt av den åskådliga bild av -det forna
Stockholms utseende i ett centralt stadsparti, som under 1897 års stora Stock
holmsutställning framvisades i dess avdelning >Gamla Stockholm».

3 En förtjänstfull forskare på detta område var F. U. W r a n g e 1, särskilt 
genom sitt verk »Stockholmiana» I—IV (Sthlm 1902—1905, ny upplaga 1912; 
del V tills, med N. östman, Sthlm 1916).

3 I »Varia», 10:de årg., 1907, Sthlm 1907, ss. 65—74.

I längden blev dock denna historieforskningens reserverade håll
ning inför problemet om Stockholms uppkomst icke tillräcklig 
för den mening, som mer eller mindre medvetet utgick från den 
synpunkten, att den traditionella uppfattningen av huvudstadens 
uppkomst återgick till källor, Erikskrönikan o. a., vilka återgåvo 
en kanske väl tidsbetonad syn på det ifrågavarande problemet 
och för ensidigt framhävde de strategiska hänsynen. För denna 
mening var det nödvändigt att ändock i så vetenskaplig form 
som det spröda materialet medgav besvara frågan om orsaken 
till och tidpunkten för Stockholms uppkomst. Man sökte därför 
på nya vägar avvinna problemet en ny belysning. Under 1900- 
talets fortsättning har diskussionen på denna punkt blivit allt liv
ligare, och problemet har skärskådats från en mångfald olikar
tade synpunkter.

Ett av de första diskussionsinläggen gjordes år 1907 av S, Am- s. Ambrosiani 
brosiani i hans uppsats »Hvarför och när uppstod Stockholm?».3 
Efter en undersökning rörande de äldsta nordiska handelsplat
serna och handelsvägarna kommer författaren till det resultatet.
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att med landhöjningen ändrade strömförhållanden vid Mälar- 
utloppet nödvändiggjort en omlastningsplats för »Stockholmen», 
som snart blev en uppblomstrande handelsplats. Dessa ändrade 
strömförhållanden skulle ha inträffat någon gång under tidrym
den 1050—1250. För att visa »att Stockholm som handelsplats 
kommit till i ’sen*  tid genom konstlade åtgärder» framhåller 
Ambrosiani, att ännu så sent som under 1800-talets sista årtionde 
regelbundet vår och höst ett stort antal kustbor från den yttre 
skärgården färdades förbi Stockholm till bestämda platser in i 
Mälaren, där de idkade byteshandel. Den strategiska synpunkten 
åter spelar för Ambrosiani en underordnad roll vid det stock
holmska samhällets uppkomst. Denna synpunkt framhölls där- 

o. Janse. emot ett par år senare av Otto Janse i en uppsats1, där han åter 
framförde Visbyannalemas uppgift om årtalet 1187 som datum 
för anläggningen av Stockholm efter Sigtunas förhärjande sam
ma år, vilken senare tilldragelse motiverat en försvarsanläggning 
vid Mälarutloppet. Janse anser dock, att platsen där hade goda 
förutsättningar för både försvar och handel och därigenom ägde 
möjligheter till uppblomstring. Som den »pånyttfödelsens tid» för 
en dylik uppblomstring efter ett avstannande i utvecklingen efter 
Knut Erikssons tid anser han 1200-talets mitt vara, och i så måtto 
kunna även rimkrönikans ord om Birger jarls betydelse för 

N. östman. Stockholm ha ett visst berättigande.1 2 3 * * Nils östman i festskriften 
»Stockholms rådhus och råd»8, år 1915, för stadens historia ännu 
längre tillbaka i tiden och menar, att redan före år 1000 ett 
handelssamhälle existerade på den nuvarande Stadsholmen i 
skydd av det fäste, som redan vid denna tid enligt Snorre skulle 
varit här befintligt. Dessa försvarsanordningar ha dock tydligen, 
enligt östman, varit otillräckliga eller under tidens lopp råkat i 
förfall, ty han anser därjämte, att Birger jarl vid 1200-talets mitt 

1 »Några erinringar rörande Stockholms uppkomst samt utgräfningarna i 
Slottsbacken, hösten 1908», i: Samf. S:t Eriks ärsbok 1910, Sthim 1910, s. 
112 ff.

2 Ibid., s. 115—116.
3 Stockholms rådhus och råd. Festskrift... utgifven till minna af nya

rådhusets invigning hösten MCMXV, (I), Sthim 1915; ss. 1—62 (N. Ostman,
Stockholms magistrat och rådhusrätt. Kortfattad öfversikt).



45

byggt ett fäste och anlagt Stockholm.1 L. M. Bååth uttrycker sig L. M. Bååth. 
i sitt arbete »Helgeandsholmen och Norrström»1 2 3 försiktigare i 
fråga om det stockholmska samhällets supponerade höga ålder.

1 Angående en uppsats av samme förf., »Årtalet 1187 i Stockholms hi> 
storia», se nedan s. 224, not 2 och Exkurs VI.

2 L. M. Bååth, Helgeandsholmen och Norrström från äldsta tid till våra 
dagar, I, Uppsala & Sthlm 1916.

3 Ibid., s. 17. — Bååth berör ej Gotlands betydelse som handelscentrum
för östersjöområdet.

* Bååth, a. a., s. 67. 6 Ibid., s. 18.

De historiska sagorna rörande Stockholms förhistoria lämnar 
han därhän och anser även den av Snorre omtalade kastalen, som 
bl. a. antages ha legat på Stadsholmen, som »mystisk». Däremot 
anser han, att ett samhälle redan vid 1100-talets slut uppstått på 
den nuvarande Stadsholmen, varjämte han sätter Stockholms 
uppkomst i samband med Mälardalens betydelse för »den baltiska 
kulturen». Östersjöländerna, vilka enligt Bååth ännu in på 1100- 
talet stodo under bysantinska och arabiska handelsinflytelser. 
kommo sedan politiskt och ekonomiskt under tyskarnas välde.® 
Lybeckama, vilka genom fördraget med Knut Eriksson beviljats 
vissa förmåner, inledde, säger Bååth, vid 1100-talets slut i han- 
delsavseende en ny epok, varvid de först konkurrerade ut Sigtuna, 
vars nedgång pådrivits av karelernas härjning. Bååth kommer 
till den slutsatsen, att Stockholm genom tyskarnas överlägsna 
stadskultur blev en tysk koloni på svensk botten och att Stock
holms ursprung är mindre svenskt än tyskt. Han anser, att det 
säkerligen existerar »en av vetenskapen ännu icke fullt uppklarad 
analogi mellan Stockholms och Visby stadsutveckling».4 * Bååth 
söker motivera sitt påstående med att tyskarna kommo till båda 
dessa orter som gåster och att först genom tyskarna stadssam
hällen uppstodo på dessa platser. Birger jarl, som insåg den 
stora betydelsen av platsen vid Mälarutloppet, har kraftigt be
fordrat Stockholms utveckling till rikets främsta stad men var 
icke grundare av densamma.8

I sin gradualavhandling »Stadsbyggnadskonst i Stockholm in- ä. Josephson. 
till år 1800» söker Ragnar Josephson medla mellan de stånd- 
punkter, som intagits av Nils östman och L. M. Bååth, i princip 
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mest anslutande sig till den senare men med kraftigare hävdande 
av Birger jarl som grundläggare av det egentliga, befästade stads
samhället Stockholm.1 I anslutning till östman medger Joseph
son, att ett fäste möjligen redan på 1000-talet befann sig på den 
senare stockholmska borgens, det nuvarande slottets plats.1 2 * I öv
rigt ansluter han sig dock till Bååths uttalande om en nära över
ensstämmelse mellan Visbys och Stockholms uppkomsthistoria ur 
handelspolitiska fakforer.8 Josephson hävdar dock Birger jarls 
betydelsefulla insats i det stockholmska stadssamhällets historia. 
Efter en stadsplanehistorisk undersökning kommer han till det 
slutresultatet, att före 1200-talets mitt ett visst handelssamhälle 
existerat på Stadsholmen, där Birger jarl vid 1200-talets mitt lagt 
grunden till en stadsanläggning efter 1200-talets tyska kolonisa- 
tionsstads centrala plananordning, varpå vid 1200-talets slut sta
dens ringmur tillkommit.4

1 R. Josephson, Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800, Sthlm
1918 (Andra kapitlet. Medeltidens stadsanläggning, ibid., ss. 56—88).

* Ibid., s. 71. • Ibid., s. 63.
* Ibid., ss. 87—88 och passim.
s I Samf. S:t Eriks årsbok 1921, Sthlm 1921, s. 80 ff.
* Ibid., ss. 126—128.

Gunnar Bolin. Gunnar Bolin, föreliggande avhandlings författare, har i en 
uppsats, >Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst»5 *, sökt 
sätta problemet om vår huvudstads uppkomst i ett vidare, allmänt 
»baltiskt» sammanhang. Erikskrönikans ständigt återgivna upp
gift, att strategiska hänsyn föranlett Stockholms uppkomst på
visas i så måtto vara ensidig, att krönikan alltför mycket tagit 
intryck av sin samtids politiska förhållanden, när den uppgiver 
endast karelema som den egentliga fienden. Sålunda har kröni
kans författare varit okunnig om det politiska förhållandet denna 
tid mellan Sverige och Danmark — det senare landet en under 
1100-talet uppstigande stormakt i Östersjöområdet.® Ett till för
svar mot Danmark riktat gränsfäste i Kalmar, flankerat av en 
grupp rundkyrkor i Kalmartrakten, sättes av mig i samband med 
ett supponerat fäste på den stockholmska Stadsholmen, flankerat 
av de vid Mälarinloppet befintliga rundkyrkorna. Då den egent
liga byggnadstiden för rundkyrkorna, vilkas strategiska uppgift 



47

allmänt erkänts, infaller under 1100-talet, synes däri ligga en 
hänvisning till att detta stockholmska fäste uppförts av konung 
Knut Eriksson eller hans jarl Birger Brosa.1 Ett verkligt stads
samhälle har dock kommit till stånd först med Birger jarl till 
Bjälbo. Möjligen kan i en dunkel folktradition en sammanbland
ning ha skett mellan de båda jarlarna Birger, så att traditionen 
tilldelat den senare Birger jarl äran av de befästningsanläggningar, 
som rätteligen borde tillkommit Birger jarl d. ä.a Slutligen påvi
sas, att Birger jarl d. y. icke kan ha anlagt Stockholm till skydd 
mot anfall från kareler och andra östbaltiska folk, utan att han 
med öppen blick för platsens betydelse och tyskarnas mäktigt 
växande inflytande i hela Östersjöområdet gjort platsen till en 
verklig riksfästning samtidigt som han utnyttjade ortens utmärkta 
handelsläge icke minst i fråga om den tyska samfärdseln.8 Be
träffande handelstrafiken på Stadsholmen framhålles holmens be
tydelse som omlastningsplats, då de stora, tunga och klumpiga 
tyska koggama hade svårt att taga sig upp genom de grundupp- 
fyllda strömmarna vid holmen.4

1 Ibid., s. 128—129.
2 Ibid., s. 135, jfr nedan s. 255.
8 Ibid., s. 135 ff.
4 Ibid., s. 137.
8 I: »En bergsbok. Några studier över svensk bergshantering, till

ägnade Carl Sahlin 1915/ia21», Sthlm 1921, s. 41 ff.
8 Ibid., s. 42. 7 Ibid., ss. 43—44.

En beaktansvärd synpunkt på problemet om Stockholms upp- h. Rosman. 
komst framlägger Holger Rosman i uppsatsen »Stockholm som 
exporthamn för järnet».8 Även enligt Rosman kan man tänka 
sig, att Stockholm kanske redan vid 1100-talets slut på grund av 
omlastningsnödvändigheten för handelsfartygen börjat spela en 
viss roll. Rosman framhåller i detta sammanhang, att kulturom
råden under 1100-talet utformades i de västra och södra Mälar
bygderna, varpå bl. a. tyda de uppväxande domkyrkorna i Sträng
näs och Västerås.® Med 1200-talet börjar malmbrytningen på all
var, påpekar Rosman, och det intryck man redan tidigt får av 
sambandet mellan Stockholms utveckling och bergshanteringens 
förstärkes än mer i fortsättningen.1 2 * 4 * * 7
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B. Neman. I ett par undersökningar har Birger Nerman1 behandlat Stock
holms historia från en sida som under senare tider såsom rent 
sagohistorisk lämnats å sido — stadens »förhistoria» eller fom- 
historia allt ifrån konung Agne, vilkens tragiska död på den nu
varande Stadsholmen Nerman anser vara historiskt trovärdig och 
vilken episod »i början av 400-talet är den äldsta kända händelsen 
i Stockholms historia.1 2 3 I sitt arbete om »Det forntida Stockholm» 
behandlar Nerman även frågan om namnet Stockholm samt be
rör i korthet i ett särskilt kapitel även problemet om Stockholms 
uppkomst. Beträffande det sistnämnda problemet inskränker han 
sig dock till att blott referera vissa på senare tid framlagda hy
poteser.

1 B. Nerman, Sagotraditionen om det forntida Stockholm, i: Svenska
turistföreningens årsskrift 1922, Sthlm 1922, s. 72 ff., och D e n s., Det forntida 
Stockholm, Sthlm 1922 (Föreningen för svensk kulturhistoria, Böcker, N:r 3).

3 B. Nerman, Det forntida Stockholm, s. 28.
8 Sveriges historia till våra dagar. Utgiven av Emil Hildebrand och Ludvig 

Stavenow. Andra delen: Äldre medeltiden av Sven Tunberg, Sthlm 1926.
4 Ibid., s. 61. 5 Ibid., s. 62.

Sven Tunberg. I den nya upplagan av »Sveriges historia intill tjugonde seklet» 
har Sven Tunberg framfört nya synpunkter på problemet om 
Stockholms uppkomst i samband med den allmänna historiska 
utvecklingen.8 Bakgrunden i detta fall ser Tunberg i den tyska 
kulturströmmens avgörande roll för utvecklingen av ett svenskt 
stadsväsende i egentlig mening, en process, som tager sin begyn
nelse under Knut Erikssons regering, vilken konung därför sä
kerligen med rätta bör, enligt Tunberg, betraktas som »en mär
kesman inom de svenska städernas medeltida historia».4 Tunberg 
framhåller även sannolikheten av att konung Knut Eriksson på 
viktiga platser, såsom vid Stockholm och Kalmar, låtit verk
ställa försvarsanordningar (kanske även i samband med kyrkor) 
gent emot de sjörövarflottor, som vid denna tid härjade Östersjö
kusterna och varav, som Tunberg påpekar, den svenska traditionen 
bevarat ett — »i detaljerna måhända tämligen osäkert» — minne 
i berättelsen om hedningarnas överfall på Sigtuna år 1187.® Tun- 
berg anser det ligga en riktig instinkt i den ånyo framförda hypo
tesen, att Stockholms ursprung går tillbaka till Knut Erikssons 
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tid, även om därvid de ovan anförda försvarshänsynen i detta 
fall spelat en avgörande roll. Beträffande den traditionella åsik
ten om Birger jarl som Stockholms grundläggare anser Tunberg, 
att Erikskrönikans skildring i det avseendet otvivelaktigt är orik
tig, då grundläggandet av Stockholm, särskilt som befäst plats, 
sannolikt tillhör 1100-talets slut. Men Birger jarl har vid Mälar- 
utloppet tydligtvis skapat en verklig stad i en senare tids bemär
kelse, vilken stad samtidigt spelade rollen av en svensk central
fästning. Tyskt föredöme har givetvis i detta fall varit bestäm
mande, och det tyska folkelementet har säkerligen från början 
varit av en avgörande betydelse.1

1 Tunberg, a. a., s. 104.
2 A. Schück, Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst

och äldsta utveckling, akad. avh., Sthlm 1926. 3 Ibid., ss. 392, 395.
* Ibid., ss. 396, 401. 8 Ibid., s. 404.
3 HT 1929, s. 1 ff. (även separat). Installationsföreläsning vid Stockholms 

Högskola den 4 febr. 1928.
4 &. Bolin

Adolf Schuck har i en akademisk avhandling om det svenska A. Schück. 
stadsväsendets uppkomst1 2 även behandlat frågan om Stockholms 
uppkomst, framför allt i en exkurs med titeln »Existerade det 
något samhälle eller bebyggelse i Stockholm före Birger Jarls 
tid?». Schück anser uppgiften om Stockholms grundande år 1187 
vara i hög grad tvivelaktig, ty även om Sigtunas skövling vid 
samma år knappast kan betvivlas, torde denna händelse i och för 
sig icke spelat en avgörande roll för Stockholms uppkomst.® 
Detta sett i Stockholms betydelse av stad. Däremot vill icke 
Schück förneka, att platsen vid denna tid fått en viss betydelse 
för riksförsvaret.4 Schück framhåller även, att handelshänsyn 
kunna ha spelat en viss roll vid det stockholmska samhällets upp
komst.8 Som slutresultat av sin undersökning framhåller Schück, 
att så länge icke några historiska bevis kunna framläggas för 
tillvaron av ett stadssamhälle på Stadsholmen före Birger jarls 
tid, är det omöjligt att nå ett positivt resultat i denna fråga. Även 
om en viss bebyggelse före Birger jarls tid kan påvisas, säger 
Schück, återstår att uppvisa, att sagda bebyggelse varit av den 
karaktären, att den kunnat betecknas som en stad.5

I en uppsats med titeln »Svenskt och tyskt i Stockholms äldre N- Ahniund. 
historia» (Sthlm 1929)® har Nils Ahniund inledningsvis vidrört
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problemet om Stockholms uppkomst och framhållit de skilda 
meningarna i denna fråga, som hänföra Stockholms uppkomst än 
till Knut Erikssons regering, än till Birger jarls initiativ. I båda 
fallen måste tysk påverkan spelat in, anser Ahnlund, som dock 
håller det för försiktigast att betrakta Birger jarl som skaparen 
av Stockholm? Ahnlund understryker även, att den traktat, som 
Birger jarl, troligen år 1251, avslöt med Lybeck, vittnar om en 
fast, tysk bosättning i de svenska städerna, reglerad genom trak
tatens bestämmelser, att detta befolkningselement av tysk här
komst skulle lyda under svensk lag och kallas svenskar. Han 
finner det även frestande, att ställa denna traktat i samband med 
anläggningen av Stockholm, vars namn samtidigt för första 
gången framträder i källorna.

M. Olsson. Martin Olsson har i en uppsats »Stockholms slotts medel
tida byggnadshistoria»1 2 granskat problemet om Stockholms upp- 
komst ur den speciella synpunkten av den stockholmska borg
befästningens anläggningstid. Med anlitande även av utom- 
svenska arkeologiska paralleller kommer han till den slutsatsen, 
att det rundtorn, som sedan kallades »Tre kronor», var den äldsta 
delen av den stockholmska borganläggningen, återgående till 
1100-talets senare del eller senast omkring år 1200. Kring detta 
rundtorn grupperade sig sedan en nästan kvadratisk huvudborg 
med en rektangulär förborg norr därom på sluttningen mot Norr-

1 Ahnlund, a. a., s. 3. — Beträffande anläggningen av Stockholm under 
Knut Erikssons tid anser Ahnlund vissa svårigheter vara behäftade med denna 
hypotes, då Jon jarl-episoden enligt Ahnlunds mening inträffat först år 1206 
(jfr N. Ahnlund, Svensk sägen och hävd, Sthlm 1928). En stark befäst
ning har vid denna tid ej kunnat existera på Stadsholmen, då den annars 
kunnat förhindra ett fientligt piratinfall i Mälaren (Ahnlund, ibid., s. 162; 
jfr även D e n s., rec. av A. Schück, Studier, HT 1927, ss. 460—461, och »Rikets 
huvud och lås. Några historiska konturer», i: »En bok om Stockholm», red. 
av C.-J. Anrick, E. Boheman och A. Lindhagen, Sthlm 1929, s. 21).

2 I: Samf. S:t Eriks årsbok 1929, s. 87 ff. — Sedan detta skrivits, har Ols
son ytterligare hävdat sin uppfattning av den stockholmska borganläggningens 
datering med framläggande av hittills obeaktat arkeologiskt jämförelsema
terial — se M. Olsson, En grupp runda kastaler från romansk tid på Sve
riges östkust, i: Fornvännen 1932, s. 273 ff. Jfr även Dens., Tornet Tre 
Kronor, i: Arkeologiska studier tillägnade H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf, 
Sthlm 1932, s. 160 ff.
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ström. Denna del av anläggningen daterar Olsson till Birger jarls 
tid, omkring år 1250. I den följande tiden tillkommo successivt 
övriga delar av borgkomplexet.

Om sålunda Olsson ur arkeologisk synpunkt sökt göra gäl- E, Granlund. 
lande, att åtminstone något befästningsverk omkring år 1200 
förefunnits på platsen för det nuvarande Stockholm, har E. Gran
lund granskat de geografiska förutsättningarna för uppkomsten 
av staden Stockholm.1 Enligt Granlund har stadens uppkomst 
betingats av den förändring i den geografiska miljön, som fram
kallades av Mälarens förvandling under 1100-talets lopp från 
havsvik till insjö, varvid Mälarutloppets strömförhållanden nöd
sakade en omlastning av fartygslasterna därstädes.3 Enligt Gran
lund blir detta den naturliga förklaringen till Stockholms upp
komst.* * * * 8

1 E. Granlund, De geografiska betingelserna för Stockholms uppkomst.
Ymer, Sthlm 1930.

s Ibid., s. 299. — Granlund anför här Ambrosianis tidigare uttalande (se
ovan s. 44).

8 Ibid., s. 299.



kap. n.
Namnet Stockholm.

Då ortnamnen ursprungligen uppstått i naturlig anslutning till 
vissa i den lokala miljön givna förhållanden, och då ett ortnamn 
ofta ger en god ledning vid försöken att förklara en orts upp
komst och äldsta utveckling, torde det få anses lämpligt att in
ledningsvis åtminstone i någon mån söka belysa trakten vid 
Mälarutloppet även ur geografiskt-historisk samt arkeologisk 
synpunkt.

Den geogra- Såsom E. Granlund påvisat i sin undersökning om »De geogra- 
fiska miljön, fiska betingelserna för Stockholms uppkomst», förekomma i lit

teraturen de mest varierande uppgifter beträffande den geogra
fiska miljön vid tiden för det stockholmska samhällets uppkomst, 
vilket Granlund förklarar med att en systematisk undersökning 
av landhöjningens förlopp hittills icke företagits? I sin nyss
nämnda uppsats anser sig Granlund hava presterat en dylik un
dersökning och därvid kommit till säkrare resultat än hittills.

Utom Mälarutloppet vid Stadsholmen ha både Södertäljepasset 
och sänkan vid Skanstull blivit föremål för Granlunds utredning, 
då de båda senare lokaliteterna allt som oftast indragits i diskus
sionen om Mälarens forna sjöförbindelse. Beträffande sundet vid

1 E. Granlund, a. a., s. 278 ff. — Se vidare bl. a. V. E. L i 1 i e n b e r g, Om 
strömmarna i Stockholm. Undersökningar och beräkningar, Sthlm 1891; 
G. De G e e r, Stockholmstraktens geologi, i: Stockholm. Sveriges hufvudstad. 
Utg. E. W. Dahlgren, I, Sthlm 1897; A. G. Högbom, Upplands natur, land 
och vatten, i: Uppland, skildring af land och folk, I, Uppsala 1901; J. 
Eriksson, Studier över Upplands förhistoriska geografi, i: Upplands Forn
minnesförenings tidskrift XXIX, Uppsala 1913; Dens., Stockholm och 
Agnefit, i: Uppsala Nya Tidning, julnummer 1916; R. Sernander, Stock
holms natur, Uppsala 1926; E. Granlund, Landhöjningen i Stockholms
trakten, i: Geologiska Föreningens i Stockholm förhandi., bd 50, Sthlm 1928; 
.Stockhholms geografi i huvuddrag, utg. av Geografiska Förbundet 
.i Stockholm, Sthlm 1930.
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Södertälje anser Granlund, att det avspärrats senast omkring år 
500 e. Kr., ja, under vissa omständigheter kanske redan före vår 
tideräkning1, medan Skanstullsleden omkring år 1000 avsnörts 
vid Skanstull. Hammarbysjön åter har omkring år 1200 isole
rats från havet, under det att vid tiden för Mälarens förvandling 
från havsvik till insjö, d. v. s. under 1100-talet, Stockholms ström 
börjat bildas under sagda århundrade, »för att redan vid 1200- 
talets början ha nått sin nuvarande storleksordning»1 2 3, d. v. s. det 
nuvarande höjdläget över Östersjön. Av intresse är Granlunds 
påvisande av en ännu vid 1000-talets början existerande vattenled 
från Mälaren till Saltsjön ungefärligen på gränsen mellan nuva
rande Bromma, Solna och Spånga socknar.8 Härmed bestyrkes 
den för övrigt allmänt godtagna tolkningen av namnet Solna som 
ett gammalt önanm.4 * * *

1 Jfr även A. Schiick, Studier, s. 53, not 1, där liknande åsikter framläggas.
2 Granlund, a. a., s. 299.
3 Ibid., s. 295 f. — Av den forna vattenleden finnas ännu som minnen kvar 

de små insjöarna Lötsjön och Råstasjön. Ortnamnet Råsunda på en lokalitet
(nu municipalsamhälle) söder om sistnämnda sjö är tydligen av gammalt ur
sprung och hänför sig säkerligen till den forna vattenleden. I det närbe
lägna »Frösund», nu Frösunda, omtalar ett brev av år 1291 (jfr nedan Bil. 2) 
fisken vid bron, gemenligen kallad »wärka».

* Fsv. Sölnö (jfr E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok. Lund
1922, art. Solna).

3 Granlund, a. a., s. 299. Jfr ovan s. 51.

Granlund sammanfattar resultatet av sin undersökning i utta
landet, att »den naturliga förklaringen till Stockholms uppkomst 
blir då den förändring i den geografiska miljön, som Mälarland
skapen erhöllo genom inhavets isolering», varvid ström- och na- 
vigationsförhållandena framtvungo handelsplatsen Stockholm.®

Den geografiska miljön ger emellertid föga ledning vid tolk
ningen av ortnamnet Stockholm med undantag givetvis för den 
senare sammansättningsleden -holm i dess betydelse av holme. 
Försök hava visserligen icke saknats att sätta ortnamnet i direkt 
förbindelse med strömförhållandena vid Mälarutloppet. Bland de 
olika tolkningsförsök av namnet Stockholm, som Dalin före
bringar, nämner han sålunda förslagsvis, »at watnet eller isen den 
åhrstiden her stockar sig i utloppet emellan salta och friska Siöen, 
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hvaraf också Stockholm kan hafva fådt namn» eller också möj
ligen därav, att »det äfven, liksom alla våra Stak, blifvit nämndt 
af watnets utstickande (cfr. A. 0. Rhyz. Sv. G. Munit, in Descr. 
Stakeborg) » ? Dessa Dalins tolkningsförsök äro dock nu föråld
rade, och de försök till tydningen av namnet Stockholm, som 
numera göras, gå i en helt annan riktning.

Den arkeolo- Fynd av lösa fornsaker — däribland mynt — och förekomsten 
giska miljön. av fasfa fornlänmingar, särskilt gravfält, visa, att trakten vid Mä- 

larutloppet åtminstone under vikingatiden varit föremål för en 
viss bebyggelse.2 Emellertid ligga dessa bebyggelseområden på ett 
visst avstånd från den punkt, den nuvarande Stadsholmen, där 
rätt långt fram i medeltiden det stockholmska stadssamhället 
uppstod. Åtminstone området närmast söder om Stockholm, norra 
delen av Södertörn, som täcktes av berg och skogar, har »av allt 
att döma icke varit så tätt bebyggt under forntiden som trakten 
norröver från Stockholm».8 Ännu i dag är ju Södertörn en till 
stora delar oländig och obebyggd landsträcka. Den invändningen 
kan givetvis alltid göras, att spåren av en äldre bebyggelse på 
Stadsholmen och på det närmast angränsande området å mal- 
marna i norr och söder fått ge vika för det medeltida stadssam
hällets intensivare bebyggande. Här intresserar givet först och 
främst bebyggelsen på Stadsholmen — den holme, som länge och 
väl utgjorde staden Stockholm i egentlig mening. Norr om hol
men och Norrström bildade Brunkebergsåsens branta utsprång 
mot vattnet ett avgjort hinder för en omedelbar anknytning av 
landområdet här till stadssamhället på holmen. Först småningom 
uppstod en viss bebyggelse nedanför den dominerande åsens slutt
ningar i väster och öster, medan själva åshöjden långt in i nyare 
tiden förblev obebyggd. Söder om Stadsholmen och Söderström

1 Dalin, Svea rikes historia, II, s. 229, not f.
s B. Nerman, Det forntida Stockholm, s. 5 ff. Se vidare H. Rydh 

och B. Schnittger, Där fädrens kummel stå. En utfärdsbok för Stock
holmstraktens fornlänmingar, I, 2. uppl., Sthlm 1928; H. Rydh, Där 
fädrens kummel stå. En utfärdsbok för Stockholmstraktens fornlämningar, 
II, Sthlm 1928; Jörvafältets fornlämningar (Svenska foraminnesplatser. Väg
ledningar utgivna genom Kungl. Vitt. Hist, och Antikvitets Akademien, N:o 
11), Sthlm 1929.

* H. Rydh och B. Schnittger, a. a., s. 29.
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bildade Äsöns eller det nuvarande Södermalms mot norr avgrän
sande, i vattnet brant nedstigande klippvägg, som endast på ett 
par ställen medgav kommunikation från stranden till öns inre 
delar, ett likaså allvarligt hinder för samhällets på Stadsholmen 
framväxt över ytterligare områden. Med sin starkt kuperade ter
räng av omväxlande höjder och sankmarker erbjöd Äsön för 
övrigt icke några gynnsammare bebyggelsevillkor, och öns största 
betydelse förblev länge den att till stor del tjäna som en allmän
ning för stadssamhället.

Vid 1200-talets mitt och ännu långt senare täckte vattnet be
tydligt större yta av Stockholmstrakten än i våra dagar, och de 
staden närmast liggande landområdena voro då åtskilligt mera 
sönderskurna med smärre öbildningar, som senare uppgått i de 
närmaste landområdena. Det har också påpekats, att terrängens 
sönderskurna beskaffenhet in i våra dagar lagt svårigheter i vä
gen för kommunikationen mellan de olika stadsdelarna.1 Även 
om i äldre tid en viss bebyggelse förekommit här och var på de 
öar eller halvöar, vilka lågo i den stockholmska Stadsholmens 
omgivningar, har denna bebyggelse just genom sin på geografiska 
förhållanden grundade splittring icke kunnat räknas som en slu
ten enhet, innefattande i sig det nuvarande stockholmska stads
samhällets kärna, Stadsholmen. Det kan heller icke påvisas, att 
denna på annat sätt utgjort centrum för en större eller mindre 
bygd — exempelvis genom en där befintlig gammal kultplats. 
Att Stadsholmen redan tidigt skulle ha utgjort handels- eller 
marknadscentrum för den omgivande nejden är blott en obe
styrkt hypotes, som genast motsäges av den omständigheten, att 
vi i Stockholm sakna varje spår av en gammal marknad och att 
vi omedelbart inpå staden påträffa hamnar och marknadsplatser 
— visserligen senare förbjudna — vilka synas förutsätta en lokal 
trafik, som gått Stadsholmen förbi.

1 G. De Geer, Stockholmstraktens geologi, i: Stockholm. Sveriges huf- 
vudstad. Utg. E. W. Dahlgren, I, s. 26.

. Denna den äldsta stadsdelen inom det stockholmska stadssam
hället har tyvärr ännu icke blivit föremål för en grundlig arkeolo
gisk undersökning. Innan en dylik ansett sig kunna påvisa spå



56

ren av en eventuell, tidigare bebyggelse, torde det vara uteslutet 
att på arkeologiska grunder kunna sluta sig till förekomsten av 
ett samhälle på denna plats före den tid, då vi äga säkra, histo
riska bevis för existensen av ett stadssamhälle här. I den mån 
antydningar om en tidigare bebyggelse skulle kunna givas av 
vissa historiska källor, kommer detta att i det följande beaktas.1 
Här må dock först ett försök göras att utreda, huruvida möjlighet 
gives att av ortnamnet Stockholm kunna draga några slutsatser 
rörande arten av den plats, vilken senare framträder såsom sta
den Stockholm.

1 Jfr nedan s. 78. 2 Se ovan s. 17, not. 1.
3 E. J. Björner anser i sin ovannämnda avhandling (se ovan s. 25), att 

namnet kommer av stocka, d. v. s. »stycka». Stockholm skulle nämligen ha 
blivit avstyckat från Södertörn, då Olof den helige grävde sig igenom näset 
vid nuvarande Söderström. J. Murberg åter hänvisade till ett i lappskan 
förekommande ord stock med betydelsen »sund» och ett i »wendiska språket» 
förefintligt ord stock s »flytande vatten» (Vitterhets-, Historie- och Antikvi
tets-Akademiens Handlingar, IV, Sthlm 1795, s. 53, not d). Murbergs tolk-

Ett ortnamn anger ju alltid mer eller mindre tydligt beskaffen
heten av en plats av något slag. Då ortnamnet Stockholm, vilket 
uppträder första gången år 1252, endast i fråga om den senare 
sammansättningsleden är ett naturtopografiskt namn men be
träffande den förra leden ett kulturtopografiskt, angivande en 
form av mänskligt ingripande av något slag, ligger redan häri en 
antydan om åtminstone en möjlighet till ett försök att tolka ort
namnet.

Redan tidigt gjordes dylika försök — kanske tidigast av Jakob 
Ziegler i dennes år 1532 utgivna beskrivning av Norden, »Scon- 
dia».2 Då det historiografiska inledningskapitlet i denna avhand
ling redan i korthet vidrört av olika författare framställda tolk- 
ningsförslag, torde ett närmare ingående på dessa vara desto 
överflödigare som de med tanke på en äldre tids filologiska me
toder och dess avsaknad av en vetenskaplig ortnamnsforskning 
oftast erbjuda rena kuriositetsintresset. Helt dominerande i de 
många försök till tolkningen av namnet Stockholm, som gjorts 
under tiden alltifrån Ziegler, är likväl den meningen, att namnets 
första sammansättningsled, stock-, innehåller ordet stock i bety
delsen av »avhuggen trästam».8
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Är sålunda den allmänna åsikten den, att namnet Stockholm i 
den första sammansättningsleden innehåller ordet stock i dess 
fortfarande gängse betydelse, gå dock meningarna starkt i sär, 
när det gäller att förklara anledningen till förekomsten av detta 
ord i sagda ortnamn. Här förefinnas de mest varierande tolk
ningsförsök alltifrån den av Messenius först återgivna men redan 
av honom såsom rent fabelaktig betecknade berättelsen om Sig- 
tunastocken fram till den i våra dagar av J. Sahlgren framställda 
meningen, att ordet hänför sig till den stockbro, som ledde över 
det sund, vilket nu bär namnet Norrström.1 I övrigt uppgives 
bl. a., att namnet kommer av de stockar eller pålar, på vilka 
staden ursprungligen var uppbyggd eller av den pålkrans, vilken 
ute i vattnet som skydd omgav staden, eller av de stockkedjor, 
vilka spärrade »Stocksund», d. v. s. Norrström. Lagerbring, som 
framlägger ett par gängse tolkningsförslag, gör också ett eget för
sök till tolkning, betecknande för tidens utilitaristiska syn, då han 
hemställer, om icke namnet kunnat uppkomma även därav, »at 
man har haft uplag af Timmerstockar, och andra träwaror til 
utskepning til Gothland och andra orter».2

Messenius, som framför flera förslag till tolkning av namnet 
Stockholm, är den förste, som anser, att namnet Stocksund är 
det primära.8 Vår främste ortnamnsforskare, J. Sahlgren, har 
upptagit denna mening och i modern form utbildat densamma.*  
Jag återkommer i det följande till Sahlgrens tolkningsförsök.

Nerman synes mig ha ådagalagt, att man i alla händelser enligt 
västnordiska källor och åtminstone vid 1200-talets början — den 
främste sagesmannen är här Snorre Sturlasson — tydligen med 
Stocksund åsyftat det sund, som numera bär namnet Norrström?

ningsförslag godtogs som det sannolikaste av Elers i hans ovan behandlade 
arbete om Stockholm — betecknande nog för Elers*  kritiska uppfattning. 
Tolkningsförsök som de nu nämnda stå dock tämligen isolerade (om snar- 
liknande tolkningsförsök bland de av Dalin framförda förslagen till namn
förklaring se ovan s. 53 f.).

1 J. Sahlgren, Namnet Stockholm, i: Dagens Nyheter 2/7 1917.
3 Lagerbring, Svea rikes historia, II, s. 491.
3 Messenius, Sveopentaprotopolis, kap. XIX, s. 95: »multo ante civitatis 

posita fundamenta prima, torrens borealis Stoksund fuerit apellatus».
4 J. Sahlgren, a. a.
5 B. Nerman, Kung Agne och hans död på Agnefit, i: Fornvännen 1919.
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Huruvida åter >Stocksund» betecknar den ursprungliga benäm
ningen är en annan fråga, till vilken jag återkommer i det föl
jande. I varje fall torde det icke föreligga något skäl att betvivla, 
att »Stocksund» åtminstone under en viss tid betecknat den nord
liga armen av Mälarutloppet vid Stockholm. Då namnet Stock
sund även enligt min mening är det primära i förhållande till 
ortnamnet Stockholm, synes mig en utredning av det senare nam
net böra utgå från det förra med framdragande som jämförelse
material av likalydande eller snarliknande ortnamn.1

I främsta rummet synes mig därvid uppmärksamhet böra fäs
tas vid ortnamnet Stak och dess olika sammansättningar: Stake- 
sund, Stakeholm etc. E. Hellquist återger visserligen ännu i sitt 
etymologiska ordboksarbete stak med »smalt sund, färjställe» 
men framhåller samtidigt, att ordet är av dunkelt ursprung — 
»kanske snarast en kollektivbildning med betyd, ’pålverk el. dyl? 
(till stake osv.)».2 Senare har Hellquist reviderat denna sin me
ning och anslutit sig till den åsikt, som av mig tidigare framlagts 
i den förut omnämnda uppsats, som närmast ligger till grund för 
den här föreliggande framställningen. I en uppsats i tidskriften 
Namn och Bygd år 1923, behandlande bl. a. »Stak i ortnamn och 
dialekter»8, hänvisar Hellquist nämligen till ett isländskt och 
norskt ord, som klart ådagalägger betydelsen i ordet stäk av 
’pålverk’, nämligen isl. stik n. plur., ’i vattnet nedslagna pålar’, 
och no. stik n. ’påle, förtöjningspåle’.4 Hellquist påvisar också, att 
isl. stik begagnades dels till försvarsändamål och dels som för- 
töjningspålar, samt framhåller, att i Sverige ordet stäk tydligen

Sthlm 1920; D e n s., Sagotraditioner om det forntida Stockholm, i: Svenska 
turistföreningens ärsskrift 1922, Sthlm 1922; samt Dens., Det forntida 
Stockholm, Sthlm 1922.

1 Min utredning i det följande bygger vad ortnamnsmaterialet beträffar i 
huvudsak pä min uppsats »Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst» i 
Samf. S:t Eriks ärsbok 1921. En betydande revision har dock gjorts beträf
fande de slutsatser, vartill framställningen i nämnda uppsats givit anledning.

3 E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922, art. ståk.
3 E. Hellquist, Smäl. Hok och några andra svenska ortnamn, i: Namn 

och Bygd, 11. årg. 1923, Lund 1923, s. 32 ff. (»Stäk i ortnamn och dialekter», 
s. 36 ff.).

4 Hellquist, a. a., s. 37.
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brukats på samma sätt som isl.-fno. stik. Hellquist tillägger, att 
dessa pålverk synas ha kommit till användning i försvarssyfte 
mot fientliga anfall i smala sund och att orter, vari namnet stak 
ingår, i regel också anträffas på strategiskt viktiga punkter.1

1 Hellquist, a. a., s. 37. — Först sedan denna Hellquists nu berörda upp
sats lämnats till den ovannämnda tidskriften, erhöll Hellquist kännedom om 
min utredning i samma ämne i förut citerade uppsats, där jag kommit till 
liknande resultat. — Jag hänvisar här till Hellquists yttrande, a. a., s. 38: 
»Sedan ovanstående uppsats inlämnats till tidskriften, fick jag kännedom 
om Gunnar Bolins intressanta och grundliga utredning ’Namnet Stockholm 
och Stockholms uppkomst’ s. 80 f. i Samfundet Sankt Eriks Årsbok 1921. 
Förf, behandlar där bl. a. de ortnamn, där stäk ingår, och uppvisar, att de 
samtliga syfta pä smala sund eller vid sådana belägna gårdar osv. Han 
anser vidare, att de till sin innebörd äro att jämställa med namnen Stav- 
och Stocksund samt Pälsundet och att de alla beteckna förpålningar, som 
företagits av olika anledningar, men särskilt av försvarshänsyn: de uppträda 
alla vid från havet direkt tillgängliga farleder. Bolin erinrar även om isl.-fno. 
stik och sammanställer, om jag fattar honom rätt, namnen Stäk-, -ståket osv. 
direkt med detta ord. Som han emellertid icke inlåter sig på språkliga en
skildheter, torde mina ovan meddelade anmärkningar icke sakna allt intresse. 
Då häftet ligger under tryckning, framläggas de i sin ursprungliga form».

2 Se nedan Exkurs VI. •

Vid en så vitt möjligt fullständig sammanställning av de ort*  
namn av typen stäk med sammansättningar, vilka jag sökt åstad*  
komma, erhålles en lista av följande utseende (varvid bör bemär
kas, att ett ursprungligt k i vissa fall senare ersatts av ett g) :

1. Almarestäke[tJ eller blott Staket, smalt sund mellan fjär
darna Skarven och Görväln i Mälaren. Två km väster därom 
ligger det s. k. Lilla staket (Ryssgraven), en numera nästan 
helt igenfylld grav. — Sundet utgör gräns mellan Eds soc
ken, Stockholms län, och Stockholms-Näs’ socken, Uppsala 
län. Kallas på C. O. Funcks »Karta öfver Stockholm och 
dess omgifning» (Sthlm 1846) även Staksund.

Mellan båda stäken ligger
2. Siakesön och där-beläget säteri, benämnt Almare-Stäke, 

Stockholms-Näs  socken, Uppsala län.*
Medan namnet på den by, som namngivit »stäksundet», är 
bevarat från tiden omkr. år 1250 i annalanteckningens *apud  
Almarnum»1 2, 'år benämningen på själva sundet i svenska 

Ortnamn 
av tgpen 

stik.



60

källor belagd först från år 1308 under formen Almarnœstek.1 
Emellertid förekommer i den s. k. Valdemar II :s jordebok 
ett ortnamn Almarnœstikœ, betecknande en plats på grän
sen mellan Västergötland och Halland. Den rågångsbeskriv- 
ning, i vilken ortnamnet ingår, kan ej bestämt dateras1 2 3 men 
förlägges till tiden 1254—1261.8 Säkerligen hava vi här att 
göra med ett typiskt uppkallelsenamn, och det är alldeles 
givet den uppländska lokaliteten med detta namn, som varit 
förebilden och vars namnform sålunda här möter oss för 
första gången. Anledningen till uppkomsten av dess syd
svenska namne är okänd. Flera förklaringsförsök torde 
kunna göras, som jag här dock avstår från. En allmän för 
klaring till likartade uppkallelsenanms förekomst är väl den, 
att namnen på stak såsom betecknande platser, vilka genom 
det strategiska läget och därav föranlett befästande synner
ligen ofta blevo centralpunkter vid krigiska förvecklingar, 
kommo att överföras på orter, som genom sitt läge vid 
exempelvis en trång vattenpassage erinrade om dessa platser 
och där likaledes krigiska händelser utspelats. Ett dylikt 
namn är väl Danska staket, betecknande ett smalt pass mel
lan Emmån och skogen i Högsby socken, Kalmar län, och 
uppkommet efter danske befälhavaren Gert Rantzaus neder
lag därstädes under kriget mot Sverige år 1612. — Troligen 
har vid det uppländska Almarestäket tidigt funnits något 
slags försvarsanläggning, möjligen under äldre medeltid 
förstärkt med en kastal. I alla händelser uppbyggdes här 
under konung Albrekts tid ett slott, som efter växlande öden 
slutligen definitivt kom i ärkebiskoparnas händer och under 
senare medeltiden utgjorde en fast utgångspunkt i deras 
strid med de världsliga maktinnehavama.4

1 SD 1583.
2 C. Paludan-Mfiller, Studier till Danmarks Historic i det 13:de Aar- 

hundrede, Andet Stykke, i: Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række. Hist, og philosoph. 
Afd., 4 Bd. V—VI, s. 197.

3 L. Weibull, Kung Valdemars jordebok, Lund 1916, s. 29, not.
4 Jfr C. G. S t y f f e, Skandinavien under unionstiden, ss. 368—369.
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3. Stäkstorp, lägenhet i Lovö socken, Stockholms län, på Lov
ons södra strand vid det numera igenvallade smala sundet 
mellan denna ö och Malmviksön (förr Lindö) — se C. O. 
Funcks ovannämnda karta. Förekommer i Stockholms stads 
konsistorii protokoll 1638 /2 under benämningen »Stekens 
torpet i Loföön».  I närheten en fornborg.

10
1

4. Baggensstäket, någon gång Södra staket, tidigare Harstäket, 
smalt sund i Stockholms skärgård mellan Värmdön (Upp
land) och fasta landet (Södermanland), Stockholms län. 
Äldsta belagda namnformen är Harustik, förekommande i 
en seglingsbeskrivning i handskrift från 1200-talets senare 
hälft, vidfogad den nyss omtalade konung Valdemars jorde- 
bok.    Tidigare säkerligen en viktig farled från Östersjön in 
till Mälaren.  Sedan åtminstone från 1600-talets senare del 
flera gånger befäst

12**
8
*

5. Ålstäket, smalt näs mellan Torsby- och Grisslingef järdarna 
på Värmdön i Stockholms skärgård, Stockholms län.

6. Stegsundet, smalt sund mellan Skarpö och Hästholmen, nära 
Vaxholm, Stockholms län. Vaxholm, där år 1549 ett block
hus började anläggas , ingår som bekant ännu i dag delvis 
i det befästningssystem, som skyddar Stockholmsinloppet. 
Ortnamnet Vaxholm förråder självt platsens betydelse ur 
försvarssynpunkt, om namnet, såsom föreslagits, får tolkas 

5

1 Stockholms stads konsistorii arkiv, Stockholms stadsarkiv. — Med be
nämningen Stäkestorp i Avskrivningsbok för Uppland 1654, f. 1014 r., RA 
(Kammararkivet).

2 Se E. W. Dahlgren, Om forntida seglingsanvisningar för de nordiska 
farvattnen (kap. XI i A. E. Nordenskiöld, Petriplus. Utkast till sjökortens 
och sjöböckernas äldsta historia, Sthlm 1897, s. 102; även särtryck Sthlm 
1896).

8 Sä heter det i Palmskiöld 274, s. 769 (UB) — dock blott om smärre 
farkoster —: >een stoor geenwäg till staden, kunna och farkosterne nästan 
med ett wäder på den leeden komma fort, i det stellet dee pä store leeden 
behöfwa många åtskillige wäder, och fördenskulld länge blifwa uppehälldne 
innan dee inkomma».

* L. W:son Munthe, Stockholms befästningsfråga under nyare tiden, i: 
Samf. S:t Eriks årsbok 1920, s. 113 ff.

5 A. a., s. 96 f.
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som »Vårdkasholmen»? I närheten ett Pälsund (se nedan 
s. 65).

7. Stegsholm på Gålö, mitt emot Dalarö skans, Stockholms 
län. Vid Dalarö, särskilt på Stockskärsholmen (där fr. o. m. 
år 1656), anlades under 1600-talets lopp befästningsverk 
av olika slag.  123

8. Stak, gård i Svärta socken, Södermanlands län, vid det 
smala sund, som bildar utlopp till Östersjön för de vid in
loppet till Nyköping belägna Stads- och Sjösafjärdarna. I 
sundet vid gården Stäkholmen Skansholmen.

9. Stak (Stäke), gård i Rönö socken, Östergötlands län. I Rönö 
socken, annex till ö. Ny socken, gården Rönö vid en smal, 
nästan igenvallad vik av Östersjön, »som troligen fordom 
omflutit hela gården» , tidigare tillhörig biskopsstolen i Lin
köping, med Vasatiden kungsgård. Är 1421 omtalas där ett 
slott, som spelade en viss roll i den följande tidens krigs
händelser.  

8

45
10. Stakeholmen, vid ett smalt sund i Slätbaken, ö. Ny socken, 

Östergötlands län. På denna holme
11. Stegeborg, äldre Ståkeborg', gammalt slott, nu i ruiner. 

Numera namn på i trakten befintlig gård, lastageplats etc. 
Ruiner finnas även av det gamla Stäkeborg vid Yxeltorps- 
viken, sydväst om slottsholmen, vilket skyddade inloppet 
till Söderköping, medan det senare Stäkeborg vid 1300- 
talets slut anlades på Stäkeholmen. Ej långt ifrån ett Pål- 
sund (se nedan s. 66).

12. Stakasundsholm, namn i äldre tid på holme strax utanför 
nuvarande Västervik, Kalmar län, vid den grunda och 
smala passage, som Gamlebyviken bildar från Östersjön 
till Gamleby (det gamla Västervik).  På denna holme an
lades före år 1370  det befästa slottet

6
7

1 Se J. Sahlgren, Vaxala och Vaxhälla, i: Namn och Bygd 1913, s. 66.
Sahlgren tillägger: »Här ha säkerligen vid inloppet till Mälaren i urminnes 
tider vårdkasar bränts till varning vid esters och finnars härjningståg».

3 L. W:son Munthe, a. a., s. 105 o. s. 107 ff.
3 Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 261. * L. c.
5 SD 1693: Stækaborgh (1310 8/fl).
3 Styffe, a. a., ss. 231—232. 7 A. a., s. 232, not 1.
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13. Stakeholm, även kallat Stækahus (eller Stækasundsholm), 
numera blott en obetydlig ruin.

14. Steken, Stora och Lilla (även Norra och Södra), gårdar i 
Angereds socken, Älvsborgs län, vid Göta älv, som här är 
jämförelsevis smal.

Vid en granskning av här nu framlagda ortnamnslista visar 
det sig, att dessa ortnamn av typen stak (Stäk, stäk-, -stäk) all
deles avgjort gruppera sig kring vissa bestämda lokaliteter.

Av de 14 anförda namnen hänför sig nämligen halva antalet 
(listans nr 1—7) till farlederna kring Stockholm, medan av de 
återstående ortnamnen ett (nr 8) refererar sig till infarten till 
Nyköping, trenne (nr 9—11) avse infartslederna till Söderköping 
och tvenne (nr 12—13) inloppet till Västervik, medan det åter
stående ortnamnet (nr 14) betecknar en plats vid Göta alv. Samt
liga dessa ortnamn, utom ett, avse direkt från havet tillgängliga 
vattenleder vid Sveriges östkust, medan ett enda betecknar en 
lokalitet vid Sveriges i äldre tider enda direkta vattenled från 
Västerhavet, Göta älv.

Samtliga namnen beteckna i strategiskt avseende synnerligen 
viktiga lokaliteter, vilkas betydelse ytterligare understrukits 
genom de borganläggningar eller andra befästningsanordningar, 
som i åtskilliga fall kunna påvisas vid platserna i fråga. Nam
nen äro anknutna till infartslederna till Stockholm (och därmed 
till Mälarinloppet) samt de gamla handelsplatserna Nyköping, 
Söderköping och Västervik och till Sveriges enda infartsled från 
Västerhavet i äldre tid, Göta älv.

Med hänsyn till nu förebragta omständigheter synes den av 
mig tidigare och på annan plats framlagda tolkningen av namnet 
stäk i betydelsen av, särskilt i försvarssyfte företagen, förpålning 
vara synnerligen antaglig.1 Tolkningen har också från fack- 
kunnigt håll biträtts.2 Den tidigare allmänt omfattade meningen, 
att stäk blott skulle betyda »trångt sund» torde sålunda icke 
längre kunna uppehållas. Att stäk-namnen så tydligt äro an
knutna till trängre vattenleder beror helt naturligt därpå, att 
dylika sund voro särskilt lämpliga att förpåla, icke minst för 
försvarsändamål. Lika naturligt är, att vi finna dessa stäk-sund

1 Se ovan s. 58 och s. 59, not 1. 2 Se ovan s. 59, not 1.



€4

i från havet direkt tillgängliga vattenleder, då det ju var härifrån 
man närmast hade att vänta en från sjösidan annalkande fiende. 
■Stäk-sunden beteckna sålunda i ortnamnsbemärkelse kultur- 
namn, utmärkande att platsen i fråga — i detta fall ett sund — 
fått sitt namn genom något slags anläggning av människohän
der. Beträffande åter trängre sund och vattendrag i övrigt, såväl 
vid inlandsvatten som vid från havet inskjutande vattenleder, 
möta vi som naturnamn beteckningar av typen Trångsund, Edet 
och Nar — det senare ordet med eller utan sammansättning och 
ursprungligen ett appellativ, betecknande just ett trängt sund. 
Fasthåller man vid betydelseskillnaden mellan de kulturtopo
grafiska och de naturtopografiska benämningarna på dessa 
trängre sund och vattenleder, finns det sålunda intet hinder för 
att påträffa bredvid varandra tvenne ortnamn som Stak och 
Nor. Sålunda finna vi gården Nor vid det trånga sund av Slät
baken, där även Stegeborg är beläget (jfr Brolins karta »Söder
köpings belägenhet», 1769). Ett annat, danskt, exempel erbju
der Stege Nor på den danska ön Mön, vilket vatten skär så långt 
in i landet, att sydvästra delen blott genom en smal landtunga 
hänger samman med den övriga ön. Vid det smala inloppet till 
denna vattenled ligger öns enda stad Stege, där under medeltiden 
fanns ett starkt befäst slott Stegeborg.

Om förpålningar i farleder som försvarsåtgärd i äldre tid be
rätta litterära källor allt ifrån Snorre Sturlassons skildring av 
den norske konungen Harald Hårfagers infall år 870 i Götaland: 
»Om våren, när isarna lossnade, satte götarna pålar tvärs över 
Göta älv, så att konung Harald icke skulle kunna föra sina skepp 
upp i landet. Konung Harald styrde då med sina skepp upp i 
älven och lade sig vid pålningen, härjade på båda stränderna 
och brände bygden».1 Fakticiteten i detta konung Haralds tåg 

1 Enl. övers, av E. Olson, Snorre Sturlasson, Norges konungasagor, 
1, Lund 1919, s. 113. I Snorres text: »Um värit, er isa leysti, stikuSu Gautar 
Gautelfi, at Haraldr konungr skyldi eigi mega leggja skipum sfnum upp i 
landit. Haraldr konungr helt skipum sfnum upp f elfina ok lagöisk viö 
stikin, herjaSi pa â bædi Içnd ok brendi byggöina» (Snorri Sturluson, 
Heimskringla Nôregs konunga sçgur, udgivet af Finnur Jönsson, 
Kbhvn 1910—1911, s. 51. Kurs, av mig).
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och därmed sammanhängande omständigheter må lämnas där
hän — i varje fall är det tydligt, att nyssnämnda försvarsåtgärd 
vid den tid, Snorre författade sitt arbete, d. v. s. under 1220-talet, 
ansågs helt naturlig. Om dess vanlighet, enkannerligen i Sve
rige, vittnar den s. k. legendariska Olofssagan vid skildringen 
av Olof Haraldssons försök att taga sig ut genom det av Olof 
Skottkonung spärrade utloppet: »men mynningen var pålad som 
vanligt är i österväg att påla vid ofred».1 Ännu år 1517 ansåg 
sig biskop Brask böra påpeka, att den gamla pälningen i Brå- 
viken skulle förbättras, så att fienden icke kunde översvämma 
slättlandet.1 2 3

1 »En stikaÖr ut osenn sem vande er a i Austrvegom at stika firir ofriöi», 
Olafs saga hins helga. Udgivet af R. Keyser og C. R. Unger, 
Christiania 1849, s. 12.

2 H. Hildebrand, Sveriges medeltid, II, ss. 981—982.
3 L. W:son Munthe, art. Pålsund, i: Nord, fam.bok, 2:a uppl., bd 22.
4 L. c. Kurs, av mig.

5 G. Bolin

Beträffande i övrigt pålning av vattenleder synes man mig i Ortnamn a» 
ortnamnen av typen Pålsund äga en till tiden senare motsvarig- pål" 
het till de äldre namnen av typen »stäksund». I den förstnämnda sund' 
ortnamnstypen framträder den AuZturtopografiska namngiv- 
ningen tydligt, och dessa ortnamn äro givetvis att betrakta som 
ursprungligen appellativa, angivande, att de vattendrag, där dessa 
ortnamn förekomma, av någon anledning förpålats. Egendom
ligt nog anger dock en författare, L. W:son Munthe, som be
handlat namnet pålsund ur fortifikationshistorisk synpunkt8, 
såsom definition på detta namn: »Pålsund, vanlig benämning 
på smalare sund, som någon gång och då vanligen av försvars- 
hänsyn varit spärrade genom en eller flera i bottnen nedslagna 
pålrader». Munthe anför som exempel på dylika ortnamn4 5:

1. Pålsundet mellan Södermalm och Långholmen vid Stock
holm, »hvilket dock måhända aldrig varit förpåladt».

2. Pålsundet mellan fastlandet (Bogesundslandet) och Vaxön 
vid Vaxholm, där under 1700- och 1800-talen olika för- 
svarsanordningar vidtogos.
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3. Pâlsundet mellan Mörköns södra del och Södermanlands 
fastland, sålunda i den yttre Södertäljeleden, där befäst
ningar omtalas allt ifrån år 1623 till år 1808.

4. Pâlsundet mellan Eknön i Slätbakens mynning och Öster
götlands fastland — alltså utanför Stegeborg — där 1839 
års befästningskommitté föreslog uppförande av en be
fästning.

5. Pâlsundet, smalt sund mellan Hammarby- och Siklasjöarna 
vid Stockholm (se C. O. Funcks Karta öfver Stockholm 
och dess omgifning, Sthlm 1846).

Av de nu anförda Pålsundsnanmen referera sig trenne (nr 1, 
2 och 5) till trakten av Stockholm, ett (nr 3) hänför sig till det 
yttre inloppet till Södertälje och därmed till en strategiskt viktig 
punkt mellan Östersjön och Mälaren, samt ett (nr 4) till infarts- 
leden till Söderköping med dess viktiga uppland, utgörande 
centrala delar av Östergötland. I fråga om tvenne av dessa 
Pålsund (nr 2 och 3) anför Munthe själv, att befästningsanlägg- 
ningar även av annat slag än förpålning där förekommit. Ett an
nat Pålsundsnanm (nr 4) är ju anknutet till en trakt, där starka 
befästningsanläggningar — Stegeborg — förefunnits. Beträf
fande Pålsundsnanmen i allmänhet ställer sig dock Munthe tyd
ligen tveksam (»smalare sund, som någon gång... varit spär
rade .. .»*),  så i avseende på det mellan Södermalm och Långhol
men vid Stockholm belägna Pâlsundet, om vilket han, som ovan 
nämnts, säger, att det dock »måhända aldrig varit förpåladt». 
Så har dock, med hänsyn till detta av Munthe nu anförda exem
pel varit fallet — helt naturligt av namnet att döma. Den kungl. 
förordningen av år 1624 beträffande sättet för den s. k. lilla 
tullens uppbärande i Stockholm föreskrev nämligen, att endast 
tvenne farleder till Stockholm, den ena i Mälaren mellan Lång
holmen och nuvarande Kungsholmen, den andra i Saltsjön mel
lan Blockhusudden på Djurgårdsön och Södra landet, skulle få 
vara öppna, medan »de andre leder pålas igen, så att ingen kan 
komma uth eller in, medh mindre han wedh tullhuuset gifwer

1 L. c. Kurs av mig. 
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sig an».1 De för tullövervakningen besvärligaste farlederna i 
detta fall utgjordes givetvis av sundet mellan Långholmen och 
Södermalm, det förutnämnda Pålsundet, samt den smala leden 
mellan Djurgårdsön och det norr därom belägna Djurgårdslan- 
det, vilken för säkerhets skull till slut så igenpålades, att hela 
vattenleden alldeles vallades igen och först på 1800-talet ersattes 
av en grävd kanalförbindelse.1 2 * Säkerligen har även det mellan 
Hammarby- och Järlasjöarna vid Stockholm belägna Pålsundet 
(ovanstående namnlista nr 5) av samma anledning varit pålat 
Här gick nämligen en vattenled ut till Saltsjön via det smala 
näset Kolbotten, där tidigare ett vattendrag funnits, och åt
minstone en mindre farkost kunde på denna väg taga sig fram 
till Stockholm.8

1 A. A. v. S t i er n m a n, Samling utaf kongi, bref etc., I, s. 903.
2 En senare Djurgârdsbeskrivare visste ännu att berätta därom (J. P. 

Tollstorp, K. Djurgården, Sthlm 1844, ss. 29—30).
8 Trafiken över Hammarby sjö till Södermalm kunde med stadens fram

växt ät detta häll dock i längden ej förhindras och medförde upprättandet 
av en ny tullplåts på Södermalm vid Hammarbysjön.

4 Se J. F r i t z n e r, Ordbog over det gamle norske Sprog, 2. uppl., Kristi
ania 1886—1896, art. ’stafr’. Jfr även ^tavkyrktf.

Efter vad som nu förebragts, tror jag mig sålunda kunna på
stå, att i fråga om nu behandlade ortnamnsgrupp ’Pålsund’ detta 
namn alldeles bestämt anger ett sund, som av viss anledning varit 
förpålat.

Möjligen skulle ytterligare en ortnamnskategori, liknande typen Ortnamn av 
stäksund och pålsund, kunna föras hit, nämligen ortnamnen Stau- ^P611 stav~ 
sund. Första sammansättningsleden i detta namn är stau, det sund- 
fornsvenska staver, n&ts grundbetydelse är ’stav’, men som tidi
gare likt det fomnorska stafr kanske även haft betydelsen av 
’Stötte’, ’Stolpe’ (i byggning).4 * Det rör sig här om tvenne loka
liteter, den ena i södra, den andra i norra delen av Mälaren, av 
vilka den förra ligger nära det gamla Birka och den senare vid 
inseglingsleden till Uppsala samt båda så belägna, att det södra 
Stavsund utgjorde den ena av de tvenne viktigaste inseglingsle- 
dema till Birka och det nordliga Stavsund den enda infartsleden 
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i denna trakt till Uppsala. Redan på grund av dessa båda Stav
sunds belägenhet har man starka skäl misstänka, att även be
träffande dessa orter försvarshänsyn varit avgörande vid namn- 
givningen.

Beträffande den förstnämnda orten är Stavsund sedan 1670- 
talet namnet på ett gods i Ekerö socken vid det nu s. k. Norr
sundet. Däremot kan det dokumentariskt icke styrkas, att där
för själva sundet också burit namnet Stavsund. Vissa skäl kunna 
dock tala härför. Tidigare — så i 1539 års skattebok för Upp
land1 — förekommer på Ekerön en gård Staf, som kan ha upp
kallats efter en vid den närliggande stranden befintlig förpål- 
ning, och på vars ägor Stavsund sedan anlades.8 Karaktäristiska 
äro även gårdsnamnen Stavssundsbacke*  och Sundby, vilka er
inra om vattenleden. I våra dagar bär sundet, vilket skiljer 
Ekerön från Lillön eller Kaggeholmsön, namnet Norrsundet, 
säkerligen till skillnad från huvudleden söder om Lillön, det 
smala men djupare Bockholmssund, som skiljer Lillön från det 
södermanländska fastlandet (Södertörn). Vad det andra av de 
båda ortnamnen Stavsund angår, så betecknar detta Stavsund 
ett smalt sund mellan Skofjärden och Ekhamns- (på äldre kartor 
Alsike-) viken. Utgör gräns mellan Alsike socken i Stockholms 
län och Skoklosters socken i Uppsala län. — Mitt i sundet en 
liten holme, på C. Gripenhielms karta 1689 över Mälaren kallad 
Stafsundsholmar*  Vid detta sunds östra sida Stavsund, gård i 
Alsike socken, Stockholms län, och vid dess västra, mitt emot 
sagda gård, Stavsund, lägenhet i Skoklosters socken, Uppsala 
län. Även detta Stavsund ligger vid en strategiskt viktig punkt. 
Just här bildar farleden en smal passage, innan man kommer 1 2 * 4 

1 Upplands handl. 1539, l, s. 109, RA (Kammararkivet).
2I en »Specification på dhem af adelen och ridderskapet som 

hafwa någre godhs uthi Svartsiö lähn», RA (Kammararkivet, Sandbergska 
samt., yy 21729), förekommer i Ekerö socken bland Erik Lindschöld till
höriga gårdar även »Staf, gammalt frelsehemman». — Jfr uppkallandet av 
samhället Stocksund, uppkommet på Stockby egendom, efter den där be
lägna vattenleden Stocksund (se nedan s. 71 o. s. 95, not 2.

8 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, II, Sthlm 
1860, s. 196.

4 K. lantmäteristyrelsens arkiv, C 8, Södermanlands län (låda 1: 2).
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ut på den vida Ekoln, vilken passage spärras i själva utloppet 
av ovannämnda lilla holme. Nalkades en fiende, kunde man 
på höjderna ovanför Stavsund på Skogbolandets norra sida ge
nom eldar — det vanliga nordiska bruket — varsko vaktman
skapet på motsatta, norra sidan av fjärden, där Fyris- och Håga- 
åarna förde upp till en av Sveaväldets centralpunkter. Före
komsten av namnet Vdrdsätra på denna sida invid stranden 
talar också för tillvaron av en dylik bevakningsanordning. Men 
då kan man också anse som tämligen säkert, att detta Stavsund, 
den sista etappen på denna väg till det öppna vattnet omedelbart 
utanför Fyrisåns utlopp, kunnat vid behov spärras, d. v. s. då 
lämpligen genom pålning.

Vilken vikt man i forna tider fäste vid försvaret av Mälarens 
vattenleder visar den omständigheten, att anmärkningsvärt 
många av de uppländska fomborgarna äro belägna vid de vik
tigaste farlederna därstädes.1 En möjlighet föreligger alltså, att 
dessa nu omnämnda, vid de viktigaste farlederna till Uppsala och 
Birka belägna Stavsund en gång betecknat förpålade sund.1 2

1 Se G. Bolin, Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst, i: Samf. St. 
Eriks årsbok 1921, s. 93 ff. Jag påpekar i denna uppsats, att Mälardalens 
uppländska fornborgar särskilt koncentrera sig till trenne huvudbygder: 
Trögd, Uppsalatrakten och Birkatrakten (a. a., s. 93). G. G i hl har i en 
sammanställning av det dittills kända borgmaterialet beträffande Uppland 
(Upplands fornminnesförenings tidskrift XXXIII, Uppsala 1918, s. 33 ff.) i 
allmänhet framhållit, att de flesta borgarna äro koncentrerade till Mälar
dalen och Roslagen samt ligga efter segelleden — »månne de gamla ledungs- 
vägarna?» (a. a., s. 40).

2 Om Birkaborna meddelar Adam av Bremen (ed. Schmeidler, s. 58), att 
de på en sträcka av över 100 stadier spärrat »havsvikens oroliga farvatten 
med massor av dolda stenar och därigenom gjort seglatsen lika så farlig 
för dem själva som för sjörövarna». Det är ju möjligt, att så kan ha skett 
i vissa fall, ehuru förfarandet, efter mäster Adams eget erkännande, tilläm
pat som allmän regel måste ställa sig synnerligen besvärande för Birkaborna 
själva. Troligen vilar detta uttalande av Adam, såsom en författare redan 
framhållit (P h. W. K o h 1 m a n n, Adam von Bremen. Ein Beitrag zur 
mittelalterlichen Textkritik und Kosmographie [Leipziger Historische Ab
handlungen, Heft X], Lpz. 1908, s. 73), på en missuppfattning hos Adam, när 
hans i nordiska förhållanden bevandrade sagesman sökt för honom förklara 
den egenartade svenska skärgården, i synnerhet så som den framför allt 
uppträder i det vattenbäcken, vilket bildas av Mälaren—Saltsjön med dess
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Emellertid ligger saken beträffande ortnamnen Stavsund icke 
så klart till som beträffande namnen Staksund och Pdlsund, och 
jag lämnar nu det förstnämnda namnet för att övergå till det 
ortnamn, Stocksund, som av flera författare ansetts vara det 
primära i förhållande till namnet Stockholm. Vi skola nu un
dersöka i vad mån detta ’stocksund’ är att jämföra med de ovan
nämnda ’staksund’ och ’pdlsund’.1

Namnen Under det att ortnamn med sammansättningsleden Stock- äro 
Stocksund j ojita kombinationer synnerligen vanliga i Post- och telegraf- 
06 hoi°m ' för Sverige, upptager samma förteckning en

dast tvenne ortnamn Stocksund, det ena namn på en gård i 
Tensta socken, Uppsala län, det andra namn på köpingen Stock
sund, Stockholms län, omkr. 6 km från Stockholm. Båda nam
nen äro emellertid nybildningar, det förstnämnda en ersättare 
för ortnamnet Wdmban, benämning på ett torp öster om Stock
sjön, tidigare tillhörigt Lena socken, numera ingående i Tensta 
socken.2 Stocksjön är genom Träsundet förbunden med Kvivsta-

otal av öar, holmar, skär, kobbar och undervattensgrund. Adams — säker
ligen muntliga — källa torde därför kunna rekonstrueras ungefär sålunda: 
Sagesmannen har för Adam berättat om Birka och hur det för sin rikedoms 
skull eftertraktades av sjörövare. Ett starkt skydd bereddes likväl orten 
genom den långa av farliga skär och undervattensgrund uppfyllda farled, 
som ledde dit och vilken Birkaborna pä vissa ställen ytterligare försvårat 
genom de förpälningar, de vidtagit — i somliga fall t. o. m. på ett betydande 
avstånd (»100 stadier») från själva Birka. En möjlighet är ju också, att 
Adams sagesman för honom berättat om de borgar av sten, som svearna 
till skydd här och var uppfört utmed Mälardalens vattenleder, och att även 
denna upplysning av honom missuppfattats och i sin mån bidragit till hans 
felaktiga framställning.

1 Jfr K. H. Karlsson, Upplands ortnamn, i: Uppland. Skildring af 
land och folk. Utg. genom A. Erdmann o. K. Hildebrand, I, Sthlm (Upp
sala), 1905, s. 417: »Uti sundnamn såsom Harstäket, Almarestäket, Södra 
och Norra Staket ingår ofta ordet stäke, hvilket förr ansetts afse att sundet 
varit afspärradt med stockar, stockkedjor eller i botten nedslagna stakar, 
men nu senast tolkats såsom endast betydande ’smalt sund’».

3 Se karta från år 1707 av Jacob Braun, K. lantmäteristyrelsens arkiv, B. 63, 
Tensta socken (lådakt 27 ).1
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sjön, och de båda förstnämnda ortnamnen ha tydligen, möjligen 
i anslutning till namnet Stocksund i Stockholmstrakten (och 
Snorres ’Stocksund*  = Norrström?), varit den direkta anled
ningen till den nya namngivningen av torpet, sedermera gården, 
som ju icke ligger vid ett sund. Detta Stocksund kan sålunda 
avföras ur diskussionen om en eventuell samhörighet mellan 
stäk-, pål- och stocksund-namnen. Beträffande åter det senare 
av de båda anförda Stocksundsnamnen, köpingen Stocksund, är 
detta ortnamn av ännu yngre datum, uppkommet på 1890-talet 
som namn på ett på egendomen Stockby uppvuxet villasamhälle, 
numera köping, och närmast uppkallat efter stationen Stocksund 
på den år 1885 för trafik öppnade banan Stockholm östra— 
Rimbo. Detta stationsnamn är i sin tur uppkallat efter det sund, 
Stocksund, som förbinder Värtan med Edsviken och där egen
domen Stockby och köpingen Stocksund äro belägna. I vilket 
förhållande nyssnämnda ortnamn Stockby och Stocksund stå 
till varandra må tills vidare lämnas därhän, då jag i det följande 
återkommer till dessa ortnamn.1 Viktigare för vår framställ
ning är dock det från Snorre Sturlasson bekanta ortnamnet 
Stocksund, vilket skulle beteckna — som E. Hellquist uttrycker 
det — »enl. mångas dock icke oanfäktade mening ett äldre namn 
på Norrström»?

1 Se nedan s. 95 och not 1.
3 E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, art. Stockholm.
8 Sä skrivet. 4 Jfr ovan s. 8 o. not 4.

Det är närmast till Snorre Sturlassons ryktbara verk Heims- 
kringla eller Norges konungasagor och hans däri gjorda lokali
sering av namnen Agnafit och Stocksund till platsen för det nu
varande Stockholm, som de i den svenska historieskrivningen 
förekommande uppgifterna om dessa lokaliteter måste sägas 
återgå (se vidare nedan). Redan i den kungalängd, som bär 
titeln »Catalogus regum Sueciæ ad annum 1333» och säkerligen 
icke är avfattad långt efter sagda år, förekommer en uppgift om 
»locum agnasit8 qui nunc stokhohn dicitur»? Det har dock an
setts, att denna uppgift skulle härröra från »Historia Norvegiæ»4, 
till vilken nämnda kungalängd återgår, ehuru visserligen den 
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enda bevarade handskriften av detta verk saknar tillägget »qui 
nunc stokholm dicitur». Jag återkommer emellertid nedan till 
denna fråga.

Om man sålunda i den medeltida svenska historieskrivningen 
ansåg sig vara på det klara med att Agnafit var det nuvarande 
Stockholm1, var det dock först Messenius, som uppmärksammade 
den i fornvästnordiska källor förekommande episoden om Olof 
Haraldssons härjningståg i Mälaren och det i samband därmed 
förekommande ortnamnet Stocksund, varvid Messenius*  uppgif
ter återgingo på Snorre, vilkens konungasagor han dock, som 
förut nämnts, visserligen blott kände i andra hand.2 Av bety
delse för den följande Stockholmsforskningen var, att Messenius 
framlade sina åsikter även på tryck — i den redan år 1611 ut
givna skriften »Sveopentaprotopolis», vars popularitet bevisades 
av flera svenska upplagor.8

1 Se ovan ss. 8—12. 2 Se ovan ss. 16—17. 3 Se ovan s. 17.
4 A. Åkerblom, Olof den heliges äfventyr i Mälaren, HT 1917, ss. 35—37.

I våra dagar har episoden om Olof den heliges Mälarfärd ånyo 
livligt diskuterats i svensk historisk forskning. Så har A. Åker
blom till synes definitivt förvisat de avhandlade händelserna »till 
legendens område för så vidt de berättas om Olof den helige».4 
Hans förnämsta argument är, att berörda tilldragelse icke om- 
nämnes i de bekanta kväden, Sigvat Tordarsons Vikingarvfsur 
och Ottar Svartes HçfuSlausn, som redan under Olofs livstid 
förhärligade hans bedrifter. Åkerblom förnekar därför berät
telsens trovärdighet, ty »det måste nämligen betraktas som full
komligt oantagligt, att bland alla partier af de två här omtalade 
dikterna, hvilka båda för tiden intill Olofs besittningstagande af 
Norge behandla precis samma ämne, just de skulle ha fallit i 
glömska, som skulle ha behandlat den mest egendomliga och 
väl också mest ärofulla bedrift, som Olof under hela sitt vikinga- 
lif hade utfört». Åkerblom talar ytterligare på ett ställe om 
dessa Olofs »ärofulla bedrifter». Gent emot denna framställning 
har denna avhandlings författare framhållit, att skaldernas tyst
nad på denna punkt är tämligen betydelselös, då Olof Haralds
sons företag, om det nu över huvud taget äger historisk bak
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grund, så långt ifrån måste anses vara en »ärofull bedrift», att 
det snarast har karaktären av en tämligen ömklig flykt utan 
svärdslag: Snorre har icke ens gjort ett försök att tillsätta, som 
A. Schück uttrycker det, »några för helgonkonungen hedrande 
vapenskiften».1

1 Se G. Bolin, Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst, s. 102 ff. 
— N. Ahnlund, Sankt Olofs seglation, s. 57, i: Oljoberget och Ladugårds
gärde, Sthlm 1924, och A. Schück, Studier, s. 388, äro likaledes av den me
ningen, att skaldernas tystnad i detta fall är av mindre betydelse.

2 A. Schück, Studier, s. 386 ff.
3 A. a., s. 388. — I rec. av detta arbete har Ahnlund mot denna kombina

tion framhållit, att traditionen, i den mån den kan anses historisk, är »be
stämt knuten till en forcering av Sigtuna» (HT 1927, s. 466). — I min upp
sats »Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst» har jag framlagt den 
uppfattningen, att en historisk kärna kunde finnas i episoden om Olof 
Haraldssons härjningståg i Mälaren. Då en diskussion av detta ämne emel
lertid måste sägas ligga vid sidan av föreliggande avhandlings huvudproblem, 
förbigår jag det här.

N. Ahnlund har i sin uppsats »Sankt Olofs seglation» behand
lat detta ämne företrädesvis såsom ett legendariskt och folktra- 
ditionellt motiv. Han ingår därför icke på de topografiska pro
blem, som anknyta sig till ämnet (Ahnlund, a. a., s. 53), och 
anser allt som allt episoden kunna avföras ur historien (a. a., s. 
57). A. Schück åter, som likaledes behandlat Snorres skildring 
av Olof Haraldssons Mälaräventyr1 2 3, anser visserligen, att den 
icke kan i detaljer tillmätas historiskt värde, men han synes dock 
snarast böjd för antagandet av en historisk verklighet bakom 
Snorres skildring och kombinerar det sagolika härjningståget i 
Mälaren med det samtidiga upphörandet av den gamla handels
platsen Birka.*  Utgående ifrån att de i isländska sagor före
kommande ortnamnen Agnafit och Stocksund alltid, »och säker
ligen med rätta», ansetts syfta på Stockholm — d. v. s. nuv. 
Stadsholmen — resp. Norrström (Schück, a. a., s. 384), samman
ställer han Snorres topografiska uppgifter i episoden om Olofs 
Mälaräventyr med ett par notiser i tvenne fomvästnordiska käl
lor, Historia Norvegiæ och Styrmer frodes saga om Olof den he
lige. I den förra, som Schück säger vara författad vid 1100- 
talets mitt, förekommer notisen: »Agnafit, qui nunc Stockholmr 
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dicitur» (Schück, a. a., s. 384), i den senare, som härrör »från 
1200-talets början», uppgives, att »Stokkholmr» uppkommit vid 
Olof Haraldssons genomgrävning av näset vid Mälarutloppet 
Schück anser sålunda, att man kan »med större säkerhet antaga, 
att Stockhalm var en kand ort på Snorres tid, d. v. s. vid 1200- 
talets början*  (Schück, a. a., s. 389).

Den som på sistone särskilt utförligt behandlat de topogra
fiska problem, som med namnen Agnafit och Stocksund ansetts 
knutna till Mälarutloppet och platsen för det nuvarande Stock
holm, är B. Nerman, vilken gjort en tydligen ganska fullständig 
sammanställning av de fomvästnordiska källor, i vilka sagda 
ortnamn förekomma.1 Nerman, som anser, att episoden om 
kung Agnes bråddöd kan lokaliseras till »Agnefit», vilket upp
kallats efter denna tilldragelse och tydligtvis är att förlägga till 
platsen för den nuvarande stockholmska Stadsholmen, anför 
till stöd för den topografiska identifieringen främst Snorre, vil
kens sammanställning av lokala uppgifter tydligen pekar på 
denna plats, och Historia Norvegiæ, som med sin förklarande 
notis »Agnefit, som nu kallas Stockholm» direkt identifierar 
Agnafit med Stockholm. Ytterligare ett par källor — medeltida 
isländska sagor — anföras som belägg för namnet Agnafits 
existens av Nerman2, vilken anser en verklig historisk bakgrund 
förefinnas i fråga om Agne-episoden, som av honom förlägges 
till 400-talets början och framhålles utgöra »den äldsta händelsen 
i Stockholms historia».8 Då denna episod emellertid saknar be
tydelse för huvudsyftet med denna avhandling, ingår jag här 
icke på någon diskussion av densamma. Vidare har Nerman 
sammanfört olika källställen, där episoden om Olof Haraldssons 
Mälaräventyr förekommer: Snorres skildring i Heimskringla, 
Styrmers Olofssaga och den s. k. Legendariska Olofssagan, var-

1 B. Nerman, Kung Agne och hans död på Agnefit, i: Fornvännen 
1918, ss. 143—169, och Dens., Det forntida Stockholm, Sthlm 1922.

* B. Nerman, Det forntida Stockholm, s. 28. — Då Nerman här säger, att 
>1 berättelsen om Hjalmar och Ingeborg, vilken i något olika versioner före
ligger i två isländska sagor från medeltiden, Hervararsagan och Sagan om 
Orvar Odd, nämnes Agnefit i en vida äldre, från forntiden stammande dikt, 
som citeras i sagorna», är detta mindre tillfredsställande uttryckt, då nam
net Agnafit endast förekommer i den sistnämnda sagan.

8 L. c.
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jämte han som ytterligare belägg för namnet Stocksunds före
komst anför den omkr. år 1300 nedskrivna isländska sagan 
>Sagobrottstycke om några fomkonungar i dana och svea välde» 
(Nerman, a. a., s. 26). Av de tre nyssnämnda berättelserna om 
Olofs Mälartåg förekommer visserligen namnet Stocksund endast 
hos Snorre, men, som Nerman påpekar, i Styrmers framställning 
heter det uttryckligen, att vid Olofs genomgrävning av näset vid 
Agnefit hette sedan ^Stockholm det som sprack av mellan myn
ningen och Konungsund». Den s. k. Legendariska Olofssagan 
åter nämner visserligen icke Stocksund utan talar om utloppet 
vid sjön Skarven, men Nerman anser, att här blott föreligger en 
förväxling av Mälaren och Skarven på grundval av en tradition 
om Olofs färd upp till det vid fjärden Skarven belägna Sigtuna. 
Han anser i övrigt, att i traditionen om denna färd kan finnas 
en historisk kärna (Nerman, a. a., s. 36).

Det framgår av nu gjorda kortfattade referat av de senare Snom stur- 
årens diskussion rörande Olofssagans historicitet vilken bety- «c*  
delse, som tillägges särskilt Snorre Sturlassons framställning — ”Stocksund*.  
en, såsom ovan framhållits, central källa för de i detta samman
hang med Mälarutloppet förknippade topografiskt-historiska 
problemen. Vi äga Snorres framställning i tvenne varandra när
stående redaktioner, dels hans i Heimskringla ingående Olofssaga, 
dels hans självständiga Olofssaga.1 Jag ingår här icke på det 
omdiskuterade spörsmålet i vad mån detta sistnämnda arbete 
verkligen är att anse som Snorres eget1 2 * * * *, detta desto mindre som 
båda framställningarna på här föreliggande punkt äro nästan 
identiskt överensstämmande.8

1Se Heimskringla, Nöregs konunga sçgur af Snorri Sturluson. 
Udg. v. Finnur Jönsson, Kbhvn 1893—1900, och Snorri Sturlu
son Heimskringla, Nöregs konunga sçgur. Udg. af Finnur Jönsson, 
Kbhvn 1910—1911, samt, beträffande den självständiga Olofssagan, Saga 
Olafs konungs ens helga, ed. P. A. Munch ö. C. R. Ung er, 
Christiania 1853.

2 Jfr här (ävensom beträffande vissa i fortsättningen förekommande
dateringsfrågor) S. N o r d a 1, Om Olaf den heiliges saga. En kritisk under-
sogelse, Diss., Kbhvn 1914, s. 166 ff.

8 I det följande har i allmänhet anlitats Finnur Jönsson, Den old-
norske og oldislandske litteraturs histone, 1—3, Kbhvn 1920—1924.



76

Beträffande dateringen av Heimskringla anses detta Snorres 
verk vara författat efter år 1220, säkerligen under 1220-talet.1

1 Se Finnur Jönsson, a. a., II, s. 711: »ét må vistnok betragtes som sik- 
kert, at Hkr. er skreven i tidsrummet 1220—30».

2 Se senaste svenska övers.: Snorre Sturlasson, Norges konungasagor, 
översatta av Emil Olson, 2, Lund, 1922, s. 7 ff.

3 P. A. Munch, Det norske Folks Historic, I: 2, Christiania 1853, s. 499,
not 3.

Snorres skildring av Olof Haraldssons härjningståg i Mälaren 
är allbekant. För vårt syfte torde blott ett kortare referat vara 
nödvändigt. Jag förbigår då, såsom jag förut framhållit, helt 
frågan om i vad mån detta Olofs tåg kan anses äga historisk 
bakgrund. Konung Olav, säger Snorre, styrde in i Logen och 
härjade på bägge stränderna, seglade ända upp till Sigtuna och 
låg vid gamla Sigtuna.1 2 3 * På hösten fick han veta, att Sveako
nungen samlat en härstyrka, »dragit järnkedjor över Stocksund» 
(kurs, av mig) och satt vakt där. När Olof Haraldsson anlände 
till Stocksund, kunde han icke komma ut, då en kastal befann 
sig på ena sidan sundet och en här på den andra samt en flotta 
därutanför. Då lät Olof Haraldsson gräva igenom Agnafit, be
gagnande sig av det höga vattenståndet, och kom så ut. »Stället 
kallas nu Konungssund (kurs, av mig), och man kan icke fara 
där med storskepp, utom då vattenflödet är som häftigast» (E. 
Olsson, a. övers., s. 10).

Redan P. A. Munch har förmodat, att Olofssagoma beträf
fande denna händelse vid ’Stocksund’ byggt på lokaltraditioner, 
som till tiden äro äldre än Olofs Mälartåg.8 Jag återkommer 
i det följande i förbigående till dessa traditioner (se nedan s. 
83, not 2). Viktigare för vårt ämne synes mig emellertid den om
ständigheten vara, att Snorre för sina topografiska skildringar 
i samband med dessa av honom tydligen som historiskt trovär
diga betraktade händelser bygger på topografiska uppgifter, vis
serligen synbarligen delvis förvanskade, som han säkerligen er
hållit under sin vistelse en del av året 1219 hos västgötalagman- 
nen Eskil. I ett större sammanhang hava Snorres uppgifter om 
Sverige redan tidigt uppmärksammats, så hans episod om 
’Torgny lagman’, som i Snorres framställning föregås av ett 
helt kapitel (nr 77) »om landsindelning och lagar i Svithiod».
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Snorres informationskällor hava förlänat hans framställning 
både en viss tidsbundenhet och en viss tidstillfällighet.1 Den 
eventuella politiskt-tendensiösa framställningen hos Snorre i 
detta sammanhang förbigås givetvis här.

1 När Snorre sålunda uppger, att Distingen hölls vid Kyndelsmässan, 
vilken enligt katolskt bruk firades den 2 februari, har, som E. Olson på
pekar (a. a., 2, s. 124, not 1), anledningen härtill säkerligen varit den, att det 
år, 1219, då Snorre besökte Sverige, tiden för Distingen infallit just då.

2 Om en motsvarande uppgift i Historia Norvegiæ se nedan s. 85.
8 Ännu till 1600-talets mitt blott kallad Tör, Tören eller Törn. — Det är 

en i viss mån omstridd fråga, huruvida det i Ynglingatal förekommande 
’taur’ verkligen år att uppfatta som ett ortnamn. Frågan är för denna under- 
sökning av mindre betydelse, då det är tydligt, att Snorre i varje fall upp
fattat ordet som ett ortnamn (»austanveröum Taurinum vestr frå Stokssundi»).

Det är alldeles tydligt, att Snorre, säkerligen just genom sitt be
sök i Sverige, tagit del av vissa svenska traditioner om Olof den 
heliges färd i Mälaren, lokala traditioner, som ursprungligen möj
ligen vuxit fram i olika trakter vid denna sjö (se nedan s. 83, not 2) 
men alldeles särskilt kombinerats med Mälarutloppet — där kan
ske i anknytning till vissa lokalnanm (exempelvis ’Konungsund’ 
som äldre namn för Söderström). I alla händelser råder ingen 
tvekan om att icke Snorre just till Mälarutloppet vid den nuva
rande Stadsholmen förlagt skådeplatsen för Olofs mirakulösa 
färd ur Mälaren liksom även skådeplatsen för konung Agnes 
tragiska slut. I fråga om den sistnämnda episoden har Snorre 
av sina svenska sagesmän möjligen fått en upplysning, enligt 
vilken ortnamnet Agnafit skulle beteckna näset mellan den nu
varande stockholmska Stadsholmen och Åsön (nuv. Södermalm). 
Emellertid veta vi intet om befintligheten av ett dylikt ortnamn 
på ifrågavarande plats, och när senare tiders stockholmsskriben- 
ter tala om Agnefit som det äldsta namnet på Stadsholmen, är 
det tydligen just från — Snorre, som de hämtat denna sin upp
lysning.1 2 Troligast är emellertid, att Snorre beträffande Agne- 
episoden kombinerat det i Tjodolfs Ynglingatal på detta ställe 
förekommande Taur med Tör, d. v. s. namnet på den omedelbart 
vid Stockholm och Mälarutloppet belägna halvö, som nu kallas 
Södertörn.3 Att Snorre förlägger skådeplatsen för Agne-episoden 
till Mälarutloppet och platsen för det nuvarande Stockholm fram-
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går även därav, att han uppger Agnafit vara beläget vid Stock
sunden eller Stocksund — Snorre använder båda språkformerna.1 
Att Snorre vidare fått upplysning om något slags bebyggelse 
under Snorres tid på den nuvarande Stadsholmen eller om någon 
åtgärd, givetvis genom mänskligt ingripande, varigenom platsen 
blivit skoglös, visar den förklaring, han anser sig böra giva vid 
omnämnandet av kung Agnes hängning i ett träd på Agnafit: »ddr 
var då skog» (’par var pâ skôgr’), en ganska märklig upplysning, 
som tidigare ej uppmärksammats?

1 Resp.: >...lagöi hann til Stoksunda...»; »..vestr frä Stokssundi» 
(Heimskringla, ed. Finnur Jönsson, Kbhvn 1910—1911, s. 15).

2 Av mig påpekat i uppsatsen »Namnet Stockholm och Stockholms upp
komst», ss. 129—130.

3 »på för Olåfr konungr åt til Stokssunda»; ».. forsfall er ût um Stok- 
sund», Heimskringla, ed. Finnur Jönsson, Kbhvn 1910—1911, s. 184.

4 »pat er nû siöan kallat Konungssund», 1. c.

Även i fråga om Olofsepisoden begagnar Snorre omväxlande 
uttrycken Stocksunden och Stocksund.1 2 3 4 Här talar han tydligt 
om Mälarutloppet — Snorre benämner sjön Logen — vilket han 
uppger vara ett enda och så smalt, att många åar äro bredare. 
»När det regnar mycket och snön smälter, rinner vattnet till så 
häftigt, att det är forsfall ut genom Stocksund, och Logen stiger 
så högt upp på land, att det översvämmar vidt omkring» (E. Ol
son, a. övers., s. 10). När Olof Haraldsson grävde igenom näset 
Agnafit, strömmade vattnet ut, och det på detta sätt bildade nya 
utloppet för Logen fick efter denna tilldragelse namnet Konungs- 
sund\ »och man kan icke fara där med storskepp, utom då vat
tenflödet är som häftigast». Bakom alla dessa Snorres uppgif
ter ligger tydligen en verklighetsbild, som av honom missuppfat
tats och därför framträder förvirrad i hans framställning. Rik
tigt är, som Snorre framhåller, att Mälaren har endast ett utlopp. 
Detta grenar sig dock vid Stadsholmen i tvenne huvudvatten- 
leder, dessa i sin ordning förgrenade — härav antagligen en relikt 
från Snorres ursprungliga informationskälla i hans vid ett par 
tillfällen begagnade plurala uttryck Stocksunden. Hans egen
domliga uppgift om Mälarutloppet som smalare än många åar 
kan knappast syfta på något annat än den ena av de båda vatten
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leder, som den södra strömgrenen — nuvarande Söderström — 
bildade, då vattenlederna här voro åtskilligt smalare än den norra 
huvudgrenen, nuvarande Norrström, som i äldre tider hade en 
ansenlig bredd. Givetvis är det den senare huvudleden, som 
Sveakonungen Olof skulle hava låtit spärra genom att lägga »järn 
över Stocksund»1, d. v. s. tydligtvis genom att utlägga stockkedjor 
av med järn sammanhållna stockar. Men i så fall måste Olof 
Haraldssons genomgrävning anses ha skett vid Söderström, vars 
båda vattenleder, kringslutande en liten holme mellan Stadshol
men och Äsön, dock voro naturbildningar från tider, långt av
lägsna från den tidpunkt, då den norske konung Olofs genom
grävning skulle ha ägt rum. Omöjligt är därför icke, att hela 
episoden kan ha lokaliserats till näset vid Söderström i anknyt
ning till förekomsten av ett ortnamn Konungssund därstädes. 
Bakom Snorres ovan anförda uppgift om vissa tider av året upp
komna kraftiga vattenflöden, som bilda forsfall vid Mälarutlop- 
pet, ligger tydligen dels en dunkel föreställning om en viss nivå
skillnad (’/orsfall’) mellan Mälaren och havet (Saltsjön), dels en 
missförstådd uppgift om de ofta kraftiga udrflöden, som äro så ka
raktäristiska för Mälarutloppet vid Stockholm. Att Snorres infor
mationskälla åsyftat våren som den egentliga tiden för dessa vat
tenflöden framskymtar ännu svagt i Snorres framställning genom 
orden »när det regnar mycket och snön smälter». Snorre har 
missförstått meddelandet och förlägger tilldragelsen till senhösten 
eller den annalkande vintern (Sveakonungen avvaktar ju, att 
sjön skall frysa till), d. v. s. till en årstid, då den för Mälarutlop
pet vid Stockholm så karaktäristiska företeelsen uppström — 
Saltsjöns högre nivå i förhållande till insjön Mälaren — är som 
vanligast!1 2 Snorres uppfattning av väderstrecksbegreppen i fråga 
om Mälarutloppet, Stocksund, Agnafit och Tör (det sistnämnda i 
Agne-episoden) är dessutom synnerligen oklar. Enligt Agne- 
episoden brändes Agnes lik på Agnafit, »öster om Tören och 

1 »Oläfr Svfa-konungr ... haföi järnum komit yfir Stoksund», Heims- 
kringla, ed. Finnur Jönsson, Kbhvn 1910—1911, s. 184.

2 Jfr R. Melin, Om Stockholms strömmar och Mälaren, i: Stockholms 
geografi i huvuddrag. Utgiven av Geografiska Förbundet i Stockholm, Sthlm 
1930, ss. 265—266.
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väster om Stocksund», medan i Olofs-episoden en kastal förefanns 
öster (enligt en annan handskrift: väster) om sagda sund och en 
krigshär söder om detsamma. Man har gjort sinnrika försök att 
förklara oöverensstämmelserna i dessa Snorres vaderstrecksangi- 
velser i anslutning till äldre uppfattningar, som även kommit till 
uttryck i vissa kartbilder, av Nordens orientering i öster—väster, 
icke norr—söder.1 Dessa försök torde dock vara tämligen förfe
lade, då det är tydligt, att Snorre här bygger på rent lokala infor
mationer, som av honom missuppfattats.

Som sammanfattning av Snorres nu diskuterade topografiska 
uppgifter kan framhållas, att en rätt stor sannolikhet förefinnes, 
att nuvarande Norrström på Snorres tid, närmare här bestämt på 
1220-talet, burit namnet Stocksund. Uppgiften är hos Snorre helt 
fristående utan kombination med något ortnamn ’Stockholm’ eller 
med någon etymologisk förklaring av namnet i anslutning till 
exempelvis förekomsten i sundet av ’stockkedjor’ eller dylikt. 
För trovärdigheten i Snorres uppgift talar i hög grad själva ort
namnet Stockholm, och i varje fall är det tydligt, att redan blotta 
tillvaron av detta från år 1252 belagda, ännu existerande ortnamn 
jämfört med Snorres ’Stocksund’ starkt talar för att bakom Snor
res uppgift om ’Stocksund’ ligger ett hos Snorre bevarat minne 
av att en lokalitet vid Mälarutloppet burit ett namn på Stock-, 
detta namn må nu hava varit Stocksund eller Stockholm. Om 
namnet Stockholm förefunnits redan på Snorres tid, men den ort, 
som representerades av detta namn, varit av ringa betydelse, är 
det ju möjligt att Snorre, som här uteslutande fäster sig vid Mä- 
larutloppets vattenleder, överfört ’Stock’-namnet till det närbe
lägna sundet, vilket ursprungligen för övrigt kanske burit ett 
annat namn (se nedan s. 98 ff.). För existensen av ett Stocksund 
vid Målarens utlopp skulle möjligen kunna tala den eventuella 
parallellen i en annan lokal Olof stradition: Skarvens utlopp 
— Stäksund (jfr nedan s. 83, not 2). I alla händelser känner 
Snorre icke till ett självständigt namn på den nuvarande Stads
holmen, även om han tycks kalla en del av densamma — tyd
ligen den södra — för Agnafit, ett namn, som i den senare, histo- 
riserande Stockholmsforskningen övergick till en benämning på

1 Jfr B. Nerman, Det forntida Stockholm, s. 39.
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hela denna holme. Möjligen är Agnafit att betrakta som ett av 
lokaltraditionen givet namn på någon del av Stadsholmen. Redan 
på 1300-talet identifiera svenska källor i varje fall Agnafit med 
Stockholm (se nedan s. 86). I fråga om namnet Taur anknyter 
däremot Snorre tydligt till lokalnamnet Tor och därmed till Stock
holmstrakten. Beträffande åter namnet Konungssund är detta 
ett ortnamn av i Sverige icke ovanlig typ. Att den södra huvud
grenen av Mälarutloppet, senare Söderström, ursprungligen burit 
ett annat namn är i hög grad sannolikt, och det är icke uteslutet, 
att detta namn kunnat vara just ’Konungssund’.

Beträffande åter källorna till Snorres Olofssaga är det tydligt, Styrmerfrode» 
att Snorre begagnat en av Styrmer frode författad Olofssaga1, Olofssaga. 
som nu finnes bevarad endast i brottstycken i den s. k. Flatö- 
boken, vars tillkomsttid förlägges till omkr. år 13751 2 3, medan 
Styrmers Olofssaga måste förelegat färdig före år 1220.8 Denna 
saga åter, liksom den s. k. Legendariska sagan, återgår tydligtvis 
till den så när som på några brottstycken förlorade s. k. Åldsta 
sagan4, vars bevarade handskriftsfragment härrör från tiden 
omkr. åren 1230—1240 men tydligen hänvisar till ett äldre ori
ginal.5 * * Nordal anser vidare, att den s. k. Äldsta sagan dock först 
genom ett mellanled, den av honom supponerade s. k. Mellersta 
sagan, förmedlats till såväl Styrmers Olofssaga som den s. k. 
Legendariska sagan (Nordal, a. a., s. 132 o. passim).

1 Jfr Nordal, a. a., s. 164.
* Ibid., s. 76. — Olofsepisoden förekommer i Flateyjarbök, ed. G. 

Vigfusson o. C. R. Unger, II, Christiania 1862.
3 Nordal, a. a.» s. 165. — Styrmers Olofssaga är antagligen författad under

tiden 1210—1220 (ibid., s. 201).
* Se: Otte Brudstgkker af den Ældste Saga om Olav den heilige, udg. v.

G. Storm, Christiania 1893.
3 Ibid., ss. 22—23. — G. Storm anser tillkomsttiden vara efter år 1155 men 

före omkr. år 1180 (anf. ed., s. 23). Häremot opponerar sig Nordal, som 
säger, att ihvilken som helst nærmere tidsbestemmelse förekommer mig paa 
forskningens nuværende standpunkt at maatte blive rent vilkaarlig» (a. a., 
s. 54).
• G. Bolin

Tyvärr ingår icke episoden om Olofs Mälarfärd i det bevarade 
fragmentet av den Äldsta sagan, varför vi icke kunna veta, hur 
episoden där utformats. Beträffande åter Styrmers Olofssaga 
har den, som allmänt antagits, tydligen legat till grund för Snor
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res motsvarande saga. Emellertid förefinnes just i fråga om 
nyssnämnda episod en viss skillnad mellan Snorres och Styrmers 
framställning. Enligt den förstnämnde styr Olof in i sjön Logen, 
enligt Styrmer åter in i sjön Maren, vilka båda ansetts åsyfta 
Mälaren. Båda berättarne låta Sveakonungen avvakta vattnets 
tillfrysande och därmed Olof Haraldssons ohjälpliga nödläge. 
Styrmer låter dock, i motsats mot Snorre, episoden tilldraga sig 
under den egentliga vintern, varvid den norske kommgen lät upp*  
göra eld på stora timmerflottar runt omkring skeppen för att 
förhindra tillfrysningen och därmed möjligheten för Sveako
nungen att angripa fartygen. Först på våren, när den svenska 
härstyrkan samlats — uppger Styrmer — lyckas Olof Haraldsson 
segla över »det näs, som utgår från Agnafit»1, sedan han först 
genom bön till den allsmäktige guden anropat om bistånd, varvid 
näset rämnade itu. Den rämna, som sålunda uppstod, kallas se
dan dess Konungssund, heter det, men Stockholm det, som sprack 
av mellan mynningen och Konungssund.2 Olofs räddning sker 
sålunda genom ett underverk.

Den s. k. Le- Likartad är framställningen i den s. k. Legendariska Olofs- 
gendariska sagan, som föreligger i en handskrift från 1200-talets mitt8 och 
Olofssagan. som anses författad under tidrymden 1160—1180.*  Olof styr här 

in i sjön Skarven (»Skarfr») och härjar där. Emellertid fryser 
vattnet till, och Olof låter då fälla en mängd träd samt gör av 
dem bål runt fartygen. På våren, när den svenska härstyrkan 
samlas, lyckas Olof dock segla ut över näset Agnafit, som rämnar 
itu, sedan Olof genom bön åstadkommit detta underverk. Den 
sålunda uppkomna vattenleden kallades sedan till minne därav 
Konungssund.

Likheten mellan de båda nu anförda versionerna av Olofs Mä- 
larfärd är ju slående, utom det att Legendariska Olofssagan är

1 »at nese pui er gengr af Agnafit», Flateyjarbök, anf. ed., s. 29. — Själva 
näset tycks sålunda enl. Styrmer, i motsats mot andra uppgifter, icke ha 
hetat Agnafit, som sålunda är en annan lokalitet (möjligen den stockholmska 
Stadsholmen? Jfr nedan s. 84 ff.).

2 »pat heitir sidan Konungssund en Stockholmr pat er af sprack mille 
ôsminnis ok Konungssundz», ibid., s. 29.

3 Olafs saga bins helga, udg. R. Keyser og C. R. Unger, Christiania
1849. * Ibid., s. V.
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mer än dubbelt så utförlig i sin framställning, vilket möjligen dock 
kunde förklaras genom att en bearbetare av Styrmers Olofssaga 
förkortat episoden.1 Lokalnanmen Agnafit och Konungssund äro 
gemensamma för båda framställningarna, vilka däremot sakna 
namnet Stocksund.2 Det har visserligen av Finnur Jönsson an
tagits, att episoden om Olofs Mälarfärd skulle vara ett senare 
inskott, men Nordal har sökt göra gällande, att så icke behöver 
vara fallet (Nordal, a. a., s. 61). Särskilt karaktäristiskt för både 
Styrmers Olofssaga och Legendariska Olofssagan är mirakeb 
inslaget i framställningen, vilket kanske förefunnits redan i den 
s. k. Äldsta sagan och troligen återgår till legendariska berättel
ser och sägner, vilka visserligen icke blivit upptagna i de officiella 
legenderna8 men framskymta i folkdiktningen, i utomnordiska 
sagolegender och i tvenne danska breviarier.4 Icke i någon av

1 Jfr Nordal, a. a., s. 121.
2 I Styrmers Olofssaga kallas sundet blott mynningen (’ösminni’) — se 

dock ett annat tolkningsförslag nedan s. 98 ff. — Sjönamnet Maren (’Mar’) 
i Styrmers Olofssaga har liksom Logen tolkats som blott ett namn på Mälaren 
(»sjön>). Möjlighet till en annan tolkning skulle dock kunna föreligga. I 
Snorres version tilldrager sig ju Olofsepisoden vid Logens utlopp genom Stock
sund, som spärrats genom stockkedjor; i Legendariska Olofssagan åter vid 
sjön Skarvens utlopp, som var pålat, >en stikaör ut osenn»: man kan här icke 
undgå att tänka på det vid sagda utlopp befintliga Stäkssund. Möjligen har 
ytterligare en lokalsägen, av vilken vi äga en reflex i Styrmers Olofssaga, för
lagt händelsen till Södertälje och näset mellan Mälaren och Saltsjön. Den 
där befintliga sjön Maren har tidigare genom Saltskogsfjärden stått i förbin
delse med havet, och söder om sagda sjö ligger mellan den förutvarande vat
tenleden och Igelstaviken en landtunga, som blott bär namnet Näset. En 
återspegling av Legendariska Olofssagans lokalsägen förekommer tydligen 
i Snorres Sigtuna-episod, som icke återfinnes på annat håll.

8 Acta sancti Olavi regis et martyris, i: Monumenta historica Norvegiæ, 
ed. G. Stor m, Kria 1880, samt Passio et Miracula Beati Olaui, ed. F. Met
calfe. Oxford 1881.

8 Jfr betr, folkdiktningen N. Ahnlund, »Sankt Olofs seglation». — Sagolegen- 
den om Olofs underbara sjöfärd förekommer tidigast i en i Louvain år 1485 
tryckt legendsamling: se Monumenta historica Norvegiæ, ed. G. Storm, s. 
XXXIX ff. På samma färd anspelas också i Breviarium Roschildense och 
Breviarium Lundense: »Largum iter nauiganti / rupes scissa prebuit: / hostis 
vires viri tanti / meinens obstupuit: / qua virtute tam prestanti I scindi petra 
potuit» (Monumenta historica Norvegiæ, ed. G. Storm, s. xxxvni, not 1 o. 
s. 262).
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dessa framställningar omtalas dock Olofs Mälarfärd, än mindre 
förekommer namnet Stocksund därstädes.

Ortnamnet Däremot förekommer, som ovan nämnts, i Styrmers Olofssaga 
Stockholm i namnet Stockholm. Det sker i Mälarepisodens slutord: >pat hei- 

styrmen ßj. si(ian Konungssund en Stockholmr pat er af sprack mille os- 
Oiofssaga. ok Konungssundz», d. v. s. »det heter sedan Konungssund,

men Stockholm det som sprack av mellan mynningen och Ko
nung ssund» »jfr ovan s. 82 o. not 2). Som förut omtalats före
ligga endast brottstycken av Styrmers vid 1200-talets början för
fattade Olofssaga, ingående i den först omkr. år 1375 tillkomna 
s. k. Flatöboken. Den totala avsaknaden av äldre handskrifter 
av Styrmers saga är desto beklagligare som nyssnämnda sena 
datum, år 1375, driver fram en misstanke, att namnet i hand
skriften tillhör en senare interpolation. Att nyssnämnda passus 
icke förekommer i den med Styrmers saga beträffande Mälar- 
episoden besläktade Legendariska Olofssagan, ehuru den senare 
är betydligt utförligare, behöver visserligen i och för sig ej betyda 
så mycket, då andra smärre skiljaktigheter finnas (så beträffande 
sjönamnet: i ena fallet Logen, i det andra Skarven). Mera be
fogad är den invändning, som kunde göras, att Snorre i sin rätt 
utförliga och topografiskt detaljerade skildring, vilken som hel
het ju ansetts bygga på Styrmer, icke upptar namnet Stockholm 
utan i stället — och helt enastående — har ortnamnet Stocksund. 
Det kan dock möjligen bero på att Snorre mindre intresserat sig 
för det honom tämligen obekanta ortnamnet Stockholm än för 
vattenlederna och sunden vid Mälarutloppet, vilka spela en viktig 
roll i hans framställning, som för övrigt utgör en rätt grundlig 
omarbetning av föreliggande källor (Styrmers och eventuellt 
andra arbeten) och ett rationalistiskt försök att förklara Olofs ut
färd ur Mälaren med utelämnande av mirakelmotivet. Allvar
ligast är dock den invändningen, att man beträffande Styrmers 
Olofssaga i vissa fall tydligen har att göra med en bearbetare 
(Nordal, a. a., s. 121), och denne kan möjligen ha interpolerai 
namnet Stockholm.1 Dess förekomst i Styrmers Olofssaga är i 

1 Kanske i anslutning till en identifiering av Ågnafit med Stockholm? I 
varje fall är det égendomligt att i Styrmers Olofssaga ’Ågnafit* icke som van
ligt identifieras med det näs, varöver Olofs underbara sjöfärd äger rum, utan 
utgör en särskild lokalitet, varifrån näset skjuter ut.
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alla händelser misstänkt. Det enda, som synes mig kunna rädda 
namnets existens i Styrmers ursprungliga saga från 1200-talets 
första årtionden och tyda på reminiscenser av vissa lokaltopogra
fiska uppgifter, förmedlade ovisst på vad sätt, är den eventuella 
förekomsten av ett såsom sådant ej beaktat ortnamn, nämligen 
Ösminni, vilket hittills uteslutande betraktats som appellativ. Jag 
återkommer härtill nedan (s. 98 ff.).

Slutligen återstår ännu en som tidig ansedd källa, i vilken nam- Ortnamnet 
net Stockholm skulle förekomma, nämligen i det på latin avfat- Stockholm t 
tade verket Historia Norvegice.1 Detta arbetes tillkomsttid har Hlstoria 
varit mycket omdiskuterad? Verkets senaste utgivare, G. Storm, Noroeffiœ* 
söker bevisa, att det författats vid 1100-talets slut.8 Finnur Jöns
son åter anser, att den enda bevarade handskriften, som är från 
1400-talets mitt och av skotskt ursprung, återgår på ett original 
från 1200-talet. Med som mig synes tämligen bindande skäl 
kommer emellertid Finnur Jönsson fram till den slutsatsen, att 
arbetet är författat efter år 1211 och före år 1262, möjligen un
der 1200-talets andra årtionde.1 2 * 4 s * * Verket skulle sålunda kunna 
vara ungefär samtidigt med Styrmers Olofssaga, som även den 
har namnet Stockholm. Om emellertid Historia Norvegiæ kan 
dateras ända fram till år 1262, försvinner dock genast det intres
santa i notisen, då namnet Stockholm i svenska källor framträder 
redan år 1252.

1 Se Historia Norvegiæ, i: Monumenta Historica Norvegiæ, ed. G. Storm. 
— Notisen lyder där fullständigt: »Alricr autem genuit Hogna; istum uxor 
sua juxta locum Agnafit, qui nunc Stokholmr dicitur, propriis manibus inter- 
fecit suspendendo ad arborem cum catena aurea» (anf. ed., s. 99. Kurs, av 
mig).

2 Reflexer av denna diskussion utgöra dateringarna exempelvis hos Her
man (Det forntida Stockholm, s. 19): »omkring år 1200» och A. Schûck
(Studier, s. 384): »1100-talets mitt».

s G. Storm, anf. ed., ss. xxill o. XXVin.
* Finnur Jönsson, Den oldnorske og oldislandske litteraturs histone, 2.

uppl., II, Kbhvn 1923, ss. 590—597.

Vidare kompliceras problemet i hög grad därigenom, att noti
sen i Historia Norvegiæ om Agnafit »gut nunc Stokholmr dicitur*  
helt enkelt — saknas i den enda handskrift, som finnes i behåll 
av sagda arbete. Tillägget om Agnafit har dock ansetts tillhöra
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den ursprungliga redaktionen, därför att i svenska avskrifter 
från 1300- och 1400-talen, detta tillägg återfinnes i det efter Histo
ria Norvegiæ återgivna partiet om Ynglingaätten. Detta borde 
göra det förklarande tillägget med dess svenska lokalnotis syn
nerligen misstänkt men har egendomligt nog uppfattats som bevis 
för att notisen ursprungligen förekommit i Historia Norvegiæ.1

1 G. Storm, a. ed., s. 99, säger »qui nunc Stockholmr dicitur ] findes i alle 
de svenske Afskrifter og er derfor vist egte». — B. Nerman, Det forntida 
Stockholm, s. 21, not 1, tror också på notisens äkthet, medan A. Schûck, 
Studier, s. 384, ställer sig mera skeptisk och påpekar, att för den händelse 
notisen skulle vara en senare interpolation, visar detta blott, att man i 1300- 
talets Sverige identifierade Agnafit med Stockholm.

2 Tr. i SRS I: 1, s. 2 ff. och i Klemming, Småstycken på forn svenska, s. 
270 ff.

8 Tr. i SRS I: 1, s. 5 och i Monumenta historica Norvegiæ, ed. G. Storm, 
ss. 226—228. — Se i övrigt betr, samtliga nu avhandlade svenska avskrifter 
G. Storm, a. ed., s. xvm, och P. A. Munch, Om Kilderne til Sveriges Histo
rie i den forchristelige Tid, i: P. A. Munch, Samlede Afhandlinger, udg. af 
Gustav Storm, II, Christiania 1874, s. 476 ff.

De svenska avskrifter, varom det här är fråga, utgöra till an
talet tre, av vilka tvenne ingå i Codex Holmiensis B 17 och den 
återstående i det s. k. Registrum Upsaliense. Förstnämnda kodex, 
en handskrift av Magnus Erikssons landslag, innehåller i avskrift 
från 1400-talets förra hälft en svensk konungalängd, vilken seder
mera betitlats Catalogus regum Sueciœ ad annum Christi 1333 
(nedan citerad Catal.) och som säkerligen avslutats icke långt efter 
året 1333, varmed den korta konungakrönikans framställning av- 
brytes, meddelande som sista notis en uppgift om Magnus Eriks
sons lösen av Skåne detta år? Återgående på Historia Norvegiæ 
är endast partiet om de svenska konungarna av Ynglingaätten 
t. o. m. Olof trätälja, från vilkens son Halfdan vitben de norska 
konungarna sedan härstammade. Ytterligare finnas i samma hand
skrift fragment av en svensk översättning (nedan citerad övers.) 
av samma konungalängd, vilken översättning tydligen blott om
fattat de hedniska konungarna och skrivits av samma hand som 
Catalogus? Slutligen ingår i det s. k. Registrum Upsaliense, som 
upplades vid ärkebiskopssätet år 1344, en konungalängd, omfat
tande likaledes de hedniska konungarna, med titeln Hii fuerunt 1 2 
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reges pagani in Swecia (nedan citerad Reges) ? Längden har tyd
ligen införts i handskriften under 1300-talets senare hälft8 och 
hygger av allt att döma på de båda förut nämnda konungaläng- 
derna.8

Redan av vad nu förebragts framgår de tre svenska kungaläng- 
dernas nära frändskap. Ännu tydligare framträder denna vid en 
jämförelse mellan vissa partier i dessa längder och motsvarande 
partier i den enda bevarade handskriften av Historia Norvegiæ, 
varvid klart ådagalägges, att dessa svenska kungalängder återgå 
på en nu förlorad avskrift, vilken i vissa fall dels avvikit från, dels 
groft missuppfattat sin förlaga.4 Även detta synes mig öka miss
tanken, att de svenska avskrifternas notis om Stockholm är en

1 Tr. i SRS I: 1, s. 14 ff. och i Klemming, Småstycken på fcirn svenska, s. 
265 ff. 3 Se P. A. Munch, a. a., s. 493, not 2. 3 Ibid., s. 494.

1 Medan Historia Norvegiæ som den andre i konungalängden har Neorth, 
har Catal. Neork, övers. Neork och Reges Ner och. Neorths son heter i 
Historia Norvegiæ Fr oy, under det att Catal. har Stroyer, övers. Frodhe 
och Reges Froyr. Froys son åter benämnes i Historia Norvegiæ Fiolni, i 
Catal. Fiolm, i övers. Fiolm och i Reges Siolm. En något senare konung 
kallas i Historia Norvegiæ Dyggur, i Catal. Digguir, i Reges Dyguir (övers, 
saknar motsvarande parti). — Om en grov missuppfattning av förlagan 
vittnar episoden om Swegthir (denna namnform i Historia Norvegiæ. Catal. 
har Suerchir, övers. Swcerkr och Reges Swœrkir). I Historia Norvegiæ 
förtäljes, att denne förföljde en dvärg in i berget (»nanum in petram per- 
sequitur»). Den förlorade svenska avskrift, som givet varit förlagan för 
de tre nu nämnda avskrifterna eller möjligen rent av en till Sverige införd 
handskrift av Historia Norvegiæ, som legat till grund för avskrifterna (jfr 
Munch, a. a., s. 490), har förvrängt det latinska originalets nanum, dvärg, 
till manum, hand, och därmed framkonstruerat ett helt annat händelse*  
förlopp. De tre svenska avskrifterna av Historia Norvegiæs konungalängd 
uppge sålunda, att Suerchir (Swærkr, Swærkir) var så stark, att när han 
slog sin hand i berget, kunde han icke draga den tillbaka (I). — Särskilt 
anmärkningsvärt är, att de tre svenska konungalängderna uppge Ingemar 
(Catal.: Ingimar, övers.: Ingemar, Reges: Ingemar) som son till konung 
Airier (Catal.: Alric, övers.: Alrik, Reges: Alarik), medan Historia Norvegiæ 
här har Hogana. Det är denne Alriks son, vilken enligt sagan av sin hustru 
blir hängd vid den plats, som Historia Norvegiæ kallar Agnasit (»juxta 
locum Agnasit»). Catal. har här »iuxta locum Agnasit qui nunc Stokholm 
dicitur», övers, »j enom stadh som Agnasit kalla som nw kallas Stokholm», 
Reges åter blott »Stocholm» med överskrivet »Agnas» (»vxor interfecit Stoc- 
holm»), vilket vittnar om avskriftens vårdslöshet.
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senare interpolation. För fullständighetens skull bör det också 
påpekas, att det icke i de svenska avskrifterna står, som G. 
Storm emenderar (Monumenta historica Norvegia, s. 99 o. no
ten till rad 6), Stokholmr.1 Skulle denna fornnorska form före
komma i de svenska avskrifterna, vore detta ett ganska starkt 
bevis för att denna notis verkligen förefunnits i någon äldre 
handskrift av Historia Norvegiæ. Emellertid är detta faktum 
av mindre vikt, då man ju i äldre tid icke hade sinne för kravet 
på en diplomatiskt noggrann avskrift, och påpekandet har också 
förnämligast skett, emedan förekomsten av namnformen Stok
holmr i nyare svenska framställningar på detta område synes 
tyda på en allmän uppfattning, att denna form verkligen före
kommer i de svenska avskrifterna.1 2 3 Det torde i alla händelser 
få anses tämligen tvivelaktigt, om notisen om Stockholm före
kommit i Historia Norvegiæ, vilket arbete för övrigt kan ha till
kommit t. o. m. efter Stockholms uppkomst (se ovan). Det enda 
intresse, som notisens förekomst i de svenska avskrifterna egent
ligen erbjuder, är då, såsom förut framhållits, egentligen blott 
upplysningen, att man i 1300-talets Sverige identifierade Agnafit 
med Stockholm.

1 Storm har här företagit en normalisering, medan han i sitt avtryck av 
de svenska avskrifterna givetvis korrekt ätergivit de svenska namnformerna
(ibid., ss. 226—228).

3 Från Storms edition med dess normaliserade namnform ’Stokholmr* 
härstamma tydligen alla följande uppgifter rörande denna detalj, så hos 
Nerman, Det forntida Stockholm, s. 21 (’Stokholmr’) och hos A. Schuck, 
Studier, s. 384 (’Stockholmr’).

9 Tr. i Sçgur danakonunga. 1. Sçgubrot af fornkonungum. 2. Knyt- 
linga saga. Utg. Gar 1 af Petersens o. Emil Olson, Kbhvn 1919—1925.

* Ibid., s. 16.

Ortnamnet Nerman påpekar ytterligare förekomsten av namnet Stocksund 
Stocksund 11 en isländsk saga, Sçgubrot af fomkonungum, föreliggande i 

Sçgubrot. j^dskrift från omkr. år 1300.’ Det heter här vid berättelsen 
om Bråvallaslaget, att Sigurd Ring, konung över Svea välde och 
Västergötland, for med en stor ledungsflotta »um Stoksund».*  
Närmare ortsangivelser saknas, varför det är omöjligt att med 
bestämdhet avgöra, huruvida denna sagas Stocksund avser 
samma lokalitet som det i Snorres Olofssaga omtalade Stock
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sund. Sagans karaktär och tämligen sena tillkomsttid göra den 
också till en källa av mindre betydelse i detta fall? Den möj
ligheten är icke alldeles utesluten, att det är från Snorre, som 
SQgubrot fått namnet Stocksund.

Som resultat av nu gjorda undersökning rörande förekomsten 
av namnet Stockholm före år 1252 och av namnet Stocksund kan 
sålunda fastslås, att fullt säkert ar namnet Stockholm icke be
lagt före dr 1252 samt att namnet Stocksund förekommer tidigast 
i Snorres Olof ssaga från 1220-talet och icke är med säkerhet be
lagt från annat håll som namn på något av sunden vid Mälar- 
utloppet.

I den föregående framställningen hava i annat sammanhang Betydelsen a» 
redan berörts olika försök till tolkning av ortnamnen Stockholm namnen 
och Stocksund? Vi kunna därför här förbigå dessa och endast5^^^jCA 
dröja något vid ett i senare tid av J. Sahlgren framställt tolk- 
ningsförslag, då detta från auktoritativt håll gjorda tolknings
försök rönt en viss anslutning? — Liksom redan Messenius ut
går Sahlgren ifrån namnet Stocksund som det primära beträf
fande uppkomsten av ortnamnet Stockholm. Namnet Stocksund 
åter härleder sig, enligt Sahlgren, från den stockbro, som i äldre 
tid övertvärat nuvarande Norrström. Han sätter sålunda ort
namnet Stockholm i visst samband med Norrbro, vilken förbin
delseled omnämnes redan i Upplandslagen. Åtminstone sedan 
1000-talet har, säger han, härstädes gått fram en viktig lands
väg mellan Uppland och Södermanland, och det var då av yttersta 
vikt att underlätta den besvärliga passagen över sunden vid 
Stockholm. »Säkerligen byggdes redan före år 1000 den första 
spången över Stocksund.» Sahlgren anser, att man redan så ti
digt och ännu rätt länge framåt i tiden har att räkna med till
varon därstädes av en primitiv stockbro, tämligen löst byggd av 
på pålar vilande stockar. Härav skulle alltså ortnamnet Stock-

1 Jfr Finnin* Jönsson, Den oldnorske og oldislandske litteraturs historié, 
II, ss. 828—829 (»Stil og fremstilling bærer et altfor tydehgt vidne om 
senere tider og om tilværelsen af riddersagaer»).

2 Se ovan kap. I, passim, samt ss. 53—54, 56—58 och 70 ff.
3 J. Sahlgren, Namnet Stockholm, i: Dagens Nyheter.2/? 1917. — Jfr ovan 

s. 57.
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sund och sedan indirekt ortnamnet Stockholm uppkommit. Till 
stöd för sin åsikt anför Sahlgren vissa ortnamn, vari ordet stock 
ingår och om vilka han anmärker, att de »synnerligen ofta ligga 
vid åar och andra vattendrag». Däremot kan han framdraga 
endast ett fåtal ortnamn av denna typ, vilka otvetydigt stå i sam
band med något slags broanläggning, såsom ’Varalöfs stock’, 
samt ’Stockebro’ och ’Stockebromåla’, där namngivningarna 
»troligen samtliga föranletts av spångar eller broar».

I fråga om ortnamn av typen ’stockbro’ synes man mig även 
böra rikta uppmärksamheten på trafikleder över myrmark och 
liknande terräng. Vidare torde det kunna ifrågasättas, om ’stock
bro’ i betydelsen av trafikförbindelse över vattendrag överhuvud 
taget betyder annat än en spångliknande bro över ett mindre 
vattendrag, vars bredd endast utgör längden av en stock.1 Då 
verkliga stenbroar i Sverige under äldre tid måste hava varit syn
nerligen sällsynta, är det självklart, att i allmänhet alla broar, 
icke minst de, som övertvärat större vattendrag, varit byggda av 
stockar. Men i så fall måste det anses ha varit lika meningslöst 
att kalla dessa broar för stockbroar som att särskilt namnge 
landsbygdens bondgårdar som trähus.

1 Denna ’stockbro* kan naturligtvis ha utgjorts av flera parallella stockar.
3 Liknande voro förhållandena pä kontinentalgermansk botten — se 

J. Hoops, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, I, art. Brücke.
8 Jfr L M. Bååth, Helgeandsholmen och Norrström, I, s. 8.

Härtill kommer en annan omständighet. Även träbroar före- 
kommo under äldre tid i Sverige sällan över bredare vattendrag, 
där man i stället hjälpte sig med färjor eller båtar.2 Beteck
nande är ju, att Dalälven, denna viktiga vattenled, som praktiskt 
taget delar hela landet mitt itu och går genom gamla kultur
bygder, icke förrän på /£OO-talet erhöll broförbindelse. Flera 
liknande exempel skulle kunna anföras.

Då i äldre tid det norra Mälarutloppet vid Stadsholmen hade 
en bredd av över 1/4 kilometer8, måste sålunda även en relativt 
primitiv broanläggning över detta breda vattendrag hava varit 
ett märkligt företag och såsom sådant väckt uppseende. Bro- 
anläggningen måste alltså hava varit den dominerande faktorn 
vid ortnamngivningen på platsen. Ortens namn borde sålunda 
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åtminstone en avsevärd tid framåt hava bevarat sammansätt- 
ningsleden ’bro’ — jämför ortnamn som Örebro etc.1 Sundet 
skulle tydligen också enligt Sahlgren efter stockbron ursprung
ligen hava hetat Stockbrosund, vilken namnform senare samman- 
dragits till Stocksund. Denna av Sahlgren förutsatta namnför- 
ändring bör i så fall hava inträffat före 1220-talet, då namnfor
men Stocksund, såsom jag ovan påvisat, först uppträder.

Till stöd för sin hypotes om en bro som grund för nanmgiv- 
ningen av Stocksund och, medelbart, Stockholm anför Sahlgren, 
såsom förut nämnts, att åtminstone sedan 1000-talet över den 
nuvarande Stadsholmen gått fram en viktig landsväg, som utgjort 
en förbindelseled mellan Uppland och Södermanland, över hu
vud är det en mycket spridd åsikt, att en dylik led tidigt — långt 
före Stockholms uppkomst — gått fram här. Detta betraktelse
sätt är emellertid tämligen ohistoriskt och vilar på bristande 
kännedom om äldre tiders trafikförhållanden. Först och främst 
måste det bestämt framhållas, att platsen för det nuvarande 
Stockholm låg i en utkant av riket, efter dåtida förhållanden så 
gott som i skärgården, och alldeles vid sidan slv de centrala byg
derna av Uppland och Södermanland — betydligt öster om linjen 
Uppsala—Strängnäs. Betecknande i detta fall är Eriksgatans 
sträckning. Konungen hade att, som landslagen säger, »rättsyles 
(med solen) om sitt land rida». Från Uppsala, som var utgångs
punkten, borde då Eriksgatan ha gått genom Uppland i sydöstlig 
riktning till platsen för det nuvarande Stockholm, därifrån i väst
lig riktning till Södermanland och Strängnäs etc. I stället gick 
Eriksgatan från Uppsala i sydvästlig riktning till Enköping och 
därifrån till Strängnäs etc. När man sålunda vid Eriksgatans 
sträckning från Uppsala gjorde en så märklig rubbning på ur
gamla och betydelsefulla bestämmelser om en färdriktning 
medsols, är detta ett kraftigt bevis för att platsen för det nuva
rande Stockholm tidigare låg i en fullkomlig avkrok beträffande 
trafiken från de centrala delarna av Uppland till de centrala 
delarna av Södermanland.

Dessutom måste erinras om att det ännu rätt långt in i nyare 
tid icke existerade landsvägar i vår tids bemärkelse. Äldre tiders

1 Jfr även Hoop«, 1. c.



92

färdvägar voro så gott som uteslutande mer eller mindre primi
tiva ridvägar.1 Ännu in på 1600-talet voro landsvägarna ofta av 
tarvligaste slag, och sedan uråldriga tider färdades inan sjövä
gen, där så ske kunde. Ofta föredrog man att förlägga resorna 
till vintern, då snön jämnat de dåliga vägarna. Även då nyttjade 
man de tillfrusna vattenlederna.1 * 3 * * *

1 Jfr C. M. Kjellberg, Upplands kommunikationer, i: Uppland, skild
ring af land och folk, I, s. 434 ff., och G. Bolin, Namnet Stockholm och Stock
holms uppkomst, s. 113 ff.

’ Jfr H. Hildebrand, Sveriges medeltid, I, ss. 1005—1006. — Samuel Kiechel, 
som reste i Sverige i början av året 1586, säger: »Om somrarna rides här 
mycket litet, ty för de djupa vägarna och sumpiga träsken är det svårt att 
komma fram till häst, hvilket jag sedermera vid min hemresa fick erfara» 
(HT 1892, s. 338. Kurs, av mig). Samme Kiechel reste i februari 1586 från 
Strängnäs till Stockholm, men av resans 7 mil gick icke en halv mil på land, 
säger han (1. c.). Ännu i 1600-talets början var vägen mellan Stockholm och 
Södertälje så usel, att Karl IX i ett brev 1604 befallde allmogen i en hel 
del socknar att upphjälpa vägen, så att man kunde komma fram med vagn, 
— Även på kontinenten föredrog man vattenvägarna framför landvägen (se 
Hoops, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, IV, art. Verkehrswe
sen, § 10).

3 J. Sahlgren har även framfört ett annat tolkningsförslag med hänvisning
till ordet ’stock’ i betydelsen ’gillerstock’, se Namn och Bygd, årg. 8, s. 161
(»Hit möjligen stadsnamnet Stockholm, som dock kan innehålla stock,
’spång’»). Jfr Dens., Vad våra ortnamn berätta, Sthlm 1932, s. 50.

Då, efter vad nu anförts, i äldre tider ingen >riksväg» gick 
över platsen för det nuvarande Stockholm, har givetvis då icke 
heller förelegat något behov av en broförbindelse. Denna har 
säkerligen uppstått först sedan en livligare bebyggelse ägt rum 
på Stadsholmen, varvid nödvändigheten av bekvämare förbin
delser med landet i norr och söder om holmen framträtt. 
Tidigare har trafiken över sunden vid Mälarutloppet troli
gen, liksom exempelvis vid Dalälven, förmedlats av färjor 
eller båtar. Enligt min mening är det därför föga sanno
likt, att namnet Stocksund och därmed även ortnamnet Stock
holm uppkommit efter förhandenvaron av en broförbindelse vid 
Mälarutloppet.8

Tidigare framställda tolkningsförslag i fråga om ortnamnen
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Stocksund och Stockholm erbjuda, som förut framhållits, i all
mänhet rena kuriositetsintresset. Gemensam för de mera veder
häftiga tolkningsförslagen är dock åsikten, att i nämnda ortnamn 
ingår ordet ’stock*  i betydelsen ’avhuggen trädstam*.  Den me
ningen har också framlagts, att namnet Stocksund i fråga om 
betydelse varit besläktat med ortnamn av typen stäksund. Genom 
den undersökning, som jag här förebragt rörande ortnamn av 
typen ’stäksund’ och ’pålsund’ (samt möjligen ’stavsund’), har 
det tydligt framgått, att dessa ortnamn beteckna sund, vari för 
vissa syften — synnerligen ofta tydligen av försvarshänsyn — 
förpålningar skett. I så måtto ansluter sig säkerligen också nam
net Stocksund till dessa ortnamnsgrupper som här givetvis åsyf
tas ett sund, där vissa anordningar med stockar företagits. Men 
en viss betydelseskillnad torde dock föreligga här. Som B. Ker
man riktigt anmärker, äro nämligen ’stock’ och ’påle’ icke syno
nymer, och endast en påle, icke en stock, kan sägas vara ned- 
pålad.1 Stockanordningen i ’Stocksund’ bör sålunda hava varit 
icke en anläggning av vertikal natur som en förpålning utan ho
risontalt betonad.1 2 * * s Emellertid torde namnet Stocksund hava 
det gemensamt med ortnamnstypen ’stäksund’, att i båda fallen 
en viss spärranordning åsyftas. Det torde få anses uteslutet, att 
denna spärranordning utgjorts av exempelvis en ’stockbro’ eller 
av ’gillerstockar’.8 Den måste sålunda håva varit av annat slag, 
och då återstår, synes mig, som sannolikast den möjligheten, att 
spärranordningen utgjorts av över sundet lagda stockkedjor, d. 
v. s. med varandra sammanlänkade stockar.

1 B. Nerman, Det forntida Stockholm, s. 46.
2 Denna viktiga skillnad underströks tyvärr icke med önskvärd tydlighet

i min uppsats »Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst», ehuru jag 
där (s. 121) framhöll som en möjlighet, att man, »då pålning pä grund av 
strömmens växlande djup varit svår att åstadkomma, genom hoplänkade
stockkedjor avspärrat vissa delar av strömmen».

s Se J. Sahlgrens ovannämnda tolkningsförslag.

Som förut påpekats, är Messenius den förste, som framställer 
hypotesen om namnet Stocksund som det primära i förhållande 
till ortnamnet Stockholm. Han förklarar vidare, att det först
nämnda ortnamnet uppkallats efter de stockar, vilka såsom 
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bommar över sundet skyddade Mälarinloppet.1 Säkerligen har 
Messenius här träffat den rätta lösningen av ortnamnsfrågan 
Stocksund—Stockholm. I så fall bör denna stockanordning hava 
funnits på platsen en viss tid före 1220-talet, då ’Stocksund*  näm- 
nes hos Snorre. Som A. Schück riktigt framhåller, är Snorres 
skildring av försvarsanordningama vid ’Stocksund*  utan värde 
beträffande förhållandena vid 1000-talets början, >om vilka han 
sannolikt ingenting visste».2 Snorre omtalar ju, att vid Olof 
Haraldssons äventyrliga färd ur Mälaren hade Olof Skottkonung 
låtit draga järnkedjor över Stocksund, på vars ena strand befann 
sig en kastoi, A. Schück påpekar, att Snorre här troligen skildrat 
försvarsanordningama vid Stocksund »såsom han hört dem vara 
beskaffade pä hans egen tid»*  och att han antagit situationen 
hava varit likartad vid tiden omkr. år 1000. Kastaler äro näm
ligen, framhåller Schück, talrikt förekommande i Norden på 
1100-talet, men däremot knappast på 1000-talet, och han erinrar 
därom, att Slesvig, »Nordens måhända viktigaste handelsstad på 
1000-talet», först omkr. år 1120 erhöll kastaler till sitt skydd. 
Schück citerar här en skildring i Knytlingasagan (kap. 86) : »Dan
mark var då mycket utsatt för anfall av hedningar, som härjade 
nästan hela sommaren och plundrade köpmän och landets in
vånare. Icke långt efter sedan Knut Lavard kommit hem till sitt 
rike lät han bygga två kastaler på var sin sida om viken Sli, där 
som sundet till Hedeby är smalast. Därefter låt han såtta bom
mar av trå med järnkedjor, så att man kunde spårra sundet. 
Sedan lade han besättning i kastalema för att vakta, och blott 
de fingo komma in med sina skepp, vilka förut betalt den be

1 Se Messenius, Sveopentaprotopolis, kap. XIX, s. 95: »torrens borealis 
Stoksund fuerit appellatus ... eo quod repagulum quoddam ligneum, hostium 
irruptionibus per fretum prudenter extiterit objectum, utrinque cisternis 
ligneis, lapide • refertis, et in profundum demersis obfirmatum», och Dens., 
En lustigh och trovärdig chrönika om Stocholm, s. 78: »När konungen thetta 
sporde / en träbom ther öfuer giiorde, / medh lås och kiedia war then fäst, / 
eij fruchtar mehr för sådan gäst / och helst, såsom migh wist ähr sagt, / thär 
hos af et blåckhws hölls vakt / Inlåpet af thenna träbom / förvisso thet 
nampnet bekom, / som kallades thär af Stocksundh, / ön thär hos, Stocholm, 
sammalundh./».

1 A. Schück, Studier, s. 400. 3 Ibid., s. 401.
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stämda avgiften för vart skepp. Hertigen uppehöll sig för det 
mesta i Hedeby, och han var då säker för varje ofred» (Schück, 
a. a., ss. 400—401). Parallellen med Snorres skildring av för- 
svarsanordningarna vid ’Stocksund’ är, som Schück framhåller, 
ganska uppenbar.

Om man godtager tolkningen av ’Stocksund’ som ’det av stock*  
kedjor spärrade sundet’, måste en dylik spärranordning givetvis 
hava varit av mera permanent natur för att kunna verka namn
givande på sundet och ägt bestånd under en jämförelsevis lång 
tidrymd. Möjligt är, att redan tidigt vissa försvarsanordningar 
åtminstone tidvis företagits vid Mälarutloppet och att vi senare i 
Upplandslagens bestämmelser om skyldigheten för flera hunda
ren att bygga och underhålla Norrbro vid Stockholm kunna 
skönja ett minne av en mera allmän skyldighet att sörja för för
svarsanordningar vid Mälarutloppet. En spärranordning där
städes kunde fylla en dubbel uppgift, dels en fortifikatorisk, dels 
en fiskalisk, d. v. s. i senare fallet närmast vid upptagandet av 
tull.1 Denna dubbla uppgift hade tydligen den ovannämnda 

. spärranordningen vid Slesvig.1 2 3

1 Det tämligen ensamstående namnet Stocksund, benämningen på sundet
mellan Stora Värtan och Edsviken i Stockholms omedelbara närhet, bör 
säkerligen tolkas på samma sätt. Här fanns nämligen en möjlighet att ge
nom en följd olika vattendrag kunna komma förbi Mälarutloppet ut ifrån 
dier in i Mälaren, varför en skyddsanordning här måste anses ganska naturlig.

3 Enligt Slesvigs äldsta stadsrätt från omkr. år 1200 erlades i vissa fall 
tull vid Slesmynne och vid kastellet, i andra fall i Slesmynne vid ankomsten 
och i Slesvig vid avresan (se P. G. T h o r s e n, De med Jydske Lov beslægtede 
Stadsretter, Kbhvn 1855, s. 10).

Här ovan har anförts den meningen, enligt vilken i förhållande 
till ortnamnet Stockholm namnet Stocksund vore att anse som 
det primära. Namnet Stockholm som benämning på den nuva
rande Stadsholmen skulle sålunda ha bildats i anslutning till nam
net Stocksund och alltså vara en kortform för ett ursprungligt 
Stocksundsholm, vilket ju förefaller ganska sannolikt — jämför 
ovan (ss. 62—63) anförda analogi Stakasundsholm—Stakeholm. 
Emellertid torde här böra bemärkas, att i Norrström, det suppo
nerade ’Stocksund’, tidigare lågo ett par, tre smärre holmar, nu
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mera genom utfyllning förenade till en enda holme, Helgeands
holmen, av vilka en åtminstone redan vid 1500-talets mitt egen
domligt nog bar namnet Stockholm.1 Om sagda ortnamn ej kan 
påvisas ur medeltida källor, hindrar detta icke, som L. M. Bååth 
påpekar, att namnet kan vara av medeltida ursprung.1 2 * Det kunde 
förefalla ganska naturligt, att i första rummet de små holmarna 
i sundet kallades Stockholmarna (Stocksundsholmama) ? J. Elers 
säger också, att Helgeandsholmen, vilket namn förekommer 
första gången år 13204 * *, tidigare kallats Stora Stockholmen, men 
detta är blott ett påstående av Elers utan något som helst bevis?

1 Namnet förekommer första gängen hos Laurentius Petri i hans år 1559 
avslutade krönika (SRS II: 2, s. 73). Enligt L. M. Bååth, Helgeandsholmen 
och Norrström, I,. s. 161, skulle namnet först påträffas i ett kungl. brev 8/»
1563. Här föreligger dock en feltolkning, och Bååth själv har i annat sam
manhang (a. a., s. 187) den riktiga läsningen, enligt vilken åsyftas »post- 
ridaren» eller »postejen» (d. v. s. bastionen) på slottet Stockholm.

9 Bååth, a. a., s. 161. 8 Jfr även Snorres pluralform ’Stocksunden*.
4 SD 2247 (1320 88/t): »insula dicta Helgaanzsholm».
8 J. Elers, Stockholm, II, ss. 64—65.
8 Ännu in på 1600-talet göres ibland i officiella handlingar en skillnad 

mellan Stockholm eller Staden å ena sidan och malmarna å den andra, ehuru
malmarna redan tidigare införlivats med stadssamhället.

? Laurentius Petri, a. a., s. 73. Han framdrar dock även en annan me
ning, enligt vilken namnet Stockholm tydligen från början varit knutet vid 
den nuvarande Stadsholmen (»somblige meena, at then holma ther staden 
ståår uppå, skall så hafva heet»).

I varje fall är det märkligt, att den lilla holmen Stockholm i 
Norrström kunnat hävda sitt namn gent emot den större holme, 
Stadsholmen, med samma namn och även, in på 1600-talet, gent 
emot hela det Stockholm benämnda stadssamhället.8 Kanske 
ligger någon historisk verklighet bakom den lokaltradition, som 
redan Laurentius Petri ger uttryck åt, enligt vilken huvudstaden 
>fått thet nampnet Stockholm af een lijten holme som ligger i 
Norra ström».7 Man kunde då tänka sig möjligheten av att vissa 
befästningsanordningar — ett blockhus eller dylikt — givit denna . 
holme, som hade ett framskjutet läge österut i Norrström, en 
mera bemärkt karaktär, varvid namnet senare överförts till den 
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nuvarande Stadsholmen, sedan en kastal där uppförts.1 Antag*  
ligen har denna holme, liksom andra holmar vid Mälarutloppet, 
ursprungligen burit ett annat, naturtopografiskt namn, möjligen 
i anslutning till holmens karaktäristiska belägenhet mellan Mä- 
larutloppets tvenne strömbildande huvudarmar.1 2 * * * * 7

1 En parallell erbjuder möjligen den utanför Kalmar slott belägna lilla 
holme, som på 1600-talskartor kallar »Kalmar» (eller »Lilla Kalmar») — se 
A. Schûck, s. 225, not 4.

2 E. Wadstein har velat göra gällande, att den hos Jordanes omnämnda 
»Vagi fluvius» syftar på Mälarens utflöde, vilket i fornsv. skulle hetat Vagher, 
betecknande det vattenområde, som nu kallas Strömmen med Norrström
(samt, borde i så fall tilläggas, Söderström) — se E. Wadstein, Jordanes’ 
Vagi fluvius och Vaxholm: i: Namn och Bygd 1917, s. 15 ff., samt Dens., 
Vaghensön vid Stockholm, i: Namn och Bygd 1919, s. 21 ff. Wadstein på
pekar som stöd för sin hypotes, att det äldsta namnet på nuvarande Skepps
holmen är Waghensön (bevarat i tvenne diplom, dat. 1432 30Is), vilken namn
form skulle innehålla stammen vag — »bukt»: Wadstein, Vaghensön vid 
Stockholm, s. 22 ff.). — Mot Wadsteins teori kunde invändas, att ursprung
ligen väl samtliga öar och holmar vid Mälarens utflöde borde hava kallats 
Vagsöarna, ej blott Skeppsholmen, vars läge i Strömmen ju icke är mera 
egenartat än de andras (efter de mera centrala ’ström-holmarnas’ bebyggelse 
kunde ju benämningen hava konserverats som betecknande endast nuv. 
Skeppsholmen). — I den mån Wadstein, som det förefaller, kombinerar »Vagi 
fluvius» (och Vagher) med en viss strömsättning på platsen, strider hans
hypotes, åtminstone i fråga om namnets förutsatta höga ålder, mot det från 
fackvetenskapligt håll gjorda påpekandet, att Stockholms ström började att
bildas först under 1100-talet (se E. Granlund, De geografiska betingelserna
för Stockholms uppkomst, s. 299).
7 G. Bolin

I detta sammanhang kan framhållas, att vi enligt en källa möj- 'Osminnt 
ligen kunna konstatera tillvaron av en äldre benämning — ett 1 Styrmen 
naturnamn. — på det sund, vilket enligt Snorre, okänt hur länge, 
burit namnet Stocksund. Källan är Styrmers ovan (s. 84) be
handlade Olof ssaga, där det i Mälarepisodens slutord heter: »pat 
heitir sidan Konungssund en Stockholmr pat er af sprack mille 
osminnis ok Konungssundz>, eller, som det återgivits i svensk 
översättning, >det heter sedan Konungssund, men Stockholm det 
som sprack av mellan mynningen och Konungssund». Det i 
Styrmers text förekommande osminni har utan vidare ansetts 
betyda ’mynning’. I denna betydelse är dock ordet så enastå
ende, att Fritzner i sin ordbok endast har just detta belägg för 
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dess förekomst.1 Han förklarar det heller icke utan hänvisar till 
oss och minni. Förstnämnda ord betyder »Aabning, Gab, Mun- 
ding, hvorigjennem Vand har sit Lob». Då minni också betyder 
»Munding, Gab, Aabning hvori en Aa eller en Fjord udmynder» 
(se Fritzner, a. a.), föreligger ju här ett ganska egendomligt, tauto- 
logiskt uttryck »mynning—mynning». Som både ’öss’ och ’minni’ 
voro i språkbruket fullt levande och till sin betydelse helt be
gripliga ord samt språket i de bevarade fragmenten av Styrmers 
Olofssaga är klart och koncist utan någon stilförkonstling av 
exempelvis pleonastiskt eller tautologiskt slag, förefaller ju ut
trycket ösminni tämligen oförklarligt.

1 J. Fritzner, Ordbog over det gamle norske Sprog, 2. uppl.
3 Liksom Snorre, i Agne-episoden, låter Tör gränsa till Stocksund.
8 Jfr även s. 83, not 2 o. ss. 84—85.

En förklaring till detta egendomliga uttryck skulle kunna givas, 
nämligen den, att bakom detsamma kunde föreligga ett misstol
kat ortnamn, syftande på någon lokalitet vid Mälarutloppet. Vi 
hava av det föregående sett, att de olika Olofssagoma beträffande 
Olofs Mälaräventyr tydligen innehålla reminiscener av lokala 
traditioner i Mälardalen. Snorre förlägger sålunda Olofs utfärd 
till själva Mälarutloppet och anför här lokalnamnen Stocksund 
(Stocksunden), Agnafit och Konungssund.2 Legendariska Olofs- 
sagan låter händelsen utspelas i sjön Skarven och anför namnen 
Agnafit och Konungssund. Styrmers Olofssaga åter berättar, att 
Olof från sjön Maren seglar ut över »det näs, som utgår från 
Agnafit», varefter den på så sätt uppkomna farleden fick namnet 
Konungssund, »men Stockholm det som sprack av mellan myn
ningen och Konungssund».8

Bakom Styrmers uttryck för ’mynningen’, ösminni, kan möj
ligen ligga ett feltolkat lokalnamn. Medelbart skulle detta kunna 
framgå av Snorres behandling av motsvarande parti i sagan. 
Som ovan framhållits är nämligen Styrmers Olofssaga en av de 
viktigaste källorna för Snorres egen Olofssaga. I fråga om Mä- 
larepisoden korrigerar Snorre dock rätt betydligt denna sin för
laga. Han utmönstrar det legendariska i Styrmers framställning, 
vilket denne troligen övertagit från den s. k. Äldsta Olofssagan, 
och söker förklara Olofs färd ur Mälaren rent rationalistiskt.
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Ytterligare tillägger han en del topografiska detaljer, säkerligen 
på grundval av de upplysningar, han erhållit under sitt besök i 
Sverige. Betecknande är här Snorres på verklighetsgrund vilande 
meddelande om det vissa tider rådande höga vattenståndet i Mä
laren och forsfallet vid Mälarutloppet, vilket förutsätter tillvaron 
av en nivåskillnad mellan Mälaren och Saltsjön.1 Då från fack- 
vetenskapligt håll framhållits, att »Stockholms ström började att 
bildas under 1100-talet för att redan vid 1200-talets början ha 
nått sin nuvarande storleksanordning»2, är det i hög grad san
nolikt, att det är de vid Snorres besök i Sverige år 1219 aktuella 
förhållandena vid Mälarutloppet — om vilka han då erhållit kän
nedom — som han utan vidare tillämpat på episoden om Olofs 
Mälarfärd vid 1000-talets början. Då Styrmer talar om ’ösminni’ 
och ’Konungsund’, utbyter Snorre det förra mot ’Stocksund’ 
(’Stocksunden’), säkerligen därför, att han fått upplysning om 
tillvaron av ett sund med detta namn vid Mälarutloppet och kan
ske funnit Styrmers uttryck ’ösminni’ oklart och snarast bety
dande blott ’mynningen’.

Då emellertid Styrmer bygger på äldre källor, är det möjligt, 
att bakom detta ’ösminni’ ligger ett missuppfattat äldre namn på 
ett av sunden vid Mälarutloppet. Endast hypotetiskt skulle jag 
vilja föreslå ett fornsvenskt egennamn Asmunder, nysvenskt As- 
mynningen, som det av Styrmer förvrängda svenska ortnamnet. 
I medeltidssvenskan hade ’munder’ även betydelsen av ’mynning’, 
’öppning*,  i fråga om vattendrag senare ersatt av avledningsfor
men ’mynne’, så i det fornsv. amynne.3 Formen ’mynne’ efter
träddes i nyare tid återigen av formen ’mynning’, säkerligen lån 
från tyskan.4 Namnet Åsmyimingen som en gammal beteckning 
för en av Mälarutloppets grenar vid den nuvarande Stadsholmen 
skulle där, särskilt i äldre tider, hava varit ett naturligt och osökt 
namn. Främst fästes uppmärksamheten här vid den omedelbart

1 Jfr ovan s. 79.
2 E. Granlund, De geografiska betingelserna för Stockholms uppkomst, s. 299.
3 Jfr K. F. Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltidsspråket, art. mun

der och amynne. — Ännu långt fram i nyare tiden brukades ordet gatumun 
i betydelsen gatmynning, gatöppning — se exempelvis F. A. Dahlgren, Glos
sarium, art. gatumun.

4 Se Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, art. mynning.
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norr om Norrström framträdande delen av Brunkebergsåsen, söm 
tidigare — före nedschaktningar och utfyllningar — till en ganska 
ansenlig och brant höjd sprang fram så gott som omedelbart in
till och i vinkel mot Mälarutloppets norra strömfåra och före den 
senare stadsbebyggelsen måste hava bildat en karaktäristisk sil
huett i landskapet.1

1 Hur dominerande denna åssträckning måste hava varit under äldre tid 
framgår ännu av topografiska bilder av staden från 1500-talet till sent på 
1700-talet. Först med 1800-talet skedde en intensivare bebyggelse. — Givet
vis föreligger icke något direkt hinder för att ^smynningen’ vore en sekun
där bildning, återgående på Jsön och därmed avseende det södra utloppet 
vid Stadsholmen. Namnet skulle då ursprungligen hava varit ’Äsömynningen’. 
Se dock vidare s. 274, not 1.

2 Se exempelvis H. Rosman, Stockholm som exporthamn för järnet, i:
En bergsbok. Några studier över svensk bergshantering tillägnade Carl
Sahlin, Sthlm 1921, s. 41 ff.

8 Jfr S. Tunberg, Stora Kopparbergs historia, I, Uppsala 1922, s. 48 f.
* O. v. Friesen, Osmundsjärnet i språklig belysning, i: Jernkontorets

annaler, Sthlm 1922, s. 3 ff. 8 Ibid., s. 7 ff.

I detta sammanhang kan framhållas en annan omständighet. 
Jag har på annat ställe i denna avhandling sökt påvisa, att vi 
redan från 1100-talets slut kunna räkna med en bergshantering 
i de trakter av Mälardalen, som sedan fått namnet Bergslagen. 
Jag har också sökt göra troligt, att det här rör sig om det kvali- 
tetsjärn, som blev internationellt bekant under benämningen 
osmundsjårn eller blott osmund. Att detta osmundsjärn från 
början utskeppats över platsen för det nuvarande Stockholm är 
helt naturligt och har också varit av forskningen allmänt antaget.1 2 *

Däremot hava meningarna varit mycket delade beträffande 
tolkningen av ordet ’osmund’.8 Otto v. Friesen, som påpekar den 
från jämförelsevis sen tid härrörande allmänna förväxlingen av 
myrjärn och osmundsjärn4 * * *, anför flera tolkningsförslag, vilka 
han karaktäriserar som »mer eller mindre orimliga etymologiska 
försök».8 Särskilt betydelsefullt är v. Friesens språkliga analys 
av ordet ’osmund’, där han efter en undersökning av de olika 
skriftformema anser sig kunna konstatera, att ordets äldsta form 
är äsmunder, där det första ljudet på lågtyska återgavs med o-. 
Det medeltidssvenska osmunder beror, säger v. Friesen, säker
ligen på lågtyskt inflytande, såsom fallet är med andra handels
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varor i Sverige, där den inhemska benämningen undanträngts av 
den tyska.1 I fråga om ordets etymologiska förklaring utgår v. 
Friesen från det fomsvenska mansnamnet Asmunder. Han an
ser det emellertid föga troligt, att — som ibland förslagsvis fram
kastats — osmundsjärnet uppkallats efter en person Asmunder, 
som skulle varit dess förste framställare. Större avseende fäster 
v. Friesen vid en på både tysk och svensk botten tidigare före
fintlig tradition om ordets förklaring, en tradition, som ankny
ter till ett rent lokalt ortnamn. Sålunda anger ett par äldre tyska 
arbeten, att osemund uppkallats efter en svensk hytta med detta 
namn, enligt en annan tysk källa efter en stad i Sverige benämnd 
Osemund.2 En liknande svensk tradition möter, påpekar v. Frie- 
sen, i Petrus Saxholms arbete De ferro svecano Osmund (Upp
sala 1725), vari Saxholm uppger, att i Norrbärke socken en by 
ännu i dag kallas Osmundsbo (nu skrivet Åsmansbo), »där os- 
mund tros först hava blåsts».8 Att en hytta här funnits är av 
flera skäl troligt, men även om en viss bekräftelse härigenom 
skulle ges åt Saxholms påstående, anser v. Friesen, att under alla 
omständigheter den möjligheten också förefinnes, att osmunds
järnet uppkallats efter någon annat ort, i vars namn nomenpro- 
priet Asmunder ingår. Åsmundshyttan som namn på tvenne 
platser anföres av v. Friesen. Slutligen framhåller v. Friesen 
(a. a., s. 13), att »om den gamla traditionen är riktig, som synes 
peka på en ort vid Åsmundshyttan, Åsmundsbo 1. d. som den plats 
där osmundsjärn först framställts, har ordet fornsv. Asmunds- 
iœrn, nsv. osmundsjärn uppkommit i st. f. ett fullständigare ut
tryck Asmundshyttoiœrn, Asmundsbodhaiœrn 1. d. enligt en väl
känd språkhistorisk företeelse, att mellanleden i en treledad sam
mansättning stundom utelämnas» (v. Friesen, a. a., s. 13).

Traditionen om ett ortnamn som bakgrund för uppkomsten av 
ordet ’osmund’ synes även mig vara beaktansvärd, även om före
liggande tradition relativt sent kommit till litterärt uttryck. Emel
lertid förefaller det mindre troligt, att benämningen på en ex
portvara, härrörande från ett så vidsträckt område som bergslags- 
trakterna och från en bergverkshantering, som tydligen ganska 
raskt kommit till en viss blomstring, skulle härleda sig från en

1 Ibid., s. 10 f. 2 Ibid., ss. 11—12. 3 Ibid., s. 12.
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enstaka liten hytta eller ort. Snarast torde man här hava att göra 
med den välbekanta och rikt dokumenterade företeelse, där en 
vara uppkallats icke efter produktionsorten utan efter exportorten. 
För att taga, ett exempel från just den svenska järnexportens om
råde äro de i Flensburgs stadsrätt av år 1284 förekommande be
nämningarna Blekungs jcern och Kalmars jœrn1 säkerligen att 
uppfatta som åsyftande denna handelsvaras utskeppningsplatser. 
Betecknande äro alldeles särskilt varunamn som Travesalt och 
Traveöl, angivande den exportled, floden Trave, som över Lybeck 
utmynnade i Östersjön.2 På samma sätt synes man mig kunna 
tolka ’Osmundsjärn’ som det järn, vilket genom utloppet Asmund, 
på lågtyska Osmund, exporterades till förnämligast tysk hamn. 
’Asmund’ skulle då, enligt vad ovan hypotetiskt gjorts gällande, 
varit en gammal benämning på ett av Mälarens utlopp vid den 
nuvarande Stadsholmen.8 Ordet âsmundsiœrn, sedermera os
mundsjärn, vore då att anse som en sammansättning i direkt 
anslutning till ett topografiskt namn utan bortfall av en mellan
led som i de av v. Friesen framförda uttrycken Asmunds[hgttoJ- 
iœrn eller Asmunds[bodha]iœrn.

1 HUB I, s. 464.
3 Jfr ’tramnasalt’ i Söde rköping sråtten (ed. K lem m i ng, s. 29) och 

’tramna höl’ i Bjärköarätten (ed. Schlyter, s. 133).
3 I en sen isländsk saga med reminiscenser frän olika håll, Sagan om käm

pedödaren Asmund, förekommer en fantastisk berättelse om ett svärd, som 
sänkes i vattnet vid Agnafit (se Zwei Fornaldarsögur, Hrölfssaga Gautreks- 
sonar und Asmundarsaga kappabana, hrsg. v. F. Det t er, Halle a. S., 1891). 
Utöver det att Agnafit säges ligga vid ’Lagen’ förekomma här inga topogra
fiska detaljer i sagan, som i övrigt är tämligen schablonmässig. Så litet lokalt 
bunden som sagan är i sin framställning, vilken därför saknar alla konkreta 
detaljer i lokalskildringen, kunde episoden med svärdet hava förlagts till 
snart sagt vilken plats som helst. Att den icke desto mindre knutits till 
’Agnafit*,  d. v. s. till Mälarutloppet, skulle därför kunna tänkas bero på en 
association av sagohjältens namn, Asmund, och namnet på det sund vid 
’Agnafit’, d. v. s. Mälarutloppet, som, enligt vad ovan hypotetiskt framställts, 
burit samma namn, Asmund. Bakom sagans lokalisering skulle då ursprung
ligen ligga en från något håll hämtad topografisk uppgift, som i den senare 
litterära utformningen försvunnit. Den omständigheten, att det förutnämnda 
svärdet spelar en ödesdiger huvudroll i sagan, kan ju genom någon källa ha 
förknippats med kännedomen om att över ’Agnafit*,  där svärdet sänktes i 
vattnet, gick utförselleden för det ypperliga svenska järnet.



KAP. IIL

Birka ock Sigtuna.

I det historiografiska partiet av detta arbete har jag redan 
framhållit den vikt, man måste fästa vid uppgifterna i den äldsta 
källskrift, som behandlar Stockholms uppkomsthistoria, nämligen 
Erikskrönikan, då denna är urkällan till så gott som samtliga 
senare framställningar i ämnet. Jag har på annan plats påvisat 
krönikeförfattarens bundenhet vid aktuella, politiskt-militära för
hållanden, när det för honom gällt att motivera de strategiska 
hänsyn, som enligt hans åsikt nödvändiggjort befästandet av in
loppet till Mälaren, i vilket samband Birger jarls anläggning av 
det stockholmska stadssamhället skulle ha kommit till?

Som förut framhållits har man givetvis ej kunnat undgå att 
lägga märke till den bristande överensstämmelsen i tiden mellan 
de tilldragelser vid 1100-talets slut, vilka krönikeförfattaren an
givit som motiv för den stockholmska stadsanläggningen, och den 
supponerade tidpunkten för denna, d. v. s. 1200-talets mitt. I alla 
händelser kan ju icke Sigtunas förstöring år 1187 eller 1188 ha 
givit upphov till anläggningen av en befäst stad vid inloppet till 
Mälaren så sent som omkr. år 1250. Men ifråga om andra av Eriks
krönikan relaterade eller antydda fientliga härjningståg i Mäla
ren, vilka skulle ha motiverat Stockholms anläggning — främst 
episoden med Jon jarls död — har man ännu på sistone sökt 
underhjälpa och i viss mån försvara krönikans framställning ge
nom att förlägga sagda händelser till 1200-talets förra hälft, 
varigenom åtminstone någon anknytning i tiden till tidpunkten 
för Stockholms grundläggning kunde vinnas.

Vi ha i det föregående sett, hurusom redan en handskrift av

1 Se nedan s. 255 f.
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Ericus Olai’s krönika daterat dessa tilldragelser till året 1206.1 
Andra författare, som Strinnholm, ha gissat på år 1225, då sjö
rövare skulle ha härjat i Sverige.2 Även med godtagande av sist
nämnda årtal som tidpunkten för det sista kända piratinfallet i 
Mälaren — om denna trakt överhuvud taget berörts — dröjer 
det nära en mansålder, innan Stockholms namn år 1252 första 
gången träder fram i urkunderna.

1 Se ovan s. 11. 2 A. M. Strinnholm, Svenska folkets historia, IV, s.
262 ff. Jfr även nedan s. 243.

8 Vita Anskarii, Script, rerum germ, in usum schol., rec. G. Waitz, Han
nover 1884, kap. 9, s. 30.

Även om Erikskrönikans framställning av orsakerna till Stock
holms grundläggning icke i alla dess enskildheter av den histo
riska kritiken ansetts vara avgörande — i saknad av andra, sam
tida källor som vi äro — torde den ännu förhärskande meningen 
vara att strategiska hänsyn närmast givit anledningen till stadens 
grundläggning och att därvid angrepp från östbaltiska folk varit 
bestämmande för dessa hänsyn.

Då hela problemet om Stockholms uppkomst i så hög grad rör 
sig om Mälardalens ställning till länderna på den östra Östersjö
kusten, blir det nödvändigt att upptaga förbindelserna mellan 
Sverige och grannländerna österut till en historisk granskning. 
För att låta dessa förhållanden i varje fall komma till rätt upp
fattning, måste de därvid insättas i det större historiska samman
hang, som maktförskjutningarna inom hela Ostersjöbäckenets 
stat- och landområden överhuvud taget bilda.

Vid undersökningens gång måste därför tillbörlig hänsyn tagas 
till de politiska maktförhållandena vid Östersjöns olika kuster 
liksom till de viktigare handelsförbindelserna inom Östersjö- 
bäckenet.

Mälardalen Med 800-talet framträder Mälardalen såsom ett baltiskt han- 
omkr. ir 800. delscentrum av verkligt internationell betydelse. Dominerande är 

där den på Björkön belägna köpstaden Birka. Här sammankny
tas livliga handelsförbindelser i öster och söder. Ansgars levnads
tecknare Rimbert vet att berätta om en svensk beskickning till 
kejsar Ludvig, en uppgift, vars sanningshalt ej finnes anledning 
att betvivla.8 Troligen har denna beskickning infunnit sig till riks
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församlingen i Worms i augusti 829. Tio år senare, år 839, an
lände till Ludvigs hov i Ingelheim östromerska legaler, i vilkas 
följe voro svenska sändebud, som hesökt Bysanz och nu tagit 
denna väg hem.1 De hade sålunda företagit utresan genom det nu
varande Ryssland. Dessa isolerade uppgifter i de för Sveriges vid
kommande torftiga källorna från denna tid giva oss i all sin 
knapphet en talande bild av omfattningen av de dåvarande sven
ska utlandsförbindelserna. Det är från denna tid som Sverige 
kommer inom den europeiska historiens synkrets.

Söderut gingo förbindelserna från Mälardalen framför allt över 
Slesvig-Hedeby2 till Frisland, Nordvästeuropas förnämsta kultur
centrum, där kulturströmningar från alla håll, från de brittiska 
öarna och från vitt skilda trakter på kontinenten sammanträf
fade.8 Den förnämsta handelsplatsen här var Dorestad, det nu
varande Wijk bij Duurstede, som ledande centrum tämligen snart

1 Annales Bertiniani, Monum. Germ. Hist. Scr. I, s. 434.
8 Den livligt debatterade frågan om förhållandet mellan Slesvig och He- 

deby lämnas både här och i fortsättningen å sido.
3 Om Frisland samt förbindelserna med Sverige se bl. a. A. B u g g e, Ves- 

terlandenes Indflydelse paa Nordboernes og særlig Nordmændenes ydre Kul
tur, Levesæt og Samfundsforhold i Vikingetiden, Kria 1905; D ens.. Die nord
europäischen Verkehrswege im frühen Mittelalter und die Bedeutung der 
Wikinger für die Entwicklung des europäischen Handels und der europäischen 
Schiffahrt, i: Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, IV, Stutt
gart 1906, s. 227 ff.; Dens., Handel (nordischer), i: J. Hoops, Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde, II, Strassburg 1913—15, art. Handel; W. 
Vogel, Zur nord- und westeuropäischen Schiffahrt im früheren Mittelalter, 
i: Hans. Gbll. 1907; H. Wilkens, Zur Geschichte des niederländischen Han
dels im Mittelalter, i: Hans. Gbll. 1908/09; W. Vogel, Geschichte der deut
schen Seeschiffahrt, I, Berlin 1915; W. Stein, Handels- und Verkehrsge
schichte der deutschen Kaiserzeit, Berlin 1922 (Abhandlungen zur Verkehrs
und Seegeschichte, 10); P. K let tier, Nord Westeuropas Verkehr, Handel und 
Gewerbe im frühen Mittelalter, Wien 1924 (Deutsche Kultur, hrsg. v. W. 
Brecht u. A. Dopsch, Historische Reihe, II) ; E. W a d s t e i n, Friserna och 
forntida handelsvägar i Norden, Gtbg 1920; Dens., Norden och Västeuropa 
i gammal tid, Gtbg 1925; Rimbert, Ansgars levnad. Översättning av Gun
nar Budberg. Med en historisk inledning av Nils Ahnlund, Sthlm 1926; P. G. 
J. A. B o ele s, Friesland tot de elfde eeuw, Haag 1927; J. H. Hol werd a, 
Dorestad en onze vroegste middeleeuwen, Leiden [1929]; Die Friesen. 
Herausgegeben von C. Borchling und R. Muuss, Breslau 1931. — Se 
även nedan s. 112, not 2.
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efterträtt av Tiel och Utrecht — sistnämnda stad Frislands bi
skopssäte. I Ansgarsbiografien omtalas besök av svenskar i Do- 
restad, vilka där undfingo det kristna dopet. Ä andra sidan före- 
kommo friser i Mälardalen och alldeles särskilt i Birka. De ar
keologiska vittnesbörden ha tillfullo bevisat den livliga förbindel
sen mellan denna plats och Frisland.

österut hade den kraftiga svenska expansion, som vid 800- 
talets mitt ungefär samtidigt gör sig gällande i de östbaltiska län
derna och djupt in i det nuvarande Ryssland1, bragt till en stor
artad utveckling de handelsförbindelser, som redan tidigare in
letts mellan Sverige å ena sidan samt Östeuropa och främre 
Orienten å den andra, omfattande de i kommersiellt avseende 
synnerligen viktiga länderna vid Svarta och Kaspiska haven. Be
tydelsefulla förmedlare av handeln mellan Östeuropa och ara
berna voro de i Volgaområdet bosatta kazarema, ursprungligen 
ett nomadfolk av turkisk härkomst.2

1 Se J. R. A s p e 1 i n, Erik Edmundsson i österled och ryska rikets grund
läggning, i: Opuscula archeologica Oscari Montelio septuagenario dicata d. 
IX M. sept. a. MCMXIII, Sthlm 1913, s. 359 ff. och B. Ner man, Die Verbin
dungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit, 
Sthlm 1929, s. 51 ff. (K. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademiens 
Handlingar, del 40: 1).

8 Om kazarernas betydelse se bl. a. W. Kliutschewski j, Geschichte 
Russlands. Hrsg. v. F. Braun u. R. von Walter, I, Berlin 1925, s. 120 ff.; S. F. 
Platonow, Geschichte Russlands vom Beginn bis zur Jetztzeit Hrsg. v. F. 
Braun, Lpz 1927, ss. 36—41 och passim; J. K o 1 m o d i n, De fornsvenska 
Volgafärderna, i: Historiska studier tillägnade professor Harald Hjärne, Upp
sala & Sthlm 1908, s 1 ff., samt J. Kuli sch er, Russische Wirtschafts
geschichte, I, Jena 1925, s. 9 ff. (Handbuch der Wirtschaftsgeschichte, hrsg. 
v. G. Brodnitz.) — Se i övrigt B. Rjumin, Geschichte Russlands, Übers, v. 
Th. Schiemann, I, Mitau 1874; W. Buck, Der deutsche Handel in Now
gorod bis zur Mitte des XIV Jahrhunderts, i: Jahresbericht der St. Annen- 
Schule, St Petersburg 1895, s. 1 ff.; A. Bugge, Die nordeuropäischen Ver
kehrswege im frühen Mittelalter und die Bedeutung der Wikinger für die 
Entwicklung des europäischen Handels und der europäischen Schiffahrt, i: 
Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, IV: Stuttgart 1906, 
s. 227 ff.; Dens., Novgorod som varjagisk by, Nordisk Tidskrift 1906, s. 
573 ff.; Den s., Handel (nordischer), i: J. Hoops, Reallexikon der Ger
manischen Altertumskunde, II, Strassburg 1913—15, art. Handel; T. J. Arne,
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Sveaväldet bevarade ännu i mycket sin gamla karaktär av en 
sjömakt, och denna karaktär underströks nu ytterligare genom 
vikingatidens svenska expansion särskilt i de östbaltiska områ
dena men även i viss mån om också mera övergående i det södra 
Östersjöområdet (Hedeby). Rikets politiska tyngdpunkt låg allt
jämt i Mälardalen och särskilt huvudlandskapet Uppland, då 
ännu delat i de tre folklanden Fjädhrundraland, Tiundaland, 
Attundaland samt Roden. För Sveaväldets högt utvecklade sjöfart 
måste den stora insjön Mälaren ha bildat en enastående hamn- 
bassin, vars enda egentliga inlopp, i öster, skyddades genom en 
jämförelsevis trång passage, försvårad genom farliga över- och 
undervattensskär och en mestadels stark strömsättning, förorsa
kad av nivåskillnaden mellan Mälaren och den havsarm, som 
sträckte sig fram till dess inlopp. Men även med de södra de
larna av Östersjöområdet stod Mälarbäckenet i en mera direkt 
förbindelse över det redan av Adam av Bremen omnämnda Telgce, 
nu Södertälje. Endast ett relativt smalt näs skilde här Mälaren 
från en vik av Östersjön.1 Det har gjorts gällande, att sjötrafiken 
på denna plats möjligen förmedlades genom att fartygen här 
drogos över land. Enligt min mening torde detta knappast vara 
riktigt. Säkerligen har man här dömt efter analoga förhållanden 
vid vikingatidens svenska flodfarter i Ryssland eller vid de ännu 
brukliga båtfärderna i de nordiska älvarna. Visserligen har det 
också ibland framkastats den förmodan, att även trafiken från 
Nordsjön in i Östersjön vid denna tid skulle ha skett genom att

La Suède et FOrient. Études archéologiques sur les relations de la Suède et 
de FOrient pendant l’âge des vikings, akad. avh., Upsala 1914 (Archives 
d’études orientales, pubi, par J.-A. Lundell, Vol. 8) ; D e n s., Det stora Svitjod. 
Essayer om gångna tiders svensk-ryska kulturförbindelser, Sthlm 1917; S. 
Rozniecki, Varaegiske minder i den russiske heltedigtmng, Kbhvn 1914; 
V. Thomsen, Det russiske riges grundlæggelse ved Nordboeme, i: Sam- 
lede afhandlinger, I, Kbhvn 1919, s. 231 ff.; K. Goetz, Deutsch-Russische 
Handelsgeschichte des Mittelalters, Lübeck 1922 (Hansische Geschichtsquellen, 
Neue Folge, Bd V); F. Braun, Das historische Russland im nordischen 
Schrifttum des X.—XIV. Jahrhunderts, i: Festschrift, Eugen Mogk zum 70. 
Geburtstag 19. Juli 1924, Halle a. d. Saale 1924, s. 150 ff.

1 Redan långt före vikingatidens början avbröts här förbindelsen mellan 
Saltsjön och Mälaren — se ovan s. 53.
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fartygen dragits över det här jämförelsevis smala näset — möj
ligen blott 5 km brett enligt dåtida vattenförhållanden. En kän
nare av denna tids handelstrafik, R. Häpke, anmärker dock rik
tigt: »Wer je mitgeholfen hat, ein Fahrzeug über Land zu tran
sportieren, weiss, wie schwerfällig auch ein leichtgebautes Boot 
ausserhalb seines nassem Elements ist».1 Häpke framhåller också, 
att särskilt de frisiska koggarna, vilka voro breda, djupgående 
och korta, genom sin tyngd och ohanterlighet voro minst av allt 
lämpade för en dylik transport över land.

1 R. Häpke, Friesen und Sachsen im Ostseeverkehr des 13. Jahrhunderts, 
i: Hans Gbll. 1913. München u. Leipzig 1913, s. 173.

* Ännu under 1600-talet fortlevde en tradition härom i Tälje enligt ett 
officiellt vittnesbörd, avgivet av stadens myndigheter vid wransakningen om 
antikviteterna». Det heter här (hdskr. i KB, isign. F. 1.9:2): »Icke ähr heller 
okunnigt Suder Tellie stadh wara belägen emellan Saltssiön och freska må
laren, skön Seglation, till, och fordom berömmelig handelss stadh öfwergått 
andra uppestädher i mälaren af handel, emedan skepen inkommo af Saltssiön 
sitt godhz uthlastadt, strax i andra farkoster i Mälaren inlastat, detta com- 
municerat medh uppestädherna i heela Mälaren och ähnnu i dagh för situa
tion skull at blifva etf sådan handelsstadh mongan till stort gagn wähl skat
tandes».

Även Södertäljenäset har säkerligen berett liknande svårigheter 
vid transporterandet av fartygen över land. En dylik transport 
skulle i varje fall betytt avsevärda olägenheter och besvär vid 
lossning och ilastning av handelsvarorna under färder i båda 
riktningarna. Däremot har Tälje säkerligen redan tidigt varit en 
transitoplats av en viss betydelse, där varorna avlastats vid 
Saltsjö- och Mälarestädema och sedan över land transporterats 
till den motsatta stranden.2 Tälje har troligen haft en befolkning, 
som till stor del existerat på en dylik transitotrafik och varit i 
besittning av smärre fartyg, som ombesörjt Mälaretrafiken. Då 
Adam av Bremen anger vägen till lands från Danmark över Göta
land till Mälardalen och de där belägna orterna Birka och Sig
tuna, omnämner han som sista plats innan färden till dessa orter 
just Telgœ — troligen just därför, att man här alltid kunde på
räkna fartyg för vidare färder in i Mälaren. Denna transitotrafik 
över Södertälje har säkerligen fortsatt i större eller mindre ut
sträckning hela medeltiden igenom trots det motstånd, som givet
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vis från Stockholms sida bör ha gjorts mot denna konkurrens, 
som drabbade den inbringande trafiken förbi Stockholm. I Eriks 
av Pommern brev den 12 juli 1423 om olaglig köpenskap förbju- 
des sålunda >gotz ouer at schipe» till Tälje och Trosa.1 Ännu vid 
den nyare tidens början se vi, att konungamakten på grund av 
stockholmsborgarnas klagomål förbjuder transitotrafiken vid 
Tälje. Sålunda förbjöd Johan III den 5 mars 1589 »öfverfö- 
ringen» vid denna stad liksom Sigismund den 13 juli 1594 utfär
dade förbud mot »öfverskipningen» därsammastädes, ett förbud, 
som förnyades av Karl IX den 25 mars 1604 samt av Gustav II 
Adolf i handelsordinantian av den 10 februari 1614 och i samma 
konungs resolution den 25 februari samma år på Stockholms 
stads besvär.

1 Stockholms stads privilegiebref 1423—1700, utg. K. Hildebrand o.
A. Bratt, Sthlm 1900—1913, s. 1; Privilegier, resolutioner och förordningar 
för Sveriges stöder, I, 1251—1523, utg. N. Herlitz, Sthlm 1927, s. 70.

3 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, s. 58.

Tälje har sålunda varit en synnerligen lämplig transitoplats 
för samfärdseln med Birka och andra viktiga orter i Mälaren. Det 
i kommunikationsavseende lyckliga läget gjorde ju också senare 
Tälje till en omtyckt mötesplats för politiska och kyrkliga sam
mankomster. Dock torde Täljes kommersiella betydelse under 
medeltiden icke böra överskattas. Birka såsom beläget på 
Björkön strax norr om mynningen av den Mälarvik, som sträc
ker sig till Södertälje ägde därigenom ett förträffligt och likväl 
skyddat läge med avseende på de södra östersjöförbindelserna. 
Samtidigt låg det utmärkt till för samfärdseln i östervåg genom 
Östersjöfarleden fram till Mälarutloppet och dess fortsättning ge
nom skärgården ut i Östersjön. Säkerligen är det denna skärgård 
både i Mälaren och i Saltsjön, som åsyftas av Adam av Bremen, 
då han talar om den vik av det s. k. baltiska eller barbariska 
havet, vilken bildar en utmärkt hamn för de här bosatta folken 
men som är mycket farlig för de främmande.1 2 3 Enligt Adam 
skulle nämligen Birkaborna till skydd mot sjörövare på en sträcka 
av över 100 stadier ha spärrat »havsvikens oroliga farvatten med 
massor av dolda stenar och därigenom gjort seglatsen lika så 
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farlig för dem själva som för sjörövarna».1 Med största sanno
likhet har Ådam här missuppfattat sin sagesmans uppgifter om 
den egenartade och ofta svårtrafikabla svenska skärgården med 
dess myller av öar, holmar, skär, kobbar och undervattensgrund.

1 G. Bolin, Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst, i: Samf. S:t 
Eriks årsbok 1921, s. 92.

a SD 115.
* E. B r a t e, Sveriges runinskrifter, Sthlm 1922, ss. 75—76. Jfr nedan s. 125.
4 H. Rydh och B. Schnittger, Där fädrens kummel stå, I, 2. uppl., Sthlm

1928, ss. 72—73.

Birka låg sålunda utmärkt till för de internationella handels
förbindelserna söderut och österut, vilkas första stationer beteck
nades av respektive Slesvig-Hedeby och Novgorod. Men säkerli
gen är det Birkas tidigare egenskap av lokal handelsplats, som 
först riktat uppmärksamheten på denna ort. Här ha tydligen se
dan gammalt hundare- och folklandsgränser stött samman. Fyra 
härad sammanträffa här: de uppländska Trögd och Färentuna 
samt de södermanländska Selebo och Svartlösa. Här gick även 
gränsen mellan Attundaland och Fjädhrundraland, till vilket se
nare folkland Björkö med Birka hörde. Omedelbart väster om 
Björkö ligger Adelsön med dess gamla kungsgård, till vars domän 
säkerligen även Björkö hörde, liksom ännu i dag Björkö hör till 
Adelsö socken. Helt visst är det från första början under ko
nungamaktens skydd, som handelsplatsen på Björkön vuxit upp.

Den arkeologiska forskningen har gjort troligt, att 1200-talets 
ståtliga slottsbyggnad på Adelsö (»Alsnö hus») är ett vidmakthål
lande av platsens gamla traditioner som kungsgård. Ar 1200 om
nämner konung Sverker Karlsson i ett brev »mansionem regiam 
Alsnu».*  Men att döma av inskriften på en runsten från troligen 
1060-talet vid Hovgården på Adelsö är denna kungsgård ännu 
äldre.8 Runstenen omnämner konung Håkans bryte och sanno
likt ägde denne konung då en kungsgård där. De tre ansenliga 
s. k. Kungshögarna på Adelsö och en fjärde stor hög i närheten 
av dem, vilken daterats till 800-talets slut, ha av den arkeologiska, 
forskningen med stor sannolikhet ansetts utgöra svenska ko
nungars gravar från vikingatiden.1 * * 4 *

Antagligen har Birka i kommersiellt hänseende varit en plats 
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av betydelse, redan innan Ansgar och de första kristna missionä
rerna hittade vägen hit. De fornfynd, som gjorts här, kunna vis
serligen till sin härkomsttid ej dateras längre tillhaka än till 700- 
talets slut, medan de första underrättelserna om Birka möta oss 
först inpå följande århundrade. Men detta behöver blott betyda, 
att platsen först vid 800-talets början blivit säte för en verkligt 
bofast befolkning av nämnvärd omfattning. Långt tidigare kan 
här ha kommit tillsammans i handelssyfte folk från olika trakter, 
som någon viss tid på året samlats här och sedan åter dragit sina 
färde. Troligen har Birka som handelsplats nått en alldeles sär
skild blomstring genom förbindelserna med och handeln på Ryss
land. Ungefär samtidigt med Birkas första framträdande i de 
historiska källorna komma också de första uppgifterna om sven
skarnas stora kolonisationsarbete i Ryssland, som nu på allvar 
och i stor skala sätter in, sedan säkerligen redan från 700-talet 
livliga förbindelser mellan svenskar och slaver ägt rum i Ladoga- 
området.

Helt säkert är det icke för djärvt att antaga, att Birka redan 
omkring år 800 blivit en stapelplats av viss betydelse för den 
östeuropeiska handeln och att det i denna egenskap fäst upp
märksamheten vid sig även hos grannarna söder om Östersjön 
och särskilt hos friserna, det frankiska rikets mest betydande 
handelsfolk. Den frankiska missionsverksamhet, som under Ans
gar börjar i Sverige med Birka som centrum, förde i sitt släptåg 
hit upp även friser, som stannade här för längre eller kortare tid. 
Säkerligen är det icke en tillfällighet, att Birka som plats för en 
verkligt bofast befolkning framträder ungefärligen först med den 
kristna missionsverksamheten därstädes.

Man har för visso att fatta detta så, att med friserna kommo 
för första gången till Sverige verkliga yrkesköpmän och yrkes- 
hantverkare, vilka icke levde uteslutande på jordbruk och därför 
på ett helt annat sätt än nordborna voro lämpade för ett mera 
stadsliknande levnadssätt. Svensken liksom nordbon över huvud 
vid denna tid var i främsta rummet eller så gott som uteslutande 
bonde. Även då han deltog i handelsfärder, skedde detta mera 
som ett avbrott i hans egentliga dagliga liv. De fynd, som gjorts 
i Birka liksom i Sigtuna, visa på ett ganska utvecklat och mång
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sidigt hantverk. Troligen ha frisiska yrkesidkare givit den första 
impulsen till en fast bosättning i Birka genom att slå sig ned i 
detta redan tidigare viktiga handelscentrum, där de fingo en god 
avsättning för sina alster, medan de å andra sidan hade den bästa 
möjlighet att förvärva dels de eftersökta nordiska skinn- och 
pälsvarorna, dels de östeuropeiska och orientaliska handelsvaror, 
vilka via emigrantsvenskarna i Ryssland fördes över till Mälar
dalen.

Då friserna givetvis voro mera avancerade i kulturellt avseende 
än svenskarna, ligger det antagandet nära till hands, att en bo
sättning av friser, särskilt i Sveaväldets centrum, även om den 
varit av en mera begränsad omfattning, måste ha betytt en viss 
insats i svenskt samhällsliv. Denna påverkan har säkerligen icke 
inskränkt sig till det rent materiella området, såsom hantverk och 
industri (exempelvis textilindustrien), där friserna givetvis voro 
svenskarna långt överlägsna, utan har antagligen även i vissa fall 
satt sina spår djupare i svenskt samhällsliv.

Sålunda har det ju hävdats, framför allt först genom E. Wad- 
stein, att den betydelsefulla insats i svenskt eller över huvud taget 
nordiskt rättsväsen, som betecknas av bjärköarätten, ursprungli
gen vore att tillskriva inflytande från frisisk rätt.1 Wadstein har 
sökt påvisa förekomsten i svenskan av åtskilliga frisiska lånord, 
samtliga kulturord.1 2 3 Även om en del av dessa lånord torde vara 
omtvistlig till sitt ursprung, i det man även kan ha att räkna med 
inlån från angelsachsiskan, torde å andra sidan vissa lånord oom
tvistligen till sitt ursprung vara frisiska. Intressantast i detta 
sammanhang äro de kyrkliga lånorden. Vissa av dessa anses av 
Wadstein utan vidare till sitt ursprung vara klart frisiska. Åt
skilliga andra, som hittills ansetts vara medellågtyska låneformer, 
menar Wadstein lika väl eller hellre kunna vara av frisiskt ur
sprung.8 Om denna åsikt skulle visa sig vara riktig, måste man 

1 Se nedan s. 114.
2E. Wadstein, Friesische Lehnwörter im Nordischen, Uppsala-Leipzig 

1922 (Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 
21: 3) samt Dens., Frisiska lånord, i: Studier tillägnade Axel Kock, Tilläggs- 
band till Arkiv för nordisk filologi, bd XL, Ny följd, Lund 1929, s. 406 ff.

3 E. Wadstein, Friesische Lehnwörter im Nordischen, s. 14.
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tillräkna det frisiska inflytandet en viss vikt i fråga om det tidi
gare kyrkliga missions- och organisationsarbetet i Sverige, då det 
frisiska språket rent kyrkligt-terminologiskt avsatt så betydelse
fulla spår i svenskan.

Även politiskt-administrativt har man velat tillmäta det frisiska 
inflytandet en viss betydelse. Sålunda har Tunberg sökt visa, att 
beteckningen hundare för det politiskt-administrativa distrikt, 
som tidigare kallats ’hund’, av svearna lånats från friserna. Dock 
anser Tunberg, att svearna i själva Frisland lärt känna ordet 
’hundare’ och därifrån fört det med sig upp till Mälaren.1 I 
ett annat närliggande fall har man likaledes tyckt spåra ett even
tuellt frisiskt inflytande. I Vita Anskarii omtalas nämligen som 
Birkas hövitsman (præfectus) en viss Herigarius (Hergeir), vil
kens ämbete enligt Nils Ahnlund »synes icke kunna helt förkla
ras från det fomsvenska samhällslivets förutsättningar, men äger 
påtagliga paralleller inom äldre såväl frankiskt-frisiskt som anglo
saxiskt stadsväsen».8

1 S. Tunberg, Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning, 
akad. afh., Uppsala 1911, s. 202.

2 Rimbert, Ansgars levnad, övers, av G. Rudberg, s. 229. — Kurs,
av mig.

8 En historiografisk översikt över Birka- och Björköproblemet har nyligen
givits av A. Schûck, Studier, ss. 348—370.
8 G. Bolin

Med framhävandet av detta frisiska inflytande, som först i se
nare tid uppmärksammats av den historiska forskningen, hava vi 
nått fram till det aktuellaste problemet inom den kända strids
frågan, vilken ställning Birka kan ha intagit och hur dess upp
komst är att förklara. Jag vill här endast i korthet ingå på det 
särskilt på sista tiden livligt diskuterade, omfattande problemet.’

Medan man tidigare mest diskuterat platsen för det gamla Birkaprobie- 
Birka och namnets betydelse, kan den moderna diskussionen här- meL 
ledas från Knut Stjernas år 1909 utgivna, uppslagsrika och skarp
sinniga undersökning »Lund odh Birka» (i Historisk Tidskrift för 
Skåneland). Stjerna ansåg det otänkbart, att Birka kunnat vara 
en svensk anläggning: det måste i stället betraktas som en frisisk 
koloni. Det frisiska inflytandet framhålles härmed för första 
gången genom Stjernas påpekande av alla de omständigheter, som 1 2 * * * *



114

syntes honom tala i denna riktning. Redan följande år, 1910, po
lemiserade H. Schûck i ett rektorsprogram »Birka» mot Stjemas 
mening. Schûck, som så mycket som möjligt söker reducera det 
frisiska inflytandet, anser Birka vara en rent svensk anläggning. 
Beträffande Birkas uppkomst gör Schûck en jämförelse med öv
riga >BjÖrköar> och framhåller särskilt den utanför Viborg, varest 
Novgorodfarama togos under storfurstens beskydd.

Detta Schûcks märkliga uppslag har blivit synnerligen bety
delsefullt, då det sporrat den följande diskussionen att dels un
derkasta själva Birkanamnet en förnyad granskning, dels upp
taga Birkaproblemet i hela dess utsträckning i fråga om såväl 
Birka som dess avläggare. E. Wadstein har i en följd uppsatser 
och arbeten sökt härleda namnet Birka som inlån från frisiskt 
område med hänvisning till det i nederländskan förekommande 
berek, som betyder »rättskipning» eller ’område där rättskipning 
försiggår’. Wadstein har vidhållit sin hypotes trots den bestämda 
kritik, som riktats mot densamma av Elias Wessén, vilken anser 
namnet Birka komma av det fornsvenska Biœrkô, som betyder 
’ö, där björk växer’. Ortnamnet skulle sålunda vara inhemskt 
och av vanlig vegetationsnamntyp.1 Beträffande Birka och lik
nande anläggningar hade H. Schûck som ovan nämnts i sin un
dersökning av Birkaproblemet framhållit, att öar med namnet 
Björkö förekomma på åtskilliga ställen i Norden vid viktiga sam
färdselleder. A. Bugge har ägnat denna sida av problemet ytter
ligare uppmärksamhet dels i en artikel om den nordiska han
deln’, dels i uppsatsen »En Björkö i Syd-Rusland?».8 Bugge på
pekar, att handelsplatser på Björköar förekomma över hela Nor
den — utom i Danmark — och t. o. m. ända ned i Sydryssland, 
där namnet på en dylik i Dnjepermynningen synes vara en rysk 
översättning av det svenska ’Björkö’.4

1 Rörande denna diskussion se A. Schûck, a. a., s. 365 ff.
’ J. Hoops, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2, Strassburg, 

1913—1915, s. 421.
8 Namn och Bygd, 6. årg., 1918, s. 77 ff.
• Ibid., s. 101, efter meddelande av doc., numera prof. T. Torbiörnsson.

A. Schûck har i sin avhandling om det svenska stadsväsendets
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uppkomst utförligt behandlat Birkaproblemet.1 Han anser Birka 
vara en svensk anläggning, som troligen uppstått på kunglig mark, 
och framhåller de naturliga förutsättningarna för uppkomsten av 
en central marknadsplats härstädes. Sammanströmningen av en 
köplysten befolkning har enligt Schück synbarligen varit orsaken 
till att handelsplatsen fått karaktären av en fast bosättning. Fri
serna endast befordrade en redan förefintlig handel på denna 
plats, ehuru tydligen redan på 900-talet en viss tillbakagång kan 
skönjas i den frisiska handeln på Birka, medan samtidigt Gotland 
alltmer börjar framträda som den baltiska handelns verkliga 
centrum. Otroligt är det icke heller, enligt Schück, att Birkas 
upphörande som handelsplats och samhälle över huvudtaget defi
nitivt framkallats genom de ruinerande följderna av ett plund- 
ringståg. Det senare skulle då varit identiskt med det härnads
tåg in i Mälaren omkr. år 1007, vilket traditionen tillskriver Olof 
Haraldsson och till grund för vilket Schück anser mycket väl 
kunna ligga en historisk händelse.2

I anslutning till Wessén håller A. Schück för troligt, att Birka Bjärköaråtten. 
varit mönsterbildande vid liknande anläggningar i Norden och att 
benämningen bjärköarätt i detta sammanhang ursprungligen hän
för sig till den i Birka på Björkön gällande rätten. Men Schück 
går ännu längre. Han anser det vara tydligt, att Birka varit i 
besittning av en viss lokal självstyrelse och att det haft en själv
ständig jurisdiktion, vilken redan på 800-talet synes ha nått en 
utsträckning, som kan påvisas i andra dylika handelssamhällen 
i Norden först på 1100- och 1200-talen.8 Schück anser själv det 
vara ett egendomligt förhållande, så mycket mer som icke ens 
på kontinenten finnas spår av en dylik lokal självstyrelse eller 
egen jurisdiktion. Birka skulle sålunda representera en utveck
ling, som vore i tiden ungefär två århundraden före den i konti
nentens stadssamhällen. Med hävdandet av denna Birkas själv
ständiga ställning förnekar Schück bestämt en påverkan från 
främmande håll.

Svårigheten att upprätthålla en dylik hypotes ökas genom den

1 A. Schück, Studier, s. 51 ff., s. 348 ff.
9 Ibid., s. 388. 8 Ibid., ss. 66—67.
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omständigheten, att Birka, med godtagande av denna hypotes, 
även i det svenska stadsväsendet i jurisdiktionellt avseende synes 
intaga en rätt isolerad ställning. A. Schück har visserligen sökt 
göra troligt, att även Sigtuna i likhet med Birka varit i besittning 
av en särskild undantagslagstiftning.1 Men några direkta bevis 
för ett sådant påstående kunna icke uppbringas, och ännu längre 
fram i tiden påträffa vi stadssamhällen, som fortfarande ligga 
under det omgivande landskapets rätt. Sålunda har Schück själv 
påvisat, att i staden Uppsala ännu omkr. år 1300 landskapsrätt — 
Upplandslagen — varit gällande.1 2 Antingen måste då ett avbrott 
ha skett i den rättsutveckling, varom förhållandena i Birka skulle 
vittna, eller också är det i fortsättningen endast vissa samhällen, 
som i likhet med Birka begåvats med en viss undantagslagstift
ning. A. Schück söker, säkerligen helt riktigt, för Uppsalas del 
förklara saken så, att Upplandslagen ännu vid 1300-talets början 
i vissa delar varit gällande i staden, som därjämte haft en särskild 
bjärköarätt av mindre omfattning som subsidiär rätt.8

1 A. Schück, Studier, s. 136.
2 Ibid., s. 306. Jfr ibid. s. 342. 8 Ibid., s. 343.

Men detta torde ursprungligen ha varit förhållandet icke blott 
med Uppsala utan även med övriga svenska stadssamhällen, ja, 
säkerligen också med Birka. Enligt min mening har i detta sam
hälle härskat samma rätt som på den omgivande landsbygden, 
vartill kommit en subsidiär rätt, b järköar ätten, vars syfte varit 
att reglera förhållandena med avseende på den rörliga och skif
tande trafik — även av internationell art — som förekom i Birka 
i motsats mot andra samhällen, vilka visserligen också kunde upp
visa en tätare bebyggelse, men som voro av mindre omfattning 
och utgjorde vanliga bondbyar. Förhärskande i denna subsidiära 
rätt ha säkerligen varit rena ordningsstadganden. Denna politi- 
karaktär bevarar ännu i stort sett den stockholmska bjärköarät- 
ten, som i sin rätt primitiva avfattning saknar åtskilliga för ett 
mera utvecklat stadssamhälle vitala, administrativa och rättsliga 
stadganden — en omständighet, som icke kan förklaras enbart av 
det förhållandet, att vi möjligen äga denna bjärköarätt i en otill
fredsställande redaktion. Även de norska biarkeyiarätterna, som 
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i sina redaktioner äro äldre än de bevarade resterna av de svenska 
bjärköarätterna, visa samma karaktär av lagstadganden, som 
åsyfta att reglera förhållandena på vissa platser inom en mera 
rörlig befolkning, vilken ofta endast tidvis strömmade tillsam
mans. Sålunda anges den äldre norska biarkeyiarätten uttryck
ligen som gällande på fiskeplatser och under köpfärder.1 På han
delsplatser och mer eller mindre stadsliknande samhällen, där 
under olika tider en tillströmning skedde av folk från ofta vitt 
skilda trakter, blev denna biarkeyiarätt givetvis som subsidiär 
rätt av största betydelse, då det gällde att snabbt reglera förhål
landen, som icke kunde ordnas genom den långsamma tingspro- 
ceduren, vilken man ju också kunde riskera att vederbörande un
dandrog sig. I övrigt finnes dock ingen anledning att antaga an
nat än att platsens bofasta befolkning, även om den tillhörde ett 
stadssamhälle eller en stadsliknande ort, lydde under det omgi
vande landskapets rätt.3

Då Birkas ifrågasatta éxemtion administrativt och jurisdiktio- 
nellt sett från det omgivande folklandet måste anses vara av den 
största betydelse för frågan om den grad av utveckling, som det 
svenska stadsväsendet, särskilt i Mälardalen, kan hava nått i tiden 
före det stockholmska stadssamhällets uppkomst, är det nödvän
digt att söka klarlägga Birkas ställning enligt förefintliga källors 
vittnesbörd. Vår förnämsta och praktiskt taget enda verkliga här
vidlag är Rimberts Ansgarsbiografi.

1 »Biarkeyiarréttr er â fisknesi hveriu ok f sildveri ok i kaupförum» : Nor
ges gamle Love, I, s. 312.

2 En i Snorres »Saga SigurÖar, Eysteins ok Olafs» (kap. 22) omtalad rätts- 
tvist vid pass år 1114 har ansetts bevisa en redan då förefintlig bestämd skillnad 
mellan lands- och stads (bjärköa) rätt. På ett »mot» i Nidaros anklagades 
nämligen hövdingen Sigurd Hranason av konung Sigurd, för att han orätt
mätigt tillägnat sig finnskatten. Konung Eystein förklarade emellertid, att 
saken hörde under landslagen. »Det är en känd sak, broder», sade han, »att 
bjarkeyarrettr icke har med detta mål att skaffa.» A. Schûck, Studier, s. 139, 
anser detta yttrande tydligt visa, att »den norska staden på 1100-talets början 
var utbildad till en rättslig enhet». — Enligt min mening är det att draga 
väl långt gående slutsatser enbart ur ett dylikt yttrande. Snarare synes det 
mig ådagalägga bjarkeyarrättens begränsade karaktär av närmast en samling 
politistadganden för ett mera befolkat samhälle, vars innevånare i andra, vik
tigare avseenden — såsom nu i fråga om finnskatten — lydde under landslag.
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Rimbert om Även de uppgifter av Rimbert, som kunna vara av något värde 
Birka. i nu berörda fråga, äro få och magra. Rimbert omnämner på sju 

ställen i sin skrift Birka med ett platsen karaktäriserande epitet. 
En första och enda gång kallar han Birka portas, sedan i fort
sättningen vicus. Det sistnämnda uttrycket betecknade i fråga om 
orter ursprungligen blott ’by’, ’ort’, och användes av Rimbert 
även om Slesvig och Ribe. När han omtalar Birka som en portus, 
hamn, i svearnas rike, sker det tydligen, för att understryka 
Birkas egenskap av att vara svearnas förnämsta sjöfarts- och 
handelscentrum. Även Slesvig men icke Ribe omtalas av Rimbert 
som ’portus*,  säkerligen i motsvarande egenskap i danskarnas 
rike. Endast vid trenne tillfällen i sin skrift omnämner Rimbert 
städer med ett kännetecknande attribut, nämligen de tre biskops
städerna Worms, Köln och Hamburg, vilka enligt vedertagen 
kyrklig terminologi benämnas civitates. Men civitas användes av 
Rimbert omväxlande med urbs även i den speciella betydelsen av 
’befäst plats’ i allmänhet eller helt enkelt ’borg’, vilket är 
språkbruket ännu hos Adam av Bremen och Helmold.1 En ’civi
tas’ eller ’urbs’, d. v. s. borg, fanns enligt Rimbert även vid 
’vicus’ Birka, dit befolkningen vid ett oväntat överfall tog sin 
tillflykt.1 2

1 Jfr S. R i e t s c h e 1, Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit in 
den deutschen Bischofsstädten während des früheren Mittealters, Lpz. 1905, 
s. 294 (Untersuchungen zur «Geschichte der deutschen Stadtverfassung, Bd. 1). 
— Säkerligen torde det vara nägot oegentligt, att som G. Rudberg i den sven
ska översättningen av Rimberts Ansgarsbiografi tala om fem stader i kurer
nas rike och om staden Seeburg därsammastädes (G. Rudberg, a. a., ss. 120 
—121). I förra fallet har Rimbert uttrycket cioitates, i senare fallet urbs, i 
intetdera fallet vicus. Redan namnet Seeburg (Sjöborg) talar för platsens 
betydelse av borg, ej stad.

3 Vita Anskarii, k. 19 (ed. Waitz, s. 42): »ad civitatem, quae iuxta erat, 
confugerunt». Ibid.: »Sed quia civitas ipsa non multum firma erat». Ibid.: 
»urbem, in quam confugerant». Ibid.: »civitatem et vicum igni succendent».

3 Vita Anskarii, k. 11 (ed. Waitz, s. 32): »Multi etiam apud eos captivi 
habebantur christiani».

Av Ansgarsbiografiens knapphändiga upplysningar kan man 
inhämta, att Birka tydligen ägde en fast bosatt befolkning, bland 
vilken även vistades kristna fångar.3 Till denna fasta befolkning, 
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som Rimbert säkerligen åsyftar med sin beteckning fpopulV, 
kommo de av honom omnamnda fnegotiatoresf, d. v. s. handels- 
eller köpmän.1

1 Vita Anskarii, k. 19 (ed. Waitz, s. 42): »negotiatoribus et populis>.
3 H. Schück, Birka, s. 24. 8 A. Schück, Studier, s. 57.
* Ahnlund, inl. till Rimbert, Ansgars levnad, övers, av G. Rudberg, s. 29, 

not 1.
8 G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, II: 2, 3. uppl., Kiel 1882, s. 

26; III, 2. uppl., Berlin 1883, s. 383. — Betr, de växlande betydelserna av 
’prœfectus* se även Du Gange, Glossarium, V.

Som styresman i Birka omtalar Rimbert en viss ’Herigarius’, 
som han kallar för prœfectus och som var konungens rådgivare 
(consiliarius) och av honom högt älskad. H. Schück har antagit, 
att denne »præfectus» haft samma befattning och troligen sam
ma benämning som de äldre norska städernas »gjaldkeri*.*  Den 
senare titeln betyder egentligen »uppbördsman» eller »skattein- 
drivare», sålunda tydligen betecknande en kunglig ämbetsman. 
A. Schück, som anslutit sig till nyssnämnda uppfattning, hänvisar 
till den i Västmannalagen omtalade ’gælkaren’, som uppbar de 
konungen tillkommande böterna i staden, samt till motsvarande 
ämbete i Danmark.8 Ahnlund åter anser, att Hergeirs befattning 
icke utan vidare kan förklaras ur svensk synpunkt men att det 
äger påtagliga överensstämmelser i både frankiskt-frisiskt och 
anglosaxiskt stadsväsen.4 Dessa analogivis gjorda slutsatser torde 
dock böra upptagas med en viss försiktighet.

Tydligt är, att Rimbert, när det gällt att skildra för honom och 
än mer for hans läsekrets främmande förhållanden på ett för 
denna läsekrets begripligt sätt, använt den terminologi, som syn
tes honom lättast överföra dessa förhållanden på något så när 
motsvarande företeelser inom hemlandets samhällsliv. Där full 
överensstämmelse icke kunde uppnås, var det ju i så fall bekvä
mast att bruka en mera obestämt hållen terminologi. Ett ord av 
denna mera allmänna innebörd var just prœfectus, som kunde 
ges en trängre eller vidare betydelse. ’Præfectus’ har enligt hit
tills gängse mening främst den allmänna betydelsen av hövits- 
man, styresman, särskilt under den frankiska perioden, och åsyf
tar sålunda icke något speciellt ämbete.8 Senare har ’præfectus’ 
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betydelsen av stadskommendant och borggreve1, men kan också 
åsyfta ett lägre ämbete som »Schultheiss».8 Avgörande för tolk-, 
ningen av en titel som ’præfectus’ bli därför alltid de omständig
heter i övrigt, under vilka denna titel förekommer.

1 Jfr S. Rietschel, Das Burggrafamt und die hohe Gerichtbarkeit in den 
deutschen Bischofstädten während des früheren Mittelalters, s. 321 och passim.

2 R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 6. Aufl., Ber
lin u. Lpz. 1922, ss. 610, 688.

3 Vita Änskarii, k. 16 (ed. Waitz, s. 37): »cornes, qui eo tempore praefec- 
turam loci illius tenebat, illustris vir Bernharius».

* Ibid., k. 31 (s. 63).
3 I den latinska texten Herigarius. Om namnet se nedan s. 124, not 1.
6 A. Schûck, Studier, s. 59.

Sålunda uppger Rimbert en greve som ’præfectus*  i Hamburg» 
Likaledes omnämner han en comes i Slesvig.1 2 3 4 * Den senare var 
givetvis ’præfectus’ på denna plats, men då hans makt sträckte 
sig vida utöver landet däromkring och hans befattning väl när
mast var att jämföra med jarlens i ett gränsområde och därmed 
jämförlig med grevens i ett gränsområde som Hamburg, har 
Rimbert utan tvekan givit ’præfectus’ i Slesvig titeln comes.

Här synes mig en viktig fingervisning ges, huru vi enligt Rim
berts eget språkbruk böra tolka uttrycket ’præfectus’ som titel 
för styrosimannen i Birka. Det är tydligt, att denne icke kan ha 
varit en poHtiskt-administrativt sett alltför betydande man. Han 
kan sålunda svårligen ha varit Svea rikes jarl och knappast ens 
jarl över något större landområde — Rimbert hade då säkerligen 
otvunget kunnat betitla honom comes och gjort detta desto hellre, 
som det ju för hans syfte varit smickrande, om han kunnat med
dela, att för den kristna missionen från början vunnits en av 
Svearikets förnämsta män näst konungen. Av Rimberts framställ
ning framgår också tydligt, att Hergeir6 icke räknats till de rikets 
mest framstående stormän — bland dem givetvis en eller flera 
jarlar — för vilka det var en ära och självskriven sak att deltaga 
i ledungen. Enligt A. Schûck skulle Rimbert tydligen mena, att 
Birkas præfectus såsom stadens styresman var ansvarig för dess 
försvar och att han »såsom konungens ställföreträdare brukade 
presidera vid tingen (placita) i Birka».*  Något stöd för en dylik 
uppfattning ger dock knappast Rimberts framställning. Beträf- 
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fände Hergeirs befattning med tingsangelågenheterna måste man 
saga, att de enda två ställen i Ansgarsbiografien, där Hergeir om- 
nämnes i samband med en tingssammankomst, ge ett ganska ma
gert material för ’bedömandet av Hergeirs befogenheter härvidlag. 
Â ena stället heter det: »En gång satt han i en tingsförsamling, i 
ett tält (en lövsal), som var uppfört på fältet för samtal».1 Vid 
det andra omnämnandet säges blott: »Sedermera framställde 
Hergeir själv denna sak för folket på tinget»?

1 Rimbert, Ansgars levnad, övers, av G. Budberg, s. 88. — Vita Anskarii, 
k. 19 (ed. Waits, s. 40): >Quadam namque vice ipse in quodam sedebat placito, 
scena in campo ad colloquium parata».

a Rimbert, Ansgars levnad, övers, av G. Rudberg, s. 93. — Vita Anskarii, k. 
19 (ed. Waits, s. 43) : »Quo facto, ipse in conventu populi publico eandem 
rem proposuit».

Om man utan förutfattad mening och utan sidoblickar på 
Hergeirs titel ’præfectus’ endast håller sig strängt till ordalagen 
på de båda textställena, torde det böra medges, att vad som här 
utsäges om Hergeir lika väl skulle kunnat sägas om vilken som 
helst ej alltför obetydande enskild man i en tingsförsamling. I 
alla händelser ger ej Rimberts framställning något stöd för den 
uppfattningen, att Hergeir som representant för konungen i den
nes frånvaro presiderade vid tinget.

Än mindre ger Ansgarsbiografien fog för påståendet, att Her
geir i konungens frånvaro skulle stått i spetsen för krigsmakten, 
ja, Rimbert ger icke ens den minsta antydning om att Hergeir 
över huvud taget varit i besittning av någon som helst militärisk 
befattning. Här har man tydligen från början i bedömandet varit 
påverkad av tolkningen av uttrycket præfectus (præfectus vici, 
præfectus loci) som Hergeirs titel. I fråga om dess allmänna be
tydelse av »hövitsman», »styresman», har man ensidigt fäst sig 
vid blott den förra av dessa betydelser och därur skapat en mili
tär befattning. I övrigt nämner Rimbert intet som helst om någon 
dylik för Hergeirs vidkommande. Tvärtom gör Hergeir ett täm
ligen omilitäriskt intryck den enda gång, som han nämnes i sam
band med krigiska förvecklingar. Det omtalas nämligen i Ans- 
garsbiografiens nittonde kapitel, att en landsflyktig svensk ko
nung med en mindre flotta, bestående av hans egna och danska 
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fartyg, gjorde ett plötsligt anfall mot Birka. Rimbert säger, att 
landets konung var långt borta och att hövdingarna (principes) 
och folket ej hunno samla sig. ’Hövdingarna*  nämnas här på 
ett sådant sätt, att man snarast får det intrycket, att Rimbert icke 
räknar Hergeir till denna kategori. Rimbert säger blott, att Her- 
geir, som var ’styresman på platsen’ (prœfectus... loci), vid 
den nu nämnda överrumplingen befann sig där »med de köp
män och det folk, som funnos kvar».1

1 Rimbert, Ansgars levnad, övers, av R. Rudberg, s. 90. — Vita Anskarii, 
k. 19 (ed. Waitz, s. 42): >Tantum supradictus Herigarius, praefectus ipsius 
loci, cum eis qui ibi manebant negotiatoribus et populis praesens aderati.

Rimbert nämner icke med ett ord att Hergeir sökt vidtaga 
några militära mått och steg. Hade Hergeir fört krigsbefälet i 
Birka, skulle givetvis Rimbert omtalat det i ungefärligen dessa 
ordalag: »Då Hergeir, som i konungens frånvaro var krigshövits- 
man på platsen, märkte att hans stridskrafter voro för under
lägsna, drog han sig inom borgen». I stället meddelar Rimbert, 
att Hergeir och Birkabefolkningen genast utan vidare och utan 
svärdslag flydde till borgen, varifrån de i räddhåga skickade 
sändebud till fienden för att begära »vänskap och förbund», vil
ket också beviljades mot en rätt kraftig brandskatt.

Hergeir gör i Rimberts skildring ett ganska onordiskt intryck. 
Det är icke likt en fornnordisk hövitsman’ att även med en un
derlägsen styrka utan vidare brådstörtat gripa till flykten. Detta 
och den omständigheten, att Rimbert tyckes placera Hergeir i en 
särställning vid sidan av eller efter landets hövdingar och stor
män, skulle kunna tyda på att Hergeir icke innehade en alltför 
framstående befattning.

Likväl kan det icke förnekas, att Rimbert är angelägen om att 
framhålla ’præfectus’ Hergeir som en man, vilken stod ko
nungen helt nära och ägde hans förtroende. Rimbert säger så
lunda bl. a., att Hergeir var konungens consiliarius. Uttrycket 
har här en ännu allmännare betydelse än det i samma framställ- 
ning brukade ’præfectus’, vilket ju likväl givetvis måste anses 
äga en real innebörd, till vilken jag strax återkommer. ’Consilia
rius’ betyder här blott ’rådgivare’ helt allmänt taget, och det 
vore fåfängt att här söka inlägga en mera speciell betydelse av 
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någon viss tjänstebefattning — en varning att icke heller alltför 
mycket pressa ett uttryck som ’præfectus’.

Huru då förklara den motsättning, som synes ligga i att Her- 
geir å ena sidan uppgives tillhöra konungens närmaste omgivning 
med ett visst inflytande, medan han å den andra sidan icke tyckes 
räknas till landets främsta hövdingar och stormän och i alla hän
delser gör ett ganska omilitäriskt intryck? Förklaringen synes 
mig ges av Rimberts egen framställning av Hergeirs personlighet. 
Även med avdrag för det formelaktiga och chablonmässiga, som 
tillhör den litteraturgenre, vilken Ansgarsbiografien representerar, 
kan det icke förnekas, att viktiga delar av Rimberts framställning 
utan tvivel bygga på ett verklighetsunderlag, varav konkreta de
taljer framträda i biografien. Rimberts skildring av Hergeirs per
sonlighet måste sålunda säkerligen i sina huvuddrag anses som 
tillförlitlig och det i ännu högre grad, om, såsom det antagits, 
Rimbert själv besökt Biika och där varit i tillfälle att inhämta 
upplysningar. I belysning härav framträder Hergeirs person på 
ett tämligen egendomligt sätt. Hergeir omfattar genast vid Ans
gars ankomst till Birka den kristna läran och undfår på egen be
gäran det heliga dopet. Snart därefter byggde han på sitt arve
gods en kristen kyrka och håller sedan ända till sin död orubbligt 
fast vid den kristna läran. Vid de få tillfällen, då Hergeir näm- 
nes i Ansgars biografi, framstår han som en varm kristen och 
håller offentliga anföranden, genomandade av det sanna trosvitt
nets glödande hänförelse.

I Rimberts skildring verkar Hergeir mera kristen väckelse
predikant och missionär än nordisk hövitsman. Även med bort
seende från de överdrifter vid skildringen av Hergeirs personlig
het, som tillhöra stilen, har man svårt att placera in ’præfectus’ 
Hergeir i en nordisk miljö. Helt annorlunda verkar hans ämbets
broder i Slesvig, om vilken Rimbert uppger, att han uppträdde 
fientligt mot de kristna. Denne var utan tvivel en verklig hövits
man, varom även vittnar den titel, comes, varmed Rimbert begå
var honom. Hade däremot Hergeir tillhört landets främste män, 
skulle hans omedelbara övergång till och varma omfattande av 
den kristna läran säkerligen väckt det största uppseende och 
upptagits mycket illa. Nu nöjde man sig med att utsätta honom 
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för »mycken smälek», som Rimbert betygar. Att folket icke för
höll sig fientligt mot Hergeir utan blott retade och begabbade 
honom, visar även det, synes det mig, att Hergeir icke var en 
mera framstående personlighet, vilken man säkerligen icke vågat 
behandla på detta sätt.

Så vitt jag kan förstå, finnes det blott en ämbetsställning, som 
Hergeir kan ha intagit, vilken på en gång gjorde honom på sätt 
och vis till en av konungens närmaste män, i vissa fall en hans 
privata rådgivare, och samtidigt till en person, som socialt sett 
var underlägsen rikets hövdingar och stormän, nämligen ställ
ningen som konungens bryte.

Bryten var ursprungligen en ofri man, vilken hade uppsikt 
över en gård eller dess trälar. I Västergötland hade ju senare 
under medeltiden kungsgårdarnas brytar eller förvaltare vissa 
administrativa funktioner som ordningsövervakare, skatteindri- 
vare, allmänna åklagare och bötesindrivare. Hur långt en kung
lig brytes befogenhet sträckte sig på Ansgars tid är ju svårt att 
avgöra, men givet är att konungens bryte på en av de förnämsta, 
för att icke säga den förnämsta av dåtidens svenska kungsgår
dar måste ha varit en man av stor personlig duglighet och att 
han i kraft därav även ägt ett visst personligt inflytande hos 
konungen. Det troligaste är väl också, att Hergeir, om han från 
början varit träl, av konungen frigivits på grund av sina för
tjänster, kanske även för att därigenom bättre hävda sin ställ
ning som bryte på den förnämsta kungsgården med det tillhö
rande Birka. Däremot kunde ju en konungens bryte, som ur
sprungligen väl oftast varit en ofri man, icke enbart genom sin 
tjänsteställning göra anspråk på någon rangplats i förhållande 
till rikets stormän. Som jag redan påpekat, synes han också i 
Rimberts skildring intaga en särställning i förhållande till dessa. 
Att en tidigare ofri man, även om han var konungens förnämste 
bryte, antog kristendomen, verkade ju icke så utmanande på den 
allmänna opinionen, och man inskränkte sig ju också till att blott 
söka reta och begabba Hergeir.1

1 Fråga torde vara, om Hergeir ens var svensk till sitt ursprung. Namnet 
Hergeir förekommer även på kontinentalgennanskt område — se E. Förs
tern ann, Altdeutsches Namenbuch, I, 2. Aufl., Bonn 1900, sp. 769—770.
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Som ovan framhållits lydde ju med största säkerhet Björkön 
med Birka under kungsgården på Adelsö. Vi ha med all sanno
likhet att i Hergeir se konungens brgte på Adelsö kungsgård. 
Redan på den s. k. Håkan rödes runsten vid Hovgården på Adelsö, 
vilken anses vara från 1060-talet1, omtalas konungens brgte 
Toler, som tydligen varit en betrodd man, då han erhöll Håkans 
uppdrag att resa minnesstenen ifråga. E. Brate tolkar också en 
passus i runinskriften som ’betrodd av konungen’ (tro> kuniki).2 
Toler stod tydligen konungen lika nära som Hergeir.

I egenskap av bryte eller styresman på Adelsö kungsgård var 
Hergeir sålunda även styresman på den under sagda kungsgård 
lydande Björkön med den där belägna handelsplatsen, omfat
tande även borganläggningen.3 Rimbert har sålunda helt riktigt 
i sin latinska text återgivit Hergeirs titel med prœfectus vici eller 
prœfectus loci. Hade Rimbert uppfattat Hergeir som en mera 
betydande man på platsen, skulle han säkert begagnat en titel 
som comes eller något dylikt.

Men om sålunda Hergeir icke är att betrakta som något slags 
stadskommendant eller »borggreve», vilket man hittills tämligen 
allmänt gjort, bortfaller härmed ett av de starkaste stöden för 
hypotesen om Birka som ett redan på Ansgars tid fullt utbildat 
stadssamhälle. Onekligen vore det också förvånande om Birka 
efter att vid Ansgars första besök ha existerat som boplats för 
en stadigvarande befolkning i knappt mer än trettio år, redan 
skulle ha hunnit en utveckling, som nödvändiggjort en verklig 
stadsförfattning och överhuvudtaget framtvingat en mot lands
bygden skarpt markerad avgränsning.

I detta sammanhang måste också upptagas till behandling frå
gan om arten av det ting, om vilket Rimbert åtminstone i ett fall 
uppger, att det hållits i Birka. En senare forskning har i an-

Förstemann utgår från namnformen Haregar och anför olika varianter, 
bl. a. Heriger (»sehr häufig») och Herigar (Ansgars Vita).

1 O. v. Friesen, Upplands runstenar, Uppsala 1913, s. 59.
2 E. Brate, Sveriges runinskrifter, Sthlm 1922, s. 76.
3 Under äldre medeltid kallades vissa av förvaltarna på de kungliga bor

garna i Danmark än brgde, än castellanus, slottshövidsman (se E. Ar up, 
Danmarks historié, I, Kbhvn 1925, s. 248).
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slutning till H. Schück i detta ting velat se en motsvarighet till 
de svenska och norska Bjärköarättemas byamot (i Danmark 
byting). Dess jurisdiktionsområde finner A. Schück utgöra en 
viss motsvarighet till det uppländska hundaret1; medan ett andra 
ting, vilket enligt Rimbert skulle godkänna Birkatingets beslut, 
enligt hans åsikt troligen är att betrakta som folklandstinget, d. 
v. s. Fjädrundalands ting?

1 A. Schück, Studier, s. 63.
8 Ibid., S. 60.
3 Rimbert, Ansgars levnad, övers, av G. Rudberg, s. 76.
4 Jfr Du Cange, III, s. 283.

Granskar man emellertid Rimberts få uppgifter om tingssam- 
mankomsterna närmare, synes man mig knappast kunna få nå
got säkert bevis för att dessa tingsmöten verkligen äro att be
trakta som ett uttryck för Birkas administrativa och judiciella 
självständighet

Vid Ansgars första besök i Birka nämnes intet som helst om 
någon tingssammankomst, där Ansgar medgivits att få missio
nera. Rimbert säger här: >När han (d. v. s. konung Björn) så 
fått veta ändamålet med deras sändning och förhandlat med 
sina tromän om detta ärende, gav han dem med allas enstäm
miga bifall och samtycke tillstånd att stanna kvar där och för
kunna Kristi evangelium; han gav även fritt tillstånd åt var och 
en, som ville, att söka deras undervisning».8 I den översättning, 
som här anförts, säges, att det är med sina tromän, som ko
nungen förhandlat. Rimberts latinska text har här fidelibus 
(obl. kasus), vilket kanske väl färglöst och allmänt översättes 
med »tromän». I språkbruket på Rimberts tid hade nämligen 
fideles regis även sin alldeles särskilda betydelse av konungens 
vasaller.1 * 3 4 På svenska torde uttrycket vid denna tid väl lämp
ligen böra återges med konungens hirdmän. Om denna tolk
ning är riktig, förstärkes ännu mer intrycket av att det är ko
nungen, som, efter rådplägning med männen i sin närmaste om
givning, ger Ansgar tillstånd till missionsarbetet utan att frågan 
underställes någon tmgsförsamling i eller utanför Birka.

När sedan Gautbert skickas som missionsbiskop till Sverige, 
heter det blott, att han mottogs med heder av både konung och 
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folk, samt att han började bygga en kyrka under allmän valvilja 
och endräkt (cum benivolentia et unanimitate omnium) — d. v. s. 
i skydd av en välvillig opinion? Någon tingssammankomst om
talas icke, och Birka omnämnes för övrigt icke alls.

Nästa gång Rimbert omtalar en missionsbeskickning till Sve
rige gäller det eremiten Ardgar, vilken på konungens befallning 
och tillåtelse började utöva sin missionsverksamhet, sedan Her- 
geir lagt sig ut för Ardgar och rått konungen till det steg, denne 
tog. Något tingsbeslut omnämnes icke lika litet som Birkas 
namn. I detta sammanhang och för att ytterligare understryka 
Hergeirs förtjänster om den kristna missionen anför Rimbert 
några under, som inträffat i samband med Hergeirs upprtädande 
och vilka tydligen lågo något tillbaka i tiden. Därvid omtalas, 
att Hergeir vid ett tillfälle satt i en tingsförsamling på ett fält 
— i vilken egenskap han gjorde detta omnämnes dock icke alls. 
Ej heller finnes med ett ord antytt, att denna församling skulle 
ägt rum i Birka eller ens dess omnejd.

Slutligen omtalar Rimbert, att Hergeir i en offentlig försam
ling — Rimbert använder här uttrycket conventus, ej som annars 
placitum — förkunnat sin tro på den kristne guden. Ej heller 
här nämnes i vilken egenskap Hergeir närvarit vid mötet, lika 
litet som Birkas namn förekommer?

Det torde böra medgivas, att vad hittills — och dock uttöm
mande — anförts av Ansgarsbiografiens meddelanden om svear
nas tingssammankomster, måste anses som ett mycket bräck
ligt och opålitligt material beträffande frågan om såväl Birkas 
administrativa och judiciella själständighet som Hergeirs befatt
ning och befogenhet därvidlag.

1 I G. Rudbergs översättning återgives denna passus så: »med allas en
stämmiga bifall började han där bygga en kyrka» (kurs, av mig), vilket möj
ligen kan verka något vilseledande, om det skulle leda till missuppfattningen, 
att Rimbert här åsyftar ett tingsbeslut.

9 Givetvis hade Hergeir lika väl som varje fri man full rättighet att yttra 
sig på tinget. Vid skildringen av den stora tingssammankomsten i Birka 
omtalar sålunda Rimbert (k. 27) en gammal man — det sägs icke ens, att 
han är en av stormännen — vilken höll ett längre kristendomsvänligt tal, 
som tydligen gjorde ett visst intryck på tingsmenigheten.
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Klarare besked tyckas vi kunna få, när Ansgarsbiografien nästa 
gång omnämner en tingssammankomst, då Rimbert uttryckligen 
säger, att denna ägde rum i Birka. Det är vid berättelsen om 
Ansgars andra besök i Birka under något av de första åren på 
850-talet. Den tingsförsamling, som bär omtalas, kan dock av 
allt att döma knappast ha varit ett Birkas särskilda byamot, utan 
snarare ett till Birka förlagt hundaresting eller möjligen folk
landsting. Vid Ansgars ankomst till Birka var konungen där 
närvarande och tydligen även vissa stormän. Hade det gällt en 
för Birka lokal angelägenhet, hade det ju varit lätt att samman
kalla ett byamot, där Ansgars ärende föredragits och behand
lats. I stället hänvisar konungen Ansgar till ett förestående — 
»nästa» — ting.1 Att detta icke är ett litet lokalt byamot, visar 
den stora apparat, varmed den förestående tingssammankomsten 
igångsattes. Konungen avgör först med sina hövdingar gudarnas 
vilja genom lottkastning, vilken säges äga rum, så snart ko
nungen fått sina hövdingar samlade.2 Yttrandet tyder snarast 
på, att dessa »hövdingar» (principes) från olika håll samlats till 
tingssammankomsten, vilken tydligen betraktas som en stor och 
viktig tilldragelse.

1 »In placito... proximo»: Vita Anskarii, k. 26 (ed. Waitz, s. 57).
’ Vita Anskarii, k. 27.
8 A. Schûck, Studier, s. 60, not 1.
* Vita Anskarii, k. 26 (ed. Waitz, s. 57): »non regio iussu».

Säkerligen låg det icke heller i det jämförelsevis lilla samhäl
let Birkas befogenhet att avgöra ett snart sagt för hela landet 
så viktigt ärende som medgivande för Ansgar att ånyo på allvar 
upptaga det kristna missionsarbetet. A. Schück säger, att »or
saken till att konungen vid Ansgarius*  andra resa hänvisade 
ärendet till tinget, var att folket tidigare fördrivit biskop Gauz- 
bert från Birka, en åtgärd, som icke skett på konungens befall
ning».8 Uttalandet bygger tydligen på konungens egna ord i 
Rimberts framställning.4 Emellertid torde man böra upptaga 
denna med en viss kritik, då Rimbert, vilkens huvuduppgift ju är 
att skildra Ansgars levnad, behandlar det inre svenska missions
arbetet rätt summariskt.
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Gautberts misslyckade missionsarbete hindrade i alla händel
ser icke konungen från att utan någon tingsmenighets hörande 
vänligen mottaga Ardgar, som >på konungens befallning och 
tillåtelse» började »offentligen förvalta de heliga sakramenten».1 
Att Ardgars ärende ej först föredrogs på något ting kan möjligen 
förklaras därav, att hans verksamhet varit rätt begränsad — kan
ske inskränkt till Adelsö kungsgård, varunder troligen Björkön 
med Birka hörde och där Hergeir antagligen varit konungens 
bryte, enligt vad jag förut sökt göra gällande. För denna Ard
gars begränsade verksamhet talar Ansgars uppmaning till Ardgar 
före dennes avresa, att framför allt sluta sig till Hergeir.2

1 Vita Anskarii, k. 19, ed. Waitz, s. 40: »regis qui tune erat iussu et licentia, 
publice coepit Dei celebrare mysteria». 2 Ibid., s. 39: »et maxime filiolo suo, 
quem supra memoravimus, Herigario cond ölens, quendam anachoretam Ardga- 
rium nomine illas in partes direxit et ut specialius eidem adhaereret praecepit» 
(kurs. av mig).
9 G. Bolin

Och här synes mig den närmaste förklaringen ligga, varför 
konungen vid Ansgars andra besök hänsköt avgörandet till en 
tingssammankomst. Under Ansgars första besök, som varade 
halvtannat år, har säkerligen förutom missionerandet en god del 
av tiden ägnats åt organisationsarbetet. När sedan Gautbert 
skickades som biskop till Sverige, har han givetvis tagit vid där 
Ansgar slutat. Troligen har han och ännu mer hans frände 
Nithard gått något för brådstörtat och odiplomatiskt tillväga 
samt utsträckt verksamheten till trakter, som lågo väl fjärran 
från missionens repliställning i det kungliga Birka. Då Ansgar 
för andra gången beger sig till Birka för att ånyo upptaga den 
officiella missionsverksamheten, har det tydligen befunnits nöd
vändigt att låta folket självt i största utsträckning taga ställning 
till Ansgars ärende för att undvika ett upprepande av Gautberts 
öde. Säkerligen har Ansgars ärende icke gällt blott en begrän
sad verksamhet på den lilla Björkön och dess allra närmaste 
omgivning, som lydde omedelbart under konungen, utan i så stor 
del av landet som möjligt. Men en så riksviktig angelägenhet 
kunde givetvis icke avgöras av en menighet i det lilla Birka.

Som ovan anförts hade konungen före tinget fått sina höv
dingar samlade — tydligen från olika håll. På samma sätt har 
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också säkerligen folk från olika trakter strömmat samman till 
tinget. Detta har sannolikt varit ett hundaresting. Även om 
Birka skulle haft en viss administrativ och judiciell särställning, 
har det med all säkerhet varit beroende av det omgivande hun
daret i ett så viktigt ärende som det föreliggande.

Sedan hundarestinget hållits i Birka, varvid tingsmenigheten 
givit sitt bifall till Ansgars missionsverksamhet, kunde konungen 
dock icke ännu ge Ansgar fullt tillstånd, »innan han på ett annat 
ting, som skulle hållas i en annan del av hans rike, hunnit med
dela beslutet åt det folk, som bodde där».1 A. Schück har för
modat, att detta ting troligen varit folklandstinget, d. v. s. Fjädh- 
rundalands ting.1 2 * Det synes mig också mycket rimligt, särskilt 
i belysning av vad jag förut sökt göra gällande, nämligen att 
Ansgar givetvis åstundade ett vidare verksamhetsfält än den lilla 
Björkön. Det framgår också av Rimberts framställning, där det 
heter, att sedan även det andra tinget givit sitt bifall, konungen 
förordnade, att kgrkor — således icke bara en kyrka på Björkö 
— skulle få byggas och präster vistas där.8

1 G. Rudbergs övers., s. 118. — Vita Anskarii, k. 27.
2 A. Schuck, Studier, s. 60.
2 Vita Anskarii, k. 28.
* Jfr ovan s. 114 f.

Om Birka sålunda enligt nu presterade undersökning saknat 
en administrativ och judiciell särställning, hindrar detta icke, att 
för platsen, där en synnerligen livlig trafik ägde rum icke minst 
med utlänningar, varit utfärdade vissa bestämmelser, som varit 
reglerande för ordning och skick eller med andra ord erinrande 
om den politilagstiftning, varom vittnesbörd givas av exempelvis 
de norska bjärköarättema, den äldsta, på nordiska rättssedvän- 
jor byggande, novgorodska rätten och särskilt den svenska 
bjärköarätten. Den i Birka gällande rätten bör sålunda ha varit 
en av påtagliga praktiska skäl tillkommen subsidiär rätt av be
gränsad omfattning med konungen eller hans ställföreträdare 
som utövare, under det att Birka i allt övrigt rättsligen lytt under 
hundaret och folklandet. Om tillvaron av en dylik subsidiär 
rätt talar icke minst det språkliga sambandet mellan Birka och 
bjärköarått.4
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Som resultat av den nu gjorda undersökningen av Birkasam- Sammanfatt- 
hället enligt Rimberts framställning i Vita Anskarii och med 
beaktande av den arkeologiska vetenskapens ståndpunkt till

, . « , Rimberts tid.Birkaproblemet torde följande kunna framhållas:
På Ansgars och Rimberts tid hade Birka, som först omkr. år 

800 blivit platsen för en bofast befolkning, svingat sig upp till 
Svearikets förnämsta handelsort med vidsträckta förbindelser, 
där de icke minst märkliga äro de frisiska. Enligt Rimbert var 
en viss Hergeir ’præfectus vici’ eller ’præfectus loci’ därstädes. 
Enligt min mening anger detta blott, att Hergeir var styresman 
på platsen: snarast den kungliga bry ten på Adelsö kungsgård, 
varunder troligen Björkö med Birka lydde. Som förvaltare på 
landets kanske förnämsta kungsgård hade Hergeir möjligen en 
något högre rang än övriga brytar och var i alla händelser en 
fri man eller frigiven träl. Att han i konungens ställe fört något 
krigsbefäl framgår ej av Vita Anskarii lika litet som att han i 
konungens frånvaro presiderade vid tingen. Att Rimbert vid 
ett tillfälle i sin skildring omtalar hållandet av ett ting i Birka, 
säger oss intet om denna orts rättsliga eller administrativa ställ
ning, då intet givetvis hindrade förläggandet av exempelvis ett 
hundaresting till denna plats.

Enligt min mening är det sålunda förhastat att endast av Rim
berts Ansgarsbiografi draga några bestämda slutsatser rörande 
Birkas ställning judiciellt och administrativt sett. Birka var på 
Rimberts tid också alltför ungt som plats för en fast bosättning 
för att en viss praxis i olika avseenden redan skulle ha hunnit 
driva fram en alldeles speciell särställning för Birka i jämförelse 
med andra samhällen och landet i allmänhet.

Därmed är intet sagt beträffande Birkas utveckling efter Rim- 2. Birka under 
berts tid. Tvärtom synes mig mycket tala för att det är under 900-taiet. 
denna tid fram till Birkas upphörande som handelscentrum, d. 
v. s. till omkring år 1000, som Birka framträder som ett i flera 
avseenden särpräglat samhälle. I rättsligt avseende avspeglas 
detta säkerligen långt senare i den Bjärköarätt, vars benämning 
antyder ett språkligt samband med Birka och vars rättssatser 
troligen i jämförelsevis stor utsträckning — givetvis delvis tids- 
anpassade — bevarats från Birkatid. En brist hittills i forsk-
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ningen rörande Birka synes mig vara, att man betraktat förhål
landena i Birka på Ansgars tid likvärdiga med dem därsamma- 
städes exempelvis ett århundrade senare, eller att man med andra 
ord för mycket förbisett det utvecklingsmoment, varmed vi här 
som alltid måste räkna.

Åtminstone på ett område, handelns, kunna vi konstatera en 
märkbar skillnad mellan 800-talets och 900-talets Birka. Under 
det förra århundradet äro Birkas förbindelser med Västeuropa 
de viktigaste, medan det följande seklet visar Birka i livlig be
röring med Östeuropa och Orienthandeln.1 Av allt att döma har 
Birka varit en blomstrande ort intill dess platsen övergivits. Vil
ken anledningen härtill kan ha varit är föremål för delade me
ningar. Då inga som helst källuppgifter stå till buds för någon 
belysning av problemet, torde det tills vidare vara ofruktbart 
att diskutera detsamma. Enligt arkeologernas samstämmiga me
ning skulle Birka emellertid ha övergivits mot 900-talets slut eller 
senast vid 1000-talets början. Härmed överensstämmer ett till- 
lägg till Adams av Bremen verk (scholion 142)1 2 3, där det heter, 
att biskop Adalvard på väg till Sigtuna även besökte Birka, som 
då — omkring år 1065 — emellertid befanns så öde, att knap
past några lämningar av staden kunde skönjas.

1 Se senast S. Lindqvist, Björkö, Stockholm 1926, s. 23 ff.
2 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, s. 262.
3 Sveriges historia intill tjugonde seklet, II, Sthlm 1905, s. 23.

Sigtuna. Birkas arvtagare blev Sigtuna. Meningarna om tiden för Sig
tunas uppkomst ha länge varit delade. H. Hildebrand ansåg, 
att den nuvarande staden uppstått först efter det »estniska» härj
ningståget år 1187, medan det äldre Sigtuna skulle ha legat på 
platsen för den kungsgård i Håtuna socken, som i senare tid fått 
namnet Signildsberg.8 Numera torde forskningen tämligen all
mänt omfatta den meningen, att Sigtuna uppstått på platsen för 
det nuvarande stadssamhället senast under 1000-talets första år. 
Likaså måste det anses fastslaget, att Sigtunakulturen utan av
brott är en direkt fortsättning av Birkakulturen, ett faktum, som 
bestyrkes vid varje undersökning i Sigtunas fyndrika jord. Skill
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naden torde blott vara den, att Sigtuna ännu mera markerat 
anger Mälardalens vidsträckta kulturella och kommersiella för
bindelser med länderna öster om Östersjön och med Västeuropa. 
Det visar sig även i kyrkobyggnaderna, där S:t Olof skyrkan av 
allt att döma förefaller att hava rent av en orientalisk förebild, 
medan de äldsta Sigtunakyrkoma även utvisa engelsk påverkan. 
Genom fynd äro ådagalagda handelsförbindelser med Samland, 
d. v. s. det senare Ostpreussen, under det att runstenar betyga 
tillvaron av ett frisiskt gille, givetvis ett köpmansgille, i Sigtuna. 
Bland myntfynden märkas arabiska, angelsaxiska, frisiska och 
tyska mynt — de sistnämnda icke påträffade på Björkö. De 
icke minst intressanta fynden i Sigtuna utgöras av de lämningar 
av bostadshus, s. k. klinhus, som blivit påträffade och som er
inra om liknande fynd i Birka.1 De visa en stark släktskap med 
de kvarlevor av klinhus, som anträffats under de senaste årens 
grävningar i det äldsta Dorestad.1 2 3 *

1 A. Schück, Studier, s. 118.
2 Se J. H. Holwerda i Oudheidkundige mededeelingen uit’s Rijks

museum van oudheden te Leaden, Nieuwe reeks, V: 1, 1924, och Dens., Dore
stad en onze vroegste middeleeuwen, Leiden 1929.

3 O. Janse, Sigtuna stads grundläggning och stadens betydelse under me
deltiden, i: Gamla svenska städer, 5, Sthlm 1916, s. v.

Beträffande de motiv, som föranlett Sigtunas uppkomst, äro Sigtunas upp- 
meningama delade. O. Janse, som först påvisat, att Olof Skott- fomst. 
konungs Sigtuna är identiskt med det nuvarande Sigtuna, sam
manfattar sin undersökning sålunda: »Sigtunas anläggning har 
alltså enligt nu gjorda antaganden utgått från någon eller några 
fasta institutioner vid det forna Sigtuna, har vidare anlagts i af- 
sigt att blifva en religiös och ekonomisk motvikt och konkurrent 
till (gamla) Uppsala samt har i sig upptagit Birka».8 Otto von 
Friesen ansluter sig i det hela taget till Janses framställning och 
framhåller som resultat av sin undersökning bl. a.: »Vi ha så
lunda sett, hur Sigtuna kommit till som frukten av en missions- 
politik på lång sikt. I samma mån som kristendomen sprider 
sig i Upp-Sverige och följaktligen — här som annorstädes i Nor
den — spänningen med hedendomen och dess trogna ökas, blev 
det nödvändigt att för missionsverksamhetens bedrivande skapa
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en centralort, som på samma gång den låg så bekvämt till för 
tillträde till missionsfältet också var tillräckligt skyddad vid till
fällen då hedningarna — såsom var att förutse — sökte att våld
samt reagera mot den nya läran, som långsamt men säkert under
minerade de gamla gudarna i folkets sinnen och lät sina an
hängare vid första bästa tillfälle begå våldsamheter mot guda
bilderna och de hedna helgedomarna».1

1 O. v. Friesen,. Om staden Sigtunas ålder och uppkomst, i: Upp
lands fornminnesförenings tidskrift, XXXVII, Uppsala 1922—23, ss. 61—62. 
— Redan tidigare hade v. Friesen i Upplands fornminnesförenings tidskrift, 
XXVI, Uppsala 1908, s. 11 ff., uppvisat, att Sigtuna stad måste ha legat på
sitt nuvarande område senast omkring år 1050.

3 Janse, a. a., s. 11.
3 v. Friesen, a. a., s. 52.
* Ibid., ss. 57, 60.

Både Janse och v. Friesen hålla för säkert, att det äldsta Sig
tuna uppstått på platsen för det senare Signildsberg, numera 
Signesberg, i Håtuna socken, snett emot Sigtuna vid den smala 
farleden förbi Sigtuna till Uppsala. Sedan den nya anläggningen 
på det nuvarande Sigtunas plats kommit till, skulle så namnet 
ha överflyttats till detta samhälle, varvid modersamhället fått 
beteckningen Fornsigtuna (på 1170-talet Fornesitune, senare 
Sictonia antiqua). Janse, som anser, att »det äldre Sigtuna spe
lat en ej oväsentlig roll i det nuvarande Sigtunas tillkomst», me
nar vidare, att »namnöfverflyttningen synes också tyda på, att i 
det forna Sigtuna funnits antingen någon fast kunglig institution 
eller en invigd kyrklig sådan eller bägge i förening». Han er
inrar vidare om ärkesätets flyttning från Uppsala till östra Aros, 
varvid Uppsalanamnet överfördes till den senare platsen, medan 
den förra fick benämningen Gamla Uppsala.1 2 3 Däremot anser 
v. Friesen, att Fornsigtuna var en i Håtuna belägen gammal 
kungsgård8, vars ägor sträckte sig över utmarken på södra delen 
av halvön mellan Håtuna- och Sigtuna-fjärdarna.4 * Då den gamla 
kungsgården Sigtuna tydligen icke var en ort av större betydelse, 
har i stället det raskt uppblomstrande samhället på nyssnämnda 
halvö, där kungsgårdens utmark var, kommit att lägga beslag 
på Sigtunanamnet, varvid den gamla kungsgården i fortsätt
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ningen fick heta Fomsigtuna. Så synes mig v. Friesen söka för
klara utvecklingen.

B. Thordeman ansluter sig i namnfrågan till v. Friesen och 
framhåller liksom Janse och v. Friesen den nya anläggningens 
egenskap av religiöst centrum, skapat på kungligt initiativ.1 
A. Schück biträder i det stora hela Janses och v. Friesens upp
fattning men anser sig böra komplettera deras framställning i 
vissa punkter. Sålunda framhåller han behovet av en interna
tionell handelsplats efter Birkas upphörande som dylik och an
ser, att konungen skapat denna handelsplats, som samtidigt skulle 
vara ett missionscentrum. Däremot är det enligt A. Schück föga 
antagligt, att Olof Skottkonungs insats begränsats till blott byg
gandet av en kyrka i Sigtuna. Han framhåller, att man här 
snarast har att göra med en fullt medveten kunglig stadsgrund- 
läggning >i likhet med Nidaros’ och kanske, ehuru i mindre grad 
med Lunds samt senare Stockholms».2

1 B. Thordeman, Sigtuna, Sthlm 1926, s. 17 (Svenska kulturorter. 6).
* A. Schück, Studier, ss. 115—116.
8 När tidigt ett lokalt kyrkligt centrum tydligen uppstår i Ene i Trögd 

och befordrar utvecklingen av ett handelssamhälle i dess närhet, kallas detta 
Eneköping, varefter det äldre Ene får namnet Litda-Ene (lilla Ene, nuv. 
Litslena). Enköping var under tidigare medeltid sätet för Fjädhrundalands 
prost (jfr A. Schück, Studier, s. 189).

A. Schück synes mig med rätta understryka Sigtunas tillkomst 
som en i bestämt syfte gjord kunglig anläggning. Emellertid 
torde över huvud taget enligt min mening problemet om förhål
landet mellan Fornsigtuna och Sigtuna ännu knappast kunna 
anses slutgiltigt löst trots det därpå nedlagda arbetet. Särskilt 
är det frågan om namnöverflyttningen från det gamla till det 
nya Sigtuna, som synes mig oklar.

Enligt vissa forskares här ovan refererade mening skulle det 
nya Sigtuna ha uppstått på utmark, tillhörande den mitt över 
en fjärd belägna kungsgården Sigtuna. Det nya samhället, som 
i alldeles särskild grad och tydligen från början blev ett handels- 
centrum borde då, tycker man, fått ett namn som exempelvis 
»Sigtuna köping», »Sigtuna köpstad» eller dylikt.8 Detta just för 
att skilja platsen från Sigtuna kungsgård, om vilken vi veta att 
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den ännu år 1315 befann sig i kunglig — hertig Eriks — ägo.1 
Som ingen anledning finnes att antaga annat än att Sigtuna kungs
gård hela tiden fortsatt sin tillvaro vid sidan av Sigtuna köping 
eller köpstad — se nyssnämnda datum — hade det ju varit lämp
ligt att skilja de båda platserna åt på detta sätt. Emellertid fin
nes intet spår av någon benämning som »Sigtuna köping».

1 Hävdaskiftet mellan hertigarna Erik och Valdemar 1315 9/»: SD 2032.
* A. Schück, Studier, s. 196 ff.
8 Styffe, Skandinavien under unionstiden, ss. 242, 253.
4 A. Schück, Studier, s. 204.
8 Intill ett gammalt kyrkligt centrum som Eskilstuna (jfr S. Lindqvist,

Den helige Eskils biskopsdöme, Sthlm 1915) låg kronogodset Fors, som
Magnus Ladulås år 1290 avhände sig (A. Schück, Studier, s. 204, not 2).

Som A. Schück påvisat, har konungen ägt mark i de flesta och 
förnämsta medeltidsstaderna i Sverige.1 2 * Bland dessa äro Jön
köping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Söderköping, Enkö
ping och Köping, där redan namnen antyda gamla handelsplat
ser. I flera fall har påvisats förekomsten av kungsgårdar i dessa 
och andra medeltidsstäder.2 Endast beträffande några av dessa 
städer — däribland just ett par av nyssnämnda städer med namn 
på -köping — äro namnen på dessa kungsgårdar kända. Det 
visar sig då, att kungsgården i dessa fall icke givit namn åt den 
troligen på dess ägor grundade köpingen eller köpstaden. Så
lunda låg utanför Linköping den gamla kungsgården Stang, vars 
betydelse visar sig i Östergötlands kyrkligt-administrativa, någon 
gång världsliga indelning i äldre tider i »Vestan Stangaa» och 
»Ostan Stangaa»8 — Stångån och den däröver ledande bron upp
kallad efter kungsgården. Den invid den sistnämnda belägna 
köpingen Linköping fick dock ej sitt namn efter kungsgården 
utan efter det därstädes hållna »Lionga thing». Invid Köping 
låg den gamla kungsgården Strö, invid Trosa en gammal Husaby 
(nuv. Söderhusby).4 * * * I intet av dessa fall har kungsgården över
fört sitt namn på det angränsande handelssamhället, och kanske 
ytterligare dylika fall skulle kunna påvisas.8 Redan förut har 
här delvis i anslutning till tidigare mening gjorts gällande, att 
Birka på Björkö säkerligen uppstått på mark, tillhörande Adelsö 
kungsgård.
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Det är sålunda icke utan vidare givet, att kungsgården Sigtuna 
i Håtuna socken skulle givit sitt namn åt en anläggning på en 
ifrågasatt utmark, skild från modergården genom en vattenled. 
För övrigt är det icke uteslutet, att på denna utmark funnits en 
äldre, hednisk bebyggelse.1 Denna har väl i så fall troligen bu
rit ett självständigt namn i likhet med övriga bebyggda orter 
intill det nuvarande Sigtuna, exempelvis Vinagama, nu Vänngarn 
(som givit sitt namn åt Gamsviken), Viby eller Vigby samt Til.

1 G. Hallström, Det hedniska Sigtuna, i: Upplands fornminnesför
enings tidskrift, bd 9 (XXXVII—XXXIX), Uppsala 1922—24, s. 1 ff.

3 O. Janse, a. a., s. 11.
3 L. IV, c. XXIX.

Snarast synes mig en namngivning Sigtuna och Fornsigtuna utgå 
från något i visst avseende likställt förhållande orterna emellan. 
O. Janse förefaller mig därför vara på rätt väg, när han anser 
att tillvaron av en institution i det äldre Sigtuna — vid kungs
gården — medfört namnöverflyttningen till platsen för det nya 
Sigtuna.1 2 3 * Hans hänvisning till parallellförhållandet Uppsala— 
Gamla Uppsala synes mig synnerligen beaktansvärd. Säkerligen 
har ursprungligen en kyrklig institution föranlett överförandet 
av benämningen på den nya platsen, och denna kyrkliga insti
tution har troligen icke varit annat än ett biskopssäte.

Detta strider visserligen mot en hävdvunnen åsikt, som anser, Sigtuna som 
att först på 1060-talet ett biskopssäte skulle ha upprättats i Sig- bishopssSte. 
tuna, varvid ärkebiskopen av Hamburg-Bremen förordnade 
Adalvard d. y. som biskop på platsen. Källan härför skulle vara 
Adam av Bremen.8 Intet synes mig dock hindra, att en biskop 
kan ha existerat i Sigtuna ännu tidigare, ehuru hans arbete en 
tid kan legat nere — på grund av politiska oroligheter? — varvid 
man gjort ett sista försök från Hamburg-Bremen att återknyta 
den forna förbindelsen med det svenska missionsområdet, som 
med tiden kommit under andra, kanske framför allt engelska 
inflytelser. Adams av Bremen tystnad på denna punkt synes 
mig icke motsäga riktigheten av ett dylikt påstående. Det torde 
också alltid böra ihågkommas, att Adams framställning ofta är 
tämligen fragmentarisk och att han icke sällan tydligen förtiger 
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en hei del fakta av för Hamburg-Bremens verksamhet besvä
rande art.

Det kan också tänkas, att den ovannämnde Adalvard d. y:s 
verksamhet rent av åsyftat en definitiv framstöt mot hedendo
mens sista bålverk Uppsala, och att man där tänkt förlägga Adal
vard d. y:s biskopssäte, ehuru han i avvaktan på händelsernas 
utveckling till en början slog sig ned i Sigtuna. Åtminstone upp
ger scholion 94 i Adams verk, att Adalvard d. y. sändes till Sig
tuna och Uppsala.1

1 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, s. 223 (»Adalwardus... iunior ad Sic- 
tunam et Ubsalam directus est»).

2 Ibid., s. 269.
8 Ibid., s. 255. — I lib. III, c. LXXVI, återges utdrag ur ett brev från ärke

biskop Adalbert, där han med indignation omnämner Adalvards tilltag (ed.
Schmeidler, s. 222).

I övrigt har man med hänsyn till missionstidens svenska 
biskopssäten i anslutning likaledes till Adam ansett, att några 
fasta sådana icke funnos på dennes tid, utan att dåtidens bisko
par voro kringresande missionsbiskopar. Magister Adam säger 
nämligen på ett ställe: >Då hos norrmännen och svenskarna 
kristendomen är en ny företeelse, finnas likväl hos dem ännu 
inga biskopsdömen, som äro bestämt avgränsade, utan varje av 
konung eller folk antagen biskop arbetar gemensamt med de 
andra på kyrkans uppbyggande, och genomresande landet föra 
de så många som möjligt till kristendomen och styra dem utan 
inbördes avund, så länge de leva».1 2 * * *

Emellertid torde denna magister Adams kategoriska deklara
tion böra uppfattas med en viss urskillning redan i belysning 
av andra yttranden av honom i övriga delar av hans framställ
ning. Synnerligen talande är en upplysning i scholion 136 (131) : 
»Adalvard d. y. kom på denna tid till Gothia... och skyndade 
till Sigtuna. Men då han sedan fördrevs av hedningarna, mottog 
han en inbjudan till staden (’civitas’, även biskopssätet) Skara. 
Detta misshagade emellertid vår ärkebiskop så, att han kallade 
honom till Bremen för kränkning av reglerna (’canonum’, d. v. s. 
den kanoniska rättens regler)».8
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Härav framgår med all önskvärd tydlighet, att på 1060-talet 
åtminstone Skara utgjorde ett fast biskopsstift, även om natur
ligtvis icke gränserna överallt voro fullt fixerade.1 Ty bland de 
mera grava anmärkningar, som från den kyrkliga överhetens 
sida kunde riktas mot en biskop, var just den, att han trängde 
in på en ämbetsbroders fastställda område, därmed våldförande 
sig mot kanonisk rätt. Vi känna också till Skarastiftets ungefär
liga omfattning utöver det egentliga Västergötland enligt Adam 
av Bremen själv, som säger: »Mellan Norge och Sverige bo Wer- 
milani och Finnedi samt andra folk, som nu alla äro kristna och 
tillhöra Skarakyrkan».1 2 3 * * Här finna vi sålunda Värmland och 
Finnveden räknade till Skara stift.8 När magister Adam kallar 
det lilla Skara »en stor (biskops-) stad» (’civitas maxima*,  1. II, 
c. LVIII), kan man möjligen misstänka, att han förväxlar biskops- 
stiftet med biskopsstaden.

1 Så har ju även varit förhållandet långt senare beträffande stifts- och
församlingsgränser, utan att dessa kyrkliga enheters fasta, organisation be
tvivlats. Jfr f. ö. ss. 253, 265 och 267 ff.

3 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, s. 255.
3 Namnet Finnedi har varit föremål för diskussion. Jag ansluter mig dock

till åsikten att härmed avses Finnveden i västra Småland.

Samma förväxling skulle också kunna föreligga vid Adams 
uppgift om Halsing(a)land som en »stor (biskops-)stad*  (civitas 
maxima) i skridfinnarnas land (1. IV, c. XXIIII). Man har lett 
en smula åt detta, som man ansett, grova misstag. Det skulle 
emellertid kunna förklaras på så vis, att Adam missuppfattat en 
uppgift om skridfinnarna, d. v. s. lapparna, såsom de där bodde 
i »Hälsingland, ett stort (missions)biskopsstift (civitas)». Med 
Hälsingland menades ju ännu sent praktiskt taget "Norrland, En 
missionsbiskop Stenphi eller Symon i denna landsdel omtalas 
också av Adam (1. IV, c. XXIIII och schol. 94).

En annan missionsbiskop Johannes — egentligen Hiltinus — 
utsändes till de baltiska öarna (ad insulas Baltici, Adam, schol. 
94), som Adam låter befolkas av åtskilliga mer eller mindre exo
tiska och apokryfiska folkslag (1. IV, c. XX). Ärkebiskop Adal
bert förbarmade sig över dem och utsåg, enligt Adam, Birka till 
nyssnämnde missionsbiskops säte, »då det låg mitt i Sverige mitt 
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emot slavemas stad lumne och lika långt från detta havs (d. v. s» 
Östersjöns) kuster» (1. IV, c. XX). Denne Johannes-Hiltinus 
namnes år 1071 episcopus Bircensis, vilket han skulle varit i två 
år.1 Omöjligt ar ej, att med de ovannämnda »baltiska dama» 
särskilt avsetts de finska och estniska skärgårdarna, då Finland 
och Estland ännu omkr. år 1120 enligt en förteckning över dåva
rande svenska biskopsstift räknades i kyrkligt avseende till Sve
rige.1 2 3 Intressant är emellertid att konstatera, hurusom Birka 
långt sedan det upphört att finnas till, bevarat sitt anseende i 
Hamburg-Bremens ärkestift som ett baltiskt missions- och han- 
delscentrum.

1 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, s. 223, not 10. Jfr Exkurs VI.
3 Se S. Tunberg, En romersk källa om Norden vid 1100-talets början, 

i: Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar 1910—1912, Upp
sala 1913 (jämte Efterskrift), s. 16: »Findia. Hestia>. Tunberg identifierar 
(ibid., s. 28) dessa namn med Finnveden, resp. Gestrikland. Senare har Tun- 
berg meddelat mig, att han numera är böjd att ansluta sig till det tolknings- 
förslag av dessa namn som resp. Finland och Estland, vilket J. Sahlgren 
framfört i Namn och Bygd 1925, s. 187.

3 S. Lindqvist, Den helige Eskils biskopsdöme, Sthlm 1915.

Men även andra, av magister Adam icke omnämnda biskops
stift ha tydligen funnits på hans tid i Sverige, så särskilt det i 
nämnda förteckning från 1120 nämnda Tuna stift, vilket, såsom 
S. Lindqvist påvisat, av den helige Eskil redan vid 1000-talets mitt 
grundades i västra Södermanland på platsen för det efter honom 
uppkallade Eskilstuna.8 Redan vid denna tid hade enligt Lind
qvist i denna trakt genomförts en sockenindelning, som i allt 
väsentligt ansluter sig till den senare. Även detta stift hade sin 
bestämda lokala omfattning — Rekamebygden — ehuru natur
ligtvis ej med i detalj fastställda topografiska gränser.

I belysning av allt detta förefaller det ytterst egendomligt, 
om icke i Sigtuna, som från början förefaller vara en målmed
veten kunglig missions- och handelsanläggning av för dåtiden 
rätt ovanliga mått, funnits ett biskopssäte förrän på 1060-talet. 
Detta ehuru Birka, Sigtunas omedelbara föregångare, var icke 
blott ett kommersiellt utan även ett kyrkligt centrum. Även Birka 
kan på sätt och vis säkerligen betraktas såsom ett biskopssäte.
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Redan upprättandet av ärkestiftet i Hamburg förutsätter nordiska 
suffraganstift med säten i främst de största nordiska handels- 
centra av en viss stadsliknande typ — Nordens motsvarigheter 
till kontinentens mera utvecklade stadssamhällen. Under mis- 
sionstiden har säkerligen Birka, Sveriges eller åtminstone Upp- 
sveriges viktigaste centrum, varit utgångspunkten för missions- 
biskopamas verksamhet.1 I Birka begrovs år 936 ärkebiskop 
Unne av Bremen efter en kortare tids verksamhet i Sverige.8 
Senare har den danske biskopen Odinkar d. ä. säkerligen någon 
tid haft sin verksamhet på platsen.8 Troligen har Birka haft ett 
stadgat rykte som biskopssäte, då ännu så sent som år 1071 
nämnes en »episcopus Bircensis» — den förut nämnde Johannes*  
Hiltinus.

1 Det heter också i Vita Anskarii pä tal om Ansgars första, till synes fram
gångsrika besök i Birka, att kejsar Ludvig började »tänka över, huruledes 
han uppe i norr, d. v. s. pä gränsen av sitt rike, skulle kunna upprätta en 
biskopsstol, varifrån den biskop, som där hade sitt säte, lämpligen kunde 
göra tätare besök i dessa trakter för att predika, och varifrån också alla 
dessa barbariska folkslag lättare och rikligare kunde få komma i åtnjutande 
av de heliga sakramenten» (Rimbert, Ansgars levnad, övers, av G. Rudberg, 
s. 77).

2 Adam av Bremen, 1. I, c. LXII. 8 Ibid., 1. II, c. XXVI, XXXVI.
* DS 852. Årtalet är 1174, 1176 eller 1178. Rörande dateringen se H.

Brulin, Några deldaterade påvebrev, i: Bidrag till S verges Medeltidshistoria,
tillägnade C. G. Malmström, ss. 3—6.

Det skulle endast vara naturligt, om Sigtuna ärver Birkas rang 
icke blott som kyrkligt och kommersiellt centrum utan även som 
biskopssäte, låta vara som missionsbiskopssäte.

En icke beaktad omständighet härvidlag utgör måhända Upp- Uppiandsstif- 
landsstiftets äldsta godsinnehav. De första upplysningarna omZc<* godsinne- 
det uppländska stiftets kyrkogods få vi i ett påvebrev från januari 
månad 1174 eller något av de följande åren.1 2 * 4 * Brevet är ställt 
till Sveriges konung K(nut) och hans jarl, » cornes», B(irger) och 
innehåller bl. a. en uppmaning till dem att till ärkebiskopen och 
hans kyrka återställa byarna »Strom, fomesitune & Guazbro», 
»såsom biskopssätet brukade hava dem, innan det blev flyttat 
till en annan plats». Med sistnämnda yttrande avses givetvis 
biskopssätets förflyttning från Sigtuna till Gamla Uppsala, vilket
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med stor sannolikhet skedde på 1130-talet.1 Då uttrycket »såsom 
biskopssätet brukade hava dem» tydligt anger, att dessa byar 
varit i dess ägo en god tid före förflyttningen, kommer man sä
kerligen tillbaka till fOOO-talet som den tidsperiod, varunder det 
uppländska biskopsstiftet förvärvat dessa byar eller gårdar.

1 Efter år 1120, d& Sigtuna, men ej Uppsala, omnämnes i den romerska 
stiftsförteckningen, men kanske redan före år 1134, då en biskop Henrik av 
Sigtuna, fördriven från sitt stift, omtalas, samt i alla händelser före år 1141, 
när första gången en >Siwardus obsalensis episcopus» förekommer i urkun
derna. Se K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveckling, ss. 44—45.

2 Se K. H. Karlsson, Svenskt diplomatarium. Ort-, person- och sak
register, s. 56, och C. M. Kjellberg, Från Fyris slätter, s. 50, not 3.

3 O. v. Friesen, Om staden Sigtunas ålder och uppkomst, ss. 42—43.
4 Med anslutning till v. Friesens framställning skulle jag vilja göra ett

tillägg. Ortnamnet Vadsunda anger till sin betydelse säkerligen tillvaron av
ett sund möjligt att övervada. Detta hade tydligen i långliga tider varit det
i trakten vanliga samfördselsättet på denna plats, vilket varit överflödigt,
om sedan gammalt en verklig broförbindelse funnits därstädes. Av helt na
turliga skäl måste ortnamnet Vadsbro vara senare än namnet Vadsunda. 
Den förra benämningen måste ha uppkommit, sedan en livligare trafik nöd
vändiggjort en broförbindelse. Denna trafiks uppkomst förklaras, synes det 
mig, lättast genom tillkomsten av det uppblomstrande kyrkliga och kom
mersiella centrum, som benämndes Sigtuna. Den halvö, där Sigtuna låg, var

Två av dem kunna säkerligen utan vidare identifieras: Ström 
i Norrsunda socken, Attundaland, 12 km oso. om Sigtuna, ännu 
år 1275 i konungens ägo1 2 3, och det bekanta Fornsigtuna i Håtuna 
socken, Tiundaland. Beträffande läget av »Guazbro», normaliserat 
Vadsbro, har man varit mera villrådig. Emellertid synes mig O. 
v. Friesen ha angivit denna lokalfrågas rätta lösning, då han hän
visar till möjligheten, att byn varit belägen i närheten av Vad
sunda kyrka, Tiundaland, innerst vid Garnsviken, knappt 10 km 
från Sigtuna. Som skäl för sitt förslag framhåller v. Friesen, 
att en runsten, som står på prästgårdens mark i Vadsunda, om
talar en bro, som v. Friesen anser »förmodligen en gång legat 
över Garnsvikens förlängning åt norr eller det lilla vattendrag 
som norrifrån utfaller i vikens botten och mitt för kyrkan över
tväras av landsvägen».8 Någon by eller gård vid bron och vadet, 
som troligen givit Vadsunda sitt namn, skulle i så fall burit nam
net Vadsbro.4 * * *
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Nästa gång vi förnimma något om Upplandsstiftets egna gods 
är i ett skyddsbrev utfärdat av påven Lucius III den 5 november 
1185 för ärkebiskop Johannes och ärkestiftets dåvarande besitt
ningar? De voro följande sex: gård i (Gamla) Uppsala, Ramby, 
»Collem», Ljusbäck (»Liusabec»), fiskeplatser i Älvkarleby samt 
gård på Munsö, alla med tillhörigheter. Att biskopssätet vid 
sin förflyttning erhöll en gård i (gamla) Uppsala var ju helt na
turligt. Som ytterligare inkomst erhöll det troligen vid samma 
tillfälle fiskeplatser i det liksom Uppsala i Tiundalarid liggande 
Älvkarleby. De tre Sigtunagodsen lyckades ärkestiftet dock 
aldrig återfå. Beträffande övriga i 1185 års skyddsbrev nämnda 
egendomar ligger Ljusbäck möjligen i Nora socken, Tiundaland2, 
»Collem» betecknar Biskopskulla i Lagunda härad, Fjadhrunda- 
land', Ramby ligger i Lots socken i Trögd, Fjâdhrundaland. 
Beträffande ärkestiftets gods på det i omedelbar närhet av 
Björkön liggande Munsö torde det säkerligen vara att anse som 
det äldsta av stiftets besittningar vid tidpunkten i fråga. Senare 
tillhörande Attundalands rod, har Munsön ursprungligen kanske 
räknats till samma folkland som Adelsön och Björkön, eller 
Fjâdhrundaland. Flera omständigheter tyda härpå. Sålunda 
skilde det forna Kærse- eller Kersösund i söder Munsön ej blott 
från Ekerön utan även från Södermanlands lagsaga? Den ome-

tidigare genom Ekhamnsviken och Garnsvikens tidigare förlängning genom 
Vadsunda nästan en ö. Sigtunas livliga förbindelser även inåt land fordrade 
helt nödvändigt en broförbindelse, och den lämpligaste platsen var tydligen vid 
»Vadsbro» mitt emot Vadsunda kyrka. Vadsbro har sålunda med största 
sannolikhet tillkommit efter Sigtunas anläggning. Om så varit fallet, kan 
här tidigare icke ha legat en gammal by. Den borde väl annars ha behållit 
sitt ursprungliga namn. Snarast torde med »Vadsbro» avses icke en by utan 
en gârdsanlâggninff, som tillkommit i samband med brobygget.

1 SD 96.
3 Se K. H. Karlssons register till SD, s. 34. Jfr samma arbete för följande 

ortsnamnsidentifieringar. — K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveck
ling, s. 172, not 1, uppger felaktigt Nora socken som liggande i Fjâdhrunda
land i stället för Tiundaland. Däremot tillhör socknen numera kyrkligt 
Fjärdhundra norra kontrakt.

8 C. G. Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 376. — I en lagmans- 
dombok 1490 upptagas för sig Lovö, Färingö och Munsö, och troligen har 
Munsö ursprungligen varit eget skeppslag (Styffe, a. a., s. 376, not 2).
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delbart öster om Munsön belägna, nu därmed sammanväxta ön 
Vingra eller Vingerön hörde trots sitt läge icke till Munsö socken 
utan till Färentuna socken. Då vattendraget mellan Vingra och 
Färingön — den nu s. k. Långtarmen — var betydligt bredare än 
vattenleden mellan Vingra och Munsön, måste denna senare led 
haft en särskild betydelse som gränsskillnad. Munsön har därför 
ursprungligen troligen ej tillhört Färingö tingslag och Attunda- 
lands rod utan Fjädhrundalands rod. ön har därmed varit 
orienterad åt Björkön och Adelsön.1 Tidigare, som stödjepunk
ter för det kyrkliga organisationsarbetet, torde flera kyrkogods 
ha funnits i trakten av Björkö. Ansgarsbiografien omnämner 
tomter, även donerade, för kyrkligt ändamål. Sålunda byggde 
Hergeir en kyrka på sitt »arvegods» (Vita Anskarii, c. 11), Gaut- 
bert uppförde likaledes en kyrka (c. 14), medan den svenske ko
nungen gav Erimbert en tomt till »bönesal» (oratorium) och 
Ansgar inköpte en annan tomt till prästboställe (c. 28).

1 I ett konung Sverkers gåvobrev av år 1200 på Sundby, beläget på Munsö, 
göres visserligen till förmån för Alsnö kungsgård ett undantag för fisket vid 
Munsö (SD 115), men endast härav kan givetvis ej slutas till att Munsö 
administrativt hört ihop med Adelsön. — Enl. Peringskiöld, Monu
menta Uplandica, s. 66, skulle Hergeir ha på Munsön, ej på Björkön, byggt 
Sveriges första kyrka. Kanske är det Munsö rundkyrkas ålderdomliga ut
seende, som drivit fram denna mening hos Peringskiöld (jfr Hugo F. 
Frölén, Nordens befästa rundkyrkor, II, s. 116). — På en bergsplatå 1,5 
km v. om Munsö kyrka, kallad Kapellbacken, finnas ruiner, möjligen rester 
av öns äldsta kyrka (Frölén, 1. c.).

• K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveckling, s. 172.

Det har redan frapperat «forskningen, att ärkestiftets äldsta 
kända besittningar hava ett för ärkestolens ekonomiska admi
nistration mycket ogynnsamt läge, de »ligga oförmånligt till, 
spridda kring Upplands gränser», säger en författare.2 Av de 9 
besittningar, som äro oss genom urkunder bekanta, tillhöra 2, 
kanske blott en (biskopsgården Ström), Attundaland, de övriga 
däremot Fjddhrundaland och Tiundaland, och äro spridda på 
ett område mellan Munsö i söder och Älvkarleby i norr. Om 
också kyrkan under tidernas lopp berövats vissa egendomar så
som vi veta varit fallet i Sigtunatrakten, vilka egendomar kunnat 
vara länkar i denna långa kedja, förklarar detta knappast det 
synnerligen spridda läget av Uppsalastiftets kyrkogods.
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Enligt min mening förklaras detta kanske bäst genom mis
sionsarbetets fortskridande från Birka i söder (märk Munsö) 
över Trögd1, dit Björkö och Adelsö åtminstone under senare 
medeltiden räknades och där kyrkligt godsinnehav omnämnes, 
till Sigtunatrakten (donationsgods), Uppsala (donationsgods) och 
vidare uppåt norra Uppland. De nio ovannämnda besittningarna 
skulle sålunda vara att betrakta som relikter efter godsinnehav, 
som tidigare mera jämnt fördelats på de kyrkliga centra, succes
sivt efter deras framflyttning. Då K. B. Westman uppger, att 
ärkestiftets nyssnämnda besittningar lågo »spridda kring Upp
lands gränser» (se föregående sida), måste här en viss reserva
tion göras beträffande Attundaland och Roden, d. v. s. de östra 
delarna av landskapet Uppland. Det är ganska frappant, att 
Upplandsstiftets så gott som enda godsinnehav i Attundaland 
ligger omedelbart intill Tiundalands gräns och i missionsom- 
rådets centrum, medan i den egentliga Boden icke en enda be
sittning är bekant, d. v. s. för här ifrågakommande tid. Detta 
talar för att Upplandsstiftets besittningar i allmänhet grupperat 
sig kring missionsarbetets utvecklingslinje Birka > Sigtuna > 
[Gamla] Uppsala även topografiskt, med andra ord i stort sett 
kring farlederna från Birka till Gamla Uppsala.

1 Jfr nedanstående not.
2 Senare blev Enköping i Trögd kyrkligt centrum för Fjädhrundaland, där

folklandets prost hade sitt säte — jfr A. Schück, Studier, s. 189. — Samme 
författare räknar, väl tämligen i strid med gängse mening, Sigtuna till Attunda
land, ej Tiundaland (a. a., s. 189). Emellertid framdrager Schûck ett doku
ment för sin mening, vilket onekligen är betydelsefullt. Det är ett av ärke
biskop Stefan något av åren 1164—1167 utfärdat skyddsbrev för Viby kloster
vid Sigtuna. Bland vittnena nämnas prostarna Johannes <i Sigtuna, Valter i
Enköping och Rikard i Aros (= östra Aros). Prostar i östra Aros och Sig
tuna nämnas år 1232, och ännu år 1244 förefaller det som om vart och ett av 
de tre folklanden bildat ett eget prosteri (A. Schück, a. a., ss. 188—189). De
i nyssnämnda skyddsbrev uppräknade prostarna tyckas onekligen represen-
10 G. Bolin

Genom denna undersökning av Sigtuna- och Uppsalastiftets 
äldsta bekanta godsinnehav torde kunna framgå, att Sigtuna- 
stiftet ursprungligen tagit i arv besittningar, som fordom tillhört 
Birka, Mälardalens, tidigast väl blott Fjädhrundalands, äldsta 
kyrkliga centrum.1 2 * * * * * * * 10
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Då Birka utan tvivel varit att betrakta som ett missionsbiskops- 
centrum, torde det icke vara förmätet att antaga, att även Sigtuna, 
som omedelbart efterträder Birka som kyrkligt och kommersiellt 
centrum och troligen även fått övertaga några av Birkakyrkans 
besittningar, blir säte för en missionsbiskop. Sigtuna skulle prak
tiskt taget alltså redan från början vara att anse som en biskops
stad. Även namnöverflyttningen från Fornsigtuna till Sigtuna — 
märk parallellen Gamla Uppsala > Uppsala — synes mig tyda på 
att i Fornsigtuna tills vidare förefunnits ett provisoriskt missions- 
biskopssäte under någon följd av år i avvaktan på att de nya 
anläggningarna vid det nuvarande Sigtuna skulle hinna bli fär
diga.

Sigturuùyrkor- I direkt samband med frågan om Sigtuna som biskopssäte — 
na och Sig- även om det blott skulle ha gällt platsen för en missionsbiskop 

tanamissfonen.— (iiskussionen om Sigtunakyrkornas ålder och arkitek
toniska härstamning, vilket problem ansetts så intimt höra sam
man med frågan om den utländska missionen i Sigtuna, att jag 
här i ett sammanhang behandlar dessa frågor.1

De vördnadsvärda kyrkoruinerna i Sigtuna hava sedan länge 
varit föremål för intresse långt utom fackkretsarna. Inom dessa 
hava dateringsförsöken syftat till en tidrymd, liggande mellan 
tiden före år 1022 (F. Seesselberg) och tiden efter år 1187 (Hans 
Hildebrand). Emellertid är det först i senare tid, som dessa 
kyrkliga monument börjat göras till föremål för en verkligt ve
tenskaplig undersökning. Särskilt hava här S. Pers och S. Olofs 
kyrkor väckt livlig uppmärksamhet. I fråga om den senare har 
det påvisats dess egendomliga planform, vilken tyder på orien
taliskt inflytande. Med hänvisning till Olofskyrkan vid gotlän
ningarnas handelsfaktori i Novgorod har man velat förklara

tera var sitt folkland. — Det torde icke vara helt uteslutet, att halvön^ där 
Sigtuna var beläget, tidigare räknats till Attundaland, i så fall till Erlinghundra 
härad, vars tidigaste namn Arland kanske tyder på en viss utsträckning. I så 
fall skulle valet av Sigtuna som miissionscentrum varit synnerligen lyckligt, 
och vi skulle få för missionsverksamhetens vidkommande följande stigande 
utvecklingskurva: Birka i Fjädhrundaland på gränsen mellan detta folkland 
och Attundaland — Sigtuna i Attundaland på gränsen mellan detta folkland 
och Tiundaland — samt Uppsala i Tiundaland, hedendomens högborg.

1 Se beträffande detaljundersökningar Exkurs I.
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Olof skyrkan i Sigtuna som en liknande gotländsk handelsfak
torikyrka.1 Beträffande åldern har man ansett S. Olof komma 
närmast S. Pers, den äldsta av Sigtunakyrkoma, vilka i övrigt 
sedan skulle vara de båda förstnämnda rätt närliggande i tiden. 
Huvudintresset upptager emellertid här S. Pers kyrka, domkyr
kan, som den ännu i dag ibland kallas.1 2 Denna kyrkas datering 
har av den senaste tidens forskning satts i allra närmaste sam
band med de utländska strömningarna inom Sigtunamissionen. 
Dateringen synes mig vara av den största betydelse med tanke 
på min ovan framlagda mening om Sigtunas uppkomst som en 
kunglig anläggning med det bestämda huvudsyftet att utgöra ett 
biskopssäte — antingen ett fast dylikt eller centrum för en mis- 
sionsbiskop.

1 Jfr B. Thordeman, Sigtuna, Sthlm 1926, s. 38 ff.
2 Se Exkurs I.

Båda de forskare, H. Cornell och B. Thordeman, vilka på 
sistone alldeles särskilt ägnat sig åt nyssnämnda dateringsfråga, 
hava understrukit det angelsaxiska stilinslaget i S. Pers arkitek
tur. Då den angelsaxiska arkitekturen är en avslutad period med 
året 1066 och den normandiska erövringen, borde S. Per hava 
tillkommit senast omkring detta år. Enligt Cornell skulle dock 
även normandiska stilinslag kunna påvisas, varför kyrkan skulle 
visa arkitekturinflytelser från tiden både före och efter år 1066. 
De angelsaxiska tendenserna hava dock, enligt samme forskare, 
icke kunnat göra sig gällande i Sigtuna under tiden 1057—1066, 
då den tyska missionen härskade där; å andra sidan medge de 
icke en datering >mycket nedom 1070». Det normandiska, först 
år 1066 i England introducerade stilinflytandet skulle sålunda 
hava på märkligt kort tid gjort sig gällande i Sigtuna. Thordeman 
åter förnekar det normandiska inflytandet och söker i stället upp
visa ett nordvästtyskt. Tidsgränsen bakåt förlägger han till Olof 
Skottkonungs grundläggning av Sigtuna vid 1000-talets början. 
Emellertid anser han det dock vara troligast, att S. Per tillkom
mit under den tid, då den av Hamburg-Bremens ärkebiskop till 
biskop i Sigtuna invigde Adalvard d. y. där verkade. »Under 
hans episkopat föreligger avgjort den sökta konjunktur av tysk 
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och engelsk inflytelse som måste utgöra den historiska bakgrun*  
den för S. Pers arkitektoniska gestaltning.»1

1 Se Exkurs I. 2 Se ibid, och A. Schück, Studier, s. 116 f.
3 Jfr Exkurs I. Se bl. a. även G. Lindberg, Die schwedischen Missalien 

des Mittelalters, I, akad. avh., Uppsala 1923, s. 391 ff.
* Tiden för Adalvards vistelse kan sålunda t. o. m. hava varit begränsad 

till åren 1065—10661

Till Cornells och Thordemans framställningar kunna dock 
flera erinringar göras. Bekant är givetvis det starka engelska in
flytandet under Olof Skottkonungs tid, karaktäriserat icke minst 
av de engelska myntpräglarnas verksamhet i Sigtuna under denna 
tid.2 Även senare har tydligen ett starkt engelskt inflytande 
rått.® Emellertid synes man mig ej tillräckligt hava uppmärk
sammat de nationalkyrkliga strävanden, som vid lOOO-talets mitt 
gjorde sig gällande i Sverige liksom i de båda övriga nordiska 
grannländerna. I Sverige uppträdde sålunda en biskop Osmund, 
som rent av synes hava sökt göra sig gällande som ärkebiskop. 
Saken har tydligen väckt oro i Hamburg-Bremen, men först ef
ter år 1060 har man av allt att döma därifrån kunnat utveckla 
någon aktivitet på det svenska missionsområdet. Säkerligen kan 
denna aktivitet ställas i samband med konung Emunds död, som 
ansetts hava inträffat detta år, och uppstigandet på tronen av 
Stenkil, som enligt magister Adam redan under Emunds livstid 
skall ha visat sig de tyska missionärerna bevågen. I alla hän
delser har man vid denna tid gjort en framstöt från det tyska 
ärkestiftets sida, varvid till biskop i Sigtuna invigdes Adalvard 
d. y. Som jag i Exkurs I påvisat, kom Adalvard till Sigtuna 
tidigast fram på året 1064, kanske först i början av nästa år, 
varefter han bröt upp från staden i slutet av året 1066 eller senast 
i början av året 1067. I början av sin verksamhet skall han hava 
haft stor framgång. Hans alltför aggressiva uppträdande föränd
rade dock snart befolkningens hållning mot honom, och på ko
nungens råd måste han med följeslagare lämna staden.

Adalvard d. y:s verksamhet i Sigtuna har sålunda omfattat 
knappt tvä är — en stor del av denna korta tid dessutom upp
tagen av oro och stridigheter.4 Det föreligger ytterst liten sanno
likhet för att han härunder kunnat planlägga och genomföra ett 
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så vidlyftigt företag som en domkyrkobyggnad. Ett sådant före
tag borde för övrigt hava omnämnts av magister Adam — vilken 
sedermera i Bremen tydligen sammanträffade med Adalvard d. y. 
— enbart av den anledningen, att därigenom i viss mån förtagits 
det ogynnsamma intrycket av Adalvards misslyckande i Sigtuna.

Som jag nedan framhållit, förefanns den konjunktur av tyskt 
och engelskt inflytande, som B. Thordeman här förutsätter, i 
Mälardalen redan omkring år 1000.1 Jag behöver blott hänvisa 
till inflytandet från Frisland. Där sammanträffade engelska och 
tyska (nordvästtyska) kulturströmningar, över Frisland torde 
säkerligen även en del av det angelsaxiska inflytandet hava kom
mit. Jag har redan framhållit sannolikheten av att Sigtuna an
lagts av Olof Skottkonung med det särskilda syftet att utgöra ett 
biskopssäte. Säkerligen hava vi att till denne konungs tid för
lägga uppförandet av S. Pers kyrka i Sigtuna.

1 Se Exkurs I.
2 A. Schuck, Studier, s. 116.
3 H. Olrik, Konge og Præstestand i den danske Middelalder, I, Kbhvn

1892, s. 145.

A. Schück framhåller, som mig synes riktigt, det föga antag
liga i att Olof Skottkonung begränsat sig till att blott bygga en 
kyrka i Sigtuna. Han anser, att man här snarare har att göra 
med en fullt medveten kunglig stadsgrundläggning »i likhet med 
Nidaros och kanske, ehuru i mindre grad, med Lunds».1 2 3 * Där
emot undviker han att betona Sigtunas egenskap från början av 
biskopsstad, antagligen i anslutning till den traditionella uppfatt
ningen av Sigtuna som biskopssäte först med 1060-talet.

Ett bestämdare hävdande av Sigtuna som en på kungligt ini
tiativ eller i alla händelser som en under stark kunglig protek
tion skapad biskopsstad, ansluter mycket kraftigare Sigtuna till 
de stadsanläggningar av liknande art, som ungefär samtidigt eller 
något tidigare uppstå i Danmark och Norge. Stadssamhällen 
som Roskilde, Lund, Odense, Aarhus och Viborg äro knutna till 
biskopssäten, och konung Knut den store har tydligen tagit en 
viktig del i arbetet för uppkomsten och utvecklingen av flera av 
dessa och andra städer. Hans Olrik påpekar också huru som 
»kongen har paa én gang virket for sine bisper och sine byer».8
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Beträffande de norska stadsgrundläggningama från denna tid 
ha härom delade meningar uttalats bland norska forskare, i det 
somliga betonat det kungliga initiativet eller åtminstone kommga- 
maktens medverkan, medan en annan mening, främst represen
terad av E. Bull, velat förneka konungamaktens insats och i stäl
let hävda de norska handelsplatsernas utveckling till stadssam
hällen genom kyrkans och främst biskopssätets betydelsefulla 
verksamhet som den ekonomiska grunden för utvecklingen. Sä
kerligen torde det, som A. Schück framhåller, böra anses prin
cipiellt oriktigt att fälla ett generellt omdöme i en fråga som 
denna, vilken i stället bör prövas från fall till fall.1 Beträffande 
vissa av de norska stadssamhällenas uppkomst torde flera fak
torer ha medverkat. Då i Norge liksom i Norden i allmänhet un
der den kristna missionstiden stadssamhällen i kontinental me
ning saknades, men kyrkan helt naturligt som utgångspunkt för 
sin verksamhet behövde folkrika samhällen — som biskopssäte 
var ju f. ö. på kontinenten en stad obligatorisk — valde man själv
klart en i övrigt lämplig plats, som sedan gammalt var ett han- 
delscentrum, d. v. s. en samlingsplats för mycket folk. Förläg
gandet av ett biskopssäte till en dylik handelsplats medförde givet
vis ytterligare ett ekonomiskt uppsving, då en stor kyrklig an
läggning hade många behov att fylla och lockade folk av olika 
slag, hantverkare, handlande etc. till platsen. Då i flera fall upp
blomstrandet av en dylik plats även var ett kungligt intresse, 
kunde alltså vid uppkomsten av ett stadssamhälle ibland tre fak
torer samverka: den redan befintliga handelsplatsen, biskopen 
och konungamakten.

Sigtuna som Huruvida också dessa tre faktorer samtidigt medverkat till 
hednisk han- Sigtunas uppkomst är osäkert i den mån det nämligen gäller en 

delsplats. ^igaTe befintlig handelsplats. Som förut nämnts, har G. Hall
ström antagit tillvaron av en hednisk bebyggelse på platsen för 
det nuvarande Sigtuna.2 Denna bebyggelse skulle haft karaktären 
av en marknadsplats (jämför här och i fortsättningen Exkurs II). 
Man synes mig dock icke helt böra avvisa denna möjlighet. Mark
nadsplatsen i fråga kan även före stadssamhället Sigtunas grund-

1 A. Schück, Studier, s. 105.
’ Se ovan s. 137.
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läggning hava uppmärksammats också av främmande köpmän, 
framför allt av friserna, vilkas verksamhet i Mälardalen säkerligen 
icke varit uteslutande förlagd till Birka. Tvenne runstenar i Sig
tuna vittna om tillvaron därstädes åtminstone fram på lOOO-talet 
av ett frisiskt gille. Enligt O. v. Friesen skulle detta varit ett 
frisiskt köpmansgille av i Sigtuna bosatta friser, vari dock även 
svenskar upptagits. Denna tolkning har i det stora hela vunnit 
allmänt erkännande. H. Schück framhåller dock även möjlighe
ten av att gillet bestått av på Frisland handlande Sigtunabor? 
Till denna tolkning ansluter sig också på det hela taget A. Schück, 
som anser att i detta Frislandsfararnas gille svenskarna sannolikt 
varit de dominerande. A. Schück är dock tydligen av den åsikten, 
att dessa Frislandsfarare blott hava begivit sig till Slesvig och där 
handlat med de frisiska köpmännen.2

Enligt min mening talar dock allt för en direkt förbindelse 
mellan Frisland och Mälardalen, varvid en viktig del av trafiken 
gick över det i sydvästra hörnet av Östersjön belägna näset 
mellan Östersjön och Nordsjön. I efterföljande Exkurs II, om 
»Sigtuna och friserna», har jag särskilt uppehållit mig vid dessa 
frisisk-svenska förbindelser. Jag har därvid framhållet möjlig
heten av att Sigtuna stått i alldeles speciell förbindelse med sta
den Tiel, Frislands mest betydande handelscentrum, sedan Dore- 
stad redan före år 1000 upphört att vara av betydelse. Det äldsta 
kända frisiska gillet är också hemmahörande i Tiel — jämför här 
det frisiska gillet i Sigtuna. I detta sammanhang har jag hän
visat till förekomsten av ortnamnet Til i Sigtunas omedelbara 
närhet, ett i Sverige tämligen enastående ortnamn, som synes mig 
hava karaktären av ett uppkallelsenamn. Förebilden skulle då 
hava varit det frisiska Tiel.8

Huruvida en marknadsplats förefunnits i Sigtunatrakten före 
anläggningen av stadssamhället Sigtuna är givetvis svårt att av
göra. Frisiska handelsbesök, däribland av köpmän från Tiel, 
kunna hava bidragit till platsens uppsving. En övervägande del 
av de myntfynd, som gjorts på platsen, hänvisar till 900-talets

1 Se Exkurs II.
2 L. c.
3 Se vidare Exkurs II.
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senare del och 1000-talets början.1 I alla händelser synes det mig 
icke föreligga något hinder för antagandet av tillvaron av en lokal 
marknadsplats i Sigtunatrakten för tiden omkring år 1000 eller 
900-talets sista år, d. v. s. ungefärligen vid den tid, då Tiel blomst
rat upp till Frislands förnämsta handelscentrum.

1 Se Exkurs II. — Av de engelska myntpräglare, som arbetat i Sigtuna, 
synas fyra tidigare hava präglat mynt i Lincoln åt konung Æthelred (978— 
1016) — jfr F. Läffler, Tolkning av inskrifterna å några Olov .Skötko
nungs mynt (Numismatiska meddelanden, 21, Sthlm 1918). Som A. Schück 
framhåller (Studier, s. 117), är detta betydelsefullt för frågan om Sigtunas 
ålder och kanske även för spörsmålet om Sigtunas förebilder.

2 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, 1. II, c. 58.

På Olof Skottkonungs tid har i varje fall Sigtuna blivit ett 
handelscentrum och i denna egenskap efterträtt Birka, liksom det 
även avlöste Birka som huvudsäte för den kristna missionsverk
samheten i Uppsverige. Då en stor del av handeln säkerligen låg 
i händerna på kristna köpmän, var det helt naturligt, att även 
därigenom handeln företrädesvis skulle koncentreras till en kung
lig stadsanläggning, som samtidigt åsyftade att vara ett biskops
säte och missionscentrum.

Situationen vid Olof Skottkonungs supponerade grundläggning 
av Sigtuna vid 1000-talets början torde snarast vara den föl
jande.

Olof Skott- Kristendomen hade utbrett sig över olika delar av landet, i vissa 
konungs landsändar — som i Götaland — i rätt stor utsträckning, medan 

grnndi3ggningmSLn på andra håll får tänka sig de kristna menigheterna in- 
a» Sigtuna. Språngda här och var i de hedniska bygderna. Ett samman

hängande större oblandat hedniskt område kan möjligen förut
sättas i Svearikets hjärttrakt och urgamla centrum, landet kring 
Uppsala med svearnas förnämsta hedniska kultplats. Enligt ma
gister Adam skulle Olof Skottkonung haft planer att förstöra av- 
gudatemplet därstädes. Av fruktan härför skulle hedningarna 
ingått en kompromiss med konungen, varigenom bl. a. stadgades, 
att konungen själv finge vara kristen men att ingen, som ej fri
villigt omvände sig till kristendomen, finge med våld tvingas att 
övergiva den hedniska kulten.1 2 Adam har säkerligen i huvudsak 
riktigt om ock i grova drag återgivit detta märkliga fördrag mel
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lan konungen och den hedniskt sinnade delen av hans folk, om 
han också icke förstått innebörden av detsamma. Av Adams re
ferat framgår snarast, att konungen i förtretelsen över det envisa 
motståndet på sina håll mot hans planer på landets definitiva 
kristnande, beslutat förstöra hedendomens högkvarter i landet. 
Omöjligt är dock icke, att han på tillskyndan av de i landet va
rande utländska missionsbiskoparna närt högtflygande planer på 
att i Uppsala grunda ett biskopssäte för att därigenom även utåt 
manifestera kristendomens seger. Hur som helst ha planerna på 
Uppsalatemplets förstörande tydligen väckt en våldsam indigna
tion hos det gammalkonservativa partiet. Med kännedom om 
konungens maktresurser har man dock ansett det lämpligast att 
ingå en kompromiss. Ett ytterst märkligt medgivande, som det 
hedniska partiet måste göra, var tydligen det, att Sveakonungen 
numera finge vara kristen. Därmed var konungamaktens ur
gamla samband med Sveaväldets vördade helgedom i Uppsala 
för alltid löst.

I magister Adams korta referat av fördraget mellan Olof Skott- 
konung och det hedniska partiet — kanske närmast de national- 
konservativa storbönderna i Tiundaland? — framträder snarast 
konungen och hans kristna parti som det i själva verket seg
rande. Konungen hade i alla händelser på det kristna missions- 
området tydligen erhållit en stor rörelsefrihet, endast begränsad 
av hänsyn till dels kultfriheten för den ännu hedniska delen av 
invånarna, dels den centrala hedniska kulthelgedomens i Uppsala 
okränkbarhet.

Så synes man mig bäst böra fatta situationen vid tiden för Olof 
Skottkommgs anläggning av Sigtuna. Hela denna anläggning 
förefaller mig därigenom komma i ett klarare ljus. Man har — 
säkerligen riktigt — sökt förklara uppkomsten av Sigtuna med 
att konung Olof härigenom velat göra en framstöt mot Svealands 
hedniska huvudbygd. Men det direkta motivet för anläggningen 
är troligen, att han tills vidare måst avstå från planen på att göra 
själva den hedniska centralkultplatsen till den kristna missio
nens huvudcentrum. Det senare måste därför förläggas till en 
plats så nära den förra, som lämpligt var, men på samma gång 
i ett betryggande läge. Platsen för det nuvarande Sigtuna var i 
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båda dessa avseenden förträfflig. Den låg på gränsen mellan 
tvenne folkland, Attundaland och det folkland, som väl får räk
nas som hedendomens huvudbygd, Tiundaland. Man har fram
hållit dess gentemot yttre fiender strategiskt fördelaktiga läge 
innanför Almarestäket, där vid ett anfall försvarsanordningar 
kunde vidtagas, liksom även mot eventuella angrepp norrifrån av 
fientligt sinnade, hedniska undersåtar. Säkert ligger det ett visst 
berättigande i denna mening. Men Sigtuna ägde också en mera 
positivt strategisk position genom möjligheten att här kunna be
härska vattenleden och därmed en viktig del av tillförseln till det 
centrala Uppland med Uppsala och dess uthamn Aros. Härige
nom ägde den kristendomsbefrämjande konungamakten ett ut
märkt påtryckningsmedel i sin hand, för den händelse den hed
niska reaktionen skulle växa sig för stark.

Den eventuella förekomsten av någon tidigare hednisk bebyg
gelse på platsen för det nuvarande Sigtuna har däremot säker
ligen i missionsavseende icke spelat någon särskild roll för ko
nung Olof, allra minst om anläggningen skett på hans kungs
gårds mark. Kristna och hedningar levde ju blandade om var
andra i bygderna, och det har icke ens hypotetiskt framställts 
den meningen, att på det nuvarande Sigtunas mark förefunnits 
någon gammal hednisk kultplats, vars anseende varit sådant att 
dess förstörande genom en kristen anläggning skulle kunnat 
framkalla oro i sinnena.

Sigtuna som I det föregående har gjorts gällande, att Sigtuna torde vara att 
stadstgp. anse som en famgUg stadsanlaggning, men att Sigtuna från bör

jan också måste betraktas som en målmédvetet grundad biskops
stad. Sigtuna inordnas därmed på ett naturligt sätt i den rad av 
ungefärligen samtida, likartade stadsanläggningar, som ägde rum 
i de nordiska grannländerna Norge och Danmark. En särskild 
karaktär fick Sigtuna därigenom, att staden icke blott torde varit 
avsedd att utgöra ett fast biskopssäte för Svealand, utan även ut
gjort centrum för en vittomfattande missionsverksamhet. I den 
mån kristendomen alltmer trängde igenom i landets centrala byg
der, har denna verksamhet tydligen kommit att omfatta det 
svenska väldets periferiska områden: Bottniska vikens kusttrak- 
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ter och de under svensk överhöghet lydande delarna av Finland 
och Estland.1 Detta missionsinflytande från Sigtuna har, beträf
fande Norrlands kusttrakter, ansetts även ha fått sitt uttryck i en 
rad kyrkobyggnader, påverkade av Sigtunakyrkomas arkitektur.1 2 3 
Då missionsverksamhet och köpenskap icke minst under dessa 
tider gingo hand i hand, torde man även kunna antaga, att Sig
tuna också kommersiellt utövat inflytande i dessa trakter. Vissa 
ortnamn vid Bottenvikens kuster, återgående till en grundform 
’Sigtuna*,  skulle kunna vara uppkallelsenamn efter det upp
ländska Sigtuna. Man har även framfört hypotesen, att dessa or
ter utgjort från Sigtuna anlagda handelsfaktorier.8 Från en se
nare tid föreligga underrättelser om Sigtunabornas fiskefärder 
bl. a. till de finska skären — färder, bakom vilka säkerligen lig
ger en åldrig tradition. Ett rörligt liv har säkerligen rått i Sig
tuna, den förnämsta förmedlaren i det övre Östersjöområdet av 
handeln mellan Novgorod och länderna söder om Östersjön. Det 
torde också vara sannolikt, att flera av Sigtunakyrkorna uppförts 
av köpmansgillen eller liknande sammanslutningar.4

1 Omkr. år 1120 räknades tydligen de båda sistnämnda områdena i kyrk
ligt avseende till Sverige (se ovan s. 140; jfr även nedan s. 167, not 6). 
— Betr, en säkerligen förefintlig motsättning mellan Sigtuna [Uppsala]- och 
Linköpingsstiften rörande dessa områden se nedan s. 188 f. Linköpings- 
stiftet representerade tydligen här det gotländska intresset.

2 Se H. Cornell, Norrlands kyrkliga konst under medeltiden, Uppsala 
o. Sthlm 1918.

3 Se härom och särskilt betr. »Sihtuna> vid Kemi älvs mynning Exkurs VI.
* Se A. Schück, Studier, s. 128.

Emellertid torde denna Sigtunas kommersiella maktställning 
redan tidigt hava brutits. Jag hänvisar beträffande de djupare 
liggande orsakerna till denna Sigtunas nedgång till nästföljande 
kapitel i föreliggande avhandling. Så mycket kan dock här redan 
sägas, att det tydligen icke minst var gotlänningarnas överlägsna 
konkurrens, som bidrog till Sigtunas tillbakagång. Det är sym
boliskt, att biskopssätet förlägges från Sigtuna till Gamla Uppsala 
på — säkerligen — 1130-talet eller vid en tid, då gotlänningarna 
redan, snart sagt som en självständig handelsrepublik, trätt i 
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underhandlingar med själva kejsar Lothar (1125—1137), av vil
ken de tydligen erhållit ett freds-, skydds- och privilegiebrev.1

1 Jfr ST I, nr 42 samt nedan s. 175, noten, och s. 180. — I allmänhet 
har förflyttningen av biskopssätet uppfattats som ett tecken på att kristen
domen nu rotat sig så fast i de centrala Upplandsbygderna, att man utan risk 
kunde företaga denna förflyttning. Man har också tillagt, att det var en 
prestigesak för den nu stadgade svenska kyrkan. — Om Sigtuna på 1130- 
talet varit en mäktig, blomstrande handelsstad med många kyrkliga anlägg
ningar och med betydande ekonomiska intressen för biskopssätet, synes mig 
dock förflyttningen svår att förklara. Snarast förefaller mig förklaringen 
ligga däruti, att Sigtunas ekonomiska tillbakagång redan vid denna tid var 
så märkbar, att biskopssätet blev mindre beroende av den lokala miljön. Jag 
har ovan s. 140 f. framhållit som min mening, att Olof Skottkonung möj
ligen anlagt Sigtuna som ett substitut för det biskopssäte och missionscentrum,
som han i sitt kristliga nit tydligen först och helst velat anlägga i själva hög
sätet för hedendomen: Gamla Uppsala. I fall kunskapen om detta Olof Skott-
konungs egentliga syfte hållits vid liv i den kyrkliga traditionen i Sigtuna, 
förefaller det helt naturligt, att man fallit tillbaka på det ursprungliga, kung
liga projektet, då Sigtunas kommersiella nedgång bidragit att i ekonomiskt
avseende göra banden mellan biskopssätet och staden lösare. Glömmas bör
ej heller, att andra biskopssäten före 1130-talet tillkommit i Mälardalen, vil
ket säkerligen bidragit till upphörandet av Sigtunastiftets supremati.

9 A. Schück, Studier, s. 129 ff.
8 A. a., s. 132. • SD 572 o. 574.

Beträffande Sigtuna som stadstyp i mera topografisk bemär
kelse har A. Schück framhållit vissa likheter mellan denna stad 
och de äldsta norska städerna.1 2 * Karaktäristisk är här den äldsta 
stadsplanen, som ansluter sig till strandlinjen med dess skepps- 
bryggor och parallellt med denna linje har en huvudgata, tvärad 
av mindre gator eller gränder. Som Schück påpekar, framgår det 
av stadsplanen, att kommunikationerna till lands spelat en se
kundär roll för stadsbildningen.8 Vad åter angår Sigtuna som 
stadstyp i författningsavseende, äga vi knappast några under
rättelser från äldre tid, i varje fall icke för äldre medeltid. I 
tvenne urkunder från år 1274 förekommer en viss »Pauo pre- 
fectus», i den senare av urkunderna kallad »prefectus sigtunien- 
sis>.4 * * * A. Schück jämställer honom med Birkas »præfectus» och de 
norska städernas gjälkare (Schück, Studier, s. 135), men han kan 
helt naturligt icke förebringa någon närmare bevisning härför, 
då i övrigt alla meddelanden saknas om karaktären av denna be
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fattning i Sigtuna.1 För tillvaron av en stadsförfattning talar i 
alla händelser åtminstone senare, år 1295, förekomsten av ett 
stadens sigill, ett »sigillum communitatis sictoniensis».1 2 3 * * * Schûck 
har antagit, att i Sigtuna förekommit det även i den svenska 
Bjärköarätten omtalade »byamotet», liksom att bjärköarätt varit 
gällande även i Sigtuna (A. Schück, Studier, ss. 140—141). Till 
detta resultat har Schück kommit efter en undersökning av för
hållandena i olika stadssamhällen i Norden under äldre medel
tid, varvid han påvisat de gemensamma drag, som i stort sett före
finnas i de nordiska stadsförfattningarna.8 Även om hans bevis
föring i mycket sker analogivis, synes mig i varje fall den sanno
likheten vara synnerligen stor, att i Sigtuna funnits en bjarköa- 
rätts för fattning. Som Schück slående påpekat, har man glömt, 
»att det i Sverige fanns en stad, som upprätthöll kontinuiteten 
mellan Birka och 1200-talsstäderna, nämligen Sigtuna» (A. 
Schück, Studier, s. 140). Möjligen skulle man vilja tillägga, att 
denna kontinuitet förmedlades och ytterligare tryggades genom 
uppkomsten av nya stadssamhällen i Mälardalen på 1100-talet — 
främst kanske Västerås — för vilkas stadsförfattning Sigtuna 
säkerligen varit av stor betydelse. Dessutom synes man mig hava 
förbisett det inflytande på stadsförfattningen och stadsförvalt
ningen, som åtminstone i de äldsta svenska biskopsstäderna tro
ligen utövats av biskopen själv, och varpå åtskilliga exempel 
från kontinentens biskopsstäder kunna anföras. I den svenska 
Bjärköarätten förefaller det som om svaga spår av en dylik 
biskoplig stadsmyndighet ännu kunna skönjas. Möjligen skulle 
härigenom ett bidrag kunna lämnas till frågan, huruvida Sigtuna 
från början varit en utpräglad biskopsstad. Jag återkommer 
emellertid härtill i samband med en diskussion av den stock
holmska bjärköarätten.

1 Om min avvikande mening rörande tolkningen av »præfectus»-ämbetet i 
Birka se i övrigt ovan s. 119 ff.

2 SD 1127, 1128 o. 1129.
3 A. Schûck, Studier, s. 135 ff. (>Rekonstruktion av Sigtunas stadsförfatt

ning under äldre medeltid»). — Till vissa, säkerligen ålderdomliga drag, som
tydligen äro gemensamma för den svenska bjärköarätten och andra nor
diska bjärköarätter, återkommer jag nedan.



KAP. IV.

Sigtunas tillbakagång samt Mälardalens politiska och 
kommersiella betydelse intill 1100-talets slut.

Egentligen borde det icke föreligga något problem i fråga om 
orsakerna till och tidpunkten för Sigtunas tillbakagång som stads
samhälle. Forskningen har ju tämligen allmänt enats om att det 
bekanta sjörövaranfallet mot Sigtuna år 1187 (eller 1188) varit av 
katastrofal betydelse för det dittills blomstrande stadssamhället. 
Emellertid har man alltid anledning att ställa sig kritisk mot ett 
alltför oreserverat omfattande av en katastrofteori, som ofta i 
anslutning till någon viss historisk händelse tillgripits som för
klaring till ett samhälles — som det förefaller — plötsliga ned
gång. I själva verket visar det sig ofta vid en skarpare analys av 
det enskilda fallet, att den egentliga orsaken till att exempelvis 
ett stadssamhälle, som underkastats en våldsam framfart och se
dan icke förmått åter resa sig, varit den, att staden i vissa av
seenden överlevat sig själv — att de ursprungliga betingelserna 
för dess blomstring i viktiga hänseenden förändrats eller helt 
bortfallit genom tidsutvecklingen. I andra fall åter finnas många 
exempel på att en stad framgångsrikt genomlevat även upprepade 
hemsökelser och i fortsättningen nått ett stort uppsving. Här har 
fortlevandet av de för detta stadssamhälles framväxt givna gynn
samma betingelserna visat sig kunna övervinna tillfälliga avbräck 
i stadssamhällets liv. När, för att taga ett exempel, Norrköping 
år 1719 brändes av ryssarna, var detta en händelse, som väl torde 
kunna jämföras med karelernas uppbrännande av Sigtuna, vilket, 
enligt Erikskrönikans framställning, »gladde karelers och ryssars 
land». Icke desto mindre övervann dock Norrköping följderna 
av den svåra hemsökelsen. Att nyssnämnda förödelse av Sigtuna 
åtminstone icke till det yttre varit av katastrofal verkan visar den 
omständigheten, att staden hela medeltiden igenom hade kvar 
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sina fyra kyrkor, S. Laurentii, S. Nicolai, S. Olofs och S. Pers, 
förutom dominikanklostrets Mariakyrka, den nuvarande stads
kyrkan.1 Sä långt fram i tiden som de första åren av 1600-talet 
voro även de fyra förstnämnda kyrkorna ännu till stor del under 
tak.8 Först något längre fram under sagda århundrade inträder 
de med reformationen övergivna kyrkornas ohjälpliga förfall. 
Redan detta talar mot den åtminstone mera populära uppfatt
ningen, att Sigtuna efter överfallet år 1187 skulle även i det yttre 
företett bilden av ett i förfall befintligt stadssamhälle. I den mån 
detta samhälle fortfarande ägde livskraft och utvecklingsmöjlig
het, hade givetvis även stadens profana byggnader återuppbyggts 
efter förödelsen, i vilken utsträckning denna nu kan ha verkat.8 
Att Sigtuna icke var så ödelagt genom nyssnämnda överfall, som 
man tydligen ofta föreställt sig, visa även de planer på överflyt
tande dit redan år 1215 eller 1216 av ärkesätet i Uppsala, vilka vid 
denna tid synas varit å hane.1 2 * 4 * * * Enligt min åsikt kan knappast 
överfallet år 1187 ha varit den verkliga grunden till Sigtunas till
bakagång, utan orsakerna till denna ligga säkerligen djupare.8

1 C. G. Styffe, Skandinavien under unionstiden, ss. 344—345.
2 Se framställningen hos Martinus Aschaneus i G. Gihl, Sigtuna 

och Norrsunda, Akad. avh., Uppsala 1925, ss. 16—17.
* Se vidare Exkurs VI.
4 K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveckling, Sthlm 1915, ss. 250— 

251 och s. 250, not 5.
8 A. Schûck, Studier, s. 133, anser visserligen, att sjörövaranfallet år 1187 

varit av katastrofal betydelse för Sigtuna men håller tydligen också före,
att handeln nu sökte sig till andra platser, varför Sigtuna även åv denna
anledning icke kunde få något uppsving. Troligen först på 1300-talet började
dock Sigtunas tillbakagång enligt samma förf. (Studier, s. 135).

Frågan om orsakerna till Sigtunas tillbakagång synes mig be
röra Sigtunas dubbla egenskap av Mälardalens kyrkliga och kom
mersiella centrum.

I förra fallet har staden tydligen ganska snart lidit ett visst av- Sigtunas till- 
bräck i sin allenarådande ställning. Redan vid 1000-talets mitt bakagång som 
synes ett nytt biskopssäte, Tuna (Eskilstuna), ha kommit till i^Wcenf- 
Mälardalen, och omkring år 1120 nämnas ytterligare tvenne bi
skopssäten, Västerås och Strängnäs, vilkas tillkomsttid väl torde 
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få sättas till åtminstone kort före år 1120. Strax efter och senast 
på 1130-talet flyttas t. o. m. biskopssätet från Sigtuna till Gamla 
Uppsala.

Sigtunas till- Den djupaste och egentliga grunden till Sigtunas nedgång synes 
bakagång som mig dock vara den avgjorda försämring beträffande Sigtunas 
kommersiellt gtälhiing som Birkas arvtagare i egenskap av Mälardalens och 

Svearikets kommersiella centrum, vilken inträder redan med 1000- 
talets slut och närmast förorsakas av skickelsedigra politiska om
välvningar inom olika delar av det väldiga område, inom vilket 
Sigtunas vittgrenade handelsförbindelser sträckte sig. Dessa poli
tiska omvälvningar ägde rum i såväl Sveariket självt som i län
der, med vilka det ägde betydelsefulla förbindelser. Konung Sten- 
kils död omkring år 1066 betecknar tydligen en upplösningstid i 
Sverige. Tronstridigheter sönderslita landet — strider, som också 
sätta sin prägel på en stor del av 1100-talets politiska förhållan
den. Sveriges expansiva politik upphör, och i stället har landet 
att tidtals värja sig för främmande anfall. Ännu omkring år 1120 
synas »Finland» och »Estland» ha räknats till svenskt riksom- 
råde, men kort efter denna tidpunkt har det sistnämnda land
området gått förlorat för moderlandet, liksom det svenska infly
tandet över huvud taget vid Finska viken förlorade i betydelse ge
nom Novgorods allt mäktigare expansion. Jag återkommer här
till i den följande framställningen.1

Beträffande den avgjorda försämringen i Sigtunas ställning 
som Svearikets kommersiella centrum är det i utrikespolitiskt av
seende särskilt tre viktiga moment att här taga med i beräkningen: 
upphörandet av handeln med Frisland, de försämrade förbindel
serna med Novgorod samt gotlänningarnas erövring av positio
nen som förnämsta förmedlare av den internationella handeln 
inom Östersjöområdet med Gotland som Östersjöns dominerande 
handelscentrum.

i.Denfrisiska  Friserna, vilka vid vår tideräknings början omtalas såsom bo- 
Aanddh. ende vid Zuiderzee, bebodde vid 800-talets mitt ett område vid 

Nordsjökusten från Scheldes, Maas  och Rhens flodmynningar i 
söder till Slesvigs västkust i norr. Större delen av detta område 
befann sig efter långvariga strider mellan franker och friser om-

*

1 Se nedan s. 169.
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kring âr 800 under frankiskt herravälde. Det ur den internatio*  
nella samfärdselns synpunkt viktiga Västfrisland var dock redan 
vid 700-talets början i frankernas säkra besittning. Med riksen
hetens upplösning efter Karl den stores död och med feodalväsen
dets utveckling kommo stora delar av det frisiska området att 
övergå till världsliga och andliga feodalvälden: biskopsstiftet Ut
recht och grevskap såsom Holland och Gelderland. Under upp
repade strider mellan dessa feodalmakter drevos friserna alltmer 
tillbaka. Vid 1000-tälets mitt omfattade grevskapet Holland kust
området från mynningen av Maas till Fli samt det nuvarande 
Noord- och Zuid-Holland.1 Dess granne, biskopsstiftet Utrecht, 
var dock under 1000-talet den mäktigaste länsstaten i dessa trak
ter med besittningar söder och öster om Zuiderzee? Redan före 
1000-talets mitt hade Utrecht landområde också öster om Zuider
zee, och vid 1000-talets slut tillföllo även Westergoo och Ostergoo 
— den nuvarande provinsen Frisland — biskopsstiftet.8 De verk
ligt oberoende friserna hade trängts tillbaka öster om Lauwers, 
där de levde i republikanska samhällen. Av de forna vittfarande, 
köpenskapsdrivande friserna hade blivit ett bondefolk, som levde 
av lantmannanäringar och idkade någon kustfart. Liksom de 
frisiska samfunden sinsemellan alltsomoftast lågo i stridigheter, 
blandade sig friserna även i grannarnas angelägenheter. Särskilt 
långvariga — från 10. till 14. århundradet — voro striderna mel
lan Holland och friserna.

1 P. J. Bl ok, Geschichte der Niederlande, I, Gotha 1902, s. 157. — Be
träffande de tidigare förbindelserna mellan Frisland och Sverige se ovan s. 
105 ff. samt s. 105, not 3 anförd litteratur.

2 Ibid., s. 163 ff.
8 Ibid., s. 179.

11 G. Bolin

Inre stridigheter oroade sålunda de landsträckor, som förut bil
dat det betydande frankiskt-frisiska kulturområdet. När nya kul- 
turströmningar börja göra sig gällande, sker det från områden 
söder om det forna Frisland — från Flandern, där bortåt år 1100 
en storartad vävnadsindustri börjar blomstra upp och där Brügge 
senare blev huvudorten för de livliga handelsförbindelserna mel
lan. England och kontinenten efter att tidigare i sin egenskap av 
viktigt handelscentrum haft föregångare i andra flandriska städer 1 2 * * 
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och marknader.1 Och frisernas efterträdare som förmedlare av 
handels- och kulturförbindelsema mellan nordvästra Tyskland 
och länderna omkring Östersjön blevo nu framför allt westfalerna. 
Detta skedde vid 1100-talets mitt, sedan Lybeck börjat blomstra 
upp som den förnämsta tyska handelsplatsen vid Östersjökusten 
och efterträtt Slesvig i dess forna ställning som den viktiga in
gångsporten till hela det baltiska handels- och kulturområdet.

Det var dook först sedan tyskarna lyckats kuva venderna och 
germanisera de tidigare så gott som uteslutande slaviska områ
dena vid södra Östersjökusten som Lybeck på allvar började 
kämpa sig fram till rangen av Östersjöbäckenets dominerande 
handelscentrum — såsom sådant slutligen undanträngande Got
land och Visby. Striderna mellan tyskarna, tidvis även danskarna, 
å ena sidan och venderna å den andra rasade med vissa mellan
rum under 1000-talet och ännu rätt sent på 1100-talet. Dessa 
strider vid södra Östersjökusten hade givetvis betytt ett allvarligt 
avbräck i förbindelsen mellan Norden och Frisland, om icke så
som nyss framhållits friserna redan i sitt eget land trängts alltmer 
tillbaka från sina forna positioner och därmed även sin forna 
betydelse samt invecklats i de stridigheter, som framkallades av 
de allt kraftigare framväxande feodalmaktema i det gamla fran- 
kiskt-frisiska kulturområdet.

2. Förbindel- Om man sålunda har att räkna med åtminstone en allvarlig 
sema med störning i Sigtunas förbindelser med det södra Östersjöområdet 
Novgorod. samt Nordvästtyskland och Frisland, voro förhållandena icke 

gynnsammare beträffande de gamla förbindelserna österut — med 
Novgorod.

Såsom förut omtalats, hade de svenska handelsförbindelserna 
tidigare sträckt sig ända ned till länderna vid Svarta och Kaspiska 
haven, där kazarerna voro betydelsefulla förmedlare av handeln 
mellan Östeuropa och araberna.2 Kazarväldet måste dock ge vika 
för det allt starkare framväxande storfurstendömet Kiev, som på 
960-talet erövrade största delen av kazaremas rike och år 1016 den 
sista återstoden, på Krim, av detsamma. Orienthandeln led ytter-

1 R. Hapke, Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt, 
Berlin 1908, s. 28 ff. (Abhandlungen zum Verkehrs- und Seegeschichte, I.)

2 Se ovan s. 106, not 2, och där anförd litteratur.
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ligare av kalifatets med 900-talet inträdande förfall och inre stri
digheter samt av de turkiska seldschukemas framträngande från 
sina gamla boplatser öster om Kaspiska havet, vilket resulterade 
i erövrandet, år 1055, av det abbasidiska kalifatet. Försvårande 
för mera ostörda och livliga förbindelser mellan det svenska väl
det och trakterna vid Svarta havet blev också utvecklingen inom 
de svenska kolonier, som grundats inom det nuvarande Ryssland. 
Tidigast hade dessa haft ungefärligen samma karaktär som Väst
europas vikingavälden och stått i livlig förbindelse med moder
landet. En viss konsolidering inträdde dock med utbyggandet av 
de av Ruriks avkomlingar innehavda furstendömena, därvid den 
kyrkliga metropolen Kiev, huvudstaden i storfurstendömet med 
samma namn, till en början även betraktades som en rysk politisk 
medelpunkt. De skiljaktiga meningarna i fråga om de olika ätte- 
linjemas arvsrättigheter framkallade dock ständiga stridigheter, 
varvid visserligen ännu in på 1000-talet furstehusen ibland in
kallade hjälp från de forna stamfränderna på andra sidan Öster
sjön, men där i övrigt militärt expansiva företag från Sveaväldets 
sida inom det stora området mellan Östersjön och Svarta havet 
nu voro helt uteslutna.

Förbindelsen med Bysanz uppehölls visserligen fortfarande ge
nom de väringar, som där togo sold, liksom enstaka handelsfär
der av nordbor även djupare in i Ryssland också denna tid icke 
torde varit uteslutna? Likaså fortforo förbindelserna mellan de 
ryska och nordiska furstehusen ännu in på 1100-talet. Men poli
tiskt voro de ryska furstendömen nu helt oberoende av det sven
ska moderlandet. Den s. k. Nestorkrönikan uppger, att Oleg, 
Ruriks sons fosterfader, fastställde, »att från Novgorod skatt skulle 
betalas till varjagema, trehundra grivner om året, för att freds- 
tillståndet skulle fortfara. Denna skatt betalade Novgorod ända

1 Härför talar möjligen den omständigheten, att ordet varjag i senare 
ryskt språkbruk betecknar »kringfarande småhandlare» (jfr sv. »gårdfari- 
handlare»), vilken betydelseskiftning synes mig knappast kunna förklaras, 
om ett tvärt avbrott i de svensk-ryska handelsförbindelserna skett omedel
bart efter upphörandet av den egentliga vikingatidens svenska expansion 
österut.
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till Jaroslavs död»? Det finnes ingen anledning att betvivla krö
nikans uppgift om den skatt, som tydligen inkrävdes till det 
svenska moderlandet, ej heller att den skulle ha utgått ända till 
år 1054 — året för Jaroslavs död. Däremot torde man få antaga, 
att på senare tiden den mäktige storfursten icke ansett sig böra be
trakta denna skatt som en vanlig tribut, avkrävd ett besegrat folk, 
utan som en gammal traditionell vängåva, given åt ett befryndat 
furstehus — Jaroslav själv var ju Olof Skottkonungs måg. Det 
är i alla händelser symboliskt, att samtidigt med upphörandet vid 
Jaroslavs död av sagda påminnelse om ett tidigare beroende av 
det svenska moderlandet sker den fullständiga brytningen mellan 
den grekiska och romerska kyrkan (år 1054). Denna brytning 
med de i fortsättningen ytterligare skärpta motsättningarna mel
lan de båda kyrkorna samt den allt grundligare slaviseringen av 
»emigrantsvenskama» i Ryssland bidrogo att göra detta land 
främmande för det gamla svenska moderriket och försvårade i 
sin tur en livligare och mera obehindrad handelstrafik?

Det är på denna punkt, som Novgorods eminenta betydelse 
sätter in. Novgorod, nordbornas Holmgård, var en av de platser, 
där svensk bosättning först ägde rum, och det fick sedan allt 
större betydelse som den förnämsta ingångsporten för den nor
diska trafiken på Ryssland, härtill predisponerat redan genom 
sitt fördelaktiga läge vid början av flodleden Volchov—Lovat— 
Dnjepr, »vägen från varjagerna till grekerna». Efter Jaroslavs 
död hade Ryssland splittrats i en mängd delfurstendömen av väx
lande storlek, vilkas förhållande till storfurstendömet Kiev var av 
mestadels formell art. Men även inom de särskilda delfursten- 
dömena var furstemakten ofta ganska svag, beroende på de stän-

1 Nestorskrönikan. översättning från fornryskan av A. Norrback, 
JSthlm 1919, s. 16.

2 Feodosij (f 1074), skaparen av det ryska munkväsendet, utgav omkr. 
år 1060 en religiös traktat, Om latinska eller varjagiska tron, riktad mot den 
romerska kyrkan. — »Varjag» betydde enligt ryskt språkbruk nordbo i all
mänhet och särskilt svensk, då ju svenskarna voro de nordbor, med vilka 
ryssarna av naturliga skäl kommo i närmaste beröring. När Feodosij utan 
vidare identifierar den latinska tron med den varjagiska, måste detta tala 
för att ryssarna ansågo även svenskarna vid denna tid vara till stor del 
kristnade.



165

diga växlingarna i regentskapet. Makten kom därför att i de vik
tigare och mera betydande städerna tillfalla dessas >vjetje» eller 
tingsförsamling, varvid fursten ofta hade att sluta fullkomliga 
fördrag med städerna. Särskilt starkt utvecklad var folkmakten 
i det ännu ganska varjagiskt färgade Novgorod, vars läge i en 
utkant av det ryska landområdet, på ett betydande avstånd från 
det storfurstliga Kiev, och närhet till den av nordborna behär
skade Östersjön, »det varjagiska havet», snart kom att giva Nov
gorod en allt självständigare och mäktigare ställning. Dess för
hållande till furstarna blev alltmer fritt, och i själva verket ut
gjorde Novgorod en ständigt växande, väldig stadsrepublik, vars 
område, även omfattande lydstäder och kolonier, sträckte sig 
ända till Norra Ishavet och Ural. Under förra hälften av 1100- 
talet lösgjorde sig Novgorod t. o. m. från det på senare tiden allt
mer formella beroendet av Kiev och började självt tillsätta sina 
styresmän och välja furstar efter behag. Denna Novgorods ut
veckling gynnades främst av Kievs från 1100-talets början fram
trädande tillbakagång, närmast förorsakad av allt tätare, förhär
jande anfall av polovtser och andra stäppnomader. Med 1100- 
talets mitt börjar Dnjeprområdet t. o. m. att avfolkas.

Genom sitt ypperliga handels- och trafikläge samt politiska 
maktresurser blev Novgorod den självskrivna förmedlaren av 
handelsförbindelserna mellan Ryssland och länderna kring Ös
tersjön. Från Novgorod utgrenade sig handelsförbindelserna vida 
omkring inåt Ryssland, och till Novgorod samlades varor från 
hela det ryska landområdet — särskilt de typiska ryska natura- 
produkterna pälsverk och vax — samt även från Asien.1 Själv
klart låg det i Novgorods intresse att befästa denna sin gynn
samma monopolställning. Novgorod krävde också stapelrätt för 
främmande varor, som fördes till staden, och vakade noga över, 
att ingen handel mellan utländingar och ryssar ägde rum utanför 
Novgorod.8

Det avbräck i de gamla nordiska, särskilt svenska, handelsför
bindelserna med Sydryssland och Svartahavsområdet i allmän-

1 K. Goetz, Deutsch-russische Handelsgeschichte des Nüttelalters, Lübeck 
1922, s. 8 (Hansische Geschichtsquellen, Neue Folge, Bd 5).

2 Ibid., s. 11.
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het, som betecknas av de i hög grad förändrade politiska förhål*  
landena därstädes, hade medfört, att den handelspolitiska tyngd
punkten inom det ryska landområdet för Nordens vidkommande 
nu kom att förläggas till det långt i norr belägna Novgorod — så
lunda till en plats, som även sjöledes stod i omedelbar förbin
delse med Östersjöområdet. Men detta måste givetvis inverka på 
det hittillsvarande handelspolitiska läget inom detta område.

Tidigare hade ju Birka inom det nordliga Östersjöområdet va
rit det dominerande handelscentrum, som förmedlat trafiken mel
lan Östeuropa och Orienten å ena sidan samt Västeuropa å den 
andra. Birkas arvtagare och efterträdare Sigtuna fortsatte att 
spela denna roll — enligt en gängse mening ända till dess att ett 
förhärjande överfall av östbaltiska pirater år 1187 (eller 1188) 
gjorde ett tvärt slut på Sigtunas dominerande ställning. Emeller
tid är det tydligt, att man därvidlag alltför mycket förbisett upp
komsten av ett nytt, synnerligen viktigt handelscentrum i ome
delbar närhet av det nordliga Östersjöområde, där Sigtuna hittills 
dominerat — nämligen Novgorod, som dessutom var huvudsta
den i en allt mäktigare statsbildning, vilken snart skulle komma 
i en stark politisk motsättning mot det gamla Sveaväldet. Det som 
framför allt bidragit till Birkas och Sigtunas betydelse som stora 
handelscentra var säkerligen handeln med de på den internatio
nella marknaden synnerligen eftersökta nordeuropeiska pälsva
rorna, om vilka hl. a. Adam av Bremen berättar.1 Men även i 
detta avseende hade Novgorod ett läge betydligt fördelaktigare än 
Sigtunas, nära som det befann sig till Europas största pälsverks- 
levererande områden, vilka i stor utsträckning redan lydde under 
Novgorods herravälde. Om detta politiskt sett gällde de stora 
nordryska vidderna ända bort till Ural, fanns det dock ett stort 
gebit inom det fenno-skandinaviska landområdet omedelbart inpå

1 Adam av Bremen IV: 18, 21, 32. — Om den nordeuropeiska pälsvaru
handeln över huvud se även A. B u g g e, Die nordeuropäischen Verkehrswege 
im frühen Mittelalter und die Bedeutung der Wikingen für die Entwicklung 
des europäischen Handels und der europäischen Schiffart, i: Vierteljahrschrift 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd IV, Stuttgart 1906, passim, samt 
R. Hennig, Der nordeuropäische Pelzhandel in der älteren Perioden der 
Geschichte, i: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd 23, 
Stuttgart 1930.
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Novgorod, som ännu icke lagts under den kraftigt uppväxande 
stadsrepubliken. Det var karelernas vidsträckta område.

Ännu under lOOO-talet hade man i Novgorod ansett Karelen 
och hela Finland såsom tillhörande Svearikets intressesfär, men 
under nästa århundrade blir förhållandet ett annat genom att 
Ryssland och det gamla svenska moderlandet, såsom ovan fram
hållits, bli alltmer främmande för varandra.1 Redan tidigt på 1100- 
talet övergår detta desintresserade förhållande till att bli ett rent 
fientligt. Ryska källor omtala år 1142 ett svenskt härnadståg mot 
Novgorod, i vilket deltogo den svenske konungen jämte en biskop 
med en flotta av 60 fartyg, varvid angrepp gjordes mot köpmän, 
som på 3 skepp voro på väg till Novgorod.1 2 3 Samma år härjade 
tavasterna södra Ladogakusten — ett område sålunda, som lydde 
omedelbart under Novgorod.8 Nästa år, 1143, gjorde karelema 
sjöledes ett motangrepp mot tavasterna.4 5 6 * Och år 1149 företogo de 
senare ett anfall på votema i Ingermanland, vilka lydde under 
Novgorod.®

1 Jfr J. J. Mikkola, Novgorodernas krigståg till Finland intill år 1311,
i HTfF, årg. 12, Hfrs 1927, s. 69. •

3Novgorodskajalétopis, St. Petersburg 1888, s. 134. — Jfr även 
The chronicle of Novgorod 1016^—1471, translated from the Russian 
by Robert Michell and Nevill Forbes, London 1914, ss. 17—18 (Camden third 
series, vol. XXV).

* The chronicle of Novgorod, s. 17.
* Ibid., s. 18.
5 Ibid., s. 20.
6 Se s. 140 o. not 2. — Även andra omständigheter skulle kunna tyda på att 

Estland ännu vid 1120-talets början räknades till svenskt område. Sålunda om
talar Saxo (ed. Olrik-Rœder s. 350) tvenne danska härjningståg, som tydligen
företagits vid denna tid och som mycket väl kunna ha gällt Estland. Det

Helt naturligt måste det beroende, vari Karelen redan tidigt på 
1100-talet kommit till Novgorod, uppfattas mycket onådigt på sty
rande håll i Sverige och det desto mer, som Novgorods expansiva 
strävanden även i västlig riktning, utmed Finska viken, voro fullt 
uppenbara. Icke minst tydligt var detta i områdena söder om 
Finska viken. Ännu omkring år 1120 räknades tydligen också 
Estland till Sverige, varvid med >Estland» väl åtminstone räkna
des skärgårds- och kustpartierna av det nuvarande Estland.®
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Snart börjar den novgorodska expansionen att sträcka sig även 
till detta land. För Sveriges vidkommande betecknar 1120-talet 
en kritisk period. Vid början av detta årtionde synes den sista 
medlemmen av den Stenkilska ätten, Inge d. y., ha avlidit. Hans 
död gav anledning till årslånga, bittra tronstrider, vari även Dan
mark inblandade sig, då medlemmarna av det danska konunga
huset genom släktskap gjorde anspråk på Sveriges krona. Den 
tid av inre förvirring, som dessa tronstrider skapade i Sverige, 
måste ha betytt ett avbräck i fråga om upprätthållandet av en 
svensk riksmyndighet i de svenska kolonierna i österled. Det är 
till denna tid och troligen till dessa kolonier, som man kan ha 
anledning att förlägga de tvenne av danska prinsar företagna

ena, som till upphovsman hade Knut Lavard, anges uttryckligen ha skett 
»i österled» (Orientis partes), varmed man i Norden betecknade länderna vid 
östra östersjökusten. Knut fick vid sin hemkomst förebråelser av den danske 
konungen därför, att han »bedrivit rov och rån på svenskt område*  (in re 
Svetica). Det av mig kursiverade uttrycket synes mig tydligt syfta på ett 
svenskt biland, då man väl annars helt enkelt hade använt beteckningen »i 
Sverige» — jfr här Saxo ed. Mûller-Velschow, s. 630, not 2: »In re Svetica 
prœdam] Canutes baud dubie littora Estoniæ adierat, quorum fortasse partem 
rex Sveciæ suæ ditioni subjectam esse contendit». Det andra härnadståget 
gjordes av Knut Lavards kusin Magnus Nilsson, som enligt Saxo lockats 
därtill av Knuts bedrifter. Bland annat byte hemförde Magnus från »en av 
öarna» några väldiga torshamrar, som från heden tid hållits i helgd av fol
ket därstädes. »Ännu i dag kalla svearna honom en helgedomsskändare», 
tillägger Saxo. Det är att märka, att Saxo icke upplyser om var detta Mag
nus strandhugg skett. Icke desto mindre har man allmänt förlagt det till 
det nuvarande Sverige — tydligen endast därför, att man icke tänkt sig möj
ligheten vid denna tid av svenska kolonier österut. Emellertid synes mig 
den av Saxo omnämnda »en av öarna» 'mycket väl kunna ha varit belägen 
i Estland och lytt under Sveaväldet. Befolkningen kan ha varit rent svensk, 
av blandad svensk-estnisk härkomst eller rent estnisk — i de båda sist
nämnda fallen givetvis som svenskt lydfolk även räknad till »svearna». 
Saxos berättelse kan ha åsyftat rena ester. Hos dem fanns en utbredd kult 
av Taara — en om Tor erinrande gudomlighet, till vilken torsdagen var hel
gad — samt i vissa trakter av Tooru, som säkert härstammar direkt från 
den svensk-nordiska Tor. Även förefanns en rikt utbredd kult av stenar i 
olika gestalter — jämför de av Saxo omnämnda Torshamrarna (se M. J. 
Eisen, Estnische Mythologie... Uebertragung... von Dr. Eduard Erkes, 
Leipzig 1925, särskilt ss. 81—82, 125).
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härjningståg, vilka Saxo omnämner.1 Hade dessa företag blott en 
tillfällig karaktär, voro yttringarna av den novgorodska expan
sionen mera målmedvetna och ihållande. Om, som man kan ha 
anledning att antaga, 1120-talet betecknar nedgången för det sven
ska väldet i Estland, är det säkerligen ingen tillfällighet att från 
och med nästa årtionde en rad anfall riktas mot denna gamla 
svenska koloni. Sålunda angrepos esterna av novgoroderna åren 
1130, 1131 och 1133?

1 Se ovan s. 167, not 6.
2 The chronicle of Novgorod, ss. 12, 13.
3 Se s. 167.

Det såg sålunda ut, som om det novgorodska väldet allt kraf
tigare strävade att utvidga sig utefter Finska vikens både norra 
och södra stränder, och härmed förelåg en allvarsam fara för 
Sveaväldet att alldeles avskäras från sina gamla skatteländer här- 
städes. Särskilt hårt måste svenskarna känna sig träffade i eko- 
nomiskt-kommersiellt avseende genom att karelerna, som drevo 
en vidsträckt handel och bebodde ett med särskilt de eftersökta 
pälsvarorna välförsett väldigt område, även politiskt alltmer dre
vos in under Novgorods välde. Svenskarna insågo givetvis den 
överhängande faran och gingo till motangrepp: det första kända 
från år 1142, såsom vi ovan sett.8 Härmed upprullades det poli- 
tiskt-strategiska problem, som sedan i århundraden skulle syssel
sätta rysk och svensk politik: striden om besittningen av nyckeln 
till de östra Östersjöländerna, d. v. s. landet kring näset emellan 
Ladogasjön och Finska viken.

Redan tidigt har säkerligen detta motsatsförhållande mellan 
svenska och ryska intressen stått klart för de båda folkens poli
tiska maktinnehavare, och de allt talrikare och intensivare stri
digheterna vid trakterna av Finska viken mellan svenskar och 
ryssar med lydfolk vittna därom. Men under sådana förhållanden 
är det naturligt, att de fredliga förbindelserna mellan Sverige och 
Novgorod skulle lida ett kännbart avbräck. Särskilt måste detta 
komma att drabba Sigtuna, Sveaväldets viktigaste och rikaste 
handelsstad, vilken icke minst som internationellt handeiscentrum 
för sin framgång och blomstring var i hög grad beroende av tryg- 1 2 3 
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gade och ostörda handelsförbindelser i likhet med varje betydande 
handelscentrum på kontinenten.

Om Sigtuna sålunda med all säkerhet hade att lida av det allt
mer försämrade politiska förhållandet mellan Sverige och Nov
gorod, kom dess handelsförmedlande roll mellan Novgorod och 
Västeuropa i stället att övertagas av ett folk, som visserligen poli
tiskt lydde under Sveaväldet men som i själva verket sedan gam
malt stod i ett tämligen fritt förhållande till moderlandet, näm
ligen gotlänningarna.

3. Den got- Redan från vår tideräknings början stod Gotland i en livlig 
iSndska Äan-förbindelse med närmare och fjärmare länder, varom icke minst 

deln‘ storartade myntfynd vittna. Som den nyare forskningen påvisat, 
inträder emellertid vid pass år 1000 en avgjord förändring i fråga 
om Gotlands handelsförbindelser.1 I det stora hela står denna 
förändring i samband med den allmänna tillbakagång i den sven
ska handeln på Ryssland, som gör sig gällande under 1000-talet, 
såsom ovan påvisats? Den direkta handeln med Svartahavslän- 
derna upphör, och den ryska handeln med Norden börjar kon
centreras till Novgorod. »Det är nu som svenskarna, och framför 
allt gotländingama», säger Birger Nerman, »kasta sig över de 
mera närliggande östliga områdena. Vid denna tid, omkring år 
1000, sätter ett ofantligt starkt gotländskt inflytande in icke blott 
på Ostbaltikum, utan även på Finland, Ingermanland och över
huvud taget de inre delarna av Finska viken; inom alla dessa 
områden ha de svenska inslagen tidigare varit jämförelsevis 
svaga.»8

1 Se B. Nerman, Gotlands handel på Väst-Ryssland under 1000-talet, i: 
Rig 1929, Sthlm 1929, s. 9 ff.; Dens., Die Verbindungen zwischen Skandi
navien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit, Sthlm 1929 (KungL 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar, del 40: 1), särskilt 
ss. 160, 162—163.

* Se ovan s. 162 ff.
* B. Nerman, Svenskarna i Ostbaltikum under vikingatiden enligt arkeo

logiens vittnesbörd, i: Rig 1927, Sthlm 1927, s. 26.

Härvidlag bör man dock icke glömma, att Sigtuna under 1000- 
talet måste betraktas som Östersjöområdets jämte Slesvig för
nämsta internationella handelscentrum, förmedlande trafiken mel
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lan Östeuropa och Nordvästeuropa. Man möter ofta det påståen
det, att Gotland under vikingatiden varit ett baltiskt handels- 
centrum — som mig synes med orätt, då Gotland blott var en 
boplats för de gotländska handelsbönder, vilka förmedlade en 
visserligen betydelsefull handelstrafik mellan Östersjöns olika 
kuster. Dessa gotländska handelsbönder hämtade sina varor 
ofta långväga ifrån och omsatte dem, mången gång likaledes 
långt från Gotland, hos efter dessa varor begärliga avnämare. 
Däremot sammanströmmade icke till Gotland köplystna från 
olika nationer — det är en utveckling i Gotlands handelshistoria, 
som inträder först på 1100-talet och blir särskilt markant, sedan 
Gotland i Visby fått ett verkligt handelscentrum. Det är ganska 
betecknande, att den av Nordens förhållanden synnerligen in
tresserade Adam av Bremen ännu på 1070-talet icke ens nämner 
Gotland och gotlänningarna vid namn. Man får visserligen med 
största försiktighet upptaga ett dylikt argumentum ex silentio. 
Men då magister Adam vistades ganska nära den trakt, där den 
stora transitotrafiken mellan Östersjön och Nordsjön passerade, 
och dessutom besökt Danmark och då säkerligen även Slesvig, 
södra Östersjöområdets viktigaste handelscentrum, förefaller 
hans tystnad i fråga om Gotland och gotlänningarna rätt märk
lig. En något så när livlig gotländsk trafik på Slesvig borde hava 
uppmärksammats av magister Adam eller påvisats honom av 
hans sagesmän. Visserligen har det anmärkts, att han i sin 
skildring kunnat förväxla Gotland med andra öar i Östersjön. 
I den »beskrivning av Nordens Öar», som utgör den fjärde boken i 
magister Adams hamburgska kyrkohistoria, heter det nämligen 
på ett ställe: »Som åttonde (sc. ö) nämner man den, som, när
mast Skåne och Götaland, kallas Holm, Danmarks berömdaste 
hamn och en säker uppehållsplats för de skepp, som pläga sän
das till barbarerna och till Grekland»? Vissa forskare ha fram
hållit möjligheten av att här kunde föreligga en sammanbland
ning mellan Bornholm och Gotland? Men även om Adam av

1 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, s. 243: » Oct a vam dicunt illam, quae 
Sconiae ac Gothiae proxima Holmus appellatur, celeberrimus Daniae portus 
et fida stacio navium, quae ad barbaros et in Greciam dirigi soient».

2 Så Schmeidler i sin edition av Adam av Bremen, s. 243, not 2, och Stein-
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Bremen här haft en dunkel aning om den senare ön, synes Got 
land i så fall för honom blott betytt en etapp på vägen till Nov
gorod — varmed han tydligen åsyftar vägen »till barbarerna 
och till Grekland». Om någon gotlänningarnas kommersiellt 
dominerande roll på Östersjön under 1000-talet har magister 
Adam tydligen ingen aning.

I själva verket betecknar säkerligen 1000-talet den tid i Got
lands historia, under vilken gotlänningarna lägga grunden till 
den i det följande århundradet framträdande ledareställning inom 
det baltiska handelsområdet, vilken Lybeck först efter seg strid 
omsider lyckas erövra. Detta gotländska inflytande kan spåras 
ända från Österbotten i norr till Rigabukten i söder. Det är väl 
betygat i Finland, där T. Voionmaa t. o. m. vill göra gällande 
en omfattande gotländsk bosättning.1

Beträffande Öst-Baltikum har B. Nerman som ovan nämnts 
ansett sig kunna konstatera »ett ofantligt starkt gotländskt infly
tande», som gör sig gällande från omkring år 1000. Nerman 
har påvisat, att detta inflytande »tydligt koncentrerat sig till de 
västliga delarna av området, ösel och västkusten av Estlands fast
land samt trakterna vid de nedre loppen av de stora floderna i 
Lettland, liviska Aa, Düna och Windau».2 Även i Väst-Ryssland, 
i delar av det Estland angränsande nuvarande Ingermanland, 
då bebodda av voterna, äro enligt Nerman gotländska inflytelser 
märkbara — dock blott inom ett begränsat område, bestående av 
de administrativa kretsarna Tsarskoje Selo, Peterhof och Jam
burg8, kustdistrikten aUtså. Nerman uttalar sin förvåning över 
att ett gotländskt inflytande icke kan påvisas i Novgorodtrakten, 
där visserligen vikingatidsfynden äro fåtaliga.4 Märkligt 
finner han dessutom vara, att icke några spår av ett dylikt infly
tande kunna upptäckas ens utefter den viktiga färdleden Neva—

berg i sin översättning av samma verk, s. 217, not 6. — Häremot polemise
rar W. Stein, Handel- und Verkehrsgeschichte der deutschen Kaiserzeit, 
Berlin 1922, ss. 140—141. Jfr ibid., s. 140, not 407.

1 Se A. Schück, Studier, s. 142, not 1. — Jfr även nedan s. 204.
3 B. Nerman, Gotlands handel pä Väst-Ryssland under 1000-talet, s. 10.
* Ibid., s. 14.
1 Ibid., s. 15.
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Ladoga—Volchov, då där ingen brist råder på arkeologiskt ma
terial.1

1 Ibid., s. 16. — Jfr här W. J. Raudonikas, Die Normannen der Wi 
kingerzeit und das Ladogagebiet, Sthlm 1930.

2 B. Nerman, Svenskarna i Ostbaltikum under vikingatiden, s. 22.

överhuvud taget är det frapperande, i huru hög grad det got
ländska inflytandet är koncentrerat till kusten såväl i Finland 
som i Ingermanland, Estland och Lettland. Nerman tänker sig 
den gotländska handeln bl. a. organiserad så, att den reglerats 
mellan gotlänningarna och invånarna genom fördrag.1 2 Säker
ligen ligger det en riktig tanke bakom denna hypotes. Det var 
givetvis av största vikt för gotlänningarna till befordrande av en 
kraftig blomstring av deras handel att stå på god fot med de 
finska och baltiska folken vid och söder om Finska viken. Av 
lika stor vikt var det dock för gotlänningarna att icke dragas 
in i de strider, i vilka det ryska Novgorodväldet allt som oftast 
invecklades med dessa kustfolk. Icke minst var detta nödvän
digt i voternas land, Ingermanland, som på 1100-talet lades un
der Novgorod och utgjorde en av dess »femtingar»: Vodskaja 
pjatina. I dessa stridigheter gällde det för det gotländska han
delsfolket att hålla sig neutralt, och bäst skedde detta helt natur
ligt genom ett formligt fördrag med det mäktiga Novgorod. En
ligt min mening är det här vi ha att söka det historiska ursprunget 
till det i senare traktater mellan Novgorod å ena sidan samt got
länningar och tyskar å den andra begagnade egendomliga ut
trycket »Gotländska kusten». Ursprungligen torde härmed ha 
åsyftats områden vid Östersjöns östra kust — icke minst i öst- 
Baltikums kusttrakter, där enligt Nerman från omkring år 1000 
»ett ofantligt starkt gotländskt inflytande» gör sig gällande.

Hittills har man mig veterligt allmänt tolkat »Gotländska 
kusten» som en synonym för ön Gotland. Tolkningen synes mig •Gotländska 
dock icke tillfredsställande. »Gotländska kusten» i denna bety- kusten.“ 
delse förefaller vara en alltför så att säga poetisk omskrivning 
för att nyttjas i traktater av verkligt allvarlig och vital betydelse, 
där koncentrerad tydlighet och ett konkret språk voro av största 
vikt. Senare är det tydligt, att man med »Gotländska kusten»
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helt enkelt menar Visby.1 Som A. Schiick framhåller, kan detta 
dock icke ha varit den ursprungliga betydelsen, då »kust» icke 
kan betyda stad, handelsplats eller hamn. »Gotländska kusten» 
måste därför enligt Schûck »äldst betytt flera orter, vilka varit 
handelscentra eller mötesplats för köpmän».1 2 3 Detta skulle 
kunna hålla streck, om den gotländska kustens naturförhållanden 
tillåtit uppkomsten av nära kusten liggande handelscentra eller 
mötesplatser för köpmän, men denna kust är i själva verket myc
ket fattig på hamnar. A. Schûck framhåller själv, att »på den 
branta och otillgängliga gotländska västkusten är Visby den enda 
hanmen på en sträcka av över 8 mil mellan Kappelshamn och 
Västergarn».8 Även den gotländska östkusten är fattig på ham
nar. Därtill kommer, att de gotländska köpenskapsidkama ut
gjordes av öns samfällda befolkning, som var talrikast inne på 
ön — de ofta på betydligt avstånd från kusten bosatta handels*  
bönderna. Ännu finnas på Gotlands landsbygd bevarade medel
tida stenhus, som tydligen utgjort dylika rika handelsbönders 
hem. Här om någonsin hade det varit berättigat att tala om ön 
Gotland som en helhet i stället för * Gotländska kusten», som 
hade få hamnar och på stora sträckor är svårtillgänglig eller 
otillgänglig.

1 A. Schûck, Studier, s. 93, not 3, hänvisar till fredstraktaten år 1229 mellan 
furst Mstislav av Smolensk och köpmän på Gotland och i Riga (ST I, nr 77), 
där i punkt 23 förekommer följande uttryck: »Har en ryss en fordran hos 
en tysk i Riga eller på Gotländska kusten eller i någon annan tgsk stad» 
(kurs, av Schûck).

2 A. Schûck, a. a., s. 93.
3 Ibid., s. 91.
* I ett utkast till ett föredrag år 1189 mellan Novgorod å ena sidan samt

tyskar och gotlänningar å den andra sidan talas det i inledningen om att
furst Jaroslav och Novgorod »bekräftat den gamla freden», vilket tyder på
tillvaron av äldre traktater (fördraget avtryckt bl. a. ST I, nr 52, och

Enligt min mening har sålunda uttrycket »Gotländska kusten» 
uppstått vid östra Östersjökusten, där det gotländska inflytandet 
från omkring år 1000 varit synnerligen kraftigt, och där gotlän
ningarna säkerligen tidigt sökte skydda sin inbringande handel 
främst genom traktater med den politiska stormakten i dessa 
trakter, Novgorod, eller, i Diina-området, med fursten i Polotsk.4 * * *
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När sedan själva ön Gotland med undanträngande av Sigtuna 
blev den ojämförligt viktigaste förmedlaren av handeln mellan

K. Goetz, Deutsch-russische Handelsverträge des Mittelalters, Hamburg 1916, 
s. 15 ff. (Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts, Bd XXXVII). 
— Även med fursten i Polotsk, nordbornas Palteskja, som behärskade om
rådet vid Dünafloden, ha troligen gotlänningarna tidigt slutit handelsfördrag. 
I dessa trakter härskade till år 1230, då furstendömet Polotsk erövrades av 
Litauen, en fursteätt, som härstammade från den här på 900-talet omnämnda 
varjagiska hövdingen Rogvolod, på svenska Ragnvald (jfr T. J. Arne, Det 
stora Svitjod, Sthlm 1917, s. 43 ff.). I det privilegiebrev, som biskop Albert 
av Riga år 1211 utfärdade för de gotländska köpmännen, medges dem stän
dig tullfrihet beträffande »Düna och övriga hamnar i Livland» (ST I, nr 61). 
Det nyanlagda Riga nämnes ej — kanske även därför, att äldre fördrag mel
lan gotlänningarna och fursten av Polotsk just avsett och omtalat floden 
Düna. I så fall skulle vi ha att göra med en språklig konservatisip av samma 
slag som uttrycket »Gotländska kusten», vilket f. ö. förekommer i det ovan
nämnda fördrag av år 1229, som bl. a. fursten av Polotsk avslöt med köp
männen på Gotland, och där väl nu Riga, men icke Visby, omnämnes. Också 
i det södra Östersjöområdet ha gotlänningarna genom traktater sökt skydda 
sin handel. Sålunda omtalar Henrik Lejonets skyddsbrev av år 1161 (ST I, 
nr 42) ett freds-, skydds- och privilegiebrev för gotlänningarna, utfärdat av 
kejsar Lothar II (jfr ST I, nr 32), sålunda mellan åren 1125—1137 (eller 
möjligen redan efter år 1106, då Lothar blev sachsisk hertig). Även tidigare 
fördrag äro naturligtvis här tänkbara. — Beträffande den gotländska handeln 
på England äga vi i behåll konung Henrik III:s skyddsbrev av den 20 mars 
1237 för de gotländska köpmännen å handels- och tullfrihet i England (ST 
I, nr 85).

Det äldsta exemplet på ett av gotlänningarna avslutat fördrag skulle vi 
emellertid möjligen kunna finna i den berättelse, som i form av ett bihang 
är vidfogad Gotlandslagen och omtalar, hurusom gotlänningarna mot skatte- 
förpliktelser givit sig under Sveakonungens beskydd. Visserligen omtalas Got
land som svenskt redan på 800-talet, men det intog alltjämt en fri ställning 
till moderlandet — så fri, att ett särskilt fördrag även med svearna kunde 
vara av nöden. Rydberg (ST I, nr 19) anser, att detta fördrag bör ha till
kommit omkring år 1000. Berättelsen föreligger visserligen i en sen hand
skrift, men i likhet med Rydberg anser jag, att det icke föreligger något 
skäl att betvivla dess huvudsakliga historiska trovärdighet. Dock skulle man 
snarast vara böjd att förlägga tillkomsten till detta fördrag mellan gotlän
ningar och svear ett stycke in på 1000-talet, sedan gotlänningarnas väldiga 
kommersiella expansion i Öst-Baltikum utan tvivel framkallat en viss jalousie 
i Mälardalens handelscentrum. En stor vikt lägges också vid gotlänningarnas 
fria handelsfart på havet: »pair sendibupar aighu frip lysa Gutum alla stepi 
til [at] sykia yfir haf sum Upsala kunungi till hoyrir; oc so pair, som pan 
wegin aigu hinget sykia».
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Nord- och Östeuropa samt Nordvästeuropa, bibehölls fortfarande 
uttrycket »Gotländska kusten» — en välförståelig och vanlig kon
servatism i avtal och fördrag av rättslig karaktär. I den freds
traktat, som år 1229 avslöts mellan furst Mstislav av Smolensk å 
egna och furstarnas av Polotsk och Vitebsk vägnar samt köp
männen på Gotland och i Riga, sedan sålunda Visby redan länge 
innehaft ställningen som Östersjöns mäktigaste handelsstad, talas 
ännu blott om »Gotländska kusten».1 Och detta ehuru — som 
A. Schück påvisat — trenne Visbyborgare varit bland traktatens 
undertecknare, i aktstycket blott kallade borgare på Gotländska 
kusten.1 2 * * Ännu så sent som i 1323 års stora fredstraktat mellan 
Ryssland och Sverige synes, att döma av en pålitlig avskrift, åt
minstone det ryska originalet haft uttrycket »Gotländska kusten» 
(Gotskogo berega: ST I, s. 439).

1 ST I, nr 77.
2 A. Schück, Studier, s. 93.
2 B. Nerman, Gotlands handel på Väst-Ryssland under 1000-talet, s. 16. —

Jfr ovan ss. 172—173.

Gotlänningarna ha sålunda tydligen från omkring år 1000 
spelat en alltmer betydande roll i handelsavseende särskilt vid 
de östra Östersjökusterna. Deras inflytande tyckes dock ha 
sträckt sig blott till de egentliga kusttrakterna, och Nerman kon
staterar med en viss förvåning, att icke några spår av detta got
ländska inflytande hittills kunnat iakttagas på den oerhört vik
tiga handelsleden Neva—Ladoga—Volchov(—Novgorod), där det 
dock icke råder någon brist på arkeologiskt material.8

Onekligen är detta ett egendomligt förhållande, som är svårt 
att förklara. Om jag i det följande ändock vill söka giva en för
klaring, vill jag redan från början understryka det hypotetiska i 
detta försök. Förklaringen synes mig ligga i den politiska situa
tionen under loppet av 1000-talet, vilken alldeles särskilt berörde 
landområdena kring Finska viken. Vi ha av den föregående 
framställningen sett, hurusom dessa områden ännu omkring 
år 1100 ansågos tillhöra Sveariket eller, i vissa fall, åtminstone 
tillhöra dettas intressesfär. Dessa trakter betraktades sålunda som 
liggande under den svenska riksmyndigheten, då ännu starkt för
ankrad vid Mälardalen och företrädd av Sveakonungen eller i hans 
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stäMe av Jarien. Då den direkta svenska handeln med Orienten 
och Bysanz efter hand upphörde, blev Novgorod i stället centrum 
för den sydligt orienterade nordiska handélstrafiken. Men Nov
gorod låg på ett område, som från tiden för den svenska expan
sionen österut tidigare räknats så gott som till ett svenskt skatte- 
land. Den s. k. Nestorkrönikan omtalar, som förut nämnts, att 
Oleg år 882 i Kiev fastställde, att från Novgorod årligen skulle 
betala en skatt till varjagerna, och »denna skatt betalade Novgorod 
ända till Jaroslavs död», d. v. s. till år 1054.1 Som förut påpe
kats, hade denna skatt säkerligen under sista tiden mera haft 
karaktären av en gåva, sedan dess ursprung glömts bort.2 Emel
lertid är denna tribut symbolisk för det rikssvenska inflytandet 
även i trakterna söder om Ladogasjön.

I det föregående har gjorts gällande, att Olof Skottkonung, Sigtuna och 
sedan Birka upphört att vara ett nordeuropeiskt handelsoentrum, Novgorod. 
i stället anlagt Sigtuna som en kyrklig och kommersiell central
punkt, vilket torde ha skett vid 1000-talets början eller ungefär
ligen vid tidpunkten för den svenska genomgångshandelns till
bakagång i Ryssland och den rysk-orientaliska handelns kon
centration till Novgorod. Vi veta även, att Sigtuna stod i livlig 
förbindelse med Nordvästeuropa och att i denna handelsstad 
funnits åtminstone ett frisiskt gille. Likaså är det bekant, att 
Sigtunas förbindelser österut varit livliga. Med det förändrade 
politiska och kommersiella läget i Ryssland fingo landområdena 
kring Finska viken en oväntat viktig betydelse — icke minst se
dan det så nära Norden belägna Novgorod börjat göra sig gäl
lande som en verklig politisk maktfaktor av växande vikt. 
Givetvis sågo icke uppsveama med blida ögon det gamla got
ländska handelsfolkets framgångar inom det baltiska handels- 
området — tämligen självständiga gent emot den svenska riks- 
myndigheten som gotlänningarna dessutom voro.

Det är här man synes mig ha det nu berörda problemets 
kärna. Omöjligt är icke, att det lyckats den svenska riksmyn- 
digheten, som ju med sina ledungsflottor behärskade vattenvä
garna till och ifrån Finska viken, att till förmån för Mälardalens

1 Se ovan ss. 163—164.
3 Se ovan s. 164.

12 G. Bolin 
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stora centrum Sigtuna monopolisera handeln på Novgorod och 
därmed avstänga gotlänningarna från vattenvägen Neva— 
Ladoga—Volchov—Novgorod. Detta skulle sålunda vara för
klaringen till att vi icke på denna utomordentligt viktiga trafik
led finna något spår under 1000-taiet av den gotländska handels
rörelsen. Mellan Novgorod och Sigtuna— representerat av den 
svenska konungamakten — kunde då tänkas överenskommelser 
i traktatliknande form, som uteslöto obehörig konkurrens.1

1 Det synes mig icke omöjligt, att man även i Uppsverige redan tidigt 
kände till dylika överenskommelser. Under 900-talet avslöto de varjagiska 
furstarna i Ryssland en följd av fördrag med Bysanz (Nestorkrönikan om
talar fördrag från åren 907, 912, 945 och 971). Betecknande nog kunna 
dessa främst karaktäriseras som handelsfördrag (jfr W. Kljutschewskij, 
Geschichte Russlands, s. 154). Det är sedan länge känt, att en mängd av 
de namn, som nämnas på »rasernas» sida i traktaterna äro av nordiskt, en
kannerligen svenskt ursprung. Som F. Braun påpekar, var man i 800—1000- 
talets Sverige i allmänhet säkerligen väl underrättad om Ryssland och dé 
ryska förhållandena (F. Braun, Das historische Russland im nordischen 
Schrifttum des X.—XIV. Jahrhunderts, s. 167). Utan tvivel kände man 
då också till den högtidligt betryggande form, i vilken viktiga handelsför
bindelser och handelsintressen tryggades.

2 Se ovan s. 175, noten.

^Gotländska I övrigt lämnades handeln på Östersjön fri åt gotlänningarna. 
kusten* 1 och vilket överenskommelsen med svearna från omkring år 1000 

Novgorod. medgivit,» Detta Skulle förklara gotlänningarnas lokalt begrän
sade intensiva handelstrafik i det östra Östersjöområdets kust
trakter. Redan före den inre upplösningen i Sverige mot 1000- 
talets slut ha dock säkerligen gotlänningar medelbart genom de 
finska och baltiska folken sökt kontakt med Novgorods rika han- 
delscentrum, resulterande i fördrag mellan Novgorod och »Got
ländska kusten», d. v. s. de av gotlänningarna kommersiellt be
härskade kustområdena på östra Östersjökusten.

Sålunda skulle det också komma sig, att då med 1100-talet 
förhållandet mellan det gamla Sveariket och Novgorod blir rent 
fientligt gotlänningarna, med sin under 1000-talet skickligt förda 
handelspolitik och sin politiska neutralitet gent emot Novgorod, 
stå färdiga att helt övertaga den handelsförmedlande roll, som 
dittills i betydande mån spelats av Sigtuna. 1 2
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Sin största blomstring som centrum för Östersjöhandeln upp
nådde Gotland dock genom de intima förbindelserna med det 
tyska Östersjöområdet, vilka efter 1100-talets mitt med allt större 
makt började göra sig gällande. Det är över Gotland, som det 
tyska inflytandet tränger fram i Östersjöområdet, där tyskarna 
slutligen bliva det ledande handelsfolket, på sina håll även med 
politisk supremati. Då detta tyska inflytande är av den största 
betydelse för Sverige överhuvud och icke minst för utvecklingen 
av det svenska stadsväsendet, är det nödvändigt att i detta sam
manhang något dröja vid detta inflytandes första framträdande 
inom det område, där gotlänningarna efter Sigtunas tillbaka
gång varit det härskande handelsfolket.

Redan tidigt hade tydligen nordiska handelsförbindelser ägt 
rum med de då slaviska hamnortema på södra Östersjökusten. 
Med tyskhetens framträngande över de gamla vendiska områ
dena och anläggandet av en ny, rent tysk östersjöhamn, Lybeck, 
lades grunden tin den nyorientering inom den baltiska handels
politiken, som betecknas av Lybecks framträdande vid 1200- 
talets mitt som de vendiska städernas ledare och slutligen som 
den mäktigaste av hansestädema. Den vendiska handelsplats — 
det senare Olden-Lubeke — som var detta Lybecks föregångare, 
låg vid Schwartaus utflöde i Trave och förstördes år 1138, var
efter greve Adolf av Schauenburg år 1143 i dess omedelbara när
het på platsen för det nuvarande Lybeck, på halvön, lade grun
den till en av en borganläggning skyddad handelsplats, vilken 
samtidigt skulle utgöra den fasta hållpunkten för germanise- 
ringsarbetet i dessa trakter. Efter en kritisk mellanperiod, då 
hertig Henrik Lejonet sökte tvinga den nya stadsanläggningens 
invånare att flytta över till hans på närgränsande, hertigligt om
råde i konkurrenssyfte gjorda anläggning, den s. k. Löwenstadt, 
började år 1158 (eller 1159) återuppbyggandet av Lybeck, som 
under tiden (år 1156) härjats av eld, varvid staden, sedan greve 
Adolf av Schauenburg år 1157 avstått från sin överhöghetsrätt, 
kom under hertigens direkta dominium. Helmold i sin omkring 
år 1170 författade Cronica slavorum uppger, att Henrik Lejonet 
efter Lybecks återuppbyggande — alltså vid pass år 1158 — 
skickade sändebud till »städer och riken i Norden, Danmark,
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Sverige, Norge, Ryssland» och erbjöd dem fred, så att de skulle 
hava fri tillgång till hans stad Lybeck.1 Hertig Henrik upprät
tade även mynt och tull i den nyanlagda staden och arbetade 
tydligen målmedvetet på att göra Lybeck till den södra Östersjö
kustens dominerande handelscentrum, vilket även framgår av 
hans traktat med gotlänningarna år 1161 (eller 1163).1 2 Som 
ovan nämnts, hade gotlänningarna redan före år 1137 avslutit en 
handelstraktat med kejsar Lothar — tydligen i syfte att under 
striderna mellan tyskar och vender kunna ostört driva sin han
del. Med anläggningen av Lybeck som den första tyska öster- 
sjöhamnen och den fortskridande germaniseringen av den södra 
Östersjökusten öppnades för tyskarna ett direkt tillträde till hela 
Östersjöområdet, och därmed ställdes gotlänningarna inför ett 
nytt problem. Redan tillströmningen till de vendiska handels
platserna av nya konkurrenter har tydligen icke försiggått utan 
förvecklingar för gotlänningarna. Dessa förvecklingar kulmi
nerade i misshälligheter av så allvarlig art — blodsutgjutelser 
och dråp — att Henrik Lejonet ansåg sig böra avsluta ett för
drag med gotlänningarna, därmed även förenande syftet att söka 
göra Lybeck till den av gotlänningarna framför alla andra ham
nar frekventerade handelsplatsen vid södra Östersjökusten. 
Traktaten, som avslöts år 1161 eller 1163®, bekräftade de privi
legier, som förlänats gotlänningarna av kejsar Lothar, samt 
fastslog även en del detaljerade bestämmelser till skydd för got
länningarna personligen och deras handel. BL a. skulle de åt
njuta tullfrihet i alla hertigens städer. I gengäld skulle gotlän
ningarna bevilja hertigens undersåtar samma förmåner samt 
uppmanades i privilegiebrevets avslutningsord att ivrigare om
hulda hertigen och hans land samt flitigare besöka hans hamn 
i Lybeck. Beträffande den sistnämnda punkten kunde hertigens 

1 Helmold, ed. Schmeidler, c. 86 (s. 169).
2 Jfr nedan Exkurs III.
2 LUB I, nr 3. Jfr ST I, nr 12. — Om dateringen se ST I, nr 42, not 1, 

D. Schäfer, Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark, Han
sische Geschichte bis 1376, Jena 1879, s. 40, not 1, och K. G. A. Grandin- 
son. Studier i hanseatisk-svensk historia, I, Tiden till 1332, akad. avh., 
JSthlm 1884, s. 5, not 4.



181

anmaning synas tämligen omotiverad, då hän ju endast i ett fåtal 
år varit i besittning av hamnen Lybeck. Möjligen får denna an
maning ses mot bakgrunden av hertig Henriks strid mot greve 
Adolf av Schauenburg och dennes nyanläggning Lybeck, varvid 
gotlänningarna kanske visat sig mindre hågade att ställa sig på 
hertigens sida och uppmuntra hans mera konstlade anläggning 
Löwenstadt. I alla händelser förefaller tydligen icke kommu
nikationen mellan hertigen och gotlänningarna till tiden för pri- 
vilegiebrevets utfärdande ha varit vidare livlig.

I belysning härav är ett tillägg till en i Lybecks statsarkiv för- Henrik Lejo- 
varad officiell 1200-talsavskrift av privilegiebrevet desto märkli-net och 9^ 
gare. Tillägget innehåller en befallning från hertig Henrik thi 
en viss Odelricus att noga tillämpa privilegiebrevets bestämmel
ser beträffande gotlänningarna bland de tyskar, över vilka han 
förordnats att styra. Otvivelaktigt utgör detta ett av hertig Hen
rik gjort tillägg, som funnits å det originaldokument, varifrån 
den senare avskriften skett. Vid detta tillfälle har å 1200-tals- 
vidimationen, tydligen som en avskrivarens förklaring, fogats 
ytterligare ett tillägg, vari det bl. a. heter: »Olricus nomen est 
nuncii Teuthonicorum, quem constituit dominus dux aduocatum 
et iudicem eorum». Tyskarnas »nuntius» eller förhandlingsman 
var sålunda Odelricus eller Olricus, vilken hertigen förordnat 
till deras fogde och domare. Tolkningen av tillägget är i högsta 
grad viktig, då den måste sägas vara grundläggande för frågan 
om uppkomsten av stadssamhället Visby och om det tyska in
flytandet på Gotland överhuvud taget samt därmed även medel
bart för problemet om det begynnande tyska1 inflytandet i Sve
rige.

I allmänhet har detta tillägg tolkats så, att Odelricus av hertig 
Henrik förordnats till fogde och domare över den tyska menig
heten i Visby, varför vi sålunda här skulle få en första antydan 
om uppkomsten av det tyska stadssamhället på Gotland. S. 
Tunberg har nyligen i en undersökning kommit till ett helt av
vikande resultat, enligt vilket den ovannämnde Odelricus i stället

1

J Namnet Visby förekommer icke i privilegiebrevet, som över huvud taget 
icke omtalar förekomsten av nägon stad eller något handelscentrum pä 
Gotland.
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varit fogde för tyskarna i Lybeck.1 Häremot har A. Hofmeister 
opponerat sig och hävdat den gängse meningen.1 2 * I en efterföl
jande exkurs har redogjorts för de argument, som förebragts 
från båda hållen.8

1 S. Tunberg, Visby-Lûbeck. Ett bidrag till de svensk-tyska handels
förbindelsernas äldsta historia, i: Historiska studier tillägnade Ludvig 
Stavenow, Sthlm 1924.

2 A. Hofmeister, Heinrich der Löwe und die Anfänge Wisbys, i: 
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, s. 
XXIII, Lübeck 1926.

8 Se Exkurs HI.
4 Ibid.

Hofmeisters huvudargument är, att det till Gotland översända 
exemplaret av hertig Henriks privilegiebrev förvarades i den av 
tyskarna uppförda Mariakyrkan i Visby och sålunda befann sig 
i tyskt, icke i gotländskt, förvar. Detta kan ju i förstone synas 
som ett kraftigt stöd för den mening, som i Odelricus ser en tysk 
fogde i Visby. Som jag i nyssnämnda exkurs framhållit, var 
emellertid den av tyskar bekostade och år 1225 invigda Maria
kyrkan i Visby blott en utvidgning av en äldre, åtminstone från 
1100-talets slut existerande kyrka. Dennas namn eller karaktär 
veta vi visserligen icke. Efter vad jag på anförda ställe anser 
mig ha uppvisat, har dock menigheten vid Mariakyrkan bestått 
av tuenne församlingar med var sin kyrkoherde, och all anled
ning finnes att antaga, att den ena och äldsta av dessa försam
lingar bestått av gotländska Novgorod farare, handelsdrivande 
skeppare, medan senare tillkommit tyska gäster, ursprungligen 
över Lybeck resande köpmän från Westfalen, vilka, tidigast 
kanske rätt löst, varit anslutna som gillesbröder i de gotländska 
Novgorodfaramas tydligtvis efter gillets former organiserade 
sammanslutning, men vilka sedan bildade den betydelsefulla 
korporation, som kallats Visby sällskapet, eller på latin bl. a. 
»universitas mercatorum terram Gotlandie applicantium».4 Vid 
tiden för Henrik Lejonets traktat med gotlänningarna — vilken 
ju närmast har karaktären av ett till dessas förmån utfärdat pri
vilegiebrev —, d. v. s. år 1161 eller 1163, voro gotlänningarna 
helt dominerande inom Östersjöhandeln och då givetvis de got
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ländska Novgorodfarare, vilka tillhörde den församling, som år 
1225 erhöll en ny kyrka, Mariakyrkan. Med tiden skedde dock 
en stark förtyskning även av denna sammanslutning, vilket just 
vid sagda år, 1225, synes ha kommit till uttryck i en viss got
ländsk opposition — kanske icke minst emot ett inom Visbysäll- 
skapet nu starkt framträdande lybskt inflytande.1 Härmed för
klaras också, att det till Gotland överskickade exemplaret av her
tig Henriks privilegiebrev kommit att genom en helt naturlig 
»succession» övergå från det ursprungligen rent gotländska 
(möjligen redan då med westfaliska köpmansgäster samarbe
tande) Novgorodfararegillet till dess med tiden förtyskade av
läggare, där de forna tyska gästernas inslag i sammanslutningen 
utvecklats till en dominerande tysk församlingshälft med den av 
tyskarna byggda Mariakyrkan likväl fortfarande som den ge
mensamma församlingskyrkan.

* Se Exkurs III.

Göra vi en sammanfattning av orsakerna till Sigtunas tillbaka- Sammanfatt- 
gång som Sveaväldets andliga och kommersiella centrum, vilken ona~ 
tillbakagång synes mig tydligt utpräglad redan under 1100-talets kerM tl11 Slg~ 
förra hälft, kunna de alltså sägas vara följande. Efter upp- na ” g nff' 
komsten, troligen omkring år 1100, av nya biskopssäten i Mälar
dalen — Tuna (Eskilstuna), Västerås och Strängnäs — upphör 
Sigtuna att vara denna bygds andliga centrum. Avtagandet av 
handeln med Västeuropa, tidigare delvis förmedlad genom fri
serna, betecknar ett betydande avbräck i Sigtunas ställning som 
handelsmetropol. Denna handel och Sigtunas ställning som 
handelscentrum överhuvud hade sin förutsättning i transito- 
handeln med Östeuropa, vars centrum i norr var Novgorod. 
Försvårande för Sigtunas förbindelser österut voro de inre, 
politiska stridigheter, som under 1000-talet söndersleto det 
svenska väldet. Av verkligt ödesdiger betydelse för Sigtunas 
vidare utveckling som en internationell handelsplats i Nord
europa var dock det alltmer försämrade förhållandet mellan 
Sveaväldet och Novgorod, vilket slutligen övergick att bli rent 
fientligt. I stället för handelsmännen i Sigtuna blir det nu i 
stället gotlänningarna, som, utnyttjande sin till det svenska 
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riksväldet tämligen fristående ställning, skörda frukterna av de 
handelsförbindelser, vilka sedan långt tillbaka knutits mellan 
Östersjöns olika länder.

Svetväldets Ovan har påpekats, att ungefärligen med 1100-talets ingång 
yttre och inre förhållandet mellan Sveaväldet och Novgorod allt mer får ka- 

ra^ren av ett motsatsförhållande. De företag österut, vilka ut- 
gingo från Sveaväldets hjärtpunkt, Mälardalen, fingo nu tyd
ligen allt som oftast en krigisk karaktär. I det föregående har 
också berörts det stora svenska härnadståg mot Novgorod år 
1142, vilket ryska källor omtala. Säkerligen är det blott en till
fällighet, som gjort, att detta företag bevarats i skriftlig tradi
tion, medan mindre betydande företag av samma slag lämnats 
åt glömskan.

Ännu ödesdigrare för Sverige, icke minst i inrepolitiskt av
seende, blir motsättningen till den nordiska grannen i söder, 
Danmark, med dess inblandning i svensk tronföljdspolitik under 
1100-talet och dess i slutet av samma århundrade skeende fram
växt till ett stormaktsvälde, som nådde sin kulmen vid 1200-talets 
början och med sin inramning av Östersjöområdet från den ven
diska kusten upp till Estland såg i hög grad olycksbådande ut 
för Sverige.

Med 1100-talet framträder på allvar vid Finska viken det 
problem, varmed svensk och rysk statskonst i århundraden 
skulle sysselsätta sig. Samtidigt lägges också grunden till det 
motsatsförhållande mellan svensk och dansk politik, som lika 
länge skulle prägla de politiska förhållandena vid Östersjön. 
Slutligen ses vid slutet av sagda århundrade det tyska inflytande 
börja göra sig märkbart i Norden, vilket med tiden blev skic
kelsedigert och betydde en djup omdaning av de nordiska sam
hällsförhållandena.

Endast genom att följa gången av Sveriges inre och yttre poli
tik under 1100-talets lopp äro vi i stånd att i någon mån kunna 
bedöma den politiska och kommersiella betydelse, som Mälar
dalen kan hava haft vid denna tid, och därmed också att kunna 
bilda oss en uppfattning av de faktorer, som varit avgörande för 
staden Stockholms uppkomst. Jag övergår därför till en om ock 
kort översikt av den rikssvenska utvecklingen under sagda tid.
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I det föregående har redan framhållits, att 1120-talet för Sve
riges vidkommande betecknar en kritisk period, i inrepolitiskt 
avseende karaktäriserad av de tronstrider, som utbröto sedan 
den siste medlemmen av den Stenkilska ätten, Inge d. y., av
lidit — troligen i början av nämnda årtionde. Det har också 
påpekats, att det svenska väldet under samma tid nödgats till 
territoriella inskränkningar i rikets mera periferiska delar, så
lunda beträffande de till Sveriges överhöghet hörande delarna av 
Estland. Likaledes har framhållits den roll, som Danmark ge
nom sin inblandning spelade i dessa inrepolitiska stridigheter i 
Sverige.

Det är den ofta djupt ingripande motsättningen mellan Sve
rige och Danmark, som blir konstituerande för viktiga skeden av 
1100-talets svenska politik. Säkerligen torde det icke vara för
hastat att till detta århundrade förlägga uppkomsten av den 
misstämning mellan de båda länderna, vilken i fortsättningen 
skulle alltmer skärpas. Redan tidens förnämsta danska histo
rieskrivare, Saxo, visar i sitt författarskap en svenskfientlighet, 
som går utöver den partiskhet, som hos honom är förklarlig 
vid skildringen av de dansk-svenska mellanhavandena.

Med Sverker d. ä., vilken uppsteg på tronen något av 1130-5uerfter a. £:s 
talets första år, erhöll Sverige ånyo en inhemsk konung. Sedan regeringstill- 
den danske tronpretendenten Magnus Nilsson och hans parti trSde‘ 
övervunnits, var Sverker tydligen från och med 1140-talet obe
stridd härskare över landet. Som ett uttryck för hans makt
konsolidering har man väl att anse det förut nämnda ledungs- 
tåget år 1142, vilket givetvis betecknar en offensiv utveckling 
österut De torftigt bevarade källorna ge oss tyvärr i övrigt föga 
ledning vid bedömandet av Sverkers maktutveckling i de olika 
landsdelarna och hans förhållande till dessa. I slaget vid Fote- 
vik i Skåne år 1134 stupade på Magnus Nilssons sida en biskop 
Henrik av Sigtuna, vilken i danska källor uppgives hava varit 
fördriven från sitt stift.1 Man har antagit, att detta fördrivande

1 Necrologium Lundense: »Henricus Sictunensis» — se Necrologium 
Lund ense. Lunds domkyrkas nekrologium, utg. av L. W e i b u 11, Lund 1923, 
s. 76. — Roskildekrönikan: »... episcopi... Henricus expulsus de Swethia», 
SMD I, s. 29.
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skett därigenom, att Sverker under 1130-talets första år kommit 
till makten i Svealand, varjämte den troligen samma årtionde 
skedda förflyttningen av biskopssätet från Sigtuna till Uppsala 
ävenledes tolkats till förmån för Sverkers maktinnehav i dessa 
landsdelar, då en dylik biskopsflyttning måste antagas ha skett 
med den världsliga maktens direkta medverkan.1

1 K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveckling, ss. 44—45.
2 Ibid., s. 43.
3 Västgötalagens konungalängd uppger, att han var »Cornubæ sun i ôstræ 

götlanöi».
4 Nydala hörde då ännu till Linköpingsstiftet.

Givetvis föreligger alltid en möjlighet till tolkning i en dylik 
riktning av de magra källuppgifterna. Förbises må dock icke 
heller möjligheten av en djupare motsättning mellan Sverker 
och Uppsverige, en motsättning, som kanske till sist kommit till 
öppet uttryck genom det av Erik Jedvardsson mot Sverker rik
tade uppror, vilket visserligen hypotetiskt antagits men ej kunnat 
bestyrkas genom några källuppgifter. Under Sverkers deltagande 
i tronstriderna har, säger K. B. Westman, landskapspartikularis- 
men nog spelat en viss roll, ehuru kanske ännu mer rivaliteten 
mellan de olika tronpretendenterna och deras meningsfränder, 
vilka antagligen ofta haft ett särskilt stöd i någon viss lands
ända.1 2 3 I den mån en dylik landskapspartikularism kommit till 
uttryck, har den dock, synes det mig, säkerligen varit byggd på 
en mera reell grund än en från gammalt nedärvd motsättning 
mellan de olika landskapens invånare.

Kyrkliga och Om Sverker själv veta vi endast, att han var från Östergöt- 
provinsiella land.8 Hans verksamhet synes också alldeles särskilt ha om- 

motsättmngar. fatfat Götaland, vilket icke minst framgår av Sverkers kyrkliga 
nydaningsarbete. Detta skedde i samråd med Linköpingsbisko- 
pen, i vilkens stift ju Östergötland ingick som en betydande del. 
Då nu för första gången cistercienskloster grundläggas i Sverige 
— i Alvastra och Nydala — skedde det till att börja med i 
Linköpingsstiftet.4 Något senare grundades i Värnhem — alltså 
i Västergötland — ett tredje kloster av cisterciensernas orden. 
Först efter Sverkers död lades av hans son, konung Karl Sver- 
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kersson, grunden till det första cisterciensklostret i Svealand: i 
Viby vid Sigtuna. Redan detta synes tyda på en kyrklig mot
sättning av något slag mellan ett tongivande parti i Uppsverige 
å ena sidan och de kyrkliga maktinnehavarna i Götaland å den 
andra. I senare fallet torde man säkerligen som den förnämsta 
representanten hava att betrakta biskopen i Linköping, vilkens 
stift omfattade en så betydande del av östsverige: Östergötland, 
Småland, Öland och Gotland. Andra omständigheter tala också 
för en kyrklig motsättning. Då Lunds domkyrka år 1145 invig
des, närvoro sålunda av svenska biskopar blott de båda Göta- 
landsbiskoparna, Skarabiskopen och Linköpingsbiskopen, av 
vilka den senare som den förnämligaste åtnjöt hedern att inviga 
det högra sidoaltaret.1

Framför allt synes den kyrkliga motsättningen komma till 
uttryck i det misslyckade försöket att av Sverige skapa en själv
ständig kyrkoprovins under egen ärkebiskop på samma sätt, som 
skett i Norge år 1152, då den påvlige legalen Nikolaus Break- 
spear, kardinalbiskop av Albano, upprättade ärkebiskopsdömet 
Nidaros. Från Norge begav sig legaten, troligen på hösten 1152, 
till Sverige, där ett möte hölls i Linköping. Valet av plats för 
sammankomsten är betecknande: tydligen ville åtminstone Sver
ker och hans kyrkliga parti betrakta Linköping som landets 
kyrkliga centrum vid denna tid. Enligt Saxo hade det varit 
legatens mening att även i Sverige upprätta ett ärkebiskopsäm
bete, men »då svear och götar icke kunde komma överens om, 
vilken stad och person, som voro värdiga detta ämbete, så för
vägrade han de tvistande denna ära och bevärdigade icke dessa 
i religionen ännu okunniga barbarer med den högsta kyrkliga 
utmärkelsen».2

K. B. Westman anser, att denna Saxos uppgift torde vara 
byggd på faktiska förhållanden.8 För min del håller jag för 
troligt, att detta endast i grova drag torde vara fallet. Saxos 
uppgift är tydligen färgad av hans ofta framträdande anti- 
svenska inställning och bär även prägel av bristande informa-

1 Jfr K. B. Westman, a. a., s. 46.
2 Saxo, ed. Olrik-Ræder, s. 389.
3 K. B. Westman, a. a., s. 59.
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tioner på denna punkt. Saxos tal om en motsättning mellan 
svear och götar bottnar tydligen i en allmän föreställning om den 
traditionella, på den olika härstamningen vilande motsättningen 
mellan båda dessa folkstammar. Men bakom detta hans tal lik
som bakom hans uppgift om tvister rörande platsen för det 
tillämnade ärkebiskopssätet finnes dock tydligen en kärna av 
verklighet. Förklaringen till Linköpingsmötets misslyckande har 
Saxo blott i grova drag framställt. I själva verket torde mot
sättningen på mötet särskilt ha framträtt i motsättningen mellan 
ett biskopsstift i Götaland, Linköpings, och ett biskopsstift i Svea
land, Uppsala.

Att motsättningen på Linköpingsmötet framför allt betecknar 
en motsättning av kyrklig art är givet. Den världsliga makten, 
framför allt representerad av konung Sverker själv, kunde ju 
icke hava något emot, att Sverige undandrogs från danskt, kyrk
ligt övervälde. Â andra sidan måste det anses förvånande, att 
just den svenska kyrkan icke kunde ena sig om en sak, upp
rättandet av ett ärkebiskopsdöme, som borde varit både en he
derssak och en fördel för densamma. Förhållandet måste enligt 
min åsikt bottna i kyrkliga motsättningar av mycket djupgå
ende art.
. Jag har redan framfört som min mening, att denna kyrkliga 
motsättning framträtt i en motsättning mellan ett Götalandsstift, 
Linköping, och ett Svealandsstift, Uppsala. Ursprunget till denna 
motsättning torde enligt min åsikt gå tillbaka till den tid före 
tillkomsten av biskopssätet i Uppsala, då Sigtuna ännu var bis
kopsstad. Tidigast var ju Sigtuna det enda uppsvenska biskops
sätet, och härifrån har tydligen missionen icke minst i norr men 
även i öster utgått. Kusttrakterna av Finland och Estland, vilka 
länder nämnas i listan över de svenska biskopsstiften från om
kring år 1120, ha troligen tidigast räknats till Sigtunastiftet. 
Sigtunas handelsförbindelser över Finska viken med Novgorod, 
där en varjagkyrka fanns, ha säkerligen bidragit till stärkandet 
av den helt naturliga uppfattningen, att de nyssnämnda kust
trakterna voro att räkna till Sigtunastiftet. Med Sigtunas tillbaka
gång och gotlänningarnas framträdande som dominerande faktor 
i transitohandeln över Östersjön, har situationen tydligen helt 
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förändrats. Vi ha förut sett, att gotlänningarna bedrivit en syn
nerligen livlig handelstrafik vid Östersjöns östra kustområden, så 
även i Finland. Gotlänningarnas framträngande här har sä
kerligen skett på Sigtunahandelns bekostnad. Gotlänningarna till
hörde sedan gammalt Linköpings biskopsstift, och därmed fick 
detta tydligen vissa intressen i dessa trakter, där gotlänningar 
bedrevo en inkomstbringande handel. Det är inte uteslutet, att 
dessa intressen utvecklades till anspråk från Linköpingsstiftets 
sida på en viss kyrklig överhöghet Över ifrågavarande områden, 
liksom biskopssätet i Linköping måste räkna det som en betydan
de även ekonomisk fördel att till sitt stift räkna det rika Gotland. 
Vissa uppgifter tyda på ett samband mellan Linköpingsstiftet och 
Finland. Sålunda var biskop Karl av Linköping (död 1196) en
ligt Ericus Olai »dux Finlandiæ», d. v. s. jarl av Finland, en upp
gift, som icke torde böra betvivlas. En senare Linköpingsbiskop, 
Bengt, son till Birger jarl till Bjälbo, innehade värdigheten hertig 
av Finland.1 Överhöghetsanspråken från Linköpingsstiftet måste 
givetvis väcka en bestämd opposition från Sigtunastiftets sida, 
vilket ansåg sig vara äldst på platsen. Sedan biskopssätet flyttats 
från Sigtuna till Uppsala, har tydligen Uppsala allt fortfarande 
hävdat det uppsvenska stiftets anspråk på den kyrkliga överhög
heten inom de omtvistade områdena. Den kyrkliga misstäm
ningen i Uppsalastiftet har nog också kunnat bygga på ett i Mä
lardalen förefintligt, av en viss avundsamhet präglat missnöje 
med att utvecklingen gått denna landsdel förbi och att den stora 
handelstrafiken över Östersjön nu förlagts i en sydligare riktning 
över det till Linköpingsstiftet hörande Gotland.

Så synes man enligt min mening böra uppfatta den historiska 
bakgrunden till Linköpingsmötets misslyckande. Närmaste an
ledning till detta torde sålunda vara en skarp motsättning mellan 
Linköpings och Uppsala biskopsstift. När ärkebiskopssätet upp
rättades i Uppsala, skedde detta på sätt och vis under formen av 
en kompromiss: platsen bestämdes definitivt till Uppsala, men 
till den förste innehavaren av det höga, kyrkliga ämbetet utsågs 
en man från Linköpingsstiftet, cisterciensmunken Stefan från 
Alvastra.

1 Se A. Schück, Studier, s. 395, not 1, och P. O. v. Törne, Medeltids
studier, HTfF 1920, s. 11 ff.
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I alla händelser är det tydligt, att vid denna tid och intill Sver
kers vid 1150-talets mitt timade död Sveriges politiska och kyrk
liga medelpunkt varit förlagd till Götaland och alldeles särskilt 
till den del därav, som betecknades av Linköpingsstiftet. För 
visso har den storhandel, vilken i Östersjöområdet bedrevs med 
Gotland som centrum, varit av betydelse även för Östergötland 
— med vilket landskap den gotländska handelsrepubliken stod 
i så livliga kyrkliga förbindelser — därigenom, att stora för
mögenheter skapats inom de mera framstående släkterna och lo
kala handelsplatser — såsom Skänninge — uppblomstrat. Säker
ligen är det ingen tillfällighet, att just östgötalagen har en sär
skild hedersbot, pokkabot, även för »den, som haver stallare och 
stekare och fyratio roddare på egen kost», alltså en verklig stor
man vid sidan av konungen, hertigen (jarlen) och biskopen, 
vilkas män åtnjöto denna hedersbot.1 Det är säkert också ingen 
tillfällighet, att både den Sverkerska ätten och Folkungaätten här
stammade från Östergötland.

1 ÖGL, Drapa B. XIV, § 9: »Nu uarpær dræpin pæs hærra man sum hauær 
stallara ok stekara ok fiuratighi sessa a sialfs sins kost», »pocka bot» om
talas även i andra landskapslagar. Exempelvis VmL, Manhælgis B. XVII, 
nämner 40 markers »pocka bot» blott vid dråp på konungs man. — Jfr S. 
Thunberg, Äldre medeltiden, s. 341.

Om sålunda under Sverker d. ä:s tid Sveriges politiska och 
kulturella medelpunkt kunde anses förlagd till den del av lan
det, som omfattades av Linköpingsstiftet, skulle därav möjligen 
indirekt kunna utläsas, att Mälarbygden denna tid ansågs vara 
av mindre betydelse. Detta åter skulle förutsätta, att Sigtuna 
icke längre spelade den roll, forskningen hittills allmänt antagit. 
Skulle Sigtuna nämligen fortfarande hava varit det rika och 
blomstrande handelscentrum av internationell betydelse, som det 
tidigare utgjort, borde det ju legat i Sverkers intresse att konsoli
dera sin makt häruppe och ägna denna landsända en större 
uppmärksamhet — detta desto mer som här tydligen inom vissa 
kretsar rådde en ovilja mot Sverkers regering, vilken närdes av 
missnöjet över att svearnas urgamla initiativ vid en ny konungs 
hyllande tycktes definitivt satt ur spelet och över att den po
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litiska tyngdpunkten föreföll att för framtiden komma att ligga 
i Götaland.

Det är säkerligen mot bakgrunden av detta uppsvenska miss- Johan Sver- 
nöje med den nya regimen i fråga om konungamaktens utövning, kersson och 
som man har att se mordet på Sverker d. ä:s son Johan. Den 
egentliga källan här liksom för närmare upplysningar om denne 
Johan Sverkersson överhuvud är Saxo. Hans skildring av den 
svenske konungasonen är avgjort antipatiskt hållen. Han om
talar, hurusom Johan, vilken han säger vara en »mycket djärv, 
men föga fin» personlighet, utsatte den till Sverige flyttade 
danske konungen Knut Magnusson för spott och spe genom att 
dikta nidvisor över honom och hans olycka.1 Ytterligare gjorde, 
enligt Saxo, denne Johan sig skyldig till en upprörande hand
ling genom att från en dansk-halländsk storman, herr Karl, röva 
bort dennes hustru och syster, med vilka han plägade köttsligt 
umgänge. Då Johans tilltag uppväckte misshag hos hans fader 
och bland folket, tvangs han omsider att sända de båda kvin
norna åter till deras hem. Emellertid harmades den danske 
konungen Sven över den vanära för det danska landet, som 
Johans illdåd innebar, varför han, enligt Saxo, rustade sig till ett 
hämndkrig mot Sverige.2 Slutligen omtalar Saxo den svenska 
konungasonen ännu en gång, då han utan anförande av när
mare uppgifter omnämner en strid, som utbrutit mellan konung 
Sverker och allmogen, emedan bönderna dräpt hans son Johan, 
under det att denne talade till dem på tinget.8

1 Saxo, ed. Olrik-Ræder, s. 381. 8 Ibid., s. 388. 8 Ibid., s. 390.

Den skildring, som Saxo här givit av den svenske konunga
sonen, måste givetvis upptagas med en viss försiktighet med 
tanke på Saxos partiska syn på de dansksvenska kontroverserna. 
Att Johans kvinnorov av den svenska allmogen bedömts fram
för allt ur etisk synpunkt torde vara tvivelaktigt. Man levde 
ännu i en hårdhänt tid med tämligen grova seder, och det mo
raliska tillståndet bland allmogen själv lämnade ofta åtskilligt 
övrigt att önska, om man får döma av samtidiga vittnesbörd. Saxo 
påstår heller icke, att Johans bråddöd stått i direkt samman
hang med hans kvinnorov. Mera avgörande för folkmeningen 
måste givetvis den omständigheten sägas vara, att Johans dåd
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kunde utsätta riket för risken av krigiska förvecklingar, varun
der allmogen hade att lida. Om redan förut på sina håll bland 
denna allmoge anledningar till missnöje med Johan förefunnits, 
kunde dock en dylik omständighet rätt naturligt ha kommit detta 
missnöje att slå ut i full låga.

Tyvärr finns det på grund av källornas tystnad mycket ringa 
möjlighet att verifiera Saxos uppgifter om denne Johan. Emel
lertid har på senare tid genom F. Westling framdragits en källa, 
som kastar åtminstone någon belysning över den svenske ko
nungasonen.1 Det är en ännu i Linköpings domkyrka befintlig 
gravsten, vars inskrift alldeles givet åsyftar Sverker d. ä:s son 
Johan. Inskriften å gravstenen, som uppmärksammats redan av 
Messenius men senare fallit i glömska, har haft lydelsen:

1 F. Westling, Gravstenen över Sverker den äldres son Johan, HT 1923,
s. 286 ff. — Jfr K. A. H ä r j e. Ännu en gång gravstenen över Sverker den 
äldres son Johan, HT 1924, s. 187 ff. Båda förff. ha, efter Messenius, oriktigt 
»pacatorum» för »paganorum» och »jaces» för »manes». — I en uppsats i 
Dagens Nyheter 1926 */», nr 30, betitlad »Före Stockholm», har jag föreslagit 
konjekturen paganorum för »pacatorum» och samtidigt anfört, att pro» 
fessor Tunberg kommit till samma uppfattning. Jfr även N. Ahnlund, 
»Jon jarl», Svenska Dagbladet 1926 18/s, nr 220 och Dens., Jon jarl, i: 
Svensk sägen och hävd, Sthlm 1928, s. 149 ff. Betr, inskriptionens text se 
även hdskr. F. I. 4: b., KB, »Grafstenar ritade af Leitz och Brenner 1669 
och 1670», fol. 134, där texten har »pacatorum» men »manes» i stället för 
»jaces».

3 »Här vilar du dina lemmar i graven, store hertig Johan, hedningarnas
skräck och svenskarnas sköld».

Hic paganorum terror clipeusque Svecorum 
intumulate manes membris dux magne Johannes.8

Johan kallas sålunda i den latinska inskriften »dux», varmed 
i allmänhet titeln »hertig» återgives. Då hertigvärdigheten först 
långt senare infördes i Sverige, men å andra sidan den svenska 
titeln jarl i latinska urkunder återgives med »dux», är det tyd
ligt, att inskriptionen anger, att Johan varit beklädd med jarl- 
värdigheten. Detta överensstämmer också väl med inskriftens 
uppgift, att Johan varit »hedningarnas skräck och svenskarnas 
sköld». Han har med andra ord näst konungen handhaft den 1 * 3 * 
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högsta militära makten och även företagit ledungsfärder mot 
»hedningarna», d. v. s. rimligtvis österut. Man erinras här om 
det förut omnämnda svenska ledungsföretaget i denna riktning 
år 1142.

I en av mig nyss citerad uppsats1 har jag sökt identifiera Lin- 
köpingsvårdens jarl Johan med den Johan eller »Jon jarl», som 
Erikskrönikan omnämner vid skildringen av de piratöverfall i 
Mälaren, vilka skulle ha förorsakat befästandet av Mälarutlop- 
pet — en namnkombination, som ju gjorts redan av Olaus Petri.2 
Den bristande överensstämmelsen mellan Saxos och Erikskröni- 
kans uppgifter om jarlen Johan har jag i anförda uppsats sökt 
tolka så, att jarlen Johan Sverkersson »vid något tillfälle blivit 
dräpt, eventuellt i den trakt, Erikskrönikan anger, sedan han 
varit ute i ledung mot hedningarna i österled». Erikskrönikans 
uppgift om detta dråp skulle åter hava »kombinerats med lokala 
sägner om strider i Mälaren, vilket gått desto lättare, som Jon 
jarl själv varit ute i långvariga strider mot dessa». Detta skulle 
också kunna förklara sägnens anknytning till namnet Estbröte 
(Estböte).8 Även A. Schück har biträtt den meningen, att Eriks
krönikans Jon jarl troligen är identisk med Sverker d. ä:s son 
Johan.4 Mot denna identifiering har N. Ahnlund invänt, att 
även vid jämkningar av Saxos och Erikskrönikans uppgifter en 
alltför stor skiljaktighet föreligger mellan båda dessa källor, 
varför de icke gärna kunna åsyfta samma person.8 Ahnlund 
förlägger i stället dråpet på Erikskrönikans Jon jarl till året 
1206 i anslutning till en tilläggsanteckning i en handskrift av 
Ericus Olais krönika, vilken framvisar detta årtal.8

1 Se s. 192, not 1. 2 Se s. 13. 8 Jfr Exkurs VI.
4 A. Schück, Studier, s. 394.
8 N. Ahnlund, ovan s. 192, not 1, citerade uppsats, samt samme förf., Svensk 

sägen och hävd, s. 153 ff. 6 Se ovan s. 11.
13 G. Bolin

Till förtydligande och delvis korrigering av min förut fram
ställda mening i denna fråga vill jag anföra följande. Om Saxos 
uppgift är riktig, att Sverker d. ä:s son Johan ihjälslagits av 
svensk allmoge i en tingsförsamling, kan denna Johan självfallet 
icke vara identisk med Erikskrönikans Jon jarl, vilkens död 
skedde under helt andra omständigheter. Emellertid synes det 
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mig icke uteslutet, att Erikskrönikans författare i sin framställ« 
ning sammanblandat tvenne helt olika personer. Han kan blott 
hava hört omtalas en Jon jarl, vilken ihjälslagits någonstädes i 
Mälartrakten, eventuellt efter återkomsten från en ledungsfärd. 
Denna jarl Johan, vilken icke varit någon annan än Sverker d. ä:s 
son, har han utan vidare sammanställt med en av huvudperso
nerna, en jarl, i någon folklig visa, lokaliserad till trakten av 
Askanäs och Hundhammar, och ansett berättelserna gälla en och 
samma person.1 Eller också avser Erikskrönikans framställning 
verkligen en jarl, vilken burit samma namn som jarlen Johan, 
Sverker d. ä:s son. Det senare är tydligen Ahnlunds mening, 
ehuru han medger svårigheten att vid tiden omkring år 1200 
finna plats för en Jon jarl, om vilken källorna i övrigt tiga.1 2 3 Svå
righeten är desto större som det år 1206, då Jon jarl enligt Ahn- 
lund skulle ha dräpts, verkligen fanns en jarl med namnet Johan, 
nämligen konung Sverker d. y:s femårige son, vilken redan som 
ettårig beklätts med jarlvärdigheten. Ahnlund framhåller också, 
att om år 1206 »plundrande ester» kunnat tränga fram till Ekerön, 
måste detta ge vid handen, att någon Mälarinloppet behärskande 
fästningsanläggning då ännu ej existerat vid Stockholm? Då det 
enligt Martin Olssons ingående undersökning4 synes mig oveder*  
sägligt, att den äldsta delen av den stockholmska befästnings- 
anläggningen med kärntornet — det senare s. k. tornet »Tre 
kronor» — tillkommit redan vid 1100-talets slut eller senast om
kring år 1200, synes mig Ahnlunds argumentering icke heller på 
denna punkt övertygande.

1 Om denna trakt som ett gammalt jarldöme se även nedan s. 195, not 3.
’ N. Ahnlund, Svensk sägen och hävd, s. 160.
3 Ibid., s. 162 f.
4 Se ovan s. 50 och not 2. Jfr även nedan s. 215.

Icke desto mindre föreligger alltid möjligheten av en historisk 
kärna i Erikskrönikans romantiska berättelse om Jon jarl. Men 
då denna personlighet icke kan till tiden placeras under 1100-, 
talets senare decennier, då jarlvärdighetens innehavare äro oss 
bekanta, och än mindre i den följande tidsrymden, måste denna 
jarl, om han haft historisk existens, hava levat under en tid. 
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som säkerligen ligger före, kanske långt före, 1100-talets mitt.1 
Redan Erikskrönikans »Estaskär», som dock icke givit krönike- 
författaren några idéassociationer (han låter ju angriparna vara 
kareler), kunde tänkas antyda, att krigiska tilldragelser tidigare 
förekommit i dessa trakter. Adam av Bremen berättar om de 
piratanfall, som in i Mälaren riktades särskilt mot det rika Birka. 
Det är i detta sammanhang betecknande, att det av Erikskrönikan 
omtalade sjörövaranfallet skedde på huvudleden till Birka öster- 
ifrån — i närmaste grannskap av Björköfjärden med Björkö och 
Birka.2 Intet synes mig hindra, att den folkliga diktning, som 
tydligen legat till grund för Erikskrönikans framställning på nu 
avhandlade punkt, byggt vidare på traditionen om en historisk 
tilldragelse, vilken ägt rum redan under vikingatid.9

1 R. Pipping, Kommentar till Erikskrönikan, s. 264, framhåller även möj
ligheten av att traditionen är äldre.

2 Ja, i ett par, visserligen sena handskrifter av Erikskrönikan (ed. Pipping, 
s. 29, v. 504) har slutakten i Jon jarls drama t. o. m. förlagts ännu längre 
västerut, från >eesta skär» till »toffta», med vilken senare lokalitet tydligen 
åsyftas det gamla medeltidsgodset Tofta på Adelsöns västra sida, utanför 
vilken även ligga de s. k. Tofta holmar.

8 Både Askanäs på Ekerön och det mitt över sundet i Södertörn belägna 
Hundhammar voro tydligen av ålder betydande gods i denna trakt. Sålunda 
kallades Ekerö socken tidvis även Askanäs*  socken efter Askanäs, beläget i 
närheten av kyrkan, vilken möjligen uppförts vid en hednisk kultplats (Ekerö 
prästgård kallades fordom Torslunda enligt en karta från år 1783 av A. U. 
Berndes i Lantmäteristyrelsens arkiv, A. Stockholms län, 23: Ekerö socken 
181). Om Hundhammar åter är det bekant, att det varit ett gammalt Folk*  
ungagods. Osannolikt är icke, att det kommit i Folkungarnas ägo genom 
deras innehav av jarlvardigheten. Tydligen har denna trakt, genom vilken 
gick en viktig farled framför allt till Birka men även till andra orter i Mäla
ren, varit en betydelsefull del av Roden, som ju lydde omedelbart under 
jarlen och i denna trakt av allt att döma sträckte sig över både Ekeröa och 
det mitt emot liggande strandområdet av Södertörns fastland. Ekerön räk
nades en tid till Södermanlands och Strängnäs*  stift, medan ännu i dag, som 
påpekas av Styffe (Skandinavien under unionstiden, s. 288, not 2), en skogs
trakt vid Bockholmssätra, söder om sundet i Södermanland och Svartlösa 
härad, hör till det uppländska Ekerö. Då Roden ursprungligen i judiciellt 
avseende icke hörde till vare sig Upplands eller Södermanlands folkland, kan 
detta förklara, att området vid sundet mellan Ekerön och Södertörn, vilket 
längre fram i tiden i olika delar ansetts tillhöra Uppland och Södermanland, 
i sin helhet av någon anledning kommit till Strängnäs’ stift. — Genom Bot-
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I den mån infall i Mälaren av östbaltiska pirater enligt Eriks*  
krönikans framställning skulle ha nödvändiggjort Mälarinloppets 
befästande, måste dock, enligt vad jag härmed tror mig hava 
ådagalagt, episoden om Jon jarl avföras ur diskussionen, då denna 
tilldragelse, om berättelsen över huvud återspeglar en historisk 
verklighet, måste enligt mitt förmenande ligga så långt tillbaka 
i tiden, att den icke kan hava utövat något inflytande på till
komsten ens så tidigt som omkring år 1200 av ett permanent 
befästningsverk på Stockholms nuvarande plats.

Däremot finnes ingen direkt anledning att betvivla Saxos upp
gift, att Johan, Sverker d. ä:s son, blivit dräpt under en tings- 
sammankomst, då ju andra omständigheter tyda på en motsätt
ning mellan konung Sverker och hans parti å ena sidan samt ett 
visst oppositionsparti å den andra. Sverkers egen våldsamma död 
vittnar ju tydligt om denna motsättning. Att denna opposition 
mot konung Sverker haft sitt förnämsta säte i Svealand före-

vidslegenden kunna vi möjligen läsa oss till namnet pâ en jarl, som haft sina 
domäner just i nu avhandlade trakt Legenden berättar nämligen, att den 
helige Botvids döda kropp fördes itill den kyrka i Säby, som först helgats åt 
S:t Alban och som en förnäm och minnesvärd man vid namn Hermund 
grundat på sitt fäderneärvda gods». Som A. Lindhagen påvisat (Vallen- 
tuna-kalendariets helgonlängd, i: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteks
väsen, årg. IX, 1922, Uppsala o. Sthlm 1922, s. 81), är sagda Säby med viss
het icke Säby i Oppunda härad, som hittills antagits (väl efter SRS II: 1, s. 381), 
utan Säby i Svartlösa härad. Ytterligare kan anföras, att i Statens historiska 
museum finnes bevarad en gravsten, som kommit dit från Ekerö kyrka och 
som längs övre kanten bär en latinsk runskrift, lydande: »Ingeborg filia 
Ermundi jacet hic», d. v. s. »Ingeborg, Ermunds dotter, vilar här» (jfr H. 
Hildebrand, Sveriges medeltid, III, s. 467). Gravstenen är i övrigt blott för
sedd med ett kors, krönt av en krona, utvisande den avlidnas förnämliga 
härkomst. Det torde icke vara obefogat att sätta gravskriftens Ermund 
a förbindelse med Botvidslegendens Hermund, vilken där anges som en 
förnäm man. Denne Ermunds eller Hermunds domäner synas sålunda ha 
sträckt sig både söder (Säby) och norr (Ekerön) om sundet i den trakt, där 
Jon jarl-episoden utspelats, och det föreligger en viss sannolikhet för, att den 
förnäme Ermund just såsom jarl innehaft dessa domäner, åtminstone vid 
1100-talets början, till vilken tid man plägat förlägga Botvids död (om Bot- 
vidslegenden se även Toni Schmid, Eskil, Botvid och David, i: Scandia, 
IV, 1931, s. 107 ff. Förf, påpekar bl. a., att »Botvidslegenden gör ett ålder
domligare intryck än de flesta andra svenska legenderna»).
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faller ganska sannolikt efter vad här ovan visats rörande befint
liga motsättningar härvidlag och bestyrkes av den följande ut
vecklingen, av vilken otvetydigt framgår, att det Erikska partiet 
varit förankrat i Uppsverige. Gravstenen över Sverker d. ä:s son 
Johan i Linköpings domkyrka vittnar om att Johan, som var jarl, 
d. v. s. vid denna tid säkerligen Sveriges riksjarl, haft att utåt 
värna det svenska riket — tydligen även mot de hedniska folk
stammar, kanske framför allt ester och kareler, vilka då stodo 
under ett starkt tryck av den novgorodska stormakten och där
igenom utgjorde en utomordentlig fara för de svenska intressena 
österut. Det finnes intet som motsäger antagandet, att det varit 
efter återkomsten från en dylik ledungsfärd som jarlen Johan 
blivit dräpt efter en hetsig sammanstötning med allmogen. Den 
omedelbara anledningen kan i så fall ha varit en tvist om krigs
bytets fördelning, vilken kommit det länge rådande missnöjet 
med det Sverkerska regeringsväldet att slå ut i full låga. Säker
ligen har det uppsvenska oppositionspartiet samlat sig kring en 
ledande personlighet, och i denna ha vi sannolikt, enligt min me
ning, att redan nu se Erik Jedvardsson.

Om denne har förts en livlig historisk diskussion. Samtidiga Erik Jed- 
källuppgifter saknas, praktiskt taget, fullständigt, och vid re- vardsson. 
konstruktionen av det historiska skede, som skulle ha betecknats 
av Eriks kortvariga utövande av konungamakten, är forskningen 
till stor del hänvisad till hypoteser, byggande på senare torftiga 
källupplysningar och det i nu föreliggande form likaledes sena 
hagiografiska bidrag till Eriks levnad, vilket betecknas av S:t 
Erikslegenden. Som historisk källa är denna visserligen av tvi
velaktigt värde, då den företer samma schablonmässiga upplägg
ning som de flesta övriga alster i denna litterära genre. Då man 
velat helt förneka möjligheten av en historisk verklighet bakom 
vissa av Erikslegendens uppgifter, synes man mig med K. B.
Westman ha gått alltför långt i kritiken.1 Visserligen delar Eriks- 
legenden med övriga >vitæ> egenskapen av att framför allt hava 
tillkommit i religiöst uppbyggande syfte. Framställningen har 
naturligtvis också tillrättalagts i detta syfte. Sålunda hava gi- 

1 K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveckling, s. 86 ff.



198

vetvis för den biograferade huvudpersonen ofördelaktiga om
ständigheter förbigåtts eller omtolkats i förskönande riktning, 
medan å andra sidan de fördelaktigare ytterligare framhävts och 
givits en dominerande plats. En viss kärna av historisk realitet 
måste dock legenden från början hava innehållit, skönjbar ännu i 
den litterära form, vari den nu föreligger. Som K. B. West
man framhåller, har kritiken förbisett ett faktum, som här är av
görande, nämligen att Erik den helige var konung och att hans 
namn »generationer igenom var ett samlingstecken för ett mäk
tigt parti, ungefär som i Norge Sverres för birkebenarna».1 Tun- 
berg har också påpekat, att ett kalendarium (från Vallentuna 
kyrka) utvisar, att Erik Jedvardsson redan vid 1100-talets slut, 
ett par årtionden efter sin död, dyrkades som helgon, och att vid 
denna tid ännu levde anhöriga till Erik liksom säkerligen flera 
av hans samtida, vilka väl icke varit helt främmande för »den 
tradition, som på folkets läppar började förknippas med helgon
konungens minne».2 Otvivelaktigt har också redan vid denna tid 
en viss litterär tradition om Erik den helige börjat utbildas, vilken, 
möjligen med vissa retuscheringar, vi ha tillgänglig i den nu före
liggande S:t Erikslegenden. Det hade varit ett alltför grovt brott 
mot den historiska sanningen, om denna utformats som en ren 
fantasiprodukt, och även betytt en diplomatisk oklokhet med 
tanke på inställningen till det Sverkerska partiet, vilket säkerligen 
skulle hava reagerat mot en dylik framställning av den Erikska 
dynastiens grundläggare.

1 A. a., s. 87. * S. Tunberg, Äldre medeltiden, s. 49.
3 Eller möjligen knappt tio år. Uttrycken i Erikslegendens såväl latinska 

version, »currente igitur anno decimo regni Illustris Regis nostri» (SRS II: 1, 
s. 274), och svenska versionen, »nu tå tyende åhrett hans Rijkes inne war» 
(ibid., s. 275) samt »a tionda are hans Konungx rike» (ibid., s. 320) synas ge 
vid handen, att Erik påbörjat sitt tionde regeringsår.

Största svårigheten vid ett försök att förena legendens fram
ställning med det, visserligen obetydliga, som vi veta om de då
varande tidsförhållandena, är tillrättaläggandet av kronologien i 
fråga om Erik Jedvardssons levnad. Enligt legenden skulle han 
ha regerat som konung i tio år till sin död den 18 maj 1160.8 
Men från annat håll veta vi, att Sverker d. ä. ännu vid 1150- 
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talets mitt betraktats som konung av Sverige — enligt traditionen 
skulle han ha mördats av en sin tjänare på vägen till julottan, 
möjligen året 1156.1 Erik Jedvardssons regeringstid skulle då 
spänna över en synnerligen kort tidrymd, omfattande kanske 
knappa tre och ett halvt år. Man har betvivlat, att konung Erik 
inom denna korta tid kunnat medhinna allt det, som en senare 
tradition tillägger honom: kyrkobyggnad, lagstiftningsarbete, 
korståg etc. Särskilt har det anmärkts, att Eriks insats i lagstift*  
ningsarbetet icke kunnat bli så ingripande, som legendens orda
lag tyckas antyda. Man har ansett, att berättelsen även på denna 
punkt arbetar efter legendlitteraturens vanliga formelaktiga 
schema.

Försök ha också gjorts att förena de motstridiga uppgifterna 
genom antagandet, att en upprorsrörelse drivit fram Erik Jed- 
vardsson till konung i Uppsverige, varefter han efter Sverkers död 
skulle blivit konung över hela landet. Som förut påpekats, ge ju 
källorna intet direkt stöd åt en dylik hypotes. Â andra sidan kan 
bakom legendens framställning ligga en omdiktad verklighet. 
En viss motsättning har tydligen förefunnits mellan Sverker å ena 
sidan och Uppsverige (eller ett mäktigt uppsvenskt parti) å den 
andra? Dråpet, enligt Saxos uppgift, på jarlen Johan, Sverkers 
son, å en tingsförsamling år också en betydelsefull omständighet. 
Det förefaller naturligast att förlägga skådeplatsen för detta dråp 
till Uppsverige och se detsamma i belysning av den nyss påpe
kade motsättningen. Här skulle då kunna föreligga en möjlighet 
att med dessa händelser kombinera det första framträdandet av 
Erik Jedvardsson. Denne kan egenmäktigt av den uppsvenska 
allmogen hava utsetts till jarl i stället för den dräpte jarlen Johan 
Sverkersson. Jarlen såsom riksjarl har antagligen redan vid 
denna tid betraktats såsom ett slags »vicekonung» eller »kron
prins». Det är ju betecknande, att Sverker d. y. år 1202 beklädde 
sin blott ettårige son Johan med jarlvärdigheten. Om detta Erik 
Jedvardssons egenmäktiga insättande i denna värdighet skett 
exempelvis hösten 1150, skulle Erik sålunda i anslutning till le-

1 Ett pävebrev till konung S (verker) är daterat den 28 november 1154 
(ST I, nr 38).

2 Jfr ovan s. 186 ff.
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genden hava »regerat» i nära tio år, därav visserligen de första 
åren blott som en oppositionell riksjarl — ett usurperande av 
värdigheten, som givetvis ytterligare måste hava tillspetsat för*  
hållandet till konung Sverker.1

Beträffande legendens uppgift om Eriks lagstiftningsarbete kan 
denna återgå på en omtolkad faktisk omständighet sådan som 
den, att Erik (och möjligen hans fader?) varit uppländsk, d. v. s. 
väl närmast Tiundalands, det förnämsta uppländska folklandets, 
lagman. Lagmännen synas även ha varit folklandets eller land
skapens nuilitära ledare2, och de förnämligare av dem ha tydligen 
räknats till rikets stormän.8

Eriks korståg Även legendens uppgift om Eriks korståg till Finland inne- 
tiii Finland, håller i sig intet osannolikt. Som K. B. Westman framhållit, ger 

ett påvebrev av (troligen) år 11714 en indirekt bekräftelse på ett 
dylikt tåg genom sitt framhållande av finnarnas vacklande

1 I anslutning till Saxos framställning har man antagit, att dråpet på jarlen 
Johan, Sverker d. ä:s son, skett något av de första åren på 1150-talet. Då 
Saxos kronologi för denna tid är rätt osäker, kan dråpet dock ha skett exem
pelvis redan hösten 1150. — Det vore frestande att här till jämförelse fram
draga Erikskrönikans uppgift om Jon jarl, som »ther vte haffde warit nyo 
aar / swa at han aldrig mällom hema war> (EK vv. 492—493). Om överhuvud 
taget någon historisk verklighet ligger bakom denna krönikans möjligen till 
folkliga ballader återgående framställning, förefaller det föga sannolikt, att 
en svensk riksjarl vid denna tid varit borta från riket i hela nio år. Har i 
krönikans berättelse en kontamination skett mellan olika personligheter, 
varav en varit jarlen Johan Sverkersson, Sverker d. ä:s son, kunde man möj
ligen hypotetiskt tänka sig, att urkällan haft en uppgift om att denne jarl 
utövat jarlämbetet i nio år, därtill utsedd år 1141 och med det bekanta 
ledungståget år 1142 som första härfärd. Erikskrönikan bygger dock här 
troligen på reminiscenser från folklig diktning, varför bruket av niotalet vid 
årsuppgiften torde vara rent formelaktigt. Om niotalet se bl. a. J. Grimm, 
Deutsche Rechtsaltertümer, I, Lpz. 1922, s. 295 ff., »Neunzahl», och E. 
Mogk, »Neunzahl», i: J. Hoops, Reallexikon der Germanischen Altertums
kunde, HI.

8 I ett brev d. 26 mars 1322 till Södermanlands invånare (SD 2328) bjuder 
drotsen Knut Jonsson å konungens vägnar södermanlänningarna att i drot- 
sens frånvaro endast lyda lagmannen, om uppbud till landets försvar skulle 
behövas.

8 Att döma av ett rättsstadgande i ÖGL, Drapa B. XIV, § 3, där lagman
nens bryte kommer efter konungens, jarlens och biskopens.

* ST I, nr 46.
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kristna tro, vars omfattande av dem stod i direkt förhållande till 
den hjälp, som finnarna kunde ha att påräkna från Sverige.1 
Även andra omständigheter skulle kunna tyda på att med mili
tära maktmedel tryggade kolonisationsföretag i pacificerande och 
missionerande syfte vid denna tid eller något tidigare ägt rum 
på olika håll i Finland.

1 K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveckling, s. 94.
’ C. G. Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 413 o. not 4; jfr ibid., 

s. 409 f. (not 3). — Ett brev av den 23 juni 1316 (SD 2060 o. Registr. eccle- 
siæ aboensis nr 22) omnämner en ort »Kalenngiatekt», tydligen en kolonisa* 
tion frän Kaland.

5 Jfr HTfF 1916, s. 199.
4 Då den föreliggande litteraturen är så gott som uteslutande finskspråkig, 

har det tyvärr icke varit mig möjligt att taga närmare kännedom om den* 
samma. — Jfr HTfF 1918, s. 230 och 1919, ss. 232—233.

4 Enligt V. Voionmaa; jfr HTfF 1924, s. 161.
6 Se S. Tunberg, Stora Kopparbergets historia I, s. 34 ff. och där 

anförd litteratur (L. Delisle, Histoire littéraire de la France, 30, Paris
1888, s. 352 ff.; H. Felder, Geschichte der wissenschaftlichen Studien
im Franciskanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts, Freiburg im 
Breisgau 1904, s. 248 ff., och A. Schönbach, Des Bartholomæus Anglicus

Ett område i sydvästra Finland är härvid av stort intresse, Kaland. 
nämligen Kaland, omfattande skärgården och kustlandet i trakten 
av nuvarande Nystad, tidigare tydligen av större utsträckning, 
under senare medeltid begränsad till Kalands eller Vemo härad.1 2 * 
Ännu Mikael Agricola brukar ordet »Kaland» som beteckning på 
en av de trakter i sydvästra Finland, där på hans tid en svensk 
befolkning existerade.8 Enligt nyare finländska forskningar 
torde dessa trakter ha spelat en viktig roll vid utbildandet av 
Kalevaladiktema.4 * 6 * Av de för Finland tydligen kännetecknande 
bygdekyrkoma, vilka synas leda sitt ursprung till den första 
kristna tiden, äro de i Kaland (och nejden norr om Åbo) bland 
de äldsta.®

Att detta Kaland en gång varit av en särskild betydelse, skulle 
möjligen också kunna framgå av en källa, som i detta samman
hang hittills ej uppmärksammats. Det är det av den engelska 
minoritmunken Bartholomceus Anglicus författade encyklope- 
diska arbetet »De proprietatibus rerum».8 Enligt senaste forsk- 
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ningar har Bartholomæus de första åren av 1200-talet, kanske 
redan vid 1100-talets slut, vistats i Bremen, varifrån han kunnat 
införskaffa sig goda uppgifter bl. a. om Norden.1 Hans död har sä
kerligen inträffat kort efter år 1235, och hans nyssnämnda arbete 
torde ha tillkommit i början av 1230-talet.a Bartholomæus har 
i sitt verk även en i olika kapitel fördelad beskrivning av Nor
dens länder. Härvid är blott att ihågkomma, att han i anslutning 
till äldre och länge gängse åskådning gick ut ifrån en kartbild, 
som åt de nordiska länderna ger en i stort sett västlig-östlig ut
sträckning. Sverige (Suecia) låter han sålunda begränsas i norr 
ay Norge (Noricorum prerupta et populos a septentrione) .* Om 
det senare landet säger han på annat ställe (kap. 105: »De Nor
wegian), att det i söder begränsas av Danmark och Götaland (a 
meridie Dacie et Gothie finibus terminatur)4, vilket senare land 
(Gothia) enligt Bartholomæus numera är identiskt med Sverige 
(Suecia).8 Medan Bartholomæus om Sveriges gräns österut blott 
säger, att »det har Baltiska havet i öster», uppger han om Norge, 
att det i öster har Galacia.6 Om Finland (Winlandia) åter heter 
det, att det är beläget »invid Norges bergstrakter åt öster».®

Bartholomæus tänker sig ju en utsträckning av Norge i västlig
östlig riktning, och han låter likaså Norge vara det nordligaste av 
nyssnämnda länder. Då Norge enligt Bartholomæus i öster har 
»Galacia» och Finland, måste sålunda dessa länder även i för
hållande till Sverige ligga österut. Galacia^ och Finland ligga 
tydligen i omedelbar närhet av varandra.

Men vad är då detta Galacia? Enligt min mening ha vi här att 
göra med en korrumperad latinsk form för Galandia, återgivande 
ett svenskt Galand, senare Kaland, efter på finsk botten sedvanlig 
ljudövergång g > k. Om så skulle förhålla sig, kastas härmed en

Beschreibung Deutschlands gegen 1240, i: Mitteilungen des Instituts für Öster
reichische Geschichtsforschung, 27, Innsbruck 1906, s. 54 ff.) — Tunberg har 
i annat syfte för första gängen hänvisat till Bartholomæus An^licus*  arbete 
(jfr nedan s. 209).

1 Se H. Lübbing, Zur Biographie des Bartholomæus Anglicus, i Fran
ziskanische Studien, 1925, 12. Jahrg., ss. 254—257.

2 Lübbing, a. a^ s. 257. 8 Tunberg, a. a., s. 40. 4 Ibid., s. 39.
5 Ibid., resp. ss. 41, 39. 6 Ibid., s. 42.
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plötslig belysning över ett namn i vår äldre medeltidshistoria, 
som hittills förefallit gåtfullt och trotsat alla tolkningsförsök.

I en latinsk annalhandskrift från 1300-talets början1 omtalas UlfduxG&iia. 
bland Erik den heliges släkt på mödernet en Ulf dux Galla, enligt 
annalanteckningen Eriks morbroder. Släktuppgifterna här torde 
böra upptagas med försiktighet.1 2 * * * * * 8 En Ulf dux nämnes i trenne 
diplom vid 1160-talets mitt.8 Som denne var i konung Karl Sver- 
kerssons, det mot Erikarna fientliga partiets tjänst, har man dock 
ansett, att denne jarl Ulf icke kunnat vara identisk med den i 
nyssnämnda annalanteckningar upptagne »Ulf dux Galla», vilken, 
om han varit Erik den heliges morbroder, vid denna tid, 1160- 
talets mitt, dessutom ansetts vara vid väl hög ålder — över 80 
år gammal — för att kunna utöva jarlämbetet*  Släktskapsfrågan 
må emellertid här lämnas å sido. Beträffande tolkningen av det 
egendomliga namnet »Galla» i sammanställningen »Ulf dux 
Galla», har man rätt allmänt ansett, att här föreligger en korrum
perad namnform, vars rätta form skulle vara »Gamla».8 Tolk
ningsförsöket förefaller emellertid föga lyckat. Efter titeln »dux» 
synes man analogivis snarare böra vänta namnet på det land 
eller område, över vilket Ulf var jarl, vilket namn då naturligast 
i det språkliga sammanhanget borde utgöra den latiniserade 
benämningen på Ulfs jarlområde. Namnet Galla skulle då vara 
den latinska beteckningen för detta jarldöme. Någon svensk mot
svarighet till detta namn torde dock svårligen kunna uppdrivas. 
Troligast är därför, att vi här hava att göra med en korrumperad 
latinsk form. Enligt min mening ligger bakom ordet Galla en av 
någon avskrivare missuppfattad, icke upplöst förkortning av Ga- 
landia, d. v. s. det svenska Galand eller Kaland,

1 SRS I: 1, nr XIX.
2 H. S c h ü c k, Den äldsta kristna konungalängden, ss. 37, 40. — Jfr K. B. 

Westman, Den svenska kyrkans utveckling, s. 73, not 1.
8 SD 49, 50, 51. — I de bäda första kallas han Ulf dux, i det senare Ulf 

cömes.
* Till denna äldersbestämning har man kommit genom antagandet, att den

konung Sven, till vilken enligt den nyssnämnda annalanteckningen Ulf var son,
varit Blotsven, vilken skulle ha dödats omkring år 1080. — Ulf kunde dock
även vid hög ålder naturligtvis hava behållit jarlnamnet som en hederstitel.

8 Så förslagsvis K. B. Westman, a. a., s. 73, not 1.
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^umotrakten. Denne Ulf skulle sålunda varit jarl över Kaland, det område 
av sydvästra Finland, där tydligen en livlig svensk kolonisations*  
verksamhet bedrevs. Ett viktigt dylikt område var annars trak
ten kring Kumo älvs mynning, som icke blott var ett lokalt han- 
delsområde utan utgjorde ett kommersiellt centrum för sydvästra 
Tavastland och södra Österbotten? J. Jaakkola, som behandlat 
Kumotraktens historia, har påvisat olika skeden i fråga om han
delsförbindelserna här. Äldst är det inflytande, som Sigtuna ut
övat, vilken stad sedan i detta avseende för en kortare tid efter- 
trätts av Södertälje (Teigeperioden), varefter följt ett från Visby 
emanerande gotländskt inflytande med tyskt inslag? Ända uppåt 
Bottniska vikens nordligaste kuster sträckte sig detta rikssvenska 
inflytande, som tydligen kan spåras tillbaka till tiden för Birkas 
blomstring? I legenden om den helige Henrik, Erik Jedvards- 
sons missionsbiskop i Finland, förmäler traditionen, att han även 
verkat i Satakunda, där socknarna Kumo och Kiulo nämnas och 
där han även skall hava lidit martyrdöden. Möjligen kan här 
ligga en antydan, att Eriks korståg närmast avsett detta landskap 
och ej Egentliga Finland, vilket säkerligen i stort sett pacifi
cerats och kristnats genom svenskarna långt före Erik den helige.

För visso har beröringen i nämnda trakter icke alltid varit av 
fredlig art. Den västnordiska litterära traditionen bevarar min
nen av svenska krigsfärder i österled, även till Finland, redan 
under folkvandrings- och vikingatid? En av Erik Jedvardsson 
med militära maktresurser företagen expedition i kanske det 
dubbla syftet att göra någon del av Finland skatteskyldigt under 
Sverige och samtidigt utbreda kristendomen allt vidare i landet 
är i sig icke någon orimlighet. Snarare synes mig Erik Jed-

1 Vid Kumo älv låg den gamla köpingen Ulfsby. I landskapet Satakunda, 
där huvudorten var Kumo kungsg&rd, voro endast Kumo och Ulfsby socknar 
régala (se Styffe, Skandinavien under unionstiden, ss. 415—416).

8 HTfF 1919, s. 239. 8 Jfr A. Schfick, Studier, ss. 75 ff., 141 ff.
8 Bekant är ju här det tal, som Snorre låter lagman Torgny vid 1000-talets 

början hålla till Olof Skottkonung, vari denne påmindes om sin fader Upp
salakonungen Erik Emundsson, som bl. a. »lagÖi undir sik Finnland ok 
Kir jålaland» (H e i m s k r i n g 1 a, ed. F. Jönsson, II, Kbhvn 1893—1900, s. 
142). Talet är visserligen tillrättalagt av Snorre men utvisar ändock tradi
tionens inriktning.
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vardsson endast fortsätta vidare på en redan inslagen väg: jag 
erinrar här om Ulf, »dux Galla», och Johan jarl, Sverker d. ä:s 
son. Vad som kommit minnet om Eriks företag att bevaras i en se
nare tradition skulle kunna antagas vara en av honom vid före
tagets genomförande avsiktligt igångsatt stor apparat i syfte att 
förläna detsamma karaktären av ett verkligt korståg i dess all
mäneuropeiska betydelse — kanske första gången ett dylikt tåg 
utgått från Sverige, varför det kommit att fästa sig i minnet.1 
Häri låg säkerligen en målmedveten plan från Eriks sida att bryta 
udden av de anklagelser för bristande kyrkligt intresse, vilka 
kanske icke utan ett visst fog framställts mot Erik från det Sver- 
kerska partiet och vilka voro farliga för hans maktutövning, i 
den mån de berövade honom kyrkans mäktiga stöd. I belysning 
härav kan man också se legendens uppgift om Eriks nit beträf
fande färdigbyggandet av domkyrkan i Gamla Uppsala, där man 
icke synes mig hava anledning att betvivla legendens trovär
dighet. Att denna kyrka, där Erik fick sin grav, liksom det till
hörande stiftets angelägenheter av honom särskilt omhuldats, 
skulle kanske också kunna utläsas därav, att den snart efter 
Eriks död eller redan år 1164 upphöjdes till den första svenska 
ärkebiskopens kyrka, visserligen med en man från Linköpings- 
stiftet som första innehavaren av det höga kyrkliga ämbetet.1 2

1 Man ser ibland detta Eriks korståg anföras som det första försöket till 
kristlig mission i Finland. Det bör då erinras om att Finland tydligen redan 
omkring år 1120 i kyrkligt avseende räknades till Sverige (se s. 140). — 
Möjligen låg bakom Eriks företag ett bestämt mål att genom en fast kyrklig 
organisation i Finland, anknuten till Uppsalastiftet, motverka Linköpings- 
stiftets genom gotlänningarna växande inflytande i Finland.

2 Se ovan s. 189.

De närmare omständigheterna vid konung Eriks bråddöd år Karl Sver- 
1160 äro oss kända blott genom legendens framställning, som i kersaon. 
huvudsak torde vara riktig. Däremot veta vi intet om de poli
tiska förvecklingar, som närmast förorsakat Eriks död. I varje 
fall skedde ånyo en dansk inblandning i rikets öden, när den 
danske prinsen Magnus Henriksson, Eriks baneman, ryckte till 
sig makten, visserligen endast för en kort tid, då han, sannolikt 
redan år 1161, blev slagen och dödad av Karl Sverkersson. Med 
denne uppsteg den Sverkerska ätten ånyo på tronen. Beträffande 
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konung Karls korta regeringstid äro vi föga underrättade. Nya 
klosteranläggningar visa, att Karl fullföljt de Sverkerska tradi
tionerna i sin kyrkopolitik. Av vikt är här grundläggningen av 
det första cisterciensklostret i Svealand, Viby vid Sigtuna. Be
tydelsefullt är också grundandet av det svenska ärkebiskopssätet 
i Uppsala år 1164, vilket betecknar den kyrkliga tyngdpunktens 
förläggande till Uppsverige. I fråga om Sveriges politik österut 
synes Karl ha hävdat Sveriges traditionella intressen i dessa trak
ter, att döma av ryska källor, som omtala ett svenskt härnadståg 
mot Novgorod år 1164, varvid svenskarna trängde fram till sta
den Ladoga.1 Säkerligen har man att uti detta företag se svenska 
repressalier för rysk aggressivitet genom karelema gentemot det 
till Sveriges intressesfär hörande landområdet mellan Bottenha
vet och Finska viken.

Knut Eriks- Karl Sverkerssons regering tog ett hastigt slut genom ett plöts- 
son. ligt överfall av Erik den heliges son, Knut Eriksson, varvid Karl 

den 12 april 1167 dödades på Visingsö. Den senare Sverkerska 
traditionen, vars partiskhet dock må tagas med i beräkningen, 
skyller händelsen på ett skamligt löftesbrott från det Erikska 
partiets sida.2

I varje fall gav händelsen upphov till en flerårig förbittrad 
tronstrid, varur Knut Eriksson till slut utgick som segrare. Att 
döma av ett påvebrev av den 6 juli 1172, ställt till »K. illustri 
Sweorum et Gothorum regi», var han detta år erkänd konung av 
Sverige.8 Några påvebrev från september 1171 vittna om att ännu

1 The Cronicle of Novgorod, s. 25.
8 ST I, nr 59.
3 Brevet (ST I, nr 49) är ställt till svearnas och götarnas konung, bisko

parna, jarlen och samtliga andliga och världsliga i Götaland. Den sistnämnda 
attribueringen har liksom genom en tvångstanke drivit fram en allmän me
ning, att Knut Eriksson vid tidpunkten i fråga icke varit härskare i Svea
land. Denna slutsats ex silentio är dock ytterst betänklig. Om, för att taga 
ett fingerat exempel, Sveriges ärkebiskop vid något tillfälle vid 1600-talets 
slut utfärdat en skrivelse till pastor primarius i Stockholm och präster
skapet på Södermalm, behöver detta icke betyda, att icke även exempel
vis Norrmalm hörde under området för pastor primarius  ämbetsutövning. 
Den lokala adressen behövde i detta fall blott betyda, att vissa kyrkliga 
förhållanden på Södermalm påkallade ärkebiskopens ingripande. På samma 
sätt synes man mig böra förklara innebörden i sagda påvebrev av år 1172. 

*
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vid denna tid icke funnits en officiellt erkänd, regeringsmakt i 
Sverige. Från slutet av år 1171 till senast mitten av år 1172 
måste sålunda hava inträffat händelser, som varit avgörande för 
Knut Erikssons fleråriga strid om kronan.

Vi synas icke vara alldeles utan möjligheter att kunna komma 
till åtminstone någon klarhet rörande arten av dessa händelser. 
Egendomligt nog har man i detta sammanhang icke observerat 
Knut Erikssons traktat med Henrik Lejonet liksom ej heller det 
allmänna politiska läget vid denna tid, särskilt beträffande det 
alltid betydelsefulla förhållandet till Danmark. I fråga om det 
senare rådde visserligen spänning mellan Sverige och dess nor
diska granne i söder, icke minst därför, att det Sverkerska par
tiet tydligen sökte sitt stöd här. Samma omständighet gjorde 
dock, att motsättningen icke bröt ut i ett öppet krig, då Dan
mark på grund av det komplicerade politiska läget i Sverige ju 
icke gärna kunde förklara det senare landet som helhet krig.1
Detta innehåller först en del allmänna förmaningar om äktenskapets helgd 
etc. Så kommer till sist vad K. B. Westman kallat brevets »mest omstridda 
punkt» (Westman, Den svenska kyrkans utveckling, s. 163). Det heter näm- 
Hgen här: »det finns några bland eder, som, förledda av djävulens ränker, 
efter hedningars sed vörda såsom helgon en man, som blivit dödad under 
dryckeslag och rus, ehuru kyrkan knappast tillåter, att man ens beder för 
sådana, som blivit tagna av daga under ruset» (översättningen efter West
man, a. a., ss. 163—164). C. Kjellberg (Finsk Tidskrift 1898, XXXXV, 
ss. 331—337) har förmodat, att man härmed åsyftat Erik den helige, en tolk
ning, som godtagits av K. B. Westman (a. a., s. 164). O. Janse (HT 1898, 
s. 326 f.) har däremot framställt hypotesen, att härmed avsetts ett sverkerskt 
helgon. Enligt min åsikt har Janse här säkerligen givit den riktiga tolk
ningen av aktstycket i fråga. Med kännedom om påvemaktens alltid diplo
matiska inställning till de lokala politiska problemen måste adresseringen 
i nu avhandlade påvebrev av år 1172 tillmätas en avgörande betydelse. När 
detta brev nu är ställt till Knut såsom »svears och götars höge konung», 
har detta säkerligen icke skett med mindre än att påvestolen erhållit verk
ligen tillförlitliga uppgifter angående Knut Erikssons politiska ställning. Då 
brevet vidare vänder sig direkt till »klerus och folket i Götaland», är det 
tydligen därför, att vi inom detta landområde hava att söka det lokalhelgon, 
vars dyrkan påven så starkt klandrar. Enligt min mening måste det här 
vara fråga om ett sverkerskt helgon (Sverker d. ä. eller möjligen hans son 
jarlen Johan?), vars dyrkan var obekväm för det Erikska partiet.

1 Knytlingasagan (kap. 123, ed.. Petersens-Olson, s. 276) omtalar visser
ligen en dansk härjning på Oland. Saxo åter (ed. Olrik-Rœder, s. 477) på
står, att ön skonades, ehuru ofred rådde mellan Sverige och Danmark.
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Från Norge hotade icke någon direkt fara, då Norge självt var 
invecklat i stridigheter med Danmark. Dessa bilades visserligen 
år 1170, men inre oroligheter gåvo den norske härskaren Erling 
Skakke tillräckligt att tänka på. Vad återigen Danmark beträffar 
förhindrades det under en tid från genomförandet av eventuella 
anfallsplaner på Sverige även genom krigiska förvecklingar mel
lan hertig Henrik Lejonet och konung Valdemar. Dessa stridig
heter bilades genom ett sammanträffande mellan de båda här
skarna vid Eider midsommardagen den 24 juni 1171.1 Freden 
gav nu Henrik Lejonet fria händer, och omöjligt är icke, att han 
nu kunnat ge Knut Eriksson en verksam hjälp i den svenska in- 
bördesstriden — kanske med rytteri1 2 3 — en hjälp, som konung 
Knut naturligtvis på något sätt fått likvidera och även i traktatens 
form erkänt.

1 Se J. H e y d e 1, Das Itinerar Heinrichs des Löwen, Diss., Hildesheim
1929, s. 73 o. not 416.

3 Rytteriet kom ju även i Norden att alltmer spela den utslagsgivande rol
len i krigföringen, medan den gamla nordiska ledungsinstitutionen och det
gamla bondeuppbådet råkade i förfall.

8 ST I, nr 94. — Jfr även nedan s. 239 ff. och Exkurs IV.
* J. Heydel, a. a.» s. 74 ff. 8 Ibid., s. 80 f.

Knut Eriks- Det är så man synes mig kunna förklara tillkomsten av Knut 
sons traktat Erikssons traktat med Henrik Lejonet, vilken traktat vi först 
med Henrik långt senare finna omnämnd i Birger jarls fördrag med lybec- 

Lejonet. tarna s Under tiden från 1171 års slut till senast mitten av år 
1172 har Knut Eriksson tydligen lyckats göra sig till konung över 
hela Sverige. I den mån en genom nyssnämnda traktat beseglad 
hjälp ifrån hertig Henrik Lejonet varit avgörande härför, borde 
denna traktat sättas nära i tiden för Knut Erikssons konunga- 
blivande. Redan i mitten av januari 1172 bröt emellertid hertig 
Henrik upp och begav sig på vallfärd till det Heliga landet, 
varifrån han först vid årets slut återkom till Tyskland och firade 
julen i Augsburg.4 * * * Detta år kan således knappast komma i fråga 
för avslutandet av ovannämnda traktat. Däremot uppehöll sig 
hertig Henrik det följande året, i 173, övervägande i Sachsen.*  
Den 24 juni detta år närvar han i Lybeck vid biskopsinvigning.
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Kanske detta också är året för beseglandet av traktaten.1 I varje 
fall har säkerligen denna liksom ett gott förhållande mellan Sve
rige och Lybeck varit till fördel för stadgandet av konung Knut 
Erikssons regering.

1 Ett preliminärt avtal kan givetvis dessförinnan ha träffats mellan Knut
Eriksson och Henrik Lejonet redan sensommaren eller hösten år 1171. Efter 
mötet med den danske konungen den 24 juni detta år befann sig nämligen 
hertigen den följande tiden i Nordtyskland: i augusti i Verden, därefter i 
Schwerin (och möjligen i Ratzeburg), varefter han tillbragte återstoden av 
året i Sachsen med förberedelser till vallfarten (J. Heydel, a. a., as. 73—74).

3 Tunberg, Äldre medeltiden, s. 61.
3 Tunberg, Stora Kopparbergets historia, I, s. 34 ff. — Se ovan s. 201 och

not 6. * Ibid., s. 46.
5 Se H. Hildebrand, Sveriges medeltid, I, s. 804 ff.; G. G alster, Vesterås- 

— Hulpenninge fra Knut Eriksson (Fornvännen 1917); S. T. Kjellberg, 
Mynthuset i Västerås (i Kungl. Mynt- och justeringsverkets årsberättelse 
1925); B. Thordeman, Två fynd av Knut Erikssons Västeråsbrakteater 
(Fornvännen 1931) samt A. Schûck, Studier, s. 233 ff.

4 A. Schûck, Studier, s. 234.
14 G. Bolin

Man synes mig med Tunberg kunna antaga, att »traktaten Uppkomsten 
betecknar det tyska handelsinflytandets framträngande till det w soenak 
egentliga Sverige och det första försöket att reglera tyska han- 
delsmäns vistelse och verksamhet inom landets gränser. För 
svenskt näringsliv måste detta hava varit en epokgörande till
dragelse».1 2 3 4 Kanske detta i särskild grad gäller uppkomsten av ett 
svenskt bergsbruk. Tunberg har i detta sammanhang hänvisat 
till det förut nämnda encyklopediska arbetet »De proprietatibus 
rerum», författat av den vid 1200-talets början verksamme mi- 
noritmunken Bartholomæus Anglicus.8 Denne omtalar bl. a. sil
vergruvor i Sverige, och med hänvisning till den av konung Knut 
Eriksson återupptagna myntpräglingen, varav massor av mynt 
av silver bevarats till våra dagar, håller Tunberg det icke för otro
ligt, att ett silverbergsbruk kunnat uppkomma i Sverige redan 
vid 1100-talets slut.*  I bergslagsstaden Västerås fanns också ett 
mynthus.5 Västerås var ju redan tidigt på 1100-talet biskopsstad, 
och dess betydelse vid 1100-talets slut berodde, som A. Schück 
framhåller, troligen på dess egenskap av Västmanlands handels- 
centrum och utskeppningsort för Bergslagens jämprodukter.5 Av 
Västmannalagen framgår, att en rätt livlig beröring ägde rum
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mellan städer och landsbygd samt att förbindelser utomlands 
icke voro ovanliga. Den dominerande andel, som Västerås och 
Arboga hade i Norrbrobygget i Stockholm, visar att en livlig tra
fik ägde rum från dessa städer till Mälarutloppet och än vidare.1 
För ett relativt utvecklat stadsväsen tala också de spår av en nu 
försvunnen stadslag, som synas peka på Västmanland.1 2 * Å. Holm- 
bäck har i detta sammanhang vid en undersökning av vissa egen
artade arvsbestämmelser i Dala- och Västmannalagama trott sig 
kunna spåra ett nederländskt inflytande i dessa landsändar? 
Hans hänvisning här till sambandet med ett tidigare frisiskt in
flytande i Birka och Sigtuna förefaller mig dock mindre lyckad 
än hans alternativa antagande av en nederländsk kolonisation. 
Med tanke på det främlingsinslag, som senare röjer sig redan i 
personnamnen i bergverksområdena, är en dylik kolonisation 
icke helt utesluten. I en efterföljande exkurs (Exkurs V) har jag 
sökt sätta ett dylikt kolonisationsföretag i samband med de stora 
liknande företag, som särskilt under 1100-talet ägde rum i Mel
laneuropa. Det förefaller troligast, att det är över Lybeck ett 
dylikt företag i Sverige organiserats, och anledningen härtill kan 
just ha varit uppkomsten av ett svenskt bergsbruk vid denna tid.

1 Jfr nedan kap. V. — VmL Manhælghis B. (XXV, § 4) talar om förse
elser under sjöresa bortom Stockholm.

2 Ä. Holmbäck, Ätten och arvet enligt Sveriges medeltidslagar, Upp
sala och Sthlm 1919, s. 190 f. Jfr även nedan s. 312 ff.

8 Ibid., s. 120 ff.
* K. Schorbach, Studien über das deutsche Volksbuch Lucidarius, 

Strassburg 1894, s. 12 (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Cultur- 
geschichte der Germanischen Völker, LXXIV).

Att Mälardalen och kanske just Västmanland under Henrik 
Lejonets tid tilldragit sig en viss uppmärksamhet söderifrån, kan 
av allt att döma även i skrift konstateras och det i ett litterärt 
arbete, som tillkommit just genom hertig Henriks egen försorg, 
nämligen det troligen från 1190-talets förra hälft härrörande ver
ket »Lucidarius»4, som kallats »die erste Deutsche Encyclopädie», 
och som även innehåller ett geografiskt parti. Beträffande Europa 
börjar beskrivningen med havet och bergen i norr och räknar
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här först upp länderna Sebicia, Mania och Götia för att så via 
Germania fortsätta med länderna i Mellaneuropa etc? Sebicia 
är tydligen en förvrängning för Sveda, Sverige, eller i inskränkt 
mening blott Uppland2, medan Mania tydligen är en genom kor- 
rumption bildad kortform för Westman(n)ia eller Suderman- 
(n)ia. Götia åter betecknar givetvis Götaland eller denna lands
del jämte Gotland. Är det bergsbruket, som riktat Henrik Lejo
nets och hans omgivnings uppmärksamhet på Mälardalen, är sä
kerligen formen Westmannia den, vi ha att supplera för Mania. 
Förekomsten av dessa latiniserade svenska namn i »Lucidarius» 
är så mycket märkligare, som de saknas i det arbete, vilket varit 
förebilden till det geografiska partiet, nämligen det av Honorius 
Augustodunensis omkring år 1120 avfattade verket »De imagine 
mundi».8

Det har visserligen gjorts gällande, att det bergsbruk, som mot 
1100-talets slut kan antagas hava börjat bedrivas i Mälardalen, 
företrädesvis inriktat sig på bearbetandet av silvermalmsföre- 
komster. Tunberg har här hänvisat till förut nämnda uppgift av 
Bartholomæus Anglicus, som omtalar silverbergverk i Sverige. 
Dock synes man mig böra upptaga detta uttalande med en viss 
försiktighet. Förekomsten av ädlare malmer var för Bartholo
mæus givetvis en sak av större intresse än förekomsten av den 
mera alldagliga men nyttiga järnmalmen. Under sin vistelse om
kring år 1200 i det Sverige relativt närliggande Bremen har han 
kanske iakttagit förekomsten av svenskt silvermynt därstädes och

1 Lucidarius aus der Berliner Handschrift hrsg. v. F. H ei dl au f, 
Berlin 1915, s. 15 (Deutsche Texte des Mittelalters hrsg. v. der Kgl. 
Preussischen Akademie der Wissenschaften, XXVIII): »daz ander teil heizet 
Europa, daz reichet von dem mer durch daz gebirge und dur Sebiciam unde 
Maniam, Gotiam, Germaniam, unde gat also bi der Tunowe zetal unz hin 
wider an daz mer. da inne lit Swaben, Beiern» etc.

* I ett dokument d. 23 okt. 1312 (SD 1890) göres ännu skillnad mellan 
»Swecia» och »Sudermannia».

8 Ed. J. P. Mi g ne, Patrologiæ, Series secunda, T. CLXXII, Paris 1854, 
sp. 115 ff. Här förekommer visserligen »Gothia», men jämte Alania och 
Dacia fort till Scythia inferior, »som stracker sig i söder till Donau», mödan 
till Germania inferior föras Dania och Norwegia (ibid., sp. 128). Sveriges 
namn förekommer icke alls.
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därav dragit den slutsatsen, att dessa penningar myntats av sil
ver från svenska malmfyndigheter.

Betydligt viktigare var dock förekomsten av den svenska järn
malm, som skulle göra det svenska järnet världsberömt — redan 
under medeltiden bekant under kvalitetsbeteckningen osmund.1 
De ypperligaste järnmalmsförekomsterna i Sverige finnas ju i 
den mellansvenska bergslagen samt i Lappland (de senare före
komsterna under medeltiden okända). Det är den malm, som är 
känd under namnet blodstensmalm eller järnglans, >en av nor
dens förnämsta järnmalmer» med »stålgrå till blåaktigt stålgrå 
färg och vanligen stark metallglans».2 Om min tolkning är rik
tig, är det denna järnmalm, som spelat en viktig roll i Knut 
Erikssons traktat med Henrik Lejonet. Det heter nämligen i Bir
ger jarls fördrag med lybeckarna av år 1250 (eller 1251), där den 
nyssnämnda traktaten förnyas, att de svenska maktinnehavarna 
utfäste sig att iakttaga vad deras företrädare genom privilegier 
fastställt, »tam süper purgacione ferri candidi, quam etiam mu- 
lieribus insoluto matrimonio inpregnatis».8 Det sistnämnda ut
trycket avser ofullbordade äktenskap, medan det förstnämnda 
tämligen allmänt tolkats som åsyftande någon bestämmelse om 
järnbörden*  Som jag i en efterföljande exkurs tror mig hava 
uppvisat, är dock det latinska uttrycket purgatio ferri candidi 
helt enkelt enastående som beteckning för järnbörd och därför 
i denna betydelse i hög grad tvivelaktigt.8 Enligt min tolkning 
hava vi här hellre att översätta uttrycket rent bokstavligt som 
* rening av glänsande järn*  eller, för att begagna ovannämnda 
svenska uttryck, »rening av järnglans*.

1 Jfr ovan ss. 100 ff.
8 E. Erdmann, art. Blodstensmalm, Nordisk familjebok, 2:a uppl.
8 ST I, nr 94, s. 198.
* J. O. G ar Ib er g. Historiskt sammandrag om svenska bergverkens upp

komst och utveckling samt grufvelagstiftningen, Sthlm 1879, översätter (s. 13) : 
»jernets renande». Jfr även nedan Exkurs IV.

* Se nedan Exkurs IV.

Enligt de undersökningar om äldre järnhantering på Gotland, 
som J. Nihlén publicerat, hava i Visby påträffats slaggfynd, vilka 
ådagalägga, att en järnhantering här bedrivits, som går tillbaka 
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till llOO-talets senare hälft.1 Betydelsefullt härvidlag är, att för 
denna hantering använts bergmalm, däribland sådan från Utö i 
Stockholms skärgård.1 2 3 Sistnämnda omständighet är intressant, 
ty den skulle kunna antyda, att den påbörjade bearbetningen av 
bergslagsmalmema stimulerat efterforskandet av nya bergmalms- 
fyndigheter i andra trakter. För övrigt torde det vara ganska 
naturligt att antaga, att gotlänningarna tidigare även här varit 
kommersiella mellanhänder och förmedlat omsättningen av den 
mellansvenska järnhanteringens produkter.8

1 JohnNihlén, Äldre järnhantering på Gotland, i: Jemkontorets Annaler 
1927, s. 679 ff. Om dateringen se a. a., ss. 684—685.

a A. a., s. 688. — Ett fynd, där provet visade järnglans, hänvisade direkt 
till Utö. Ett annat fynd utgjordes av blodstensmalm — d. v. s. järnglans — 
SN obekant härstamning.

3 Vid en stor eldsvåda i Bergen i början av juli månad år 1248 omtalas som 
liggande i hamnen gotländska koggar, vilka till Norge infört kittlar — se 
Y. Nielsen, Bergen fra dé ældste Tider indtil Nutiden, Christiania 1877,
s. 141. — I motsats till Nielsen, vilken förmodar dessa kittlar vara av engelsk 
tillverkning, skulle jag snarast anse dem vara av gotlänningarna införda 
från Sverige, då senare under medeltiden just kittlar voro en ganska van
lig, svensk exportvara.

* Andersaf Botin har på sitt sätt observerat förhållandet mellan Ly- 
beck och den begynnande svenska bergshanteringen i sitt yttrande: »Lybeck,
icke förr underrättadt, att Bergvärk funnos i Sverige, än månt om sina för
delar, försummade ej, att bringa Svenska Bergvärken under sig. Lybeck 
hade sina handlande vid alla Bergvärken, som drogo en dubbel nytta af sin 
handel; de sålde Spannemål, Salt och Kramvaror till Bergsmännen, och köpte
af dem Rå Kopparen samt Osmunds- och Tackjärnet, som sedan i Tyskland
arbetades till Gårkoppar och stångjärn. I början måste Lybeck hämta Järn
malmen så rå, som han bröts ur Grufvorna» (Utkast till Svenska folkets 
historia, Femte tid-hvarfvet, Sthlm 1761, s. 370).

De särskilda privilegier, som lybeckarna förvärvat genom trak
taten mellan Knut Eriksson och Henrik Lejonet, hava troligen 
avsett bl. a. nu berörda järnhantering och ursprungligen säker
ligen utgjort kompensation för den hjälp, som lämnats den sven
ske tronpretendenten vid hans strid om kronan.4 * * * Om sagda trak
tat sålunda även tagit syfte på förekomsten och bearbetandet av 
den ypperliga järnmalmen i den mellansvenska bergslagen, före
faller det mindre förvånande, att den av hertig Henrik Lejonet 
på 1190-talet föranstaltade folkboken »Lucidarius» av tre geo
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grafiska svenska namn även upptager [West] Mania, benäm
ningen på den viktigaste svenska järnmalmsbygden.

Rnut Eriks- Tiden för Knut Erikssons maktutövning betecknas i övrigt av 
sons utrikes- en stark regering. Under de mer än tjugu år, som denna varade, 

politik, rådde inre fred. Beträffande utrikespolitiken var förhållandet 
till Danmark viktigast. Med 1180-talet hade detta land börjat 
bedriva en stormaktspolitik, vars vidare utveckling visserligen 
stäcktes på 1220-talet, men som länge kunde te sig hotande nog 
för den svenske grannen, i synnerhet som den danska expansio
nen från den vendiska Östersjökusten sträckte sig ända uppåt 
Finska viken. Förhållandet till Danmark var därigenom något 
spänt, då det Sverkerska partiets tronkandidat, Sverker d. y. 
Karlsson, vistades i Danmark, där han hade ett stöd i sin mö
dernesläkt. Redan tidigare var man van vid dansk inblandning 
i Sveriges inre angelägenheter, icke minst i tronföljdsstrider, och 
samma fara förelåg för framtiden. Mest utsatta för ett danskt 
anfall voro helt naturligt de Danmark närgränsande trakterna av 
Sverige, särskilt den öppna Kahnarbygden men även Mälarda
len, där en genom inloppet vid Stockholm inträngande fiende 
kunde på ett kännbart sätt träffa Sveriges hjärtpunkt. Osanno
likt är icke, att det var över den senare leden, som den danske 
prinsen Magnus Henriksson, konung Knut Erikssons faders hane- 
man, gjorde sitt tydligen överraskande angrepp.

I varje fall förefaller den mening syfta rätt, som anser, att vi 
redan till Knut Erikssons tid kunna förlägga vissa viktiga för
svarsverk. Härför skulle kunna tala redan den omständigheten, 
att av allt att döma konung Knut med vaken blick följde även 
utomsvenska angelägenheter och säkerligen var rätt väl insatt i 
kontinentala förhållanden. Icke minst i Danmark kännetecknas 
denna tid av ett storartat borg- och befästningsbyggande. Valde
mar den store återuppbyggde av bränt tegel Dannevirke, anlade 
Vordingborg (1160-talet) och befäste Sprogo (Sprogo tom 1160- 
talet), medan biskop Absalon grundläde Köpenhamn (år 1167) 
och stormannen Esbem Snare Kalundborg (år 1170). Fristå
ende kastaler, runda eller fyrkantiga, förekomma under 1100- 
talet i Norden, i rester delvis bevarade exempelvis på Öland och 
Gotland.1 De runda kastalerna äro samtidiga med de även i för-

1 Jfr M. Olsson, Stockholms slotts medeltida byggnadshistoria, s. 152 ff. 
— Jfr även nedan s. 215, not 3.
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svarssyfte byggda rundkyrkoma och förekomma gärna gruppvis, 
så på Bornholm samt i Kalmartrakten och vid Mälarinloppet — 
de två senare ju i försvarshänseende viktiga bygder.1

1 Hugo F. Frölén, Nordens befästa rundkyrkor, I—II, Sthlm 1911. — 
Ehuru icke rundkyrkor, tjänstgjorde Hosmo och Kläckeberga kyrkor ännu i 
början av 1500-talet som viktiga flankfästen ät Kalmar slott (a. a., I, s. 85 f.).

2 M. Olsson, a. a., s. 156 ff. — Enligt Peringskiöld (hdskr. KB, F. h. 
10, Stockholmia illustrata) var, beträffande tornet Tre kronor, hela tornmu
ren »efter gammalt manér» av bara gråsten och kalk »sammanbundit» — 
alltså en byggnadsteknik, som slående påminner om rundkyrkans. Samma 
sagesman uppger, att tornet i Birger jaris tid blivit påbyggt till 57 alnar i 
höjden.

3 Se numera även M. Olsson, En grupp runda kastaler från romansk tid
på Sveriges östkust, Sthlm 1932.

* A. Schiick, Studier, s. 400. — Möjligen skulle Snorres uppgift kunna tol
kas därhän, att Snorre under sitt besök i Sverige (Västergötland) år 1219

M. Olsson har i sin undersökning av Stockholms slotts medel
tida byggnadshistoria som mig synes med rätta påvisat olika 
stadier i denna med ett rundtorn — det s. k. Tre kronor — som 
äldsta del från 1100-talets senare del eller senast omkring år 1200 
samt en därtill sig anslutande, närmast kvadratisk huvudborg 
och en rektangulär förborg norr därom på sluttningen mot Norr
ström.1 2 3 Att kastaler funnos i Sverige på konung Knut Erikssons 
tid, visar berättelsen om den falske tronpretendenten Erling, vil
ken måste fly för den norske konungen Sverre till Götaland men 
på Sverres anmodan av konung Knut, Sverres svåger, sattes i 
tornet på Visingsö, varefter Erling fick namnet Stenvägg (Stein- 
væg).8 Det kunde sålunda förefalla helt naturligt, att på Knut 
Erikssons tid en kastal eller ett torn av sten uppfördes vid det 
viktiga Mälarinloppet, där just de spärranordningar, som det na
turliga läget i form av strömförhållanden och stränderna skyd
dande åsar och branter i sig självt erbjöd, inbjödo till ett utnytt
jande av försvarsmöjligheterna. A. Schiick har också hänvisat 
till Snorres skildring av Olof den heliges äventyr i Mälarutloppet, 
där enligt Snorre vid Stocksundet stod en kastal, varvid Schiick 
påpekat, att denna uppgift saknas i de äldre källor, som Snorre 
använt, varför det är tydligt, att Snorre utgått från sin tids för
hållanden omkring år 1200.4 * *
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Sverige och I den mån forskningen icke gjort gällande, att en befästning 
de östbaltiska på. platsen för det nuvarande Stockholm endast kommit till genom 

folken. Birger jarl d. y. vid 1200-talets mitt, har man tämligen enstäm
migt i anslutning till Erikskrönikan och annalanteckningar fram
hållit, att det var Sigtunas förhärjande av hedniska pirater — 
oftast mot Erikskrönikans och andra äldre uppgifter uttryck
ligen namngivna som ester — år 1187 (eller 1188), som först dri
vit fram planerna på Mälarutloppets befästande. En avvikande 
mening har framförts av N. Ahnlund, som framhåller möjlig
heten av att befästningsanläggningen kunnat stå i samband med 
och skett efter det plötsliga anfallet på Jon jarl på Askanäs, 
vilket Ahnlund anser mycket väl kan ha ägt rum år 1206.1

Otvivelaktigt kan en viss aktivitet förmärkas hos de hedniska 
bebyggama vid Finska viken och Östersjöns östra kust under 
1100-talets lopp och även efter denna tid, varvid oron hos dessa 
stammar delvis torde kunna förklaras av påtryckning från det 
novgorodska väldet österifrån samt kolonisationsförsök, oftast 
med militära maktmedel, västerifrån över havet. Något allvarli
gare hot mot de nordiska makternas existens utgjorde visserligen 
icke denna östbaltiska aktivitet, då här icke förefanns en samlad 
statsmakt, som kunde ena sig om ett gemensamt uppträdande, 
utan angreppen närmast hade karaktären av enskilda, spridda 
privatkupper, företagna med jämförelsevis små styrkor. Däremot 
utgjorde dessa sjörövarföretag ett allvarligt hot mot de fredliga 
handelsförbindelserna över Östersjön och påkallade redan därför 
uppmärksamhet hos de kristna grannfolken.

Planer på att genom ett kristet kolonisationsarbete bland de 
östbaltiska, hedniska folken bryta udden av deras för den fred
liga samfärdseln ödesdigra framfart hade också relativt tidigt 
varit uppe, ehuru dessa planer först på 1180-talet började reali
seras genom biskop Meinhards missionsverksamhet i trakten av 
Dyna. Svårigheterna voro dock till en början stora, och särskilt 
synas kurerna hava varit farliga för det nya företaget.

verkligen fätt veta, att en kastal (och nägon bebyggelse) fanns vid Mälarutlop- 
pet. Härmed skulle då kunna sammanställas Snorres förklarande yttrande 
i skildringen av kung Agnes död på Agnafit: »dör var dä skog».

i N. Ahnlund, Svensk sägen och hävd, s. 163.
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Enligt Henriks av Lettland krönika företog biskop Meinhard ett 
krigståg mot kurerna »med Sveriges jarl, tyskar och goter», var
vid flottan dock av stormen drevs till Virland, d. v. s. den öst
ligaste delen av Estland, där härjningståg företogos. Då de hed
niska invånarna i detta tvångsläge inledde underhandlingar om 
övergång till den kristna läran, avseglade emellertid den svenske 
jarlen, »sedan han hellre mottagit tribut av dem», vilket var »till 
men för tyskarna» enligt kronisten Henrik.1 Som Tunberg säger, 
tycker man sig kunna läsa mellan raderna i Henriks krönika en 
antydan om att det svenska ingripandet varit förestavat av ett 
mera världsligt, politiskt syfte.1 2 * Det var under Knut Erikssons 
regering denna delvis svenska expedition kom till stånd8 — en 
expedition, som tydligen stod under svenskt överbefäl. Då flottan 
nu oförmodat av stormen drevs mot Estlands östligaste, till det 
novgorodska väldet omedelbart gränsande del, förelåg för sven
skarna ett gynnsamt tillfälle att genom återupplivande av tri
butskyldigheten i detta gamla svenska skatteland understryka 
dessa trakters egenskap av områden, tillhörande den svenska in
tressesfären. Häri kunde således ligga en svensk demonstration 
mot Novgorod.

1 Heinrici Chronicon Ly v o nice, Monum. Germ. Hist. Ser. XXIII, s. 242:
»lam tunc idem episcopus cum duce Suecie, Theuthonicis et Gothis Gurones 
bello adierant, sed tempestate depulsi Vironiam, Estonie provinciam, appli
cant et triduo terram vastant. Sed dum Virones de fide recipienda tractarent,
dux, accepto potius tributo ab eis, vela sustollens, divertit in molestiam
Theuthonicorum».

s Tunberg, Äldre medeltiden, s. 63.
8 Meinhard dog âr 1196.
* Jfr L. K. Goetz, Deutsch-Russische Handelsverträge des Mittelalters,

s. 22.

Om slitningar mellan denna makt och de främmande handels
männen talar redan det första utkastet till ett handelsfördrag av 
år 1189 mellan Novgorod å ena sidan samt gotlänningar och 
tyskar å den andra.4 s * * Närmast åsyftas väl här vissa händelser 
året förut, 1188, då enligt den novgorodska krönikan män från 
Novgorod utsattes för plundring av varjager och tyskar på Got
land samt i Choruzk och Novotorzok, varför Novgorodborna på 
våren icke läto någon av de sina fara på andra sidan havet och 
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icke gåvo varjagema lejd utan sände dem iväg utan fred.1 Det 
har rått någon tvekan om identifieringen av de nyss anförda ort
namnen. I allmänhet har man ansett dem beteckna namn på 
orter i Ryssland, trots de betänkligheter ett dylikt tolkningsför
sök i vissa fall måste ingiva. Ett helt nytt förslag till tolkning har 
emellertid framlagts av J. J. Mikkola, som anser Choruzk åsyfta 
Thorsharg, det nuvarande Torshälla, och Novotorzok vara en 
översättning av det svenska 'Nyköping.2 Mikkola anser, att den 
våldsamma behandlingen av de novgorodska handelsmännen på 
Gotland, i Torshälla och Nyköping år 1188 utgjorde en hämnd
akt för karelernas härjning av Sigtuna året förut, vartill de upp
eggats av novgoroderna. Mikkolas tolkningsförsök laborerar emel
lertid med flera svårigheter. Till att börja med finnes intét bevis 
för att novgoroderna uppeggat karelerna till det nyssnämnda härj
ningståget. Om så skulle ha skett, måste det vidare förvåna, att 
svenskarna redan året efter katastrofen, 1187, skulle ha släppt in 
novgorodska handelsmän i Sverige och till på köpet långt in i 
Mälardalen. Hur allvarligt novgoroderna själva betraktade en 
våldsam störning av handelsförbindelserna framgår av nyss ci
terade ställe i Novgorodkrönikan för året 1188 och av handels- 
fördragsutkastet av år 1189. Med en viss förvåning finner man, 
bredvid Östersjöns stora handelscentrum Gotland, omtalade såsom 
handelsplatser, besökta även av novgorodska köpmän, Tors
hälla och Nyköping, om vilka man förut icke haft sig bekant, 
att de voro mera framstående handelscentra. Ja, Nyköping, vars 
namn dock redan anger tillvaron av ett äldre handelssamhälle, 
skulle tydligen sedan gammalt varit så väl känt av novgoroderna, 
att de icke såsom beträffande Torshälla återgivit ortnamnet i 
rysk förvrängning, utan i direkt översättning: Novotorzok = 
»den nya handelsplatsen» eller »den nya köpingen», d. v. s. 
Nyköping. Det hela förefaller enligt min mening ganska osanno
likt. Då vi emellertid i krönikenotisen möta Gotland och Nov
gorod som slutpunkterna i den stora, välbekanta handelsleden, 
torde det icke anses uteslutet att se de båda i krönikan nämnda 

1 Novgorodskaja létopis, St Petersburg 1888, s. 162.
9 J. J. Mikkola, Novgorodernas krigståg till Finland intill är 1311, i: 

HTfF, 1927, ss. 70—71.
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orterna i ett geografiskt mera direkt sammanhang med denna led 
än fallet kan sägas vara med Torshälla och Nyköping.

Enligt min mening är det i Finland, alltså på den direkta vä
gen mellan Gotland och Novgorod, som vi hava att söka orterna 
i fråga. Här funnos sedan gammalt friktionsanledningar mellan 
ryssar och svenskar, därvid karelerna, som ju voro ett novgo- 
rodskt lydfolk, spelade en betydelsefull roll. Här, särskilt i 
sydvästra Finland men även uppåt Bottniska viken, lågo mötes
platser för den internationella handeln. I detta avseende synes 
trakten omkring Åbo sedan långt tillbaka hava utgjort ett viktigt 
centrum. Tidigast framträder här Korois på en ö vid Auraån 
ovanför det nuvarande Åbo. Om platsens betydelse vittnar det 
faktum, att det finska biskopssätet vid UOO-talets slut förlädes 
hit, i vilket sammanhang en biskopskyrka av sten uppfördes. 
Först omkring år 1300 förflyttades biskopssätet till det närlig
gande Åbo. Korois, som var föregångare till Åbo, kallades på 
finska TurZzu1, d. v. s. torgplatsen — en benämning som sedan 
överflyttades till den nya torgplatsen längre ned vid ån, Åbo, 
som ju alltjämt på finska språket bär namnet Turku. På båda 
platserna rådde en livlig trafik av gotlänningar och tyskar, var
om minnen även i folkdiktningen erinra.1 2 I den nya handels
platsen Åbo vittnar det redan på den äldsta Åbokartan förekom
mande namnet Lybecksbacken om de tyska förbindelserna. Det 
finska folkslag, med vilket de främmande köpmännen i handels- 
syfte alldeles särskilt kommo i beröring på dessa platser, var utan 
tvivel de vittfarande karelerna, som spelade en betydande roll i 
den viktiga pälshandeln.

1 Se bl. a. J. W. R u u t h, Åbo stads historia, 3, s. 12.
2 Ibid., s. 14 ff.

I den novgorodska krönikans nyssnämnda notis om plund
ringen av »Novgorods män» på Gotland samt i Choruzk och No- 
votorzok skulle jag vilja tolka de båda senare namnen som 
Korois och Nya torgplatsen, d. v. s. i sistnämnda fallet Åbo. Till 
grund för den ryska benämningen ligger givetvis i viss mån det 
finska Turku — i sin tur lån från det fomryska »torgu» — ur
sprungligen betecknande Korois och sedan överflyttat till den 
nya torgplatsen, Åbo.
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Krönikenotisen1 omnämner som förövare av dådet mot Nov- 
gorods män varjager och tyskar. Det förstnämnda folknamnet 
åsyftade enligt ryskt språkbruk nordbor i allmänhet och sär
skilt svenskar, medan den ryska beteckningen för tyskar, nemtsy

i I svensk översättning sä lydande: »Samma år (sc. 1188) utsattes Novgo
rods män för plundring av varjagerna på Gotland och av tyskarna i Choruzk 
och Novotorzok, och på våren läto de ingen av sina egna fara från Novgorod 
på andra sidan havet och gåvo icke varjagerna lejd utan sände dem iväg utan 
fred».

— egentligen »stum», »mållös» och därför sålunda »obegriplig»
— ursprungligen angav utlänningar i allmänhet, sedan speciellt 
tyskar. I denna beteckning innefattar ryska krönikan dock 
ibland även andra folk av germansk härstamning, även svenskar, 
varvid kanske den konfessionella motsättningen varit avgörande. 
Även om krönikans uttryckssätt på denna punkt icke är fullt 
klart, talar användningen av tvenne folknamn i en så kort notis 
för att här verkligen åsyftats tvenne olika folk och icke blott 
synonymer för ett och samma folk. Det framgår medelbart även 
av handelsfördragsutkastet av följande år, 1189, som talar om 
strider mellan Novgorod å ena sidan samt gotlänningar och tys
kar å den andra. Den lokala roll, som »varjager» och tyskar 
spelat vid konflikten med »Novgorods män», är trots krönikans 
angivande av vissa lokalnamn icke helt klar, då krönikenotisens 
lakonism möjligen kan tillåta olika tolkningar. I varje fall torde 
man kunna utgå från att både svenskar och tyskar år 1188 gjort 
sig skyldiga till våldshandlingar, som väckt förbittring i Nov
gorod.

Härjningståget Som bakgrund till dessa händelser har man allmänt betraktat 
mot Sigtuna härjningståget mot Sigtuna år 1187, för vilket hämnd sålunda 

år 1187. skulk hava utkrävts följande år. Härmed äro vi inne på frågan 
om en historisk tilldragelse, som redan i det föregående flera 
gånger berörts och som ansetts vara av den största vikt för 
Stockholms uppkomst.

Med hänvisning till efterföljande Exkurs VI, där jag under
kastat källorna för uppgifterna om det bekanta överfallet på 
Sigtuna år 1187 en mera ingående granskning och samtidigt sökt 
fastställa denna tilldragelses faktiska verklighetsgrund, vill jag 
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här blott i korthet framlägga resultatet av denna min undersök
ning.

De källor, vi här ha att röra oss med, äro dels Erikskrönikan, 
dels vissa annaler. Den förra är troligen författad omkring år 
1330. Av annalerna är den äldsta från 1200-talets mitt, den följande 
troligen från 1300-talets början och de tre återstående utarbetade 
på 1400-talet. Jag har i det följande sökt påvisa det mindre 
troliga i att Erikskrönikan beträffande Sigtunaepisoden byggt på 
nu bevarade annalanteckningar. Snarare torde här ha förelegat 
en traditionskälla av ungefärligen samma art som i fråga om 
vissa andra episoder i krönikan (exempelvis Jon jarl-episoden). 
Betydelsefullast blir då den ovannämnda äldsta annalen, »Chro- 
nologia vetus». Den säger under år 1187 emellertid blott detta: 
Johannes, ärkebiskop av Uppsala, dödas vid. Almarne den 12 
augusti, och Sigtuna härjas av brand. De fyra övriga annalerna 
åter meddela samma datum men hava det betydelsefulla tilläg
get, att ärkebiskop Johannes dödats av hedningar (vid Almare- 
stäket) och att Sigtuna härjats genom brand av hedningar. Till 
förklaring av denna viktiga divergens mellan den äldsta annal- 
anteckningen och de övriga annalanteckningarna av senare 
datum har jag i diskussionen indragit uppgifterna om ärkebiskop 
Johannes’ död i ärkestiftets biskopslängder. Vi äga dessa läng
der i dels den s. k. äldre biskopskrönikan, troligen tillkommen 
på 1290-talet1, och dels den s. k. nya ärkebiskopskrönikan, av
fattad år 1344.2 Sigtunas härjning omtalas icke i någondera käl
lan. Båda krönikorna uppge liksom samtliga annaler, att ärke
biskop Johannes dödats av hedningar. Som dödsdatum angives 
dock i båda krönikorna, som i viss mån ansetts oberoende av var
andra, den juli 1188, ej som i annalerna den 12 augusti 1187. 
Diskrepansen i källuppgiftema är ju uppseendeväckande men 
har egendomligt nog hittills ej uppkallat forskningen till en när
mare kritisk granskning. Man synes i allmänhet ha nöjt sig med 
förklaringen, att en felskrivning förelegat. Båda biskopsläng- 
derna torde vila på vid ärkesätet förda annalistiska och kalen- 
dariska anteckningar. Den s. k. nya ärkebiskopskrönikan ingår

1 SRS III: 2, ss. 97—98.
2 SRS III: 2, ss. 99—102, och SD 3834.
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i varje fall i Uppsala domkyrkas officiella kopiebok. Då den 
kyrkliga lokaltraditionen i Uppsala icke minst beträffande stif
tets egna biskopar och framför allt dess ärkebiskopar måste till
mätas en avsevärd vikt, torde det förefallit rimligt, om man i 
fråga om den andra ärkebiskopens, Johannes, dödsdatum givit 
vitsord åt ärkebiskopskrönikornas uppgifter. Tidpunkten för 
Sigtunas härjning borde sålunda hava förlagts till året 1188, om 
ärkebiskop Johannes’ död över huvud stått i direkt samband 
med denna händelse. Att icke desto mindre årtalet 1187 alltifrån 
den medeltida historieskrivningen (Ericus Olai) kommit att 
övervägande omfattas av forskningen beror möjligen därpå, att 
den äldsta svenska annalen — jämte alla de följande — anger 
detta årtal.1 Däremot har man föga beaktat, att den äldsta 
svenska annalen icke omnämner >hedningar» som gärningsmän 
till ärkebiskop Johannes’ död och Sigtunas härjande av eld.

En annan omständighet synes mig också vara av vikt. Om 
ärkebiskop Johannes stupat i strid med hedningar, borde han 
utan vidare förvärvat martyrglorian och såsom martyr firats i 
ärkestiftet. Ingen som helst uppmärksamhet har emellertid äg
nats ärkebiskop Johannes’ minne. Hans namn saknas sålunda 
helt i Uppsalakalendariets åminnelse- och festdagar. Slutsatsen 
kan blott bli den: ärkebiskop Johannes har aldrig lidit martyr
döden. Eller med andra ord: ärkebiskop Johannes har aldrig stu
pat i strid med hedningar. Detta sålunda i överensstämmelse med 
uppgiften i den äldsta svenska annalen, som endast nämner, att 
han dödats. Ärkebiskopens död måste ha skett under sådana om
ständigheter, att kyrkan av opportunitetsskäl funnit lämpligast 
att med tystnad förbigå densamma.

Som förklaring till divergensen mellan de olika tidsuppgif
terna för ärkebiskop Johannes’ död, den 12 augusti 1187 och den 
14- juli 1188, har jag antagit en konfusion av tvenne olika perso-

1 Beaktas torde också inflytandet från historieskrivare som Ericus Olai 
och Olaus Petri, vilka båda ange årtalet 1187, och av vilka särskilt den förre 
ju långt in i nyare tid ansågs autoritativ. Om en viss vacklan i uppgifterna 
hos Messenius se ovan ss. 18—19. Johannes Magnus, som i sin >Historia 
pontificum metropolitanæ ecclesiæ Vpsalensis» helt naturligt i mycket byg
ger på kyrkliga källor, uppger som dödsdatum »circa principium mensis lulii, 
anno domini MCLXXXVIII» (SRS III: 2, s. 32).
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ner. Denna sammanblandning skulle ha skett vid den excer- 
pering, som på 1290-talet företogs vid ärkesätet av där bevarade 
kalendariska och historiska anteckningar. Som arbetshypotes har 
jag framfört antagandet, att en biskop Johannes dödats i strid 
med hedningar den 14 juli 1088, eventuellt i eller vid Sigtuna 
eller vid Almarestäket, den förra lokaluppgiften efter Erikskrö- 
nikan, den senare efter annalerna och ärkebiskopskrönikoma. 
Annalernas uppgift om en biskop, dödad av hedningar i Sverige, 
ger snarast en reflex av missionstidens förhållanden.1 Det bör 
här bemärkas, att annalerna och ärkebiskopskrönikoma i mot
sats mot Erikskrönikan icke anger illgämingsmännens nationa
litet. Som nyss nämnts uppger den sistnämnda källan också en 
annan lokalitet. Vid den förut nämnda excerperingen kan det 
tänkas, att man fäst sig vid den som en oegentlighet betraktade 
omständigheten, att en biskop Johannes angivits som dödad den 
14 juli 1088 — möjligen vid excerperingen felläst: 1188 — en 
ärkebiskop Johannes åter den 12 augusti 1187. Man har antagit 
ett avskrivarefel och sammanfört uppgifterna till en, enligt vil
ken ärkebiskop Johannes dödats den 14 juli 1188. Valet av datum 
berodde möjligen på respekten för anteckningen: »dödad av hed
ningar». Säkerligen hade man på 1290-talet föga uppfattning av 
1180-talets politiska historia. Huruvida ärkebiskop Johannes i 
själva verket dött år 1187 eller 1188 är sålunda ovisst med hänsyn 
till de divergerande källuppgifterna. Betydelsefullt är emellertid, 
att den tidigaste källuppgiften, härrörande från den äldsta svenska 
annalen och troligen nedskriven redan vid 1200-talets mitt, an
ger årtalet 1187. I vilket samband samma uppgift i de övriga 
annalerna står till den äldsta svenska annaluppgiften är en fråga, 
som sammanhänger med frågan om de svenska annalernas in
bördes släktskap över huvud. Trots de förarbeten, som hittills 
gjorts för en utredning härvidlag, återstår ännu den minutiösa 
granskning av handskriftsförhållandena och de olika annal- 
notisernas proveniens, utan vilken sagda fråga icke på ett till
fredsställande sätt kan besvaras.

1 En missionsbiskop Johannes, som år 1071 tituleras biskop av Birka, 
har åtminstone någon tid verkat i Sverige. Se ovan ss. 139—140.
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Av den förebragta utredningen framgår det synnerligen tvivel
aktiga i huruvida den (ärke) biskop Johannes, som dog år 1187 
eller 1188, verkligen blivit ihjälslagen av hedningar. Även upp
giften härom i Erikskrönikan måste sålunda betvivlas. Men i så 
fall inställer sig också tvivel på trovärdigheten i den med ärke
biskop Johannes’ död sammanhängande notisen i såväl Eriks
krönikan som annalerna om Sigtunas förhärjande. Uppgiften 
saknas i den äldsta svenska annalen, likaså i ärkebiskopskröni- 
korna. Den till tiden följande annalen, »Incerti scriptoris sueci 
chronicon», har liksom den äldsta ärkebiskopskrönikan ansetts 
återgå på den vid ärkesätet under 1290-talet företagna excerpe- 
ringen. Annalen har i så fall bland föreliggande kalendariska och 
historiska anteckningar gjort ett i förhållande till nämnda krö
nika självständigt urval, uppgivande som dödsdatum för ärke
biskop Johannes den 12 augusti 1187 i stället för krönikans datum 
den 14 juli 1188. Beträffande slutligen de tre återstående, på 
1400-talet utarbetade annalerna, som likaledes ange året 1187 som 
dödsdatum, får jag beträffande frågan om proveniensen av denna 
notis hänvisa till vad nyss anförts i fråga om avsaknaden av en 
fullständig utredning rörande de svenska annalerna.1 Märkligt 
är dock, att de nu nämnda trenne annalerna sakna uppgift om 
både dag och månad för ärkebiskop Johannes’ död. Möjligen 
beror detta på existensen av en gemensam förlaga, där annalisten 
varit tveksam inför diskrepansen i källuppgifterna och därför en
dast angivit årtalet1 2 3

1 En dylik utredning måste givetvis föregås av en efter moderna textkri
tiska principer redigerad edition av samtliga svenska annaler.

2 N. östman har i sin uppsats, »Årtalet 1187 i Stockholms historia» (Samf. 
S:t Eriks årsbok 1917, s. 135 ff.), där han undersökt Visbyannalernas beroende 
av danska annaler, även uttalat tvivel om äktheten av notisen om Sigtunas 
förhärjande år 1187 och synes vilja göra gällande, att den i annalanteck- 
ningar under året 1187 förekommande notisen om Jerusalems intagande av 
hedningarna och Saladin dragit med sig notisen om Sigtunas förhärjande av 
hedningarna, vilken senare notis därför vore tvivelaktig till sitt värde (a. a., s.
142). Beträffande de svenska annaler, som bygga på de danska, är det emeller
tid att märka, att den äldsta av dem och samtidigt den äldsta svenska annalen, 
»Chronologia vetus», här ovan anförd, i sitt tillägg till den danska annalför-
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Erikskrönikan anför som gärningsmän till ärkebiskop Johan
nes’ bråddöd och Sigtunas förhärjande kareler. På annan plats 
har jag sökt påvisa, att krönikeförfattaren med hänsyn till Mä
lardalens politiskt-strategiska förhållanden i äldre tider säkerli
gen varit bunden av sin egen och närmast föregående generations 
syn på det rysk-karelska politiska problemet.1 Jag har dock 
också framhållit som en möjlighet, att därutöver, genom krönike- 
författarens sammanhållande av Sigtuna och karelerna, i kröni
kans Sigtunaepisod kan ligga en dunkel tradition om karelemas 
härjningar i ett annat Sigtuna. Detta Sigtuna skulle då vara det 
vid Kemi älvs mynning belägna Sihtuna, vilket även antagits hava 
varit ett av det uppländska Sigtuna grundat handelsfaktori, be
läget i en trakt, där tidigt ryska och svenska intressen bröto sig 
och dit de under novgorodskt herravälde lydande, vitt kringströ
vande karelerna kommo i handelssyfte eller i krigiska avsikter.2 
Ett karelskt överfall på denna handelsort, exempelvis år 1187, 
kan ju ha varit av katastrofal karaktär. Som hämnd härför skulle 
kunna betraktas den plundring, för vilken novgorodska (ka
relska?) män utsattes år 1188 på de finska handelsplatserna 
Korois och Åbo.8 Skådeplatsen för dessa 1187 och 1188 års till
dragelser förlägges därmed österut från Sverige och helt till Fin
land. De komma därigenom också i ett naturligare miljösam
manhang. I varje fall torde sagda årtal, 1187 (resp. 1188), i Sig
tunas historia — och Stockholms förhistoria — vara att anse 
som synnerligen tvivelaktigt.

lagans »1187. Iherusalem uastatatur a Salodano rege» icke har någon upp
gift om att Sigtuna härjats av hedningar, utan blott att Sigtuna härjats av 
eld. Om något bort verka associerande i detta fall, hade det väl varit den 
danska förlagans annalnotis. Den svenska annalisten har dock i sin notis — 
om Sigtuna — strängt hållit sig till sin svenska källa och har tydligen icke 
ens varit medveten om någon muntlig traditionskälla rörande Sigtunas för
härjande av hedningar, vilken kunnat förleda honom till ett utbroderande av 
den karga annalnotisen. Detta synes mig också tala för dennas trovärdighet.

1 Se s. 255 f. och Exkurs VI.
2 Se Exkurs VI.
3 Se ovan s. 219. Jfr även Exkurs VI.

15 G. Bolin
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Förefannsm- I nu förebrågta utredning har jag sökt påvisa, att en befäst- 
der Knut ningsanläggning till skydd för Mälardalen på platsen för det nu- 

Enkssons tid varande Stockholm vid 1100-talets slut eller omkring år 1200 
en befästnings- |or<je varjt mindre av behovet påkallad gent emot befarade an- 
anläggning vid *

1 Jfr ovan s. 167.
3 J. W. Ruuth, Några ord om de äldsta danska medeltidsannaler, som 

innehålla uppgifter om tågen till Finland 1191 och 1202, i: Skrifter utg. av 
Sv. litt, sällsk. i Finland, C, Hfrs 1911, s. 227 ff.

8 Se C. W[eibu]ll, rec. av J. W. Ruuth, a. a., i: Historisk tidskrift för 
Skåneland bd 4, h. 7—9, Lund 1913, ss. 392—393. Som Weibull påpekar, 
har Ruuth icke uppmärksammat de nyare undersökningarna rörande de 
danska annalerna.

Mäiannioppet? £rePP finska eller slaviska folkstammar.
Däremot kunde man med hänsyn till behovet av försvarsanord- 

ningar, såsom förut framhållits, vid denna tid från svensk sida 
räkna med en maktfaktor av en helt annan betydelse inom Öster
sjöområdet, nämligen det danska väldet1, vilket med 1100-talets 
slut svingar sig upp till en stormaktsställning inom detta område 
med en expansion även mot norra Östersjön och länderna vid 
Finska viken, som år 1219 kulminerade i erövringen av Estland. 
Här förelåg en betydligt allvarligare fara för Sveriges ostörda, 
urgamla förbindelser österut och för Sveriges rörelsefrihet över
huvud taget inom Östersjöområdet. Ja, med stöd av vissa annalis- 
tiska uppteckningar har man trott sig kunna fastslå, att åren 
1191 och 1202 danska angrepp skett mot Finland, alltså mot 
svenskt eller inom svensk intressesfär liggande område.2 Upp
giften har i viss mån, åtminstone beträffande finlandståget år 
1191, betvivlats.8 I varje fall är det tydligt, att Danmarks intres
sen sträckte sig ända upp till Finska viken. Knut Valdemarsson, 
som bl. a. gjorde Mecklenburg och Pommern till danska vasall
stater, företog sålunda år 1197 en stor härfärd till Estland. Före
taget blev visserligen tills vidare resultatlöst, men den danska 
erövringspolitiken upptogs redan i början av det följande år
hundradet och nu med en helt annan framgång. Säkerligen har 
denna danska expansion följts med uppmärksamhet i Sverige, 
och det är icke uteslutet, att den varit en medverkande orsak till 
det baltiska ledungståg från Sverige under Knut Erikssons tid, 
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vilket förut omtalats. Redan danskarnas märkliga och mäktiga 
offensiva framträdande på olika håll av Östersjökusten kan hava 
väl motiverat anläggningen av en befästning vid Mälarutloppet, 
vilket ju också bildade tillträdet till en av det svenska rikets 
centralpunkter, liksom en motsvarande anläggning vid Kalmar 
som det viktigaste gränsfästet mot Danmark, om denna senare 
befästning tillkommit vid denna tid, vilket icke förefaller osanno
likt.1 I detta sammanhang bör också erinras om att denna tid, 
såsom ovan omtalats, särskilt i Danmark är en borgbyggandets 
tid, och det danska exemplet kan ha varit förebildande för Sve
rige.

1 Se här numera M. Olsson, En grupp runda kastaler från romansk tid på 
Sveriges östkust, Sthlm 1932.

s En allvarlig faktor i den nordiska politiken var säkerligen också de 
ökade möjligheterna till erhållande av tyska legotrupper i de nordiska stri
digheterna, där särskilt rytteriet med dess utrustning säkerligen betecknade 
ett revolutionerande inslag i den skandinaviska krigföringen, som byggde på 
de gamla, nu tämligen föråldrade institutioner, vilka representerades av 
ledungen och bondeuppbådet.

Men även en annan maktfaktor, betydelsefullare i det egentliga 
Östersjöområdet än de finska och slaviskt-baltiska folkelemen
ten därstädes, var den tyska kolonisationen med utgångspunkt 
från Lybeck, den första rent tyska sjöstadsanläggningen vid 
Östersjön, där rätt tydligt tillkännagavs avsikten att skapa en 
storhamn för Östersjötrafiken. Lybeck betecknade i alla händel
ser en tysk utfallsport mot Norden, och dess betydelse underströks 
år 1181, då det blev en kejserlig stad. Från 1100-talets senare 
hälft hade Sverige sålunda att i Östersjöområdet räkna med även 
en tysk konkurrens, vars politiska följder kunde bli allvarliga 
nog, då Lybeck låg inom ett kejserligt storväldes maktområde? 
Säkerligen har detta beaktats av regeringsmakten i Svérige på en 
tid, då konung Knut Eriksson trädde i direkt diplomatisk för
bindelse med hertig Henrik Lejonet och med Lybeck, sedan tys
karna redan över Gotland börjat tränga fram även i det övre 
Östersjöområdet.

Hava under konung Knut Erikssons tid på olika håll i landet 
befästningsanläggningar kommit till — och mycket talar härför
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— har det säkerligen i främsta rummet skett med hänsyn till 
den politiska fara för Sverige, som låg i ett övermäktigt danskt 
eller tyskt inflytande inom östersjöområdet.

Om vid samma tid även på platsen för det nuvarande Stock
holm en permanent försvarsanläggning kommit till stånd, så 
ha enligt min mening sagda storpolitiska — danska och tyska
— maktfaktorer varit utslagsgivande och icke enstaka pirat- 
anfall av baltiska sjörövare. I alla händelser ha hänsynen till 
dessa säkerligen kommit i andra rummet.

Vid denna tid hade Mälardalen också erhållit en ökad bety
delse genom den bergshantering, som, enligt vad jag här ovan 
sökt göra gällande1, säkerligen genom tyskt initiativ nu börjat 
göra sig gällande. Bergshanteringen med den livliga utlands- 
trafiken har helt naturligt befordrat uppkomsten av Mälardalens 
stadsväsen. Sålunda fanns ju i Västerås på Magnus Erikssons 
tid, såsom förut nämnts, ett mynthus, vilken omständighet även 
den vittnar om att Sigtuna nu icke längre var ett ekonomiskt- 
kommersiellt centrum. Beträffande utförseln genom Mälarutlop- 
pet fick denna ökad vikt och betydelse genom utskeppningen av 
det eftersökta osmundsjärnet.2 Om förändrade strömförhållan
den vid detta utlopp senast omkr. år 1200 nödvändiggjort en 
omlastning vid nuvarande Stadsholmen av de in- och utskeppade 
varorna, fick platsen härmed också en ny betydelse.. Även av 
fiskaliska skäl kunna därför vissa skyddsanordningar ha före- 
funnits vid Mälarutloppet, främst för utkrävande av inbringande 
tullavgifter. En kastalanläggning här kan mycket väl ha kom
binerats med en i vattnet anbragt stockanordning, som kanske 
varit den egentliga anledningen till uppkomsten av namnen 
Stocksund och Stockholm. Till befästningssystemet vid Mälar
utloppet böra då också hänföras främst de Stockholm närbe
lägna rundkyrkorna Solna och Bromma.8

1 Se ovan s. 209 ff.
3 Beträffande osmundsjämets utförsel genom sundet vid Stadsholmen se 

mitt försök till tolkning av ordet »osmund» i föregående framställning s. 102.
8 Se M. Olsson, Stockholms slotts medeltida byggnadshistoria, s. 157.

Det allmänna politiska läget i Östersjöområdet, Mälardalens 
betydelse som en det svenska väldets centralpunkt och icke minst 
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de ekonomiskt-kommersiella intressen, vilka nu knutits till detta 
sjöbäcken, hade vid 1100-talets slut åt den trånga passagen vid 
Stadsholmen förlänat en alldeles särskild vikt. Då här befann 
sig den enda verkliga infallsporten till Mälarområdet, och natu
ren själv erbjöd ypperliga möjligheter till ett befästande av denna 
punkt, hade det varit förvånande, om icke vid denna tid en be- 
fästningsanläggning här kommit till stånd. Erikskrönikans ord, 
att Birger jarl till Bjälbo på denna plats gjorde ett »laas fore then 
sio», visar, att krönikans författare utan vidare hade situationen 
fullt klar för sig, enligt vilken man så att säga med ett enda grepp 
kunde spärra tillträdet till hela Mälardalen. Emellertid är det 
med all säkerhet icke Birger jarl till Bjälbo, utan den äldre Bir
ger jarl, Birger Brosa, som varit direkt medverkande till att en 
permanent befästningsanläggning nu kom till stånd på Stads
holmen. Om den stockholmska borganlåggningens tillskyndare 
varit Birger jarl den äldre, är det möjligt, att en av Erikskröni
kans författare misstolkad, dunkel folktradition kommit honom 
att tillskriva Birger jarl den yngre äran även av detta företag. 
Däremot har krönikan säkerligen rätt i att den senare av jar- 
lama, Birger jarl till Bjälbo, varit den stockholmska stadsanlågg- 
ningens upphovsman. Ty vid 1100-talets slut eller omkr. år 1200 
förefanns säkerligen ännu icke någon betingelse för tillkomsten 
just då av ett stadssamhälle vare sig av inre naturnödvändighet 
— en fritt uppvuxen stad — eller genom yttre maktspråk i form 
av en regeringshandling. Platsen vid den nuvarande Stadshol
men hade säkerligen redan då en viss betydelse som transitohamn 
med någon bebyggelse men saknade ännu ett verkligt uppland, 
vilket däremot exempelvis bergslagshamnama Västerås och Ar
boga hade. Ej heller utgjorde platsen som så många köpstäder 
centrum för en bördig slättbygd.

Man får heller ej glömma, att föregångaren till det senare stads
samhället Stockholm, som väl uppstått i Roden, efter dåtida 
betraktelsesätt snarast låg i skärgården, d. v. s. i en utkant, vis
serligen vid inloppet till Mälaren, som dock då nätt och jämnt 
upphört att vara en havsvik. Oavsett saknaden av betingelser 
för ett verkligt stadssamhälle överhuvud taget, var det med tanke 
på det dåtida läget ett alltför vanskligt företag att på en sådan
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på en gång isolerad och utsatt plats grundlägga en stad. Den 
nuvarande Stadsholmen betraktades vid denna tid säkerligen 
blott som en mellanstation på skärgårds- och utlandsresorna — 
ungefär som i våra dagar Sandö med Sandhamn i den yttre 
Stockholmsskärgården är en viktig station vid en av huvudfar
lederna till Stockholm, utan att vi därför med Sandhamn förbinda 
tanken på möjligheten till utveckling av ett stadssamhälle på 
denna plats. Det bör icke heller förglömmas, att ännu bortåt år 
1900 regelbundna, årliga handelsfärder av befolkning i avlägsna 
skärgårdstrakter gjorts till bestämda platser inne i Mälaren, alltså 
förbi Stockholm — en trafik, synbarligen av hög ålder.1

1 Se S. Ambrosiani, Hvarför och när uppstod Stockholm?, s. 74.



KAP. V.

Det stockholmska stadssamhällets grundläggning.

Av den föregående framställningen framgår, att intet talar för 
att vi omkr. år 1200 kunna räkna med tillvaron av ett verkligt 
stadssamhälle på platsen för det nuvarande Stockholm. Â andra 
sidan har jag även påpekat den sannolika existensen vid denna 
tid av en fast befästningsanläggning därstädes. Utesluten är ej 
heller en viss bebyggelse, framkallad av denna försvarsanlägg
ning och den genomgångstrafik, som ägde rum över den nuva
rande Stadsholmen.

Den stora bristen i fråga om urkundsmaterial beträffande 
Sveriges äldre medeltid får självfallet icke förleda till en argu
mentering ex silentio. Att namnet Stockholm icke förr än år 1252 
för första gången framträder i urkunderna behöver sålunda icke 
tala mot Stockholms existens tidigare. Även om en viss bebyg
gelse skulle ha förekommit på den nuvarande Stadsholmen redan 
omkr. år 1200, har dock Stockholm av allt att döma icke varit en 
ort av större betydelse under 1200-talets tidigare hälft. Så kan 
Stockholm exempelvis icke hava varit en kyrklig centralpunkt, 
enär landets kyrkligt-administrativa indelning förelåg färdig
bildad långt innan namnet Stockholm uppträder och kloster- 
anläggningarna på platsen äro av sent datum. Ej heller talar 
något för att platsen förut varit ett betydande handelscentrum. Så 
saknas varje spår till förekomsten av en äldre marknad i Stock
holm, medan däremot de omgivande folklandens landskapslagar 
nämna och fridlysa viktiga »mässmarknader» i Uppsala, Sigtuna, 
Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Botkyrka, vilken sistnämnda 
marknadsplats ju låg tämligen nära inpå Stockholm. Då staden 
Stockholm under 1200-talets senare hälft träder fram och hastigt 
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växer upp till en folkrikedom, som även väckte samtidens upp
märksamhet1, måste denna snabba utveckling sålunda tillskrivas 
faktorer, som äro att söka i det politiskt-ekonomiska läget vid 
1200-talets mitt eller den tid, då vi först kunna räkna med upp
komsten av ett verkligt stadssamhälle.

1 Ar 1289 säger sigtunadommikanernas prior om staden, att den »jnfra 
paucos annos plerisque aliis ciuitatibus terre nostre populosior effecta est», 
SD 989.

Soeriges Beträffande de inrepolitiska förhållandena i Sverige under 
politiska läge 1200-talets förra hälft kännetecknas de under denna periods tidi- 
mder 1200- gare ^el av motsättningen mellan det Erikska och det Sverkerska 
UletMiftra Part*€t’ under periodens senare del av motsättningen mellan 

konungamakten och Folkungarna. I båda fallen ledde de ofta 
blodiga förvecklingarna till ett försvagande av den svenska stats
makten, som blev betydelsefullt även för Sveriges förhållande till 
grannländerna. Det som i inrepolitiskt avseende kanske framför 
allt karaktäriserar nämnda tidsperiod är den svenska kyrkans 
maktkonsolidering och det officiella befästandet av denna kyr
kans maktställning, en utveckling, vilken som viktiga gränsdata 
under perioden uppvisar årtalen 1200, då Sverker d. y. Karlsson 
utfärdade sitt uppseendeväckande brev om det andliga frälset, och 
1250, då en påvebulla bl. a. officiellt tryggade domkapitelsinstitu- 
tionen och dess befogenheter vid biskopsvalen, sedan Skänninge 
möte år 1248 med en rad viktiga beslut rörande kyrkoförfatt
ningen definitivt införlivat den svenska kyrkoprovinsen i det 
allmänna europeiska kyrkosamfundet.

I utrikespolitiskt avseende spelade förhållandet till Danmark allt
jämt en viktig roll. Vid de svenska tronföljdsstridigheterna sökte 
sålunda olika pretendenter sitt stöd hos anhöriga inom det danska 
kommgahuset, varvid även dansk militär makt kom till använd
ning i Sveriges inbördeskrig. Även om de båda rikena såsom så
dana icke stodo emot varandra som uppenbara fiender, förefanns 
dock en motsättning, tidvis rätt stark, dem emellan. Framför allt 
måste Danmarks växande makt och inflytande inom Östersjö
området väcka oro och betänkligheter inom ledande politiska 
kretsar i Sverige. Detta blev särskilt fallet, när det danska väl
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det utsträcktes till trakter — vid Finska viken — vilka sedan
gammalt hade ansetts höra till Sveriges intressesfär. De danska 
konungarna Knut Valdemarsson och Valdemar Sejr lade bety
dande sträckor av Östersjöns södra kust under danskt herra
välde, varvid för en tid även Lybeck kom att bli en dansk stad. 
Men den danska expansionen syftade ännu längre in och upp i 
Östersjöområdet. Som förut nämnts företog konung Knut år 
1197 ett korståg till Estland. Även om detta tåg var mera obe
stämt till sitt syfte, skulle snart den politiska utvecklingen i det 
östbaltiska kustområdet på allvar bli föremål för den danska 
storpolitikens uppmärksamhet, delvis i tävlan med tysk-baltiska 
intressen, främst representerade av Svärdsriddarorden. Genom 
konung Valdemars härtåg åren 1219 och 1220 satte sig dan
skarna i besittning av Estland, och en borg byggdes, där snart 
staden Reval växte upp. Den dansk-tyska tävlingskampen om 
Estland avgjordes genom fördraget i Stensby år 1238 tills vidare 
så, att Tyska orden erkände Danmarks rätt till Reval och en del 
av Estland. Först under det följande århundradets förra hälft 
skedde även häruti en förändring, i det att den danska kronan 
helt avstod från sitt estländska herravälde, vilket under senare 
tiden varit övervägande formellt. Även tidigare var den danska 
överhögheten av tämligen formell art, och det danska inflytan
det i Estland var skäligen ringa: Reval var en övervägande tysk 
stad under tysk — lybsk — stadsrätt, och tyska godsägare delade 
sinsemellan upp den estländska landsbygden.

I själva verket är Reval en av de yttersta länkarna i den kedja Z)e tyska
av tyska stadsbildningar, som från den södra Östersjökusten stadsgnmd-
sträckte sig ända upp till Finska viken. Dessa stadsanläggningar 
åter äro att betrakta som målmedvetet grundade centra och ut
gångspunkter för den förtyskningsprocess inom tidigare enbart

läggningarna 
i Östersjö
området.

slaviska, baltiska eller finska kustområden, vilka, belägna bort
om det omedelbart rikstyska statsområdet, snarast vore att anse 
som tyska kolonialområden. I svensk historieskrivning har re
dan Johannes Magnus uppmärksammat dessa tyska stadsanlägg- 
ningar och germaniseringsprocessen i samband därmed, ehuru 
visserligen hans data i fråga om dessa stadsgrundläggningar icke 
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hålla streck inför en modernare forskning.1 Med Lybecks grund*  
läggning vid 1100-talets mitt börjar det tyska stadsväsendets ex
pansion även i områden utanför de gamla rikstyska gränserna. 
Att Henrik Lejonet, grundläggaren av Lybeck, Schwerin, Braun
schweig och München, med anläggningen av Lybeck målmed
vetet strävat till att göra denna plats till den södra Östersjökus
tens förnämligaste hamn och därmed ett centrum för Östersjö
områdets handel har länge stått klart för forskningen.1 2 * Lybecks 
växande betydelse visade sig också därigenom, att den lybska 
rätten recipierades eller i viktiga delar tillämpades av stadssam
hällen även utanför rikstyskt område. Vid sidan av Magdeburg 
spelade Lybeck i rättsligt avseende den viktigaste rollen för det 
östtyska kolonisationsgebitet*

1 I sin berömda rikshistoria. Historia de omnibus gothorum sueonumque 
regibus, som utgavs i Rom år 1554, säger Johannes Magnus (18:e boken, 
19:e kap.), att Lybeck anlades år 1140, Rostock år 1170, Riga år 1186, 
Stralsund år 1208, Reval år 1223 och Wismar år 1248. — Medan Johannes 
Magnus sammanhåller alla dessa uppgifter i ett bestämt avsnitt i nyss
nämnda kapitel och även därigenom synes äga en viss blick för ett gemen
samt historiskt sammanhang, har Olaus Petri, som tydligen lånat dessa sak
uppgifter från Olaus Magnus, i sin krönika plgcerat in sagda grundläggnings- 
data rent krönikemässigt och låtit dem stå spridda i den allmänna historiska 
framställningens rent kronologiska sammanhang.

8 Jfr bl. a. F. B o r n i t z, Heinrich der Löwe als Städtegründer, Diss., Ber
lin 1923, och S. Rietschel, Die Städtepolitik Heinrich des Löwen, Hist. 
Zeitschr. 102.

8 Se betr, den lybska rättens utbredning W. Böttcher, Geschichte der 
Verbreitung des lübischen Rechtes, Diss., Greifswald 1913.

4 Se K. H o f f m a n n, Die Stadtgründungen Mecklenburg-Schwerins in der 
Kolonisationszeit vom 12. bis zum 14 Jahrhundert, Schwerin 1930, ss. 8, 151 ff.

Emellertid är det med 1200-talet vi hava att räkna den klas
siska perioden för de tyska stadsgrundläggningarna, från vilken 
det stora flertalet av dessa leder sin härkomst. Ett belysande 
exempel utgör Mecklenburg-Schwerin, av vars 53 städer 45 till
kommit under den tyska kolonisationstiden från 1100-talet till 
1300-talets slut. Endast en av dessa städer, Schwerin, daterar sig 
från 1100-talet, medan 37 städer grundats under 1200-talet 
och 7 under 1300-talet.4 Under 1200-talets förra hälft grunda
des eller framträdde som verkliga stadssamhällen de viktigaste 
av hamnstäderna vid den tyska Östersjökusten och den östbal-
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tiska kuststräckan — så Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, 
Stettin, Danzig, Elbing, Memel, Riga och Reval förutom ett stort 
antal inlandsstäder.1 Karaktäristiskt för dessa stadsanläggningar 
under 1200-talet är, att de ske planmässigt — som nyanläggningar, 
ej i form av stadsrättsbeviljande till förut på platsen befintliga 
bysamhällen, en form för stadsgrundläggning, som ju annars är 
mycket vanlig ej endast under medeltiden. Till övervägande del 
ha dessa stadsgrundläggningar tydligen också skett på kungligt 
eller furstligt initiativ. Planmässiga äro också dessa tolvhundra
talets stadsgrundläggningar därigenom, att själva stadsplanen — 
rätt naturligt — bygges upp efter ett bestämt schema, anslutande 
sig till en kvadratisk, central torgplats.2

I de bortre, sydöstra delarna av Östersjöområdet ske stads- 
grundläggningarna i samband med de allmänna kolonisations- 
företagen efter delvis andra utgångspunkter. Den åtminstone 
officiellt förhärskande synpunkten var här korstågsidén, enligt 
vilken de här ifrågakommande ländernas befolkning skulle 
bringas under den romersk-katolska kyrkans överhöghet och 
fostran. Att dock i realiteten en särskild vikt här också lades 
vid de ekonomiska synpunkterna, visar redan den omständighe
ten, att en avsevärd del av dessa »korstågsfarare» just utgjordes 
av tyska köpmän. Staden Rigas uppkomst vid 1200-talets början 
är typisk för denna anläggning av fasta punkter och stadssam
hällen i som kolonialland betraktade områden. Karaktäristisk i 
detta avseende är också Ostpreussens kolonisation genom Tyska 
orden.8

1 Memel kommer sist i denna rad med grundläggningsåret 1252. — Be
träffande i övrigt exakta grundläggningsdata för de under denna tid tillkomna 
stadssamhällena, så de nu uppräknade, råda i flera fall olika meningar. Dis
kussionen härom är dock utan betydelse för denna avhandlings huvudsyfte.

2 Se här F. Meurer, Der mittelalterliche Stadtgrundriss im nördlichen 
Deutschland, Berlin 1914. Meurers arbete måste dock upptagas med en viss 
kritik. Jfr i övrigt även A. Püschel, Das Anwachsen der deutschen 
Städte in der Zeit der mittelalterlichen Kolonialbewegung, Berlin 1910 (Ab
handlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte, hrsg. v. D. Schäfer, Bd IV) och 
W. Geisler, Die deutsche Stadt Ein Beitrag zur Morphologie der Kul
turlandschaft, Stuttgart 1924.

8 Se här bl. a. G. K r o 11 m a n n, Die Besiedlung Ostpreussens durch den 
Deutschen Orden, i: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
Bd XXI, Stuttgart 1928, s. 280 ff.
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Sveriges stsii- Vid 1200-talets mitt eller omkring det år, 1252, då namnet 
ning till grann- Stockholm för första gången framträder i urkunderna, kan den 
i&ndema om- politiska situationen i det svenska rikets grannskap anges sålunda. 
hring ar 1250. ^orge sto(j Sverige i ett vänskapligt förhållande. Med tron

pretendenten Skules fall år 1240 avslutades en hundratioårig pe
riod av inbördeskrig i Norges historia. Håkan Håkansson stod 
nu som obestridd härskare, och under hans tid hade det norska 
kungariket en aktad ställning. Förhandlingar mellan Sverige och 
Norge ledde år 1249 till en överenskommelse om fred mellan de 
båda länderna och förbud mot att det ena riket understödde det 
andras fiender. Till bekräftelse utåt av denna överenskommelse 
ingicks förlovning mellan den norske konungasonen Håkan och 
Birger jarls dotter Rikissä, varefter, år 1251, deras bröllop fira
des. Det goda förhållandet mellan de båda grannländerna varade 
Birger jarls tid ut.

Mera komplicerad var Sveriges ställning till Danmark. Med 
Valdemar Sejrs död år 1241 började i Danmark ett århundrade 
av uppslitande inbördesstrider. I konung Abel (1250—1252) före
föll landet hava erhållit en kraftig regent, men hans förhållande 
till de båda nordiska grannländerna präglades av starka misshäl- 
ligheter. Från norsk sida klagades över danska övergrepp mot 
norska handelsmän, vilka icke gottgjorts, och Birger jarl i Sve
rige visade sitt missnöje med att svenska upprorsmakare erhållit 
dansk hjälp. En väpnad svensk-norsk aktion mot Danmark in
ställdes emellertid, då underrättelse kom, att Abel stupat i en 
strid mot upproriska friser. Sedan Kristoffer (1252—1259) lyc
kats vinna den danska konungakronan, undergick den svenska 
politiken gent emot Danmark en avsevärd förändring. Medan 
förhållandet mellan Norge och Danmark alltjämt var synnerligen 
tillspetsat, visar sig Birger jarls politik mot Danmark alltifrån 
året 1253 oväntat försonlig, åsyftande en utjämning av motsätt
ningarna mellan Norge och Danmark. Denna politik blev också 
framgångsrik i så måtto, att förhållandet mellan de tre nordiska 
rikena ända till Kristoffers död var fredligt, och den visade sig 
mäktig en närmare sammanhållning dem emellan.

Man har på olika sätt sökt förklara denna Birger jarls »skan
dinaviska» politik, påpekat Sveriges brydsamma läge i öster och 
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framhållit som en möjlighet, att jarlen handlat i medvetande av 
>den nu framträdande motsättningen mot den tyska handels- 
expansionen».1

1 Tunberg, Äldre medeltiden, s. 96. — Om det tyska framträngandet se 
även G. Bolin, Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst, s. 135 ff.

2 Jfr A. Bugge, Handel (Nordischer), i: J. Hoops, Reallexikon der Germa
nischen Altertumskunde, II, s. 435 f.

3 Se Exkurs III.

I alla händelser är det tydligt, att denna tyska expansion vid 
ifrågavarande tid, 1200-talets mitt, på allvar börjar göra sig gäl
lande i de nordiska länderna och att man där måste hava upp
märksammat den. I spetsen för detta tyska inflytande står redan 
nu Lybeck, även om det mäktiga hanseatiska stadsförbundet, där 
Lybeck spelade en så betydande roll, först senare framträdde 
fullt färdigbildat. Det tyska inflytandet i Norden ger sig visser
ligen till känna tidigare. Här behöver bara erinras om den svenske 
konung Knut Erikssons traktat med Henrik Lejonet. Ungefär vid 
samma tid, 1100-talets slut, uppenbara sig tyska handelsmän även 
i Norge.1 2 3 De vunno även tidigt insteg i Danmark, icke minst på 
Skånemarknaden, från vars tidigare period åtminstone ett be
stämt årtal, året 1201, är känt, då nämligen den danske konungen 
Knut lät beslagtaga lybeckarnas fartyg och skeppslaster. Under 
det fjärdedels århundrade från år 1201 räknat, då Lybeck var 
underkastat dansk statsöverhöghet, hade staden visserligen icke 
att beklaga sig över någon missgynnad ställning. Det har tvärtom 
framhållits av forskningen, att Lybecks dåvarande ställning som 
dansk stad skaffade tyska köpmän och Lybeck ett inflytande i 
Danmark, som blev för framtiden ganska ödesdigert. Jag har 
på annat ställe i denna avhandling sökt påvisa, att Lybeck under 
1200-talets förra hälft av allt att döma gått energiskt fram för att 
trygga sin ställning på Gotland och i Visby — den viktigaste etap
pen på vägen till Novgorods stormarknad.8 Detta skedde med 
ett visst undanträngande av tidigare konkurrenter på platsen. På 
samma sätt lyckades Lybeck och de vendiska städerna under 
1200-talets lopp praktiskt taget undantränga exempelvis norrmän
nen från det inbringade fisket vid Skånekusten. Lybecks handels
fördrag åren 1241 och 1255 med Hamburg lade den verkliga
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grunden till det kommande hansaförbundet. Av allt att döma 
är det tydligt, att Lybeck vid 1200-talets mitt var en for de nor
diska konungarikena allvarlig maktfaktor. Danmark skulle först 
få känning härav. Är 1247 hade Lybeck givit sig under de hol- 
steinska hertigarnas skydd och kom därigenom in i de danska 
tronstridigheterna. Lybecks direkta ingripande i dessa stridig
heter resulterade i ett anfall av en lybsk flotta år 1249 på Köpen
hamn, vilket tämligen nygrundade stadssamhälle utsattes för 
stor förödelse. Under dessa dansk-tyska stridigheter ledo även 
svenska och norska handelsintressen i de Danmark omgivande 
farvattnen betydande avbräck — även i vissa fall från danskt håll, 
då Danmark ju var splittrat i inbördeskrig.

Utan att underskatta en hos Birger jarl säkerligen förefintlig 
uppfattning av den stora fara, som den tyska expansionen be
tydde för Norden i allmänhet och Sverige isynnerhet — särskilt 
med tanke på de svenska förbindelserna österut — skulle man 
vilja framhålla som en möjlighet, att den direkt medverkande 
orsaken till Birger jarls >skandinaviska» politik, droppen, som 
kom bägaren att rinna över, var just dessa lybska våldsdåd om
kring år 1249, då både danskar, svenskar och norrmän blevo 
lidande. I alla händelser är det egendomligt att konstatera, att Ly
beck år 1250 samtidigt sluter fördrag med alla de tre nordiska 
makterna i syfte att utjämna misshälligheter mellan fördrags- 
makterna. Den 6 oktober år 1250 slöt Norges konung Håkan i 
Bergen ett fördrag med lybeckarna, varvid stridigheterna bilades.1 
Den 15 november samma år ingick konung Abel av Danmark ett 
liknande fördrag i Vordingborg med Lybeck, varvid lybeckarnas 
gamla privilegier bekräftades.2 Likaledes finnes bevarad en trak
tat mellan Sverige och Lybeck, tillkommen i samma syfte.8 Trak
taten är odaterad men har av Rydberg daterats tül år 1250 eller 
år 1251.4 Han hänvisar mycket riktigt till de här ovan berörda 
stridigheterna och kung Håkans fördrag — kung Abels nämnes 
icke — och anser, att traktaten »således synes kunna sättas till år 
1250 eller 1251».5 Man spörjer onekligen, varför just året 125/ 
kunde komma i åtanke. Frågan är desto mera befogad, som så-

1 LUB I, nr 157. — Diplomatarium Norvegicum V, nr 4.
2 LUB I, nr 160. 8 ST I, nr 94. 4 Ibid., not 1. 8 L. c. 
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väl den norska som den danska traktaten med Lybeck är av år 
1250 och Birjer jarl rent av synes ha gått i spetsen för en »skan
dinavisk» aktion i för de nordiska konungarikena trängande, ge
mensamma angelägenheter. Rydbergs onekligen bristfälliga mo
tivering för året 1251 som den svensk-lybska traktatens date- 
ringsår är emellertid blott den, att en senare traktat med Lybeck, 
vari 1250 eller 1251 års traktat bekräftas, bär årtalet — 1251, 
vilket dock är »obestridligt oriktigt».1 Trots Rydbergs bristande 
motivering för årtalet 1251 synes hans mening dock i allmänhet 
hava godtagits av den senare forskningen.1 2

1 Rydberg, a. a., not 1. — Denna senare traktat härrör, enligt Rydberg, 
från något av åren 1256—1260.

2 Så Tunberg, Äldre medeltiden, s. 99, och Ähnlund, Svenskt och tyskt i 
Stockholms äldre historia, s. 3.

8 Man skulle kanske hypotetiskt kunna komma till en ännu närmare tids- 
och lokalbestämning för denna traktat. Som ovan nämnts slöts nämligen Ly
becks traktat med Norge i Bergen den 6 oktober 1250 och med Danmark i 
Vordingborg den 15 november samma år. Säkerligen har det varit samma 
lybska beskickning, som förhandlat om både den norska och den danska 
traktaten. Tiden mellan fördragens avslutande, 6 oktober—15 november, 
tillåter ju mycket väl en fartygsresa mellan Bergen och Vordingborg. Men 
om, som ovan gjorts gällande, Birger jarls traktat med Lybeck tillkommit 
ungefär samtidigt med de övriga nordiska ländernas traktater med «amma 
stad, kunde den lybska beskickningen mellan Bergen i Norge och Vording
borg i Danmark ha passerat svenskt område och svensk hamn. Den enda 
ort, som här kunde komma i fråga, var L ö d ö s e, Sveriges enda men vik
tiga hamn vid Västerhavet, där exempelvis konung Valdemar den 10 decem
ber 1275 bekräftar Birger jarls privilegier för Hamburg, och en lämplig mel
lanstation på vägen mellan Bergen, Norges förnämsta stad under medeltiden, 
och Vordingborg på Själland, under medeltiden en rätt betydande stad och 
förnämligt kungaresidens. — Den lybska beskickningen skulle då hava pas
serat Lödöse i slutet av oktober eUer omkring den första november år 1250, 
vilket skulle vara den hypotetiska tidpunkten för tillkomsten av Birger jarls 
traktat med Lybeck.

Emellertid torde man med ganska stor visshet kunna förlägga Birger jaris 
tillkomsten även av Birger jarls traktat med Lybeck till året 1250? traktat med 
Det är icke minsta tvivel underkastat, att Birger jarl av de nor- 
diska regentema vid denna tid innehade den förmånligaste makt
positionen gent emot Lybeck. Sverige hade ju möjlighet att på 
ett kännbart sätt skada Lybecks själva livsnerv — den fria och 
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obehindrade förbindelsen på vattenvägarna till Novgorod. I själva 
verket var detta ett problem för Lybecks handelspolitik hela me
deltiden igenom. Forskningen, icke minst den tyska, har också 
påpekat, hur känslig den tyska handelspolitiken alltid var beträf
fande svenska påtryckningar, restriktioner eller förbud i detta 
avseende.

Med Lybecks inblandning i de danska inbördesstridighetema, 
där kulmen betecknas av lybeckamas skövlande av Köpenhamn 
år 1249 och deras kränkningar vid samma tid av svenska och 
norska sjöfarande, hade i själva verket helt naturligt uppstått ett 
problem, där ett allmänt nordiskt intresse förelåg, i detta fall 
sålunda ytterst åsyftande ett gemensamt nordiskt ingripande mot 
Lgbeck. Den som verkligen var mannen att sätta sig i spetsen för 
en dylik aktion var just Birger jarl. Redan den olika karaktären 
hos de tre nordiska, samtidiga traktaterna med Lybeck talar för 
Sveriges maktposition härvidlag. Den norska traktaten är täm
ligen allmängiltig i sin avfattning: talar om fred, om reciproka 
förhållanden beträffande handelstrafiken inom de båda fördrags- 
maktemas områden etc., medan den danska, kortfattad i sin ly
delse, tager fasta på några bestämda konkreta punkter, särskilt 
rörande strandrätten, och i allmänna ordalag bekräftar lybeckar- 
nas tidigare privilegier. Endast den svenska traktaten uppträder 
med en viss offensiv skärpa, framhållande att misshälligheter 
hållit på att uppstå mellan Sverige och Lybeck på grund av det 
övervåld, som utövats på sjön, tydligen från lybska fribytares 
sida. Det fastslås också bestämt, att om borgare från Lybeck 
ville slå sig ned i Sverige, skulle de leva enligt svensk rätt och »i 
övrigt kallas svenskar».1 Det sistnämnda stadgandet har man 
med all säkerhet att tolka som ett avvisande av tendenser till att 
låta det tyska elementet i landet få en särställning, som stod i 
strid med svensk rättsuppfattning — tendenser, som troligen re
dan i någon mån börjat göra sig gällande. Det är Birger jarls för
tjänst att med sitt bestämda hävdande av ett statligt svenskt krav 
i denna fråga ha satt en spärr för ett tyskt inflytande, som var 
starkt nog ändå genom överlägsenhet i ekonomiska resurser, han- 
delsrutin och i flera fall mera framskriden odling. Redan en blick

1 »Uolumus, ut patrie nostre legibus utantur et regantur et Sweui de cetero 
appellentur», ST I, nr 94.



241

på utvecklingen av det hanseatiska kontoret i Bergen visar, vilken 
fara förhandenvaron av en dylik främmande »stat i staten» ut
gjorde. Genom Birger jarls betydelsefulla stadgande bröts i en 
viktig punkt det enande sambandet mellan de tyska gästerna, 
d. v. s. de resande tyska handelsmännen, och den fast bosatta 
befolkningen i Sverige av tysk härkomst. Däremot torde det sä
kerligen vara riktigt, som N. Ahnlund påpekat, att traktatens be
stämmelse om tyskarnas ställning i Sverige »måste i underför
stådd form ha inneburit, att de skulle bli delaktiga i städernas 
styrelse och förvaltning».1 Troligen har också Birger jarl i en vik
tig punkt av rättslig betydelse måst ge vika för ett tyskt krav, 
nämligen i fråga om en gynnsammare ställning för kvinnan i 
arvsavseende — ett medgivande, som säkerligen samtidigt för 
rättvisans skull även gavs åt den infödda svenska befolkningen, 
visserligen endast i städerna, där man ju också blott hade att 
räkna med ett tätare tyskt befolkningsinslag.2 I övrigt innehåller 
fördraget på traditionellt sätt ett bestyrkande av äldre traktaters 
giltighet de ifrågavarande parterna emellan.8 Av intresse är emel
lertid, att här alldeles särskilt hänvisas till en traktat mellan ko
nung Knut Eriksson och hertig Henrik Lejonet — ett nu förlorat 
aktstycke, som enligt vad jag på annat håll i denna avhandling 
sökt göra gällande säkerligen tillkommit på 1170-talet.4 Då från 
detta äldre fördrag helt konkret anföras tvenne punkter, »tam 
super purgacione ferri candidi, quam etiam mulieribus insoluto 
matrimonio inpregnatis», vilkas giltighet den svenska regerings
makten förbinder sig att fortfarande upprätthålla, måste dessa 
traktatsbestämmelser vid tiden för Birger jarls traktat med lybec- 
karna, d. v. s. vid år 1250, fortfarande hava varit av en viss be
tydelse för Lybeck.8 De måste också givet hava varit av för ly- 
beckarna förmånlig art.

1 N. Ahnlund, Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia, s. 5.
2 Se vidare s. 307, not 3. — Som ett undantag här för landsbygdens vid

kommande vore dock att betrakta de egendomliga arvsbestämmelserna i Väst- 
mannalagen — se Exkurs V.

3 »Similiter et omnia alia, que antecessores nostri superius nominati in 
priuilegiis suis antiquitus statuerunt, uolumus obseruari», ST I, 94 (s. 198).

4 Se s. 208 f. 5 Beträffande särskilt tolkningen av uttrycket ’purgacione 
ferri candidi’ se Exkurs TV.
16 &. Bolin
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Då utgångspunkten för Birger jarls traktat år 1250 med Ly- 
beck är de övergrepp mot den svenska sjöfarten, vilka tydligen 
insinueras ha skett med Lybecks goda minne, och lybeckama 
icke desto mindre hugnas med synbarligen för dem viktiga pri
vilegier, måste givetvis den suenska traktatsparten på något sätt 
hava kompenserats. Fullt tydligt framträder icke denna kompen
sation i Birger jarls traktat. Hit kunna knappast räknas de re- 
ciproka bestämmelser om tull etc., vilka traktaten innehåller. En 
betydande positiv vinst måste dock den svenska förhandlingspar
tens krav på den tyskfödda befolkningens i Sverige inordnande 
under svenskt stats- och rättsväsen anses vara, mot vilket krav 
någon opposition från tyskt offentligt håll icke heller gjorde sig 
gällande. Viktigt var också, att Sverige nu kommit i ett fredligt 
förhållande till den mäktigt uppåtsträvande grannen i Lybeck. 
Ett livsvillkor för Birger jarls politik var ju över huvud fred med 
de nordiska och tyska grannarna under de brydsamma förhållan
den, som rådde i landet vid denna tid.

Birger jarls Av det föregående hava vi sett, att sedan år 1249 en fredsöver- 
poiittk omkr. enskommelse ingåtts mellan Sverige och Norge, det goda förhål- 

år 1250. laHdef mellan de båda grannmaktema varade Birger jarls tid ut. 
Mellan Sverige och Danmark åter rådde en viss irritation, som 
dock från och med året 1253 efterträddes av en från svensk sida 
ådagalagd försonlig politik. Birger jarls traktat med Lybeck år 
1250, vars karaktär av modus vivendi-avtal i viss mån framträder, 
betecknade likväl en fredsgaranti från den mäktiga tyska handels- 
republikens sida. Därmed voro visserligen icke uteslutna even
tuella tyska inflytelser av annan art.1 Även om den svenske jar- 
len med en viss oro iakttagit det kraftigt växande tyska inflytan
det inom hela Östersjöområdet, var det dock framför allt förhål-

1 Dä enligt den norska Hakonarsagan Birger jarl efter de svenska upp
rorsmännens nederlag år 1251 hårt bestraffade de upproriska, var det, säger 
sagan, mest tyska män, som halshöggos. »Chronologie anonymi 826—1415» 
har under året 1251 anteckningen: »Eodem anno nobilissimi viri Canutus 
Magni ei Philippus Canuti, filius etiam Philippus Petri cum multis Teutonibus 
interfecti sunt» (SRS I: 1, s. 54. Kursiv, av inig). Möjligen skedde det som en 
ostentativ handling från jarlens sida för att understryka oppositionen från 
ledande håll mot tysk inblandning i Sveriges inre angelägenheter.

f
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landet till den ryska grannen, som ingav det största bekymret 
Sveriges ställning här kunde icke stärkas på annat sätt än genom 
en kraftigare politik österut, men denna politik åter fordrade en 
stark ställning i det inre. Framför allt gällde det för jarlen att 
definitivt göra ett slut på de inbördes stridigheter, som voro en 
följd av de krav på tronen, vilka från olika håll framställdes.

Sveriges inrepolitiska svaghet under stora delar av 1200-talets 
förra hälft verkade hinderlig för utvecklandet av en kraftigare 
svensk politik vid Finska viken. Samtidigt hade man att från 
svenskt håll konstatera en stegrad aktivitet från dansk, tysk och 
rysk sida. Vi hava av det föregående sett, att redan omkring år 
1200 vissa danska expansionssträvanden gjorde sig gällande i 
trakten av Finska viken, kulminerande år 1219 i erövringen av 
Estland. Som ett motdrag häremot har man säkerligen att be
trakta det svenska ledungståg till Estland, som år 1220 ägde rum 
under ledning av konungen, Johan Sverkersson, själv och hans 
jarl Karl. Efter en tillfällig framgång slutade dock företaget 
olyckligt, och det hela rann ut*  i sanden. Som en reflex av dessa 
händelser kunde möjligen betraktas det härjningståg, som en av 
Oselbor bemannad flotta år 1226 skall ha företagit mot Sverige.1 
Ännu allvarligare voro dock de upprepade ryska och karelska 
angreppen mot Finland. De väckte på högsta kyrkliga håll stora 
bekymmer: påven Innocentius III skildrar i ett brev av år 1209 de 
mörka förhållandena i den svenska kyrkoprovinsens yngsta stift,

1Heinrici Chronicon Lyvoniæ (XXX, 1) uppger, att kardinal 
Vilhelm av Sabina på färd från Kurland (sommaren 1226) varseblivit denna 
flotta, då den återvände från Sverige (»vidit subito redeuntes Osilianos a 
Suecia cum spoliis et captivis quam plurrmis»). Den i upprörda ordalag hållna 
skildring, som krönikan i detta sammanhang låter kardinalen giva av ösel- 
bornas grymheter mot de kristna, kan ju mycket väl vara krönikeförfattarens 
egen, på allmänt kända förhållanden byggande framställning. I varje fall torde 
kardinalen beträffande detaljer rörande detta härjningståg knappast kunnat 
inhämta sådana före sin ankomst till Visby. — Att man vid denna tid var 
medveten om vissa svenska och danska inriktningar i Baltikum framgår på 
sätt och vis av ett fördrag, som Balduin av Alna, kardinallegaten Ottos pœni- 
tentiarius och nuntius, den 28 december 1229 ingick med en del av Kurlands 
hedniska befolkning, enligt vilket denna bl. a. skulle lyda under en av påven 
utnämnd biskop men icke vara underkastad vare sig Danmark eller Sverige 
utan åtnjuta full frihet (Liv-, Esth- u. Curl. Urk. B., I, nr 103).
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det finska? I ytterligare ett brev, år 12162, där Innocentius tager 
konung Erik Enutsson i sitt beskydd, erhåller den svenske ko
nungen påvlig bekräftelse på besittningen av det land, som hans 
företrädare erövrat från hedningarna, och tillåtelse att en eller två 
biskopar där måtte tillsättas, lydande under Uppsala ärkestift.

I fortsättningen bli de finska förhållandena föremål för stegrad 
uppmärksamhet från påvemaktens och kyrkans sida i samma 
mån som det också blir ett allmänt kyrkligt intresse att befästa 
och utvidga den romersk-katolska kyrkans herravälde i länderna 
utmed och bortom östra Östersjökusten. Påvebullor utfärdades 
i syfte att avstänga handelsförbindelserna med ryssarna, då dessa 
begingo våldsåtgärder mot Finlands kristna inbyggare. Icke desto 
mindre fortsatte angreppen från ryssar och kareler. Påfrest
ningen gent emot det svenska väldets gränsmarker i Finland blev 
också synnerligen stark. Närmast gick anloppet ut över tavas- 
terna. Sålunda berätta novgorodska krönikor, att furst Jaroslav 
år 1227 begav sig på ett krigståg mot tavasterna och härjade de
ras land.8 En motoffensiv, som tåvasterna året därpå igångsatte 
mot Novgorod, misslyckades, och enligt nyssnämnda källa skulle 
en del av dem under återtåget ha nedgjorts av karelerna?

Ett brev från påven Gregorius IX av år 1237 skildrar i starka 
färger, hurusom tavasterna, hårt ansatta av närboende korsets fien
der, återfallit i sin gamla hedendom? I dessa »närboende korsets 
fiender» (»inimicis crucis prope positis») har man säkerligen att 
i främsta rummet se karelerna, ibland i förbund med novgoro- 
derna, ibland påtryckta och hetsade av dem mot de västfinska 
stammarna. Påven, som även hänvisar till underrättelser från 
svenskt kyrkligt håll, uppmanar i brevet ärkebiskopen av Upp
sala och hans suffraganer till korståg mot dessa avfällingar och 
barbarer.

Säkerligen målar nyssnämnda påvebrev situationen i Tavast- 
land i väl mörka färger och överdrivna proportioner. Tavasterna 
hade visserligen såsom gränsfolk ett ömtåligt och utsatt läge, men 
både före och efter ifrågavarande tid visa de sig vid flera tillfällen

1 SD 136.  ST I, nr 64.2
3 The chronicle of Novgorod, ss. 68—69.  Ibid., s. 69.4
5 ST I, nr 86.
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som lojala bundsförvanter till den svenska riksmakten. I alla 
händelser deltogo tavasterna i det svenska krigståget år 1240 till 
Neva, vilket omtalas av ryska krönikor.1 Det heter här, att svearna 
(>Svei>) kommo med en stor här och många skepp jämte norr
män1 2 3, egentliga finnar (»Sum») och tavaster (»Yem»). Svearna 
hade med sig sin furste och sina biskopar. De trängde fram till 
Neva men blevo där efter en häftig strid besegrade av furst 
Alexander, vilken efter sin seger erhöll hedersnamnet Nevski. Den 
svenska aktionen bör givetvis ses mot bakgrunden av de bekym
mersamma förhållandena vid det svenska väldets östgräns i Fin
land, vilka icke minst från kyrkligt håll allt kraftigare påtalats. 
I det svenska angreppet år 1240 hava vi säkerligen också att se 
det korståg, till vilket det förut nämnda påvebrevet av år 1237 
livligt uppmanat. Samtidigt gjordes söder om Finska viken en 
framstöt mot det novgorodska väldet av Tyska orden i Livland. 
Efter vissa framgångar besegrades dock år 1242 även de tyska 
ordensriddama av furst Alexander. Säkerligen är den redan tidigt 
uttalade mening riktig, som i dessa mot det novgorodska väldet 
riktade operationer norr och söder om Finska viken ser resulta
tet av ett i bestämt mål och syfte träffat avtal.8

1 Se FMU I, nr 83 och The Chronicle of Novgorod, s. 84 f.
2 »Murman». Även betecknande Kolahalvöns norra kust (Murmanska 

kusten).
3 Så G. R e i n, Biskop Thomas och hans tid, Helsingfors 1839, s. 85 ff.

Även om i den ryska traditionen den för novgoroderna segerrika 
drabbningen vid Neva år 1240 säkerligen givits väl stora propor
tioner, blevo dess följder dock allvarliga, då den bidrog till ett 
försvagande av det svenska väldets östgräns. Sedan dessutom 
biskop Tomas i Finland år 1245 dragit sig tillbaka från sin utsatta 
post, saknade den svenska statsmakten och kyrkan en verkligt 
betydande företrädare i denna viktiga landsända.

Det är nu som Birger jarl griper in på ett avgörande sätt i fråga 
om tryggandet av den svenska statsmaktens intressen österut. 
Möjligt är, såsom av forskningen ibland framhållits, att jarlen 
genom kardinallegaten Vilhelm av Sabina och hans verksamhet 
i Sverige år 1248 fått den yttre impulsen till sitt företag. Nödvän
dig är emellertid icke en dylik motivering. Korstågstankarna 
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lågo i luften. Upprepade påvliga uppmaningar till kamp mot de 
otrogna hade framkallat expeditioner till det Heliga landet åren 
1239 och 1240. I juni 1248 slutligen hade konung Ludvig IX av 
Frankrike dragit ut på en långvarig härfärd, det s. k. sjunde kors
tåget. Men även mot de hedniska folkslagen i Östersjöns södra 
och östra kustländer predikade påvemakten korståg. Den ger
manska kolonisationen i dessa trakter gick från första början 
hand i hand med det kyrkliga omvändelse- och organisationsarbe
tet. De påvliga korstågspredikningama mot de baltiska hed
ningarna kommo att i så måtto uppmärksammas av de nordeuro
peiska staterna och samhällsbildningarna som ett korstågsföretag 
i dessa trakter numera av påvestolen ansågs ungefärligen likvär
digt med ett korståg till det Heliga landet1 — vilket sistnämnda 
företag särskilt från nordeuropeisk synpunkt måste anses vara 
både tidsödande och kostbart. Härtill kom det ur svensk syn
punkt betydelsefulla, att påvemakten även börjat uppmärksamma 
det för Sverige bekymmersamma läget vid det svenska väldets 
Östgräns. Jag hänvisar här blott till det ovannämnda påvebrevet 
av år 1237 rörande de otrognas angrepp på tavastema. Visser
ligen understrykes vid dessa påvliga förkunnelser alltid den kyrk
liga synpunkten, men i dessa fall betydde en kyrklig pacificering 
av de åsyftade landområdena givetvis också en politisk sådan. 
För en ledande aggressiv utrikespolitik, vars syften i allo kanske 
ej delades av alla makt- och intressegrupper inom landet, var det i 
alla händelser helt naturligt en stor fördel att vid ett militärt 
offensivt företag även få den påvliga stolens mäktiga stöd.

1 I ett brev av den 1 oktober 1243 meddelar påven Innocentius IV de kors- 
farare från norra Europa — därvid bland andra länder även Sverige namnes 
— vilka ville draga mot hedningarna i Livland och Preussen, samma privi
legier som för korstågsfararna till det Heliga landet (Codex Diploma
tiens Prussiens, I, nr 58).

’ Beträffande diskussionen härom se R. Pipping, Kommentar till Eriks- 
krönikan, s. 76 ff.

Birger jaris Rörande Birger jarls härfärd till Finland äro vi endast hän- 
tåg till Fin- visade till Erikskrönikans framställning. Då krönikan överhuvud 

land. icke anger några data, kan icke ens tiden för denna tilldragelse 
exakt angivas.2 Visserligen uppger krönikan, att >Erik konung 
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doo hemma mädhan» (EK v. 157), d. v. s. under jarlens företag i 
Finland, och då vi av annalerna veta, att konung Erik Eriksson av
led i februari månad år 1250, synes ju därmed en viss tidsbestäm
ning vara möjlig. Emellertid har man tämligen allmänt ansett, att 
krönikans framställning åtminstone på denna punkt, d. v. s. att 
Birger jarl varit med hären i Finland på vintern, då konung Erik 
dog, icke kan överensstämma med verkligheten i betraktande av 
den svenska ledungens beskaffenhet.1 I alla händelser har forsk
ningen varit tämligen enig att till året 1249 förlägga Birger jarls 
härtåg till Finland, alltså året efter det han, ny i sin värdighet 
som Sveriges rikes jarl, lyckats slå ned den sista upprorsrörelsen 
mot konung Erik. Tidpunkten skulle också i så måtto vara lämp-

1 Jfr I. Andersson, Källstudier till Sveriges historia 1230—1436, s. 48, not 1. 
— Man synes mig dock här — i fråga om företagets karaktär av en traditio
nell svensk ledungsfärd — vara alltför bunden vid krönikans framställning. 
Visserligen ger den i sin berömda beskrivning av förberedelserna till jarlens 
härfärd en målande skildring, som mycket väl kunde illustrera, huru en svea
konung i gammal stil »bjuder lip och lepung ut»: då skötos ut »snekkior ok 
löpande skutör» (EK v. 107), sedan »bade riddare och riddare like / Swa ok 
bönder oc tiänistomen» uppbådats (EK vv. 90—91). Ja, en skärpt analys av 
ordalagen i krönikan skulle t. o. m. kunna framföra tolkningen, att det här 
gällde ett verkligt folkuppbåd eller ett tämligen enastående företag. När det 
nämligen i krönikan (w. 116—118) heter, att »mangt eth gamalt fädemis swerd 
/ wart tha nidher aff naglom kränkt / som ther haffdo manga dagha hengt», 
så vittna ordalagen ju icke om att svärdens ägare allt för ofta sysselsatts i 
krigiska företag. Emellertid torde det icke vara skäl att alltför mycket bygga 
på det rent verbala i krönikans framställning, vilken ju här är mycket roman
tiserande. Man får framför allt icke förbigå en omständighet, som man synes 
mig väl litet hava uppmärksammat beträffande 1100- och 1200-talens svenska 
historia, nämligen möjligheten av utländska »yrkeskrigares», framför aUt be
ridna, besoldade hjälptruppers förekomst i de svenska krigsföretagen. Ur 
denna synpunkt är det givetvis icke uteslutet, att Birger jarl med hemför
lovande — helt eller till största delen — av det svenska ledungsuppbådet stan
nat kvar över vintern i Finland med det främmande hjälpmanskapet. Hans 
närvaro där vid denna tid vore desto lättare att förklara som det säkerligen 
för honom gällde att personligen övervaka igångsättandet av det för dåtiden 
mäktiga fästningsbygget Tavastehus, vilket avsåg att bliva Sveriges viktigaste 
försvarsanläggning österut och för vars utformande säkerligen särskilt yrkes- 
kunnigt folk anskaffats. Att Erikskrönikan icke omnämner någon främ
mande hjälp vid skildringen av Birger jarls krigsföretag österut har mindre 
att betyda, icke minst med tanke på krönikeförfattarens avoga ställning mot 
det utländska inslaget i de svenska politiskt ledande kretsarna överhuvud. 
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lig som stora kyrkliga och politiska avgöranden inom landet dess
förinnan träffats. Helt samstämmig synes forskningen också vara 
i den meningen, att jarlens krigsföretag främst gällt tavasterna 
och att det var till skydd mot dessa som Tavastehus’ borg anlades. 
Emellertid synes man mig även här alltför mycket bygga på 
Erikskrönikans skildring, som ju icke åsyftar att ge en pragma
tisk framställning och som över huvud taget i sitt vittert lagda, 
delvis romantiserande berättelsemanér givetvis förbigår de dju
pare liggande orsakssammanhangen. Även om en del av den 
tavastiska befolkningen måste hava ansetts som opålitlig, synes 
det mig rimligast, att jarlens krigsföretag närmast syftat mot 
deras närmaste karelska grannar i akt och mening att betaga 
dessa lusten till framtida störningar i det utkantsområde av det 
svenska väldet, som tavasternas land utgjorde. Det är givetvis i 
detta syfte som Birger jarls anläggning av Tavastehus kommit 
till. I den arkeologiska diskussionen hava delade meningar rått 
om huruvida Birger jarls borganläggning kan anses vara likty
dig med det nuvarande Tavastehus’ slott eller om den tidigast 
utgjort en anläggning söder därom vid Haga gård i Janakkala 
socken.1 Diskussionen är i detta sammanhang av mindre vikt. 
Betydelsefullast är borganläggningen som sådan, utgörande en 
stark gränsfästning, varigenom det svenska väldet i Tavastland 
definitivt tryggades samt en stark barriär upprättades mot ri
kets fiender på denna kant, i främsta rummet karelerna, J. J. 
Mikkola säger härom: »Tavastlands erövring och grundlägg
ningen av Tavastehus genom Birger Jarl måste ha varit ett hårt 
slag för karelama. De kunde icke mera driva handel med ta
vasterna; den nya borgen vid Vanajavesi stängde vägen norrut».1 2 * * * * * 8

1 Se här R. Pipping, Kommentar till Erikskrönikan, s. 82 ff.
2 J. J. Mikkola, Novgorodernas krigståg till Finland, s. 156. — Mik

kola tillägger: »Det ser även ut, som om Magnus Ladulås* stadfästande
av birkarlames rättigheter varit en åtgärd för att utestänga karelarna från
pälshandeln inom rikets område». — I strid mot en tämligen allmän mening
synes det mig sålunda tydligt, att Birger jarls anläggning av Tavastehus till
kommit som ett skydd för det svenska väldet mot karelerna, ej mot tavas
terna. Tavastehus hade alltså samma karaktär av spärrfästning som i våra
dagar exempelvis Boden, som ju ej riktar sig emot gränstrakterna inom det
rikssvenska området. Tavastehus* anläggning har givetvis i sig själv medfört 
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Tiden efter avslutandet av Birger jarls finska krigsföretag in
till det datum, juli månad år 1252, då namnet Stockholm för 
första gången framträder i urkunderna, d. v. s. tidrymden 1250— 
1252, kännetecknas av dynastiska stridigheter, resulterande i fullt 
inbördes krig. Tryggandet av tronen åt Birger jarls son Valde
mar och rikets pacificering skedde efter ett tydligen hänsynslöst 
nedslående av alla upprorsrörelser, särskilt genom jarlens seger 
hösten 1251 vid Herrevadsbro. Från denna tidpunkt till Birger 
jarls död år 1266 åtnjöt riket under jarlens kraftfulla ledning 
inre fred och en aktad ställning utåt.

Med den nyss givna framställningen har tecknats den allmänt 
historiska bakgrunden till den i Sveriges historia viktiga hän
delse, som betecknas av staden Stockholms uppkomst. Vi gå nu 
att granska de mera lokalhistoriska problem, som anknyta sig 
till denna tilldragelse. Här måste genast framhållas det synner
ligen ofördelaktiga utgångsläge, i vilket en diskussion av själva 
grundläggningsproblemet befinner sig. I motsats till så många 
stadsanläggningar utomlands saknas nämligen för Stockholms 
vidkommande fullständigt de dokumentariska källor, som kunde 
ge närmare upplysningar om själva grundläggningsförfarandet. 
Förlorade äro även stadens äldsta privilegiebrev. Därtill kom
mer, att de arkeologiska undersökningarna i stadens äldsta del, 
Stadsholmen, ännu knappast påbörjats efter en bestämd, mål
medveten plan.

Den viktigaste källan för diskussionen av problemet om Stock
holms uppkomst är därför ännu alltjämt Erikskrönikan. Den 
ryktbara framställningen i krönikan av staden Stockholms grund
läggning tillskriver uteslutande Birger jarl till Bjälbo förtjänsten 
av stadssamhällets tillkomst och uppbyggnad — det senare även 
i bokstavlig bemärkelse genom anläggningen av nya befästnings
verk etc. Det har även av den senare forskningen framhållits, att 
det icke föreligger någon anledning att betvivla den i krönikan 

Tidpunkten 
för staden 
Stockholms 
grundlägg

ning.

en allmän pacificering av Tavastland, varigenom helt automatiskt, sä att säga, 
de mera opålitliga elementen bland tavasterna bragts till underkastelse under 
den svenska riksmakten.
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föreliggande traditionen härom, särskilt så vitt det gäller anlägg
ningen av ett verkligt stadssamhälle. Man bör också hålla i min
net, att krönikan tillkommit föga mer än ett halvt århundrade 
efter Birger jarls död. Efter denna äldsta källa skulle staden 
Stockholm sålunda, så framt den uppstått under jarlens livstid, 
hava grundlagts någon gång under tidrymden 1252—1266. Att 
det förstnämnda årtalet säkerligen är att betrakta som en termi
nus a quo <framgår därav, att Birger jarl, då ännu ganska ny i 
sin maktutövning, under tiden närmast före år 1252 var uppta
gen av allvarliga inre och yttre stridigheter, vilka utan tvivel för
hindrat genomförandet av fredliga verk, så omfattande som en 
stadsgrundläggning. Året 1252 inleder däremot för det svenska 
riket en tjuguårsperiod av inre fred och styrka. Med reservation 
för de tillfälligheter, som varit avgörande för bevarandet till vår 
tid av särskilt den äldre medeltidens urkundsmaterial, måste det 
likväl, i belysning av vad nyss anförts, sägas vara en händelse, 
som ser ut som en tanke, att de tvenne äldsta urkunder, där nam
net Stockholm framträder, båda tillhöra året 1252.

Tyvärr framträder namnet i de båda urkunderna endast som 
dateringsort, och intet utsäges om karaktären av den ort, där bre
ven äro utställda. Den äldsta urkunden är daterad juli 1252 och 
utgör konung Valdemars och Birger jarls skyddsbrev för Fogdö 
kloster.1 Nästföljande urkund åter är utställd av jarlen själv den 
19 augusti 1252 och utgör en befallning till Attundalands invå
nare att årligen erlägga tredjedelen av tionden eller den s. k. fat- 
tigtionden till Uppsala domkyrka. Brevet anges utfärdat i närvaro 
av ärkebiskop Jarler.2 Av en viss vikt är, att Birger jarls namn 
genast uppträder i de båda äldsta urkunder, som innehålla nam
net Stockholm och vilka samtidigt äro uttryck för regeringshand-

1 SD 390. — Urkunden, som är pä latin, är endast bevarad i avskrift. Denna 
har den latiniserade formen Stockholmiœ, troligen mindre tillfredsställande 
upplöst förkortning för Stokholmis — jfr S. Olsson Nordberg, Forn- 
svenskan i våra latinska originaldiplom före 1300, I, Uppsala 1926, s. 106 
(Stokholm) och särskilt not 6.

’ SD 391. — Även denna urkund föreligger blott i avskrift. Dateringsortens 
språkliga form är här Stockholm, möjligen icke heller denna korrekt, dä före 
år 1300 intet av de varierande skrivsätten för detta stadsnamn upptager nägon 
form med -ck- (ckh-), se S. Olsson Nordberg, 1. c.
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lingar. Då av brevens datering att döma jarlen troligen vistats 
en sammanhängande tid under sommaren 1252 i Stockholm, tyd
ligen åtminstone en del av högsommarmånaderna juli—augusti, 
skulle därav möjligen också kunna utläsas, att i Stockholm fun
nits mera fasta bostadsmöjligheter för en man, vilken som Sve
riges mäktigaste person och regeringsmaktens verklige utövare 
givetvis hade hos sig ett relativt stort följe.

Urkundligt är namnet Stockholm belagt ytterligare endast en 
gång från Birger jarls tid. I en dansk mirakelsamling omtalas 
nämligen en man, »Johannes de Stokholm Suecie», som år 1261 
var Birger jarl följaktig till Köpenhamn och därefter i Ringsted 
vid Erik Plogpenhings grav vittnade om sin underbara bot från 
sjukdom.1 Som N. Ahnlund påpekat, visar tillägget Suecie till 
ortnamnet, att detta då ännu var föga bekant.2 Bevarade urkun
der från Birger jarls tid giva sålunda intet bevis för att ett stads
samhälle Stockholm då verkligen funnits till.8 Även de arkeolo
giska undersökningar, som hittills verkställts, ådagalägga icke 
utan vidare, att Stockholm är en stadsanläggning från Birger 
jarls tid. Lämningar av en 1200-talsbefästning hava visserligen 
påträffats under grundvalarna av det nuvarande slottet, varjämte 
det anförts, att intet hinder finnes för att Storkyrkan eller Nikolai 
kyrka om icke grundlagts så dock haft en föregångare under jar- 
lens tid.4 Givetvis talar mycket för att båda dessa anläggningar

1 De miraculis Sancti Erici regis Danorum, 7, i: Vitæ sanc
torum danorum, ed. M. Cl. Gertz, s. 437.

2 N. Ahnlund, Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia, s. 4, not 3. — 
Om denne Johannes jfr nedan s. 341 f.

3 Pä tal om Birger jarls traktat med Lybeck säger N. Ahnlund: »Det vore 
nu frestande att ställa 1251 års traktat i samband med anläggningen av Stock
holm, som alldeles samtidigt första gängen skymtar i källorna» (N. Ahnlund, 
a. a., s. 4). Traktaten i fråga, som enligt min mening väl snarast härrör från 
år 1250 (se ovan), torde dock utöver sitt egentliga syfte som fredstraktat äga 
betydelse som reglerande tyskarnas ställning i de svenska städerna i allmän
het. Däremot har möjligen vid Stockholms grundläggning en mera speciell 
överenskommelse slutits mellan Birger jarl och tyskarna, enkannerligen 
lybeckarna.

* Borgen omnämnes tidigast i Visbyannalema under året 1280 (SRS I: 1, 
s. 41). En till sitt värde visserligen mera obestämbar dansk annalanteckning 
talar dock under året 1278 om förpantning av Stockholms borg och Lödöse 
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tillkommit eller grundlagts under Birger jarls livstid, men bin
dande bevisning kan ju icke här förebringas. I varje fall är där
med intet uttryckligen sagt om tillvaron av ett stadssamhälle un
der ifrågavarande tid.

Möjligen skulle ett par andra omständigheter tala för tillvaron 
redan på Birger jarls tid av ett stadssamhälle Stockholm, nämli
gen förekomsten där relativt tidigt av ett franciskanklosteT och ett 
hospital, tvenne institutioner, vilka i allmänhet förlädes till stads
samhällen, den senare inrättningen, såsom inhysande spetälska, 
dock på något avstånd från den egentliga staden. Visserligen sy
nes franciskanklostret ha grundlagts först någon tid efter jarlens 
död, men tillkomsten av såväl nämnda kloster som hospitalet 
torde förutsätta tillvaron av ett redan befintligt stadssamhälle. 
Enligt de stockholmska gråbrödernas anteckningar skulle Stock
holms franciskankloster ha grundats år 12101 — d. v. s. fyra år 
efter Birger jarls död. Redan år 1273 skulle ett provinskapitel 
hava hållits i Stockholm, om man får tro en äldre uppgift.2 Be-

(» Castrum Stockholm et Lyuthis>) — se Annales da ni ci medii ævi, 
ed. E. Jorgensen, s. 153, not q. — »Ecclesia S:ti Nicholai in Stocholm» 
omtalas tidigast i en testamentarisk donation år 1279 (SD 695). Om kyr
kans datering se S. Nikolai eller Storkyrkan, II, J. Roos v al, Byggnads
historia, s. 278 f. i

1 Diarium Fratrum Minorum Stockholmensium uppger 
under detta år: »Anno Domini MCC Septuagesimo fundata est Domus Fratrum 
Minorum Stocholmis», SRS I: 1, s. 68 (där även påpekas, att handskriftens 
framsida innehåller anteckningen: »1270 fundata est hec domus nostra»). — 
Den danske franciskanmunken Peder Olsen (Petrus Olai, f c. 1570) uppger i 
sitt arbete »De ordine fratrum minorum», att Stockholmsklostret grundats år 
1268 — se SMD, II, s. 304. Om Peder Olsens källor, a. a., ss. 283—284 och s. 
284, not 1.

3 Uppgiften härrör från den i föregående not nämnde danske franciskan
munken Peder Olsen, a. a., s. 308. — Till vad i nyssnämnda not anföres om 
Peder Olsens källor kan tilläggas, att förbindelsen mellan de nordiska fran- 
ciskanklosterna givetvis var ganska livlig, då de skandinaviska länderna bil
dade en gemensam ordensprovins, Dada (Dania), där täta provinskapitel hol
los successivt på de olika nordiska klosterplatserna. Sagda provins hade 
nämligen år 1239 avskilts från Provincia Saxouiæ, som då delades i tre om
råden: Provincia Daciœ (Daniæ) för de skandinaviska länderna, den nya Pro
vincia Saxoniœ för landet vid Nord- och Östersjön till långt in i Mellantysk- 
land och Schlesien samt Provincia Bohemiœ söder därom (P. Heribert 
Holzapfel, Die Provinzen-Einteilung im deutschen Sprachgebiete, i: Fran
ziskanische Studien, Jahrg. 1926, H. 1/2, s. 1).
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träffande åter hospitalet i Stockholm omnämnes det första gången 
den 2 januari 1278 i ett brev av konung Magnus Ladulås, där han 
till ärkebiskopen överlåter hospitalen i Stockholm och Sigtuna 
med samtycke av herr Magnus Johansson och andra, vilka såsom 
grundare ägde patronatsrätt till dem, med rätt för ärkebiskopen 
att förflytta dem till annan plats eller sammanslå dem.1 Samma 
år blev hospitalet ihågkommet med en donation i ett testamente 
av domprosten Björn i Uppsala2, enligt en annalanteckning död 
den 9 mars 1278.*  Emellertid synes ärkebiskopen snart hava gjort 
bruk av sin förfoganderätt över nyssnämnda hospital, ty som V. 
Hedqvist påpekar4 hade Stockholms hospital tydligen upphört 
redan år 1283, då det icke ihågkommes i Magnus Johanssons tes
tamente, där dock gåvor givas till rikets alla övriga hospital.6 I 
alla händelser talas det i ett brev av konung Magnus Ladulås den 
22 maj 1286 om det område, »där förr hospitalet i Stockholm 
legat».6

Att under Birger jarls tid en betydelsefull verksamhet utveck
lats på platsen för nuvarande Stockholm framgår medelbart av 
biskop Anunds i Strängnäs brev den 17 juni 1288, där biskopen 
säger, att han liksom hans företrädare (pluralform: »antecesso- 
res») protesterat mot att Stockholm hänförts till ärkestiftet.7 
Säkerligen har biskop Anund, som förefaller att hava varit en i 
ekonomiskt avseende driftig person, intresserat sig mindre för en 
teoretisk diskussion om stiftsgränserna än för de ekonomiska för
delar, som det omtvisade området innebar för hans eget stift.8

1 SD 634. — Mindre nöjaktig är rubriken därstädes: »Kon. Magnus I af står 
Jus Patronatus öfver Stockholms och Sigtuna Hospital till Ärke-Biskopen i 
Upsala.» — V. Hedqvist, Den kristna kärleksverksamheten i Sverige under 
medeltiden, akad. avh., Strängnäs 1893, antager, att på hospitalets plats ti
digare legat ett »sälohus» eller härbärge till vägfarandes bekvämlighet och 
att detta, »sedan Stockholm anlades (1250—1266)», därefter ombildades till 
hospital (a. a., s. 82, not 4).

2 SD 876. 8 SRS I: 1, s. 86.
* A. a., s. 83. 5 SD 1737.
6 SD 913: »in qua situm quandoque fuerat scenodochium Leprosorum 

stokholmis.» Se vidare om denna tomt nedan s. 328 f.
7 SD 965.
8 Exempel på biskop Anunds ekonomiska intresse både för stiftets och 

egen privat del erbjuda bl. a. SD 616, 628, 636, 645, 665, 687, 705, 707, 747, 
766 och 767.
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Givetvis måste detta område på något sätt vara värdefullt — 
exempelvis genom vissa anläggningar eller viss trafik därstädes. 
Den närmaste och aktuella anledningen till Strängnäsbiskopens 
protest var också det förhållandet, att bebyggelsen från den stock
holmska stadsholmen nu även började sträcka sig vidare söderut 
in på Äsön.1 Då biskop Anund i pluralform talar om sina före
trädare, måste dessa sålunda vara minst två till antalet. Där
med nå vi tillbaka till biskop Kol, som var samtida med Birger 
jarl, och dennes efterföljare Finvid8, vilken efter några år efter
träddes av Anund, invigd till sitt ämbete den 24 maj 1275.*

1 Se vidare härom nedan s. 267 ff.
2 Enligt Erikskrönikan skulle biskop Kol varit vid Birger jarls sida under

slaget vid Herrevadsbro (EK v. 252). Några urkunder äro bevarade rörande
Kols verksamhet: SD 364, 405, 444, 835 och 1707. — Beträffande biskop Finvid 
se SD 545, 553, 554 och 555.

s SRS I: 1, s. 86 (jfr ibid. s. 25). * SD 727.

Först när vi i ett salubrev av den 12 augusti 1281 påträffa ut
trycket stadens sigill (»sigillum ciuitatis»), få vi emellertid verk
ligen dokumentariskt ådagalagd existensen av ett stockholmskt 
stadssamhälle.1 2 * 4 s

Anledningen I det föregående har gjorts gällande, att en befâstningsanlâgg- 
ttii staden ning (kastal) säkerligen kommit till på Stadsholmen vid 1100- 
Stockhoims s]ut eyer seiiast omkring år 1200. Likaledes har framhål- 
grundlågg-

ning llts’ att v* däremot beträffande en stadsanlaggning med största 
. sannolikhet icke kunna räkna med tillkomsten av en sådan före

den andre Birger jarls tid och att traditionen säkerligen har rätt, 
när den tillskriver denne jarl initiativet till grundläggningen av 
stadssamhället Stockholm. Ytterligare har här påpekats som föga 
sannolikt, att Birger jarl till Bjälbo anlagt en befäst stad vid Mä- 
larinloppet till skydd mot enstaka strövtåg av pirater från Ost- 
baltikum, vilket vid denna tid var i det stora hela pacificerat och 
inlemmat i västeuropeiska statsformer. Härför hade ju i så fall 
blott behövts en modernisering och utbyggnad av de försvarsan- 
ordningar, som redan funnos på platsen, icke ett så väldigt före
tag som en hel stadsgrundläggning. Tidsläget var på Birger jarls 
tid ett annat. Det svenska försvarsproblemet var här alldeles sär
skilt knutet till det svenska väldets östgrdns — till det karelsk
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ryska gränsområdet. Här uppförde jarlen också följdriktigt 
en stark gränsfästning, Tavastehus. Erikskrönikans okände för
fattare, vilkens framställning allt för mycket fått inverka på upp
fattningen av problemet om Stockholms uppkomst, har i sitt 
historiska betraktelsesätt influerats av den stora och allvarsdigra 
roll, som det karelsk-ryska politiska problemet spelade för hans 
samtid och närmast föregående generationer. Härtill kommer, 
som jag på annan plats redan tidigare framhållit1, att krö- 
nikeförfattaren troligen haft någon dunkel aning om en tidigare 
Birger jarl (Birger Brosa), vilkens person han tydligen samman
smält med Birger jarls till Bjälbo.1 2 * * * * * De tidigare befästningar, som 
säkerligen anlagts på den nuvarande Stadsholmen av den äldre 
Birger jarl, hava därför av Erikskrönikans författare tillskrivits 
den senare jarlen med samma namn. Detta har gått desto lättare 
för sig som Birger jarl till Bjälbo i samband med sin stockholmska 
stadsgrundläggning efter allt att döma moderniserat och utvidgat 
de tidigare försvarsanordningarna på platsen.8 Krönikeförfatta- 
rens dunkla aning om förekomsten av en tidigare Birger jarl har 
också kommit honom att med anknytning till jarlen i krönikans 
framställning skjuta in referat av händelser, som timat i Mälaren 
på 1100-talet och kanske tidigare, och vilka självfallet icke kun
nat vara avgörande för den senare Birger jarls stadsgrundlägg- 
ning efter år 1250. Typisk för krönikeförfattarens beroende av 
en senare tids politiskt-strategiska problem är ju även, att han 
hela tiden endast räknar med anfall av kareler i Mälarområdet 
(EK vv. 475, 487, 515; möjligen också ryssar och ingrer: w. 494 
—497), varjämte novgorodema tydligen åtminstone vid ett tillfälle 
— Sigtunas förstörelse — synas stå bakom det karelska angreppet

1 Se G. Bolin, Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst, s. 135.
9 Sammanblandningen är förklarlig, då en annal till tiden sammanför de 

båda jarlarna, i det den låter den senare Birger jarl omedelbart efterträda den
äldre — år 1202 (SRS I: 1, s. 62: »MGGII. Obiit Birgerus Dux Swecie senior.
Eodem anno Birgerus junior factus est Dux»). — Att Birger jarl till Bjälbo 
själv varit medveten om sin tidigare namne och hans ställning, därom vittnar
kanske att han betitlat sig »secundus», vilket framgår av ett nyligen på
träffat sigillfragment (jfr Meddelanden från Svenska riksarkivet för år 1931,
Sthlm 1932, s. 18).

8 Om befästningsanordningarna på Stadsholmen se nedan s. 334 f.
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(v. 487: >thz gledde karela ok rytza land»).1 I konsekvens här
med låter Erikskrönikans författare Birger jarl anlägga Stock
holm som ett spärrfäste mot karelerna: »Thz er laas fore then 
sio / swa at karela göra them enga oroo» (EK w. 514—<515).

1 Om denna episod se i övrigt Exkurs VI.

Det torde sålunda vara omöjligt att upprätthålla Erikskrönikans 
syn på Stockholm såsom grundlagt uteslutande av fortifikatoriska 
skäl, särskilt om därmed skulle hava åsyftats en till skydd mot 
baltiska piraters strödda angrepp kombinerad borg- och stads- 
anläggning. Emellertid var, såsom ovan framhållits, läget vid 
1200-talets mitt sådant, att Birger jarl likväl hade goda skäl att 
hålla riket i kraftigt försvarstillstånd. Danskar och tyskar hade 
trängt fram ända till Finska viken, till trakter, som sedan gam
malt ansetts tillhöra det svenska rikets intressesfär. Men därmed 
hade ett främmande, kraftigt politiskt inflytande börjat göra sig 
gällande även i de övre delarna av Östersjön — på föga avstånd 
från det uppsvenska kustområdet med dess viktiga infartsled till 
Mälaren, till Svearikets hjärtpunkt. Särskilt oroande var den kraf
tiga framväxten av det tyska inflytandet i hela Östersjöområdet. 
Vi ha förut sett, att just omkring året 1250 alla de tre nordiska 
länderna hade allvarliga föreställningar att göra mot Lybecks 
framfart. Tyskarna hade satt sig fast i östbaltikum, de hade sla
git under sig en stor del av den gotländska handeln och gjort 
Visby till en halvt tysk stad. Det senare var desto betänkligare 
som Gotland dock hörde till det svenska riksområdet. Ja, det 
saknades tydligen icke tyska tendenser — om man får döma av 
andemeningen i Birger jarls traktat år 1250 med lybeckama — 
att oberoende av svenskt rätts- och statsväsen söka tillämpa från 
Baltikums tyska kolonialstäder invanda rättssedvänjor. Det var 
i högsta grad ett svenskt riksintresse, att icke de svenska städerna 
skulle av ett övermäktigt tyskt inflytande jämställas med just 
dessa kolonialstäder. Risken var dock ganska stor, då de svenska 
stadssamhällena vid denna tid efter kontinental måttstock måste 
anses vara små och obetydliga och givetvis i mångt och mycket 
voro efterblivna i jämförelse med de tyska städerna. I det södra 
och östra Östersjöområdet hade det visat sig, att de nyanlagda 
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tyska städerna snart kommit till ett mäktigt uppsving och sam
tidigt befunnits vara viktiga stödjepunkter för utbredandet av det 
tyska inflytandet.

För Sveriges vidkommande hade det varit ytterst betänkligt, om 
exempelvis förhållandet med Visby upprepats på det svenska 
fastlandet i ett eller flera stadssamhällen. Å andra sidan var det 
omöjligt förneka, att den tyska företagareandan mäktigt bidragit 
till stadsväsendets uppsving i det södra och östra Östersjöområ
det. Dessutom var, som ovan framhållits, icke minst 1200-talets 
förra hälft just i dessa trakter en stadsgrundläggandets gyllene 
tid — en process, som givetvis av de nordiska grannmakterna måst 
följas med ett visst intresse. Det kunde därför falla helt natur
ligt, att också Birger jarl lade grunden till en stadsanläggning, 
därvid troligen tillgodogörande sig även tysk sakkunskap. Ett 
huvudvillkor var givetvis, att den nya stadsanläggningen låg direkt 
under konungen. En viktig förutsättning i samband därmed var 
en stark befästning till skydd mot både yttre och inre fiender. 
Tidigare hade tydligen Kalmar jämte befästa platser i närheten 
haft karaktären av i viss mån en riksbefästning, orienterad sär
skilt mot den närliggande danska grannen.1 De senare politiska 
förskjutningarna inom Östersjöområdet hade emellertid, som nyss 
påpekats, ökat faran för Sverige även inom de nordligare de
larna av detta område. Trakterna kring Bottniska viken norr om 
öbryggan från Upplandskusten över Åland till Åboland kunde be
traktas som alltför avlägsna för att riskera ett danskt eller tyskt 
angrepp, isynnerhet som Bottenviken under en stor del av året 
på grund av ishinder var tillsluten för sjöfart. Med de storpoli
tiska intressen, som nu voro koncentrerade kring Finska viken, 
kom därför den närmast liggande delen av Uppland med det vik
tiga Mälarinloppet att politiskt-strategiskt sett bli ett gränsområde. 
Detta åter krävde en befästning, som med tanke på Mälardalens 
stora ekonomiska och kulturella betydelse för hela riket måste få 
karaktären av en riksbefästning. Men en sådan ägde sin bety
delse även mot rikets inre fiender därigenom, att riksmakten i en 

1 Om Kalmarbefästningarna se M. Olsson, En grupp runda kastaler frän 
romansk tid på Sveriges östkust, s. 285 ff.
17 <J. Bolin
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dylik stark befästning med utmärkta sjöförbindelser som Stock
holm ägde en utmärkt replipunkt vid inre oroligheter.

Sålunda synes man mig böra se bakgrunden till Birger jarls 
grundläggning av staden Stockholm. Genom en framsynt lag
stiftning förhindrade han det tyska elementet att bilda i svenskt 
stats- och rättsliv mer eller mindre fristående enheter i de svenska 
städerna i allmänhet. Men samtidigt har han tydligen för en ny, 
stor stadsanläggning under sträng kontroll av regeringsmakten 
absorberat de tyska krafter, vilkas duglighet och företagaranda 
kunnat inriktas på ett bestämt mål. Att den nya stadsgrundlägg- 
ningen skedde just vid själva Mälarinloppet hade nog flera orsaker.

Det har redan framhållits, att området här numera hade fått 
karaktären av ett för fientliga angrepp sårbart gränsområde, lik
som att Mälardalen utgjorde en synnerligen betydelsefull del av 
det svenska riket. Detta var visserligen tillräckligt att motivera 
en stark försvarsanläggning på platsen men knappast en stads- 
grundlåggning.

Som motiv för en stadsgrundläggning skulle kunna anföras den 
möjligheten, att orten redan tidigare fått en viss uppmärksamhet 
såsom utgörande en viktig transiteringsplats för Mälardalens han
del, särskilt exporten av Bergslags järnet, »osmund», — en export, 
som, enligt vad jag i denna avhandling sökt göra gällande, torde 
återgå redan till konung Knut Erikssons tid. Om en bevarad be
stämmelse i dennes traktat med hertig Henrik Lejonet är av mig 
rätt tolkad, torde lybeckarna redan denna tid tack vare bergverks- 
hanteringen haft vissa intressen i Mälardalen? I alla händelser 
äro dessa lybska och över huvud tyska intressen betygade för en 
något senare tid i dessa trakter? I södra Sverige var den tyska 
bosättningen begränsad egentligen blott till kuststäderna. I Svea
land åter trängde denna bosättning betydligt djupare in tack vare 
den stora och vittgrenade insjön Mälarens egenart att utgöra en 
fortsättning av den havsarm, som från Östersjön sträckte sig 
fram till platsen för det nuvarande Stockholm, d. v. s. till själva

1 Se s. 209 ff. och Exkurs IV.
2 Jfr A. Schûck, Studier, s. 272 ff. (Bergsbrukets betydelse för stads- 

bildningarna) och s. 283 ff. (Stockholms handel med Bergslagen och Norr
land).
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Mälarinloppet, varigenom Mälaren blev direkt tillgänglig även 
för den långväga sjöfarten.1 »Särskilt påfallande är det», säger 
A. Schück, »att en mycket stor procent av Västerås’ borgare är av 
tysk börd».1 2 Om detta gällde den förnämsta bergslagsstaden, hade 
dock även bergsslagsstädema Örebro och Arboga att uppvisa ett 
starkt tyskt befolkningsinslag. Enligt en lokaltradition i den först
nämnda staden, återgiven av stadens magistrat i rapport till Erik 
Dahlberg år 1691, anföres om kyrkan: »säjes, det Lybische köpp- 
män eller expediter den för långlig tid sedan uppbyggia låtit».3 
Möjligen har Stockholm före Birger jarls grundläggning av stads
samhället även haft betydelse av tullstation, varvid de stockked
jor, som spärrade det nordliga sundet vid Mälarinloppet och efter 
vilka säkerligen sundet och Stockholm fått namn, haft att fylla 
icke blott en fortifikatorisk utan även en fiskalisk uppgift.

1 Stockholms betydelse såsom beläget vid en havshamn (»in portu maris») 
och såsom förmedlare av Mälartrafiken framgår redan av Sigtunadommika- 
nernas skrivelse den 17 april 1289 (SD 989).

* A. Schück, Studier, s. 274. Jfr ibid., ss. 304—305. Se dock även N. Ahn- 
lund i riec. av A. Schücks arbete, HT 1927, ss. 461—462. Ahnlund har, a. a., 
s. 463, till de av Schück anförda exemplen på tyska borgare i Västerås lagt 
ännu ett från 1290-talet.

8 Relationer till Sueciaverket, KB. Påvisat av N. Ahnlund, a. a., s. 461, not 1. 
— A. Schück har från Orebro framdragit några tyska borgarenamn och på
visat stadssigillets likhet med tyska förebilder (A. Schück, Studier, s. 278 o. 
not 2). — Kanske skulle till sagda borgarenamn kunna läggas ännu ett. I ett 
brev från den 21 januari 1291 (SD 1033) förekommer nämligen en viss »Mag
nus dictus Quast». Det ovanliga och på svensk botten kanske något för
vrängda namnet skulle möjligen kunna tyda på tysk härstamning, enär i den 
kända tyska bergverksstaden Goslar förekom en bekant familj med namnet 
Quest (jfr K. Frölich, Zur Ratsverfassung von Goslar im Mittelalter, Hans 
Gbll 1915, s. 21, not 3).

4 Liknande synpunkter på dessa kontrollmöjligheter ha anlagts av L. M. 
Bååth i hans arbete »Helgeandsholmen och Norrström», I, s. 18.

Den vittutgrenade tyska bosättningen i Mälardalen har givetvis 
medfört vissa komplikationer och har kanske alldeles särskilt 
varit i Birger jarls tankar vid utformningen av hans traktat år 
1250 med Lybeck. För jarlen har det säkerligen stått som ett 
önskemål att kunna på ett effektivt sätt reglera och kontrollera 
den främmande trafiken i Mälardalen.4 Men detta kunde knap- 
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past ske på ett ypperligare sätt än att vid det nuvarande Stock*  
holm, där det enda inloppet till Mälaren låg, sätta — för att i an*  
nan mening citera Erikskrönikans ord — ett »Zds> för sjön Mä
laren. I nära nog bokstavlig mening kunde detta ske genom en stark 
befästningsanläggning. Jarien gick dock tydligen ännu längre. 
Som en motvikt mot de starkt tyskt påverkade stadssamhällena i 
Mälardalen har han tydligtvis grundat en helt ny stadsanläggning 
vid Mälarinloppet och genom olika åtgärder, tydligen med fram
gång, sökt till denna nya stad koncentrera en god del av handels*  
trafiken på Mälardalen. Från att förut blott hava varit en transi- 
teringsplats blir Stockholm nu hela Mälardalens uthamn. En stor 
del av den främmande sjöfarten, som ju till övervägande del var 
i tyska händer, har säkerligen knutits till själva Stockholm som 
närmaste destinationsort utan fortsatt färd in i Mälaren. Ett av
sevärt hinder för utrikestrafiken i denna sjö utgjorde själva den 
nya fartygstyp, koggen, som efter denna tid — från 1200-talets 
mitt — blev den förhärskande i den tyska sjöfarten. Denna rela
tivt stora samt tunga och klumpiga fartygstyp var svåmavigerbar 
i de med undervattensgrund uppfyllda strömmarna vid Mälar
inloppet. Svårigheter för en genomgångstrafik här av alltför stora 
fartyg beredde säkerligen också vissa yttre anordningar på plat
sen: utfyllnader i strömmen för kvarnanläggningar etc. samt icke 
minst de broförbindelser över de norra och södra strömfårorna, 
vilka nu åtminstone, efter stadssamhällets grundläggning, böra 
kommit till. Jag återkommer senare till frågan om dessa broför
bindelser, då den synes mig vara av en viss vikt för frågan 
om uppkomsten av stadssamhället Stockholm.1 Åtgärder av 
andra slag hava säkerligen också tidigt bidragit till att gynna upp
blomstrandet av det nya stadssamhället, som ju grundlädes i en 
trakt, vilken i övrigt till stor del saknade de naturliga förutsätt
ningarna för en dylik uppblomstring. Slutligen är ej att förbise 
möjligheten, att Birger jarl genom anläggningen av staden Stock
holm målmedvetet velat göra en svensk insats i den rad av stads- 
grundläggningar, som skedde runt Östersjön, och där det unge
färligen på Stockholms breddgrad och vid Finska viken belägna

1 Se nedan, s. 335 ff.
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Reval utgjorde ett nära liggande exempel. Säkert har Jarien icke 
varit blind för det faktum, att stadsväsendets uppblomstring runt 
Östersjön även betydde ett uppsving för vidkommande land
områden. Uteslutet är icke heller, att han med sin stadsgrund- 
läggning åsyftat att på svensk botten åstadkomma en motvikt 
mot de för längre eller kortare tid tillbaka grundade främmande 
stadssamhällen runt Östersjön, vilkas tryck han icke undgått att 
märka i de små svenska stadssamhällena och deras till stor del 
av främlingar behärskade handel. Farligast var givetvis Lybecks 
inflytande. Vissa omständigheter tyda också på att Birger jarl 
förutom genom sin stadsgrundläggning även på annat sätt sökt 
en motvikt mot ett tyskt övervälde i Östersjön, som låg hotande 
nära.1

Som en sammanfattning av nu framlagda synpunkter skulle 
kunna anföras: Birger jarl har efter modernt, dåtida kontinentalt 
mönster målmedvetet grundlagt staden Stockholm som den första 
svenska stadsgrundläggningen av detta slag. Politiska och kom
mersiella skäl hava härför varit avgörande. Platsen hade ett stra
tegiskt utsatt läge och fordrade därför en stark befästning. Genom 
stadsanläggningen erhölls en stark kontroll över den även ur 
rikssynpunkt politiskt och kommersiellt viktiga Mälardalen med 
det kraftiga tyska befolkningsinslag, som förefanns i dess städer. 
Det nya stadssamhället absorberade en viktig del av de driftiga 
tyska krafter, som antingen redan funnos i landet eller voro att 
påräkna bland de tyska företagare, som av olika skäl sökte sig 
till Sverige. Staden Stockholm var en anläggning, tillkommen på 
regeringsmaktens initiativ, under dess omedelbara uppsikt och i 
skydd av den kungliga borgen. Den nya stadsanläggningen, sä
kerligen från början på olika sätt privilegierad, kunde väntas att 
även allt framgent absorbera en avsevärd del av de i landet in
komna tyska elementen och utgjorde därför under hotet av den 
där belägna starka riksfästningen en synnerligen gynnsam plats 
för en kontroll av det tyska inflytandet i landet. I syftet med 
stadsgrundläggningen har från början säkerligen också ingått att 
låta den utgöra en konkurrenskraftig svensk motbild till de stads- 
bildningar, som funnos vid Östersjöns södra och östra kuster.

1 Se nedan s. 298.
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De administra- Innan jag ingår på den synnerligen svårlösta frågan, huru man 
tiva gränsför- har aft uppfatta själva grundläggningsförfarandet, måste jag först 
hållandena i jrgja yij frågan om beskaffenheten i administrativ bemärkelse

K* J och i ågoavseende av det markområde, på vilket staden Stock- 
stadssamhäl- holm uppstod. Även här stöta vi dock på samma svårigheter som 

lets uppkomst.! fråga om den egentliga grundläggningsproceduren: saknaden av 
varje som helst upplysande dokument från den tid, som här åsyf
tas. Först med 1270- och 1280-talen föreligga några aktstycken, 
av vilka framgår ägokaraktären av vissa områden i staden och 
dess omgivning, särskilt norr om Stadsholmen. Icke ens av dessa 
dokument kan man dock draga några bestämda slutsatser rörande 
karaktären av sagda områden för tiden omkring år 1250, än 
mindre beträffande holmarna vid Mälarutloppet och den söder 
om Stadsholmen belägna Åsön, vilka för denna fråga utgöra det 
ojämförligt viktigaste markområdet.

1 Enligt Stockholms stads räkenskaper för år 1709, huvudboken ss. 1048— 
1049, utbetalades till stenhuggaren m:r Jonas Silfwerling ersättning för något 
arbete med »Råstenen eller Skillnaden på Wästerlånggatan, emellan Vpland 
och Södermanland». Då motsvarande verifikationsband tyvärr är förlorat, 
kan arbetets art ej fastställas. — Enl. Peringskiöld (se nedan s. 264) skulle 
stenen tydligen hava tillkommit omkr. år 1680.

Av en viss vikt är att om möjligt kunna fastställa den admi
nistrativa indelningen i den trakt, där staden Stockholm uppstod. 
I rättsligt avseende är detta av betydelse, då vid denna tid ännu 
de olika, folklanden eller landskapen bildade särskilda rättsliga 
enheter med egna lagar och rättssedvänjor.

Här må då först beröras en gängse uppfattning, att staden 
Stockholm skall hava uppstått på gränsen mellan landskapen 
Uppland och Södermanland. Uppfattningen är tydligen att åter
föra på en relativt sen, stockholmsk lokaltradition, som kan följas 
tillbaka till strax efter 1600-talets mitt. Traditionen anknyter ute
slutande till den s. k. gränsstenen mellan Uppland och Söderman
land, en i väggen till huset Västerlånggatan 27 på Stadsholmen 
(mellan Storkyrkobrinken och Kåkbrinken) inmurad stentavla, 
försedd med nämnda landskaps vapen och inskriften »Uplandz 
och Sudermannalandz skillnad». Tavlan torde härstamma från 
tiden omkring år 1700.1 Den har dock haft åtminstone en före
gångare på ungefärligen samma plats, omnämnd tidigast av den 
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danskfödde med. d:r Gerhard Stalhoff i hans beskrivning över 
Stockholm år 1660.1 Han påpekar, att mellan Storkyrkobrinken 
och Kåkbrinken förekommer »en Skantig Steen som er Terminus 
inter Uplandiam et Sudermanniam staaende paa Westre Longe 
Gaten, med 1625 Aars tall»? För tolkningen av denna notis är den 
omständigheten viktig, att Stalhoffs manuskript företer en egen
domlig blandning av danska och latin, i det han utan någon som 
helst metod omväxlande begagnar båda språken, återgivande det 
danska med tysk stil och det latinska med romansk. Av notisen 
framgår sålunda icke utan vidare, om stenen varit försedd med 
någon inskrift rörande gränsskillnaden. Stalhoff kan ju också 
ha fått uppgiften muntligt. I alla händelser har stenen, som han 
uppger vara »Skantig» och fristående, varit försedd med ett årtal. 
Om detta varit just 1625 är icke så alldeles säkert, då det ibland 
visar sig, att Stalhoff ej är fullt pålitlig i sitt återgivande av data.8 
I den tryckta litteraturen har sagda minnesmärke knappast upp
märksammats före Johan Peringskiöld. Denne anser i sitt arbete 
om Tiundaland, att »Vthi Söderen hafwer Vplands Höfdinge-döme 
sin begynnelse och Råmärke på Agnefits Holmen (eller midt i nu 
warande Kongi. Hufwudstaden Stockholm) där ännu Gräntze- 
Skilnaden finnes emellan Södermanland och Vpland».1 2 3 4 * * * Som 
bevis härför anför Peringskiöld, att »wid åhr 1633» ärkebiskop 
Kenicius och Strängnäsbiskopen Paulinus ånyo upprättade dessa 
rå- och gränsmärken och dem »med en korsmärkter Sten wid 
gamle Handelsmannens Måns Nilssons port på Wästerlånggatan 
förbättrade». Denna sten hade dock, fortsätter Peringskiöld, för 
trettio år sedan blivit sönderkörd, varvid strax en ny sten blivit 
förfärdigad med Upplands och Södermanlands vapen bredvid 
varandra och med inskriften »Vplandz och Södermanne landz 

1 Ingående i hans »Itinerarium Sueticum», handskrift S. 28 i UB. — Stock- 
holmsbeskrivningen är utgiven av R. Cederström i Samf. S:t Eriks års
bok 1910, s. 33 ff.

2 Ibid., s. 55.
3 Så anför han beträffande den s. k. Vädersolstavlan i Storkyrkan i sitt

återgivande av inskriptionen årtalet 1635 i stället för 1535.
*J. Peringskiöld, Then första boken af Swea och Götha minnings-

merken, vthi Uplands första del Thiundaland (Monumentorum sveo-gothico-
rum liber primus... etc.), Sthlm 1710, s. 7.
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skilnad».1 Från Peringskiöld torde alla följande uppgifter om 
denna >gränssten» stamma, så även uppgiften, att stenen blivit 
sönderkörd år 1680, varvid man räknat trettio år tillbaka från det 
Peringskiöldska verkets tryckår, 1710? Emellertid är Pering- 
skiölds uppgift om de ovannämnda biskoparnas åtgärd mycket 
dunkel. Varken i konsistorieprotokoll, stadens tänkeböcker eller 
andra samtidiga källor finnes något meddelande härom för tiden 
omkring år 1633. Ej heller förelåg vid denna tid någon anledning 
att mitt i Stadsholmen markera skillnaden mellan de gamla land
skapen Uppland och Södermanland och lika litet mellan ärkestif
tet och Strängnässtiftet.8 Dunkla äro även de ordalag, vari Pering-

1 L. c.
3 Peringskiölds i tryck tillgängliga uppgift har tydligen tidigt uppmärk

sammats. Sä citeras han uttryckligen av den store samlaren Elias Palmskiöld 
(f 1719) — se Palmskiöld 27i, UB, s. 255 ff.

3 I. Simonsson har flerstädes behandlat frågan om Stockholms upp
komst administrativt sett, särskilt ur kyrklig synpunkt. Hans på bristande 
källanalys byggande undersökningar måste dock anses onöjaktiga. Proble
met har av honom behandlats bl. a. i följande arbeten: I. Simonsson, 
Erik den helige som Stockholms skyddspatron, i: Samf. S:t Eriks årsbok 
1920, s. 1 ff.; Dens., Storkyrkoförsamlingens historia, i: Sveriges kyrkor. 
Stockholms kyrkor, I, h. 1, S. Nikolai el. Storkyrkan, I, Församlingshistoria, 
Sthlm 1924, s. 123 ff., samt Dens., Stockholms plats i den kyrkliga indel
ningen. Historisk överblick, i: Kyrkohistorisk årsskrift 1928, s. 173 ff. (tryckt 
efter författarens den 5 januari 1925 timade död). — Den sistnämnda uppsat
sen har tydligen av Simonsson avsetts vara den fackvetenskapligt mest under
byggda. I nämnda arbete uppger emellertid Simonsson, att >på hans [Sträng- 
näsbiskopen Paulinus’] initiativ uppsattes år 1633 en stentavla på Västerlång
gatan, avsedd att markera gränserna mellan de olika stiften. Denna tavla, 
som efter några år blev sönderslagen, ersattes på 1600-talet med den ännu 
kvarsittande gränsstenen med inskriften Upplands och Södermanlands skill
nad. Man hade då ej mer något intresse av att veta var stiftsgränsen hade 
gått» • (Simonsson, a. a., s. 181). Om Simonsson i nu nämnda anförande bygger 
på Peringskiölds förut citerade källa — vilket är troligt — är hans referat av 
Peringskiölds uttalande ytterst felaktigt. Enligt Peringskiöld — se ovan — 
var det på initiativ av både ärkebiskopen och Strängnäsbiskopen som monu
mentet skulle hava upprättats. Samma källa uppger, att det skedde »wid 
åhr 1633» (i latinska texten: »circa annum MDCXXXIII»), alltså ej, som Si
monsson påstår, precis året 1633. Ytterligare säger samma källa, att monu
mentet avsåg gränsskillnaden mellan Upplands och Södermanlands landskap, 
ej, såsom Simonsson uppger, någon gränsskillnad mellan Uppsala och Sträng
näs*  biskopsstift.
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skiöld beskriver biskoparnas företag. Man får snarast den före
ställningen, att de ersatt ett äldre, förfallet minnesmärke med en 
ny, korsmärkt sten. Möjligen kan detta hava skett som ett uttryck 
för det nyvaknande antikvitets- och fornvårdsintrésset, i synner
het om det äldre minnesmärket varit korsmärkt, varvid bisko
parna kunde hava ingripit även av kyrkliga pietetsskäl. I en nå
got senare Stockholmstradition kan detta hava missuppfattats. 
Det kan ha tolkats som en uppgörelse på något sätt mellan Upp- 
salabiskopen och Strängnäsbiskopen. Vid denna tid hade det sö- 
dermanländska stiftet ånyo sträckt sig fram omedelbart intill hu
vudstadens gräns i söder. Södertörn, som undantogs från det 
hertig Karl år 1560 tilldelade furstendömet, förlädes nämligen på 
biskop Paulinus’ begäran genom ett kungligt brev den 3 juni 1626 
åter till Strängnässtiftet, sedan landsändan under mellantiden 
tillhört ärkestiftet. Beträffande Stadsholmens västra del, där ju 
Västerlånggatan är belägen, rådde för övrigt under en stor del 
av 1600-talet en bitter fejd mellan Riddarholmsförsamlingens och 
Storkyrkoförsamlingens kyrkoherdar om gränsen för respektive 
församlingar. Fejden skärptes i hög grad, sedan den stridbare 
Johannes Sigfridi den 31 mars 1634 blivit kyrkoherde i Riddar- 
holmsförsamlingen.1 Möjligen kan det ha varit omständigheter 
av dylikt slag, som i det stockholmska folkmedvetandet framska- 
pat en tradition om någon sorts uppländsk-södermanländsk 
gränsreglering. Det är givetvis svårt att förklara monumentets 
ursprungliga karaktär och placering. Helt får man icke bortse 
från den möjligheten, att ett gammalt minnesmärke förts från 
annan plats till det slutliga förvaringsstället.2 En möjlighet kunde

1 Jfr I. Simonsson, Storkyrkoförsamlingens historia, s. 144.
3 Sålunda finnes ännu i dag bevarad en runsten i sockelmuren till huset 

i sydöstra hörnet av Kåkbrinken och Prästgatan. Även om sagda hus inne
håller medeltida rester, särskilt i källarvåningen, är det givetvis uteslutet, att 
huset är samtidigt med runstenen, vilken måste inmurats senare. Varifrån 
runstenen hämtats är obekant och säkerligen nu omöjligt att avgöra. R. 
Josephson, Borgarhus i gamla Stockholm, I, Byggnadshistoria, Sthlm 
1916, anför härom (s. 47): »Från husets äldsta period stammar helt säkert 
också en öfvertjärad runsten vid Prästgatan samt en kanon, som är upprest 
som afvisare mellan denna gata och brinken». Sammanförandet av runstenen 
och kanonen i resonemanget verkar icke direkt övertygande i fråga om be
visföringen för husets ålder.
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kanske också föreligga, att den tidigare tydligen korsprydda och 
fristående stenen ingått som en detalj i en processionsanläggning, 
en »Via dolorosa», i enlighet med dylika senmedeltida anlägg
ningar utomlands.1 Hur man än vill förklara förekomsten av ett 
tidigare minnesmärke på platsen, måste i varje fall den nuva
rande s. k. gränsstenen vid Västerlånggatan avföras ur en allvar-

1 Dessa stenar markerade de olika stationerna under Kristus’ vandring från 
Pilatus’ hus till Golgata — eller i de medeltida städerna från rådhuset till 
Kalvarieberget. Processionen utgick från staden genom den förnämsta stads
porten och vidare huvudvägen ut från staden. I Stockholm har processionen 
i så fall passerat porten i Storkyrkobrinken, i äldre tid betecknande nog blott 
kallad »Porten», och vidare söderut genom Västerlånggatan, den gamla för
bindelseleden från norr till söder över holmarna i strömmen. De minnes
märken, som en gång funnits på Södermalm, vilka upprättats år 1511 och 
tidigare felaktigt ansetts vara minnesmärken av de s. k. Käpplingemorden år 
1389, hava tydligen utgjort slutmålet för denna procession (jfr om monumen
tet N. Ahnlund, Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia, s. 33 ff.). Jo
hannes Messenius i sin rimmade Stockholmskrönika uppger, att anläggningen 
bekostats av en stockholmsborgare (Messenius’ Stockholmskrönika, v. 1807 ff.). 
Tidigt hava nog de flesta korsmärkta stenarna på Stadsholmen förkommit, 
medan endast minnesmärkena på Södermalm bevarats, åtminstone innan den 
intensiva bebyggelsen av Södermalm vid 1600-talets mitt gjorde sin början. 
Så heter det i en holländsk beskickningsjournal (Anthonis Goeteeris*)  från 
åren 1615—1616: »De [sändebuden] gingo ut genom Söderport, som är späc
kad med höga herrars dödskallar, uppträdda på störar. Därutanför stå trenne 
stenpelare, vilkas avstånd från staden och sinsemellan säges motsvara vilo
ställena på Jesu korsvandring. Fordom vallfärdades ofta dit, men luthera
nerna bekymra sig föga därom» (S. H i 1 d e b r a n d, En holländsk be
skicknings resor i Ryssland, Finland och Sverige 1615—1616, Sthlm 1917, s. 167, 
not **;  kurs, av mig). Det framgår härav klart, att dock ett visst avstånd före
funnits mellan de tre olika stenar, som funnos på Södermalm. Av en annan 
sändebudsberättelse, från år 1635, framgår, att slutstationen för denna me
deltida stockholmska »via dolorosa» då ännu ihågkommits med namnet 
Kalvarieberget. Det talas nämligen där om »en plats längst ute i förstaden 
Södermalm, där det finnes en kulle, som ännu kallas Kalvarieberget, och på 
vilken än i denna dag kvarstår ett stenkors, uppfört år 1096», samt om »den 
stora sten som fanns där och varpå Herren Kristus bärande sitt kors var av
bildad» — se S. Hallberg, Från Sveriges storhetstid. Franske legations
sekreteraren Charles Ogiers dagbok under ambassaden i Sverige 1634—1635, 
Sthlm 1914, s. 95. Årtalet på stenkorset förefaller ju något mystiskt. Påpekas 
bör dock att även — det korsprydda? — stenmonumentet på Västerlånggatan 
bar ett (av den ovannämnde Stalhoff missuppfattat?) årtal.
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ligare, vetenskaplig diskussion rörande de administrativa gräns- 
förhållandena under gångna tider för Stockholms vidkommande.

Vi återvända nu till frågan om dessa gränsförhållanden vid 
tiden för staden Stockholms grundläggning, d. v. s. till tiden vid 
1200-talets mitt.

Den första urkund, där verkligen dessa förhållanden bringas 
på tal och det även officiellt, är den förut citerade skrivelsen av 
den 17 juni 1288, där biskop Anund i Strängnäs protesterar mot 
att Stockholm hänförts till ärkestiftet? Hänvisande till tidigare 
gjorda föreställningar förklarar han, att ön Stockholm eller en del 
därav vore att hänföra till hans kyrka såsom liggande inom hans 
stiftsgränser (»insula stocholm seu parte ipsius nos & ecclesiam 
nostram contingente utpote infra fines nostre dyocesis sita»). 
Från sägande ärkebiskopen all rättsgrund fortsätter Strängnäs- 
biskopen: »Icke nöjd härmed har dominus Mfagnus] ånyo ytter
ligare överskridit sagda stiftsgränser och strävar, som vi för
märka, att likaledes slå under sig och sin kyrka det i vårt stift 
nyligen anlagda oppidum på området (fundus) Södermalm»? 
Slutligen fastslås i protestskrivelsen ännu en gång, att »nämnda 
ö eller en del därav och sagda oppidum» med full rätt tillhörde 
Strängnässtiftet?

Skrivelsen är märklig, men dess syftemål dunkelt. Givetvis 
kunna ekonomiska intressen tänkas ligga bakom. En konflikt i 
detta fall förekommer i alla händelser något senare beträffande 
tiggeriet vid tranbodama i Stockholm mellan dominikanmun- 
kama i Sigtuna och Strängnäs? Men den aktuella anledningen 
kanske närmast var anläggningen och utvidgningen av de stora 
klosterstiftelser, som vid denna tid, omkring år 1288, ägde rum i 
eller vid Stockholm. Den 7 oktober 1286 donerade konung Mag
nus till franciskanerna i Stockholm hela vattenområdet mellan 
deras holme — den nuvarande Riddarholmen — och Stadshol
men och samma dag till anläggningen av ett S. Klarakloster ett 
stort område på Norrmalm? Samma sommar, som biskop Anund

1 SD 965. Jfr ovan s. 253 f.
8 Betr, uttrycken ’oppidum’ och ’fundus’ se nedan s. 270 ff.
3 SD 965: »dictam insulam seu partem ipsius & prefatum opidum».
4 Jfr nedan s. 273 ff. 8 SD 921, 922.
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i Strängnäs utfärdade sin protestskrivelse, förbereddes tydligen 
ytterligare stora kungliga klosterdonationer, vilket väl kommit 
till biskopens kännedom. Sålunda donerade konungen den 14 
augusti 1288 stora områden till franciskanernas och klarissinnor- 
nas klosteranläggningar, däribland en tomt på Södermalm, var
jämte konungen den 11 september samma år ytterligare ökade 
Klaraklostrets godsinnehav samtidigt som Linköpingsbiskopen, 
hertig Bengt, samma dag till klarissinnornas klosteranläggning 
skänkte vissa gårdar.1 Några dagar därefter, den 17 september, 
bekräftade konungen slutligen formligt Klaranunnornas rättig
heter inom det område på Norrmalm, som upplåtits till dem?

Även vissa uttryck i Strängnäsbiskopens skrivelse äro märk^ 
liga. Sålunda säger biskopen på tvenne ställen i brevet, att han 
gör anspråk på ön Stockholm eller del därav. Redan denna båda 
gångerna gjorda nedprutning visar, att biskop Anunds skäl icke 
utan vidare från början voro klara. Beteckningen ön Stockholm 
(»insula stocholm») är också rätt egendomlig. Man kunde här 
hava väntat uttrycket östaden Stockholm», desto mer som nam
net Stockholm ännu långt fram i tiden, då malmarna redan bör
jat livligare bebyggas, alldeles särskilt betecknade just själva 
Stadsholmen.3 Är 1288 kimde Strängnäsbiskopen sålunda, synes 
det, med större skäl utan missförstånd hava använt uttrycket 
staden Stockholm, därmed åsyftande vad man i våra dagar kallar 
Stadsholmen eller ännu intill senaste tider på genuin stockholmska 
betecknande nog blott Staden (»sta’n»).4 Då han icke desto

1 SD 971, 975, 976. 2 SD 978.
2 Sålunda säger Erik Dahlberg i en Stockholmsbeskrivning från omkring 

är 1662, att Helgeandsholmen ligger norr om staden Stockholm — se G. B o 1 i n 
och E. Vennberg, En Stockholmsbeskrivning av Erik Dahlberg från om
kring år 1662, i: Samf. S:t Eriks årsbok 1925, ss. 11, 20. — Jfr även näst- 
följande not.

4 Benämningen Staden är ytterst intressant som utgörande en språkkvar
leva från den tid, då Stadsholmen blott betecknade staden, d. v. s. det stads- 
mässigt bebyggda området, till skillnad från de landsbygdsartade områdena, 
norr och söder om Stadsholmen (jfr City i London och Cité i Paris). Denna 
gamla stockholmska tradition är på sistone nästan utrotad till förmån för 
den helt avvikande benämningen Gamla staden (»Gamla sta’n»), tydligen 
kopierad på tyskt mönster efter tyska stadsdelsbenämningar som Altstadt,. 
där detta uttryck dock betecknar en stadsdel som äldre i förhållande till 
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mindre undviker uttrycket staden Stockholm och blott talar om 
ön med samma namn, kan det möjligen bero på att staden Stock*  
holm redan denna tid var ett vidare begrepp än själva Stadshol
men. Men det är endast på en plats i denna holmes omedelbara 
närhet, där vi finna ett område, som åtminstone något senare vi
sar sig vara stadens, nämligen Äsön, det nuvarande Södermalm. 
Redan Bjärköarätten nämner, att stadens rätt även var gällande 
på Åsön, och Magnus Erikssons allmänna stadslag talar om 
»aasöne som stokholms mark ær.1 Besittningen av Åsön spelar 
också en viktig roll i de bevarade äldre privilegiebreven för 
Stockholm. Om, som det synes mig troligt, Åsön från början, 
d. v. s. från och med grundläggningen av det stockholmska stads
samhället, lagts under den nygrundade staden, kan det förefalla 
naturligt, att Strängnäsbiskopen för en mera konkret, topografisk 
bestämning använt uttrycket »insula stocholm» som motsättning 
mot en annan i stadsområdet ingående del, Åsön. Härför kanske 
också talar den omständigheten, att det tydligen också var vissa 
förhållanden på den söder om Stadsholmen (»insula stocholm») 
belägna Åsön, som uppkallat biskop Anund till protest.

Betecknande nog använder biskopen icke benämningen Åsön 
utan Södermalm (»suthræmalm»), ursprungligen och ännu vid 
denna tid ett bebyggelsebregrepp, knutet till den främre, vid trak
ten av Söderström belägna delen av Åsön, bildat liksom namnen 
Söderström och Söderbro, efter de nordliga motsvarigheterna 
Norrmalm, Norrström och Norrbro. Ännu i konung Magnus’ do
nationsbrev till Klara kloster den 7 oktober 1286 talas det blott om 
berget Malm (»monte, qui dicitur Malm»), d. v. s. det senare s. k.

andra, yngre stadsdelar — ej den gamla stadskärnan i motsats mot lands*  
bygden. Denna, historiskt sett, språkliga försämring torde vara att tillskriva 
det starka landsortsinslaget i huvudstadsbefolkningen och huvudstadspressen. 
Ur traditionsbevarande synpunkt vore lämpligast att genomföra beteckningen 
Stadsholmen på den stadsdel, som officiellt heter Staden mellan broarna, 
och helt slopa namnet »Gamla staden». Den senare benämningen är f. ö. 
tvetydig, då den ju även kan beteckna det gamla stadsområdet före inkor
poreringen i våra dagar av huvudstadens grannsocknar (hittills Bromma och 
Brännkyrka).

1 MEStL, Radzstuffw B. XII, ed. Schlyter, s. 263.
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Brunkeberg.1 I dagligt tal har säkerligen hela trakten här vid 
Norrström kallats »Malmen». Knappt två år efteråt, den 17 sep
tember 1288, talas det dock redan i ett kungligt brev om Norrœ- 
malm1 2, vilket förutsätter tillvaron av en södra malm. Samma år 
1288, framträder också första gången benämningen Suthrœmalm, 
Syndrœ malm, Syndramalm.3 4 Tydligen har en börjande bebyg
gelse i Åsöns mot Söderström vettande, främre del analogt fram
kallat maZm-beteckningen — trakten här var ju f. ö. bergig och 
backig liksom norr om Norrström. Bebyggelsebegreppet Söder
malm understrykes av biskop Anund, då han kallar området 
Suthræmalm för fundus (»in fundo dicto suthræmalm»). Med 
’fundus’ betecknas i medeltidslatinet tomt, ofta i stad, ibland även 
på landsbygden — i senare fallet angivande marken för en be
byggelse av något slag, exempelvis ett gods, en kyrka, prästgård 
eller kvarn etc.*  Beträffande Strängnäsbiskopens uttryck »in 
fundo dicto suthræmalm» kan det givetvis icke återgivas blott och 
bart med ’tomt’, då områdets utsträckning i sig själv innebar om
fattningen av ett större antal tomter eller i varje fall innebar möj
ligheten till områdets uppdelning i ett dylikt antal. Av de ovan 
anförda betydelserna av ’fundus’ skulle här snarast kunna kom
ma i fråga betydelsen av ’marken till ett gods’, d. v. s. i alla 
händelser ett uttryck för ett större område, tillhörigt en anlägg
ning av något slag.

1 SD 922.
3 SD 978.
8 Resp. SD 965, 971 och 972.
4 Jfr M. Hammarström, Glossarium till Finlands och Sveriges me- 

deltidsurkunder, Helsingfors 1925, under fundus.

Vilken anläggning skulle i så fall kunna åsyftas? Biskop 
Anund talar visserligen om det på »Södermalmstomten» ny
anlagda oppidum (»Opidum... in fundo dicto suthræmalm 
iam de nouo constructum»). Betydelsen av detta ’oppidum’ är 
dock svår att avgöra. I medeltidslatinet bibehöll ’oppidum’ sin 
från det klassiska latinet hämtade betydelse av ’stad’, särskilt 
’befäst stad’, men hade därjämte en helt ny betydelse av mycket 
varierande art. En ofta förekommande betydelse är den av 
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torp*  Från tidsperioden 1262—1325 har jag i nedanstående not 
ur de svenska medeltidsdiplomen sammanfört karaktäristiska 
exempel på de skiftande betydelserna av ’oppidum’ såsom torp, 
hemman eller smärre lågenheter, landbobol, byggningsbol, kvarn- 
bol, fäbod eller säter etc? Då betydelsen av ’oppidum’ sålunda 
är synnerligen varierande och i biskop Anunds brev intet i öv
rigt säges om arten av sagda ’oppidum’, torde det vara försik
tigast att översätta detsamma blott med ’bebyggelse eller anlägg
ning (av något slag)’. Om arten av denna anläggning sväva vi

1 Redan de fornhögtyska glossorna översätta ’oppidum’ med *dorf ’ (’throp’, 
’thorp’ etc.), varvid det tyska ordet icke blott betecknade by utan liksom 
det nordiska ’torp’ även kunde betyda enstaka gård. Se Schröder- 
Künssberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, Berlin u. Lpz. 
1922, s. 25 och not 20. Latinskt-svenskt glossarium, utg. av E. Neuman, an
giver vid uppslagsordet oppidum blott dess klassiska betydelse av romersk 
provinsstad eller befäst ort, vid uppslagsordet ciuitacula (fel för ’ciuitatula’) 
däremot anges opidum = torp (>diminutiuum a ciuitas lithin stadher quasi 
opidum torp»). Under oppidanus förekommer blott betydelsen torpare.

s SD 482 (1262 2S/s), »unum oppidum dictum thorp»; SD 664 (1279 le/s), 
»in gullathorpe et Cusathorpe... in predictis opidis»; SD 719 (1281 ’/s), 
gåvobrev på »Hohhalundum» (Hoflanda?), »nisi opido excepto quod ibidem 
possidemus»; SD 919 (1286 22/»), »de opido Ingimundæ næs... de opido 
skarærumh»; SD 965 (1288 17/«), »opidum... in fundo dicto suthræmalm»; 
SD 1041 (1291 9/«), testamentsgåva till Suno Plattan av »opidum in quo habi
tat»; SD 1088 (1293 28/2), »oppidum Sälliä Gatu»; SD 1299 (1299 ls/i2), »in 
opidis dictis vlwabodhum & streckibodhum» ; SD 1335 (1301 ^/i), »opidum 
krumholt in frosteheret»; SD 1343 (1301 8/o), »duo opida landbobool dicta baro- 
thorp et sundsruth»; SD 1344 (13018/o), »duo oppida. landbobool dicta Cram
beruth. et siunsdruth»; SD 1529 (1307 24/i), »in duobus opidis... blawijk»; 
SD 1606 (1309 “/i f4/?)), »opidum quoddam dictum schumpatorp»; SD 1780 
(1311 14/2), »in opido dicto blauik»; SD 1782 (1311 “/s), »in opidis... hogha- 
fall syorydh»; SD 1893 (1312 u/u), »opidum quoddam dictum bygninga bool... 
quod vocatur haralzrydh»; SD 2055 (1316 ’M), »opidum dictum kwernœbole»; 
SD 2307 (1321 22/7), »opidis... Lucebodom»; SD 2387 (1323 6/s), »siluis et 
opidis siluarum»; SD 2426 (1323 10lia), »opidum quod dicitur tyærntTiorp»; SD 
2522 (1325 “/«), »oppidis Lusebodhæ»; SD 2523 (1325 15/e), »oppidis Luse- 
bodha»; SD 2536 (1325 ^ho), »opidi dicti siggabodhir» ; SD 2537 (1325 2/u), 
»opidi dicti siggabodhir», samt SD 2537 A (1325 2In), »[torjpeno ... som kal
las Sigga bodha». Kursiv, här ovan av mig. Bland de nu anförda belägg- 
ställena kan framhållas SD 2387, »siluis et opidis siluarum», där det senare 
uttrycket torde betyda ’fäbodställen’.
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sålunda i ovisshet. I belysning av den bittra strid, som något 
senare utbröt mellian dominikanmunkama i ärkestiftet (Sigtuna) 
och Sörmlandsstiftet (Strängnäs) rörande icke minst det om
tvistade området på Södermalm eller Åsön, till vilken strid jag 
strax återkommer, skulle kanske ett förklaringsförsök likväl 
kunna göras. Biskop Anunds uttryck ’opidum... de nouo con- 
structum’ kunde då möjligen åsyfta en förläggning från Stads
holmen till Södermalm av de själa- eller tranbodar, vilka år 1305 
förklaras ligga på något avstånd från den allmänna trafiken — 
»för stankens skull» — och då i alla händelser lågo på Söder- 
malmsområdet. Då tiggeriet vid tranbodama tydligen var in
komstbringande för kyrkan, skulle man också kunna förstå biskop 
Anunds intresse att få åtminstone Södermalmsområdet förfagt 
under Strängnässtiftet. Detta kunde också förklara hans uttryck 
^ödermalmsområdef (»in fundo dicto suthræmalm») i stället 
för det mera omfattande begreppet Åsön, Denna ö, som i övrigt 
var uppfylld av ofruktbara bergshöjder och sankmarker samt stads- 
invånarnas allmänningsområden, hade synbarligen för Sträng- 
näsbiskopen intresse endast i avseende på den närmast Stads
holmen belägna bebyggda del, som kallas Södermalm. Då biskop' 
Anund protesterar mot att ärkebiskopen nu vill slå under sig 
och sin kyrka även denna del, liksom ärkestiftet förut gjort med 
själva »ön Stockholm», torde också närmast kyrkligt-ekonozniska 
intressen varit drivfjädern till hans protest.

Beträffande för övrigt det fog, som biskop Anund kan hava 
haft för sina anspråk på »ön Stockholm eller del därav» liksom 
på »Södermalm», återkommer jag härtill nedan. Här må blott 
ytterligare understrykas, att Strängnäsbiskopen ingenstädes i sitt 
brev begagnar uttrycket staden Stockholm utan de topografiska 
uttrycken ’ön Stockholm’ och ’Södermalm’. Säkerligen har detta 
skett därför, att båda dessa lokaliteter ingingo i det vidare stads- 
begreppet. Om Åsön vid grundläggningen av det stockholmska 
stadssamhället lagts under staden och stadens rätt samtidigt ut
sträckts över Åsön, förefaller det helt naturligt, att biskop Anund 
ansett denna ö som en staden Stockholms tillhörighet, även om 
den blott i sin närmast Stadsholmen liggande del nyligen kunde 
uppvisa någon bebyggelse men i övrigt var av landsbygdskarak- 
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tär. Uttrycket >Södermalmstomten» (’in fundo dicto suthræmalm*)  
blir därigenom också förklarligare. Då ’tomt’ angiver tillhörig
het till något, förefaller det nämligen här naturligast att tolka 
uttrycket ’tomten Södermalm’ som betecknande en tillhörighet 
till det egentliga stadssamhället på Stadsholmen.1 Detta överens
stämmer också med en uppfattning, som kommer till synes ett 
fåtal år efter biskop Anunds protestskrivelse.

1 En tolkningsmöjlighet vore ju visserligen tänkbar, i det att ’fundus’ för
des till ’oppidum’, varvid ’fundus’ sälunda skulle beteckna tomten för nämnda 
oppidum, vad detta nu kunde vara. Detta synes mig dock svårligen kunna 
ske. Härför fordrades främst, att Södermalm betecknade ett alldeles bestämt, 
avgränsat område, vilket strider mot allt vad vi veta om detta flytande be
byggelsebegrepp. Vidare har Södermalm redan på denna tid givetvis varit 
av en jämförelsevis vid utsträckning. Då ’tomten Södermalm’ således borde 
täcka förutnämnda ’oppidum’, måste detta ha varit en anläggning av ganska 
avsevärt omfång. Men om en sådan tiga källorna fullständigt. Det strider 
också mot de styrandes restriktiva politik hela medeltiden igenom beträf
fande en utökad bebyggelse på den södra malmen.

2 SD 1475.
3 SD 989 (där felaktigt 1285 i st. f. 1289).
4 SD 1208 (möjligen Sydra malm — se S. Olsson Nordberg, Fornsvenskan

i våra latinska originaldiplom före 1300, I, s. 109, not 3).
18 G. Bolin

Uppfattningen i fråga framträder i den klagoskrivelse, som 
priom och dominikanmunkarna i Sigtuna den 17 juli 1305 fram
lämnade till provincialpriom och provincialkonventet i Skän- 
ninge gent emot dominikanema i Strängnäs.1 2 3 Tvisten rörde tig- 
geriet vid tranbodama i Stockholm men blev utgångspunkten 
för en utredning av frågan om de administrativa och ecklesiastika 
gränsförhållandena i Stockholmstrakten över huvud. Djupast 
bakom låg väl Sigtunadominikanernas gamla strävan att vinna 
fast fot i Stockholm, »denna stad, som på få år blivit folkrikare 
än de flesta andra städer i vårt land», som det heter i deras klago
skrift den 17 april 1289 till påven gent emot slottsfogden, som 
förhindrat fullföljandet av ett Sigtunadominikanernas fastighets
köp vid Söderbro.8 Möjligen var det där i närheten, som den tomt 
(’fundus’) var belägen, vilken konung Birger den 7 oktober 1297 
donerade till ärkebiskopen och vilken tomt, till utsträckningen 
angiven, säges ligga nära broändan i riktning mot Sytra. malm.4 * *
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Trakten kring Söderström var tydligen på grund av handelstra- 
fiken här uppmärksammad av de kyrkliga institutionerna och 
maktinnehavama.1 På strömmens södra sida vid den senare 
s. k. Stadsgården och ungefärligen i trakten av det kvarter, som 
i sitt namn Tranbodarna ännu i dag därav bevarat minnet, lågo 
de sältransbodar, som gåvo upphov till den strid, varmed vi nu 
sysselsätta oss.2

Tiggeriet vid dessa tranbodar var helt visst inkomstbringande 
och bedrevs tydligen från olika håll, däribland enligt ett ärke
biskopens brev den 22 juni 1304 av Sko kloster genom dess >be-

1 Det är en ännu outredd, svårbesvarad fråga, hur fartygstrafiken in i Mä
laren fördelats på Norr- och Söderström. I sitt arbete »Helgeandsholmen och 
Norrström», I, blott snuddar L. M. Bååth vid denna fråga (a. a., ss. 12, 13). 
V. E. Lilienberg, Om strömmarna i Stockholm, Sthlm 1891, anser där
emot, att staden sedan äldsta tider varit i besittning av Söderström, som från 
början nyttjats för genomfart av farkoster (a. a., s. 53). Han kommer dock 
härvid med obevisade och ibland rent felaktiga uppgifter (så a. a., s. 31). — 
Redan i riksrådets privilegiebrev den 1 maj 1436 — det äldsta av de stora, 
bevarade privilegiebreven — tillförsäkras dock staden »sudhra strömen mæl- 
len stadhen oc A sona» (Privilegier I, s. 79; Hildebrand-Bratt, s. 3). Åtminstone 
med Vasatiden blir Söderström den viktigaste infartsleden in i Mälaren, och 
staden uppbar här en särskild avgift, s. k. strömpenningar, redovisade i de 
ännu delvis bevarade s. k. Söderströms räkenskaper.

* Sœlbodher [siæla-] på Södermalm vid vattnet, tillhöriga enskilda samt 
dominikanerna, omtalas i jordeboken åren 1423 och 1454 (Jb I, ss. 12, 231). 
Helt allmänt omtalas »saelbodhana» på Södermalm år 1427 (ibid., s. 42). Även 
franciskanerna hade där en »sielabodh», omnämnd år 1474 (Jb H, s. 1. — 
Andra tranbodar omnämnas ibid., ss. 77, 134, åren 1482 och 1489). När i 
tänkeböckerna ej alltid meddelas, att sälbodarna äro belägna på Södermalm 
(så dock år 1482 28/i, år 1494 12/8, år 1496 22/8, år 1505 "/8 och år 1508 8/6), 
torde detta ändock varit fallet. Ännu sent omnämnas dessa bodar. Sålunda 
erhöll borgmästaren Mårten Olofsson år 1600 22lii stadens vidimering å ett 
tomtbrev av år 1525, lydande å en »siälebodz tompt» vid Stadsgården på 
Södermalm (Tb 1600, f. 160 v.). Olika tranbodar omtalas i tänkeböckerna i 
varierande sammanhang exempelvis år 1612 Vs (f. 107 v.), år 1644 18/i (s. 9), 
år 1644 18/n (s. 285), år 1646 “Zs (s. 52) och år 1653 15/s (s. 369). Är 1646 13/8 
(s. 156) talas helt allmänt om »trånbodarna» på Södermalm. Är 1653 ^/i 
(s. 46) försäljer staden sjö- och tranbodstomter på Södermalm i södra för
stadens östra del vid sjön under berget. Ungefär vid denna tid torde tran
bodarna börjat försvinna, ty 1655 28/a (Tb, s. 101) upplåter staden en tomt 
på Södermalm, östra delen, under höga berget vid sjön, där några »trånbo- 
dar» tillf orene stått hava (jfr ibid., s. 170).
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dellus» eller allmoseinsamlare.1 Enligt Sigtunadominikanernas 
klagoskrift hade de alltid ohindrade bedrivit tiggeriet vid tran- 
bodarna, till dess Strängnäsdominikanernas prior för tre år sedan, 
d. v. s. år 1302, skickade en klosterbroder att tigga där. Tranhan- 
deln i Stockholm är, säga Sigtunamunkarna, uteslutande förlagd 
till dessa bodar (»in dictis tabernis. v. sialabodum»), som dock 
lågo på något avstånd från den allmänna trafiken på grund av 
stanken.1 2 3 De framhålla vidare, att tranbodarna voro »staden 
Stockholms tillägor och tillhörigheter, utgörande liksom en del av 
sagda stad».8 Om sålunda någon där — d. v. s. på området för 
tranbodarna—insjuknade eller dog, besöktes han av Stockholms- 
kyrkans präst, fick av honom nattvarden och begrovs i denna kyr
kas kyrkogård.4 5 Redan av det nu anförda torde framstå, att tran
bodarna icke gärna kunna hava varit belägna på själva Stadshol
men. Men härtill kommer ytterligare en upplysning om dessa 
bodars läge. Sigtunamunkarna förklara nämligen, att »även de 
byar, vilka höra till den socken, som kallas Solna, och likaledes 
äro belägna i vårt ärkebiskopsdöme, vår lagsaga och vår provins, 
d. v. s. Attundaland, ehuru belägna söder om Stockholms ström 
och bortom sagda tranbodar (»sialabodir»), förklara och försäkra 
vi vara våra och ligga inom våra gränser».6 * Upplysningen om 

1 SD 1430. Ärkebiskopen ger sitt medgivande till detta tiggeri. — Ärke
biskopens tillåtelse till dylikt allmoseinsamlande föreskrives uttryckligen i 
ärkebiskop Nicolaus Allonis år 1297 utfärdade kyrkostadga för ärkestiftet
(SD 1187).

3 SD 1475: »quia aliquantulum distant a concursu multitudinis, propter 
fetorem». — Som professor K. A. Vesterberg påpekat, utmärktes i äldre 
tider »alla tranarter genom mörk färg samt mycket obehaglig lukt och smak, 
till stor del beroende på, att råmaterialet oftast förarbetades i mer eller mindre 
förruttnadt tillstånd» (Nordisk Familjebok, 2. uppl., art. tran). Först på sista 
tiden har härutinnan en fullständig omvälvning inträtt (1. c.).

8 SD 1475: »taberne in quibus foca mendicatur, adiacent et pertinent ville 
stokholmensi, et quasi eiusdem ville pars sunt».

4 Ibid.: »siquis ibidem infirmatur, vei moritur, a sacerdote stokholmensis 
ecclesie, visitatur communicatur, et sepeli tur in cimiterio ecclesie eiusdem».

5 Ibid.: »villas eciam que adiacent parochie dicte solno, que sunt similiter
in nostro archiepiscopatu, Legiferatu, et prouincia scilicet attundia, licet ex
parte meridional] torrentis stokholmensis, et vitra sialabodir situate, nostras,
et in nostris terminis esse recognoscimus et affirmamus».
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dessa byar är intressant. Det heter, att Sigtunamunkama sedan 
åtskilliga år icke besökt byarna, emedan platserna i fråga voro 
torftiga och av föga värde eller nyttighet.1 Sigtunadominikanerna 
understryka sålunda kraftigt, att tranbodarna voro belägna i ärke- 
biskopsdömet och i Attundaland, »ej i Södermanland, där Sträng-*  
näskonventet är beläget».1 2 * Men de framdraga ytterligare ett kraf
tigt skäl för sin mening, nämligen en gränsreglering av vikt.

1 SD 1475: »nostris fratribus, loca illa, quasi exilia et parue (valoris) vtilita- 
tis, ad aliquot annos non visitantibus» (’valoris’ i originalet underprickat).

2 Ibid.: »non in surdermannia, in qua est conuentus strengienensis».
2 SD 1401.
4 Jfr K. G. Westman, Svenska r&dets historia till år 1306, akad. avh., 

Uppsala 1904, s. 154 o. not 1.
5 SD 1475: »in ipso confinio scilicet inter arusboawik et telgedj, quod est 

ultra confinium villarum predictarum».
6 SD 1475: »petras quasdam, in quas infusi sunt circuli ferrej». Egentligen

»järncirklar» här väl dock snarast järnringar. Ringen som sådan hade 
ju från forngermansk tid en viktig symbolisk betydelse. Ringröre, d. v. s. i 
ringform lagda stenar, omtalas som gränsmärke i Södermannalagen. Däremot
är mig veterligen icke från annat ställe bekant, att järnringar under svensk 
medeltid utgjort gränsmärken. Möjligen skulle här kunna ligga förklaringen 
till förekomsten av de ofta omtalade men föga säkert bevittnade järnringar, 
som i folktraditionen anges hava utgjort angöringsplatser för fartyg i seder-

Är 1303 hade nämligen tillsatts en kunglig kommission med upp
drag att slita en tvist om vilka gods, som tillhörde kronan och vilka 
hertigdömet. I ett av konung Birger och hertig Erik den 28 ja
nuari 1303 utfärdat mandat till upplänningarna ålades dessa att 
till förfogande ställa nämnd för detta ärendes skull.8 Ett liknande 
nu förlorat mandat har tydligen samtidigt avlåtits till söderman- 
länningama.4 5 6 * Nästföregående sommar, säges det i Sigtunadomini- 
kanernas klagoskrivelse, d. v. s. år 1303, hade den kungliga kom
missionen, förstärkt med grannbönder, gamla män, från båda pro
vinserna, d. v. s. Attundaland och Södermanland, tydligtvis just 
de uppfordrade nämnderna, funnit gränsmärket »i själva gränsen 
mellan arusboawik och telgedj, bortom de förut nämnda byar
nas gräns».8 Med de senare menas de ovannämnda platser, som nu 
voro »torftiga och av föga värde eller nyttighet». Gränsmärket 
utgjordes av i stenhällar ingjutna järnringar.0 Av Sigtunamun- 
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kamas skrivelse framgår, att utgången av gränssynen av dem an
sågs vara av största vikt, då härmed enligt deras åsikt det om
tvistade området tydligen hörde till Attundaland och sålunda till 
Uppsalastiftet.

I detta sammanhang intressera alldeles särskilt ortnamnen Arus- 
boavik och Telgede. Ingendera namnformen har bevarats till våra 
dagar och förekommer ej heller vidare i medeltida källor. Beträf
fande den förstnämnda torde dock ingen tvekan råda om dess 
identitet med det nuvarande namnet Årstaviken, uppkallat efter 
det vid vikens södra strand belägna Årsta och betecknande sun
det mellan nuvarande Södermalm och Södertömslandet. I en för
teckning från tydligen år 1344 över prebenden vid ärkestiftet före
kommer som den elfte i ordningen en av hertig Valdemar stiftad 
prebenda, vartill bl. a. anslagits fyra markland jord i byn Arus 
nära Stockholm i Vantörs socken (»in villa arus prope stokholm 
in parochia wantor»).1 Det sistnämnda ortnamnet är en tidigare 
beteckning för Brännkyrka socken.2 Vid ett jordabyte den 11 juni 
1439 mellan ärkestiftet och herr Andris Johannis (Anders Johans
son), prebendat vid S. Eriks prebenda i Uppsala, vilket berörde 
åtskilliga S. Eriks prebendas gods, erhöll domkyrkan godset 
Arwusa och Arwsa bolstadh med de därunder liggande torpen Ny
boda, Hegersten och Skarpa i Öfratörns härad i Vantörs socken i 
Södermanland.8 Förvärvet är infört i en kopiebok över Uppsala- 
stiftets jordagods, där i en förteckning från år 1444 uppräknas 
»villa aros prope stokholm» med de därtill hörande torpen —

mera igengrundade farleder. En närmare granskning av förekomstplatserna 
för dessa >järnringar» skulle kanske kunna ge närmare upplysningar. Här 
må blott omnämnas uppgiften om en sådan, för en supponerad förtöjning av 
fartyg avsedd, järnring i gränsen mellan Skepptuna och Närtuna' socknar 
(Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 332). — Betr, folklandsgränsmär- 
ken kan hänvisas till en anteckning av Palmskiöld: »Gottröra Sockn. Ther 
skal finnas uti ett berg uthuggit märkie emellan Roslagen och then andra Up- 
landzdeel, vd rectius emellan Ottundaland (!) och Tiundaland» (Palmskiöld 
274.- 1365).

1 SD 3836 (s. 325).
9 Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 288.
9 RA, Pergamentsbrevsaml. — Årsta hade tydligen vid något tillfälle kom

mit ur domkyrkans ägo (jfr nedan s. 291).
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’opida’ — »hâgrasteen Nyaboda et Skarpa».1 Ännu vid 1600-talets 
mitt lågo under Årsta säteri förstnämnda tvenne »torp» Hägersten 
och Nyboda.1 2 Identiteten mellan Arus och Årsta är således uppen
bar. Det senare ortnamnet bör sålunda tidigare hava lytt Arus- 
stad. Grundordet är Arus, åmynningen, efter den å, där Årsta in
till våra dagar legat. »Arusboavik» måste således betyda »de vid 
Aros boendes vik» eller med andra ord den nuvarande Årsta- 
viken.3

1 Bä, Kopiebok över jordagods under Uppsala domkyrka och prebenden 
samt andra kyrkor i Uppsala stift (1400-talet; dep. fr. Vitterhetsakademien).

2 J. A. Alm qui st, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, I, Sthlm 
1931, s. 927 (Årsta).

8 E. Wessén påpekar i en uppsats »Om nordiska inbyggarnamn» (i: 
Namn och Bygd 1932), att »under medeltiden användes regelbundet 
inbyggarnamnet, ej ortnamnet, som bestämning till ett annat substantiv» (a. a., 
s. 85). Han anför som exempel bl. a. »Huarboabicergh (Hivarffbobcergh) 
Varfsberget och Lenboabiœrgh Kungslenaberget (Vidh. anteckn.), Trosbo aa 
(1400) Trosaån» etc. (a. a., s. 86). — Såsom härav framgår, utgör Arusboaaik 
en regelrätt bildning på ortnamnet Arus.

4 Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, art. Tälje.
5 En viss föreställning om utseendet av trakten vid detta »ed» i äldre tider

ger en lavering av Elias Martin från 1700-talets slut (se Stockholmsbilder frän
fem århundraden, utg. av G. U p m a r k, A. Sjögren, G. Bolin o. R.
Josephson, Sthlm 1923, bild 256).

1 fråga om namnet Telgede åter saknas i senare tider varje spår 
av ett dylikt ortnamn. Det finns över huvud blott omnämnt i 
Sigtunadominikanernas skrivelse år 1305. Liksom i fråga om 
Arusboavik skulle man beträffande »Telgede» också kunna miss
tänka ett naturnamn. Dess första sammansättningsled vore då att 
jämföra med ortnamn som Talje i Södertälje etc., där »tälje» be
tyder »skåra», »klyfta».4 5 * * I den senare sammansättningsleden åter
finnes tydligen ordet ed, d. v. s. näs eller landtunga mellan tvenne 
vattendrag. I omedelbar närhet av Årstaviken finnes en lokalitet, 
där namnet Telgede vore synnerligen betecknande. Det är näset 
mellan Årstaviken och Hammarbysjö, förbindande Södermalm 
med Södertörnslandet. Det ligger i den före senare tids nedschakt- 
ningar starkt framträdande nedskärningen mellan dessa angrän
sande områdens höjdpartier.8 Någonstädes på detta näs vid Årsta- 
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viken skulle alltså gränsmärket mellan Attundalund och Söder
manland varit utsatt. I alla händelser måste gränsen hava gått på 
ett sätt, som helt avklippt Åsön — nuvarande Södermalm — från 
Södermanland. Sigtunamunkarna skulle annars icke för sitt syfte 
håva hänvisat till den förutnämnda syneförrättningen. Beteck- 
liande nog anges icke gränsens fortsättning i Hammarbysjö etc. 
För Sigtunadominikanerna var det tillräckligt att kunna påvisa 
den officiellt fastställda landskapsgränsen i Årstaviken och över 
det näs, som sammanband Åsön med Södermanland. Säkerligen 
var det också bara hår, som landskapsgränsen var tvistig. I sin 
argumentering i besvärsskrivelsen till provincialkonventet i Skän- 
ninge kunde Sigtunadominikanerna komma med en så att säga 
topografisk klimax: icke nog med att de tranbodar, som lågo nära 
staden men söder om Söderström, voro att räkna till Attundalund 
och ärkestiftet utan också vissa bortom dessa bodar belägna byar 
och till sist även området bortom dessa byars gränser intill Årsta
viken.

De nu nämnda byarna måste av allt att döma hava varit be
lägna på Åsön. De namngivas icke i nyssnämnda skrivelse. 
Möjligen var anledningen härtill, att de ansågos för obetydliga.1 
I vilket fall som helst hade Sigtunamunkarna för länge sedan 
övergivit tiggeriet vid dessa byar. Ett deras vittne intygade, att 
han tillsammans med en klosterbroder tiggt där för ungefär trettio 
år sedan, d. v. s. omkring år 127ett annat vittne, att andra 
bröder gjort detsamma »för många år sedan».8 Om dessa byar, 
som troligt är, legat på Åsön, torde närmaste orsaken till dessa 
byars tillbakagång säkerligen hava utgjorts av det nya stadssam
hällets uppkomst vid Mälarutloppet och dess vidare framväxt.1 * 3 4

1 De omnämnas med den vanliga medeltidslatinska beteckningen för by: 
villa. Emellanåt förekommer ’villa’ även i betydelsen av ’stad’, däremot icke,
så vitt jag kunnat finna, i den ifrågavarande tidens diplom den klassiska 
betydelsen av ’lantgård’.

3 SD 1475: »fräter tamen roricus dicit, et iurat in anima sua, quod ad 
triginta annos fuit socius fratris Emundj, sictoniensis, illic mendicantis pluri- 
bus annis». • • • . i : i j

3 Ibid.: »jtem iurat frater thorirus, quod frater bo. et alij de siktonia multis 
annis, terminos illos pacifice coluerunt».

4 Jfr vidare nedan s. 346.
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Något bynamn, är icke heller från senare tid bekant från Äsön el
ler nuvarande Södermalm. Däremot förekomma där namn på 
lokaliteter av tydligen gammalt ursprung, nämligen Horn, Ersta
och Grind, Det första ortnamnet, betecknande en lokalitet i nord
västra delen av Äsön, är belagt åtminstone från år 1422 (1423) 
Vid Hom fanns ett tegelbruk, som åtminstone under medeltidens' 
slut arbetade för Storkyrkans räkning, varför redovisningen var 
gemensam för kyrkan och tegelbruket. Namnet Ersta på Äsöns
nordöstra del vid Saltsjön är säkerligen gammalt ehuru ej tidigt 
belagt — jämför likartade namn som Erstad och Erstaviken 
på norra delen av Visingsö och fjärden Erstan nära Åbo.1 2 *

1 Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stockholm, I, utg. av I. 
Collijn, Sthlm 1921, s. 17.

2 I fräga om det senare namnet se T. E. Karsten, Åländska ö- och soc
kennamnet Föglö, i: Namn och Bygd 1930, s. 133.

8 Om godset Erstavik se Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 289,
och J. À. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, I, s. 607.

8 Kartan är troligen frän senast år 1645 — se L. M. Bååth, Handritade
kartor öfver Stockholm från 1600-talet, i: Samf. S:t Eriks årsbok 1909, s. 88.

8 Jfr här i en uppräkning av öar och holmar i Mälaren hos Andreas 
Erici Lilonius, Uplandiœ elogia, Dorpat 1651: »Trögdboogrindj

Ortnamnet Ersta förekommer även strax söder om Stockholm
(i Brännkyrka) och sydost om Stockholm — i det senare fallet 
i sammansättningen Erstavik, betecknande ett gammalt gods i 
Nacka socken vid den djupt inskjutande Erstaviken.8 Namnet 
Grind åter är belagt åtminstone från 1500-talet. Där var då, lik
som vid Horn, ett tegelbruk. »Grind» var beläget ytterst på Ås- 
öns södra sida vid Årstaviken och näset mellan denna vik och 
Hammarbysjö — platsen för det supponerade Telgede. Belägen
heten framgår av vidfogade stockholmskarta från 1640-talet, 
som ännu visar en tämligen begränsad bebyggelse på Södermalm, 
inskränkt till dess främre, åt Stadsholmen vettande del.4 * * * Nam
net Grind gav upphov åt benämningar som »Grinds (även Grims-) 
hage» och »Grinds skans» — det senare delvis bevarat i lokal
namnet Skanstull. Läget invid den supponerade platsen för 
gränsmärket mellan Attundaland och Södermanland skulle möj
ligen kunna föra fram en betydelse hos detta Grind av belägenhet 
vid den plats, som stängde de sagda folklanden från varandra.8
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Karta över Stockholm frän 1640-talets förra hälft.
I kartans nedre högra hörn väster om vägen över näset synes Grind vid Årstaviken. 

öster om näset del av Hammarby sjö.
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Sigtunamunkarna lade tydligen i sin besvärsskrivelse till pro- 
vincialkonventet i Skänninge huvudvikten i sin argumentering 
vid den förut nämnda synedom, som fastställde gränsen mellan 
Attundaland och Södermanland vid Årstaviken. Detta var all
deles riktigt, då den kyrkliga indelningen sedan gammalt anslöt 
sig till den världsliga.1 I gränsstriden, som egentligen kan be
traktas som en fortsättning av biskop Anunds i Strängnäs ak
tion, fällde i alla händelser provincialkonventet den domen, att 
de omtvistade tranbodama och »hela Stockholms socken» till
hörde Sigtunabröderna.2

Stockholm Det kan väcka en viss förvåning, att Strängnässtiftet ansett 
och Roden. sjg kunna göra anspråk på en större eller mindre del av det om

råde, där stadssamhället Stockholm uppstått. Då den kyrkligå 
indelningen följde den världsliga och stiftsindelningen så sent 
som vid 1200-talets mitt borde varit fastställd till sina gränser, 
förefaller det egendomligt, att biskop Anund av Strängnäs å sitt 
stifts vägnar kunnat framställa dylika krav. Även om hans upp
trädande skulle haft mera karaktären av en demonstration, möj
ligen i kompensationssyfte att för Strängnässtiftet vinna några 
ekonomiska fördelar, hade denna demonstration förefallit syn
nerligen verklighetsfrämmande, om det för samtiden stått fullt

quæ est instar portæ, undè et nomen traxit suum, distinguens lacum Birk- 
fîerdium Uplandicum â Sudermannico». Trögdbogrind skulle alltså hava legat 
i gränsen mellan Uppland och Södermanland. Namnet har i senare tid un
dergått åtskilliga förvrängningar och skrives å senaste generalstabskartan 
Trundebogrund (!). — Härmed kunde kanske jämföras Grind, namn på en 
gård vid Menhammar på Ekerön, nära en äldre gräns mellan Uppland (ärke
stiftet) och Södermanland (Strängnässtiftet).

1 I den romerska provinsförteckning från omkr. år 1120, som Tunherg 
publicerat, finns även en översikt över >Nomina insularum de regno Sue- 
vorum», d. v. s. de olika folklanden och landskapen i Sveaväldet (Tunberg, 
En romersk källa om Norden vid 1100-talets början, s. 16 o. s. 28 ff.). Sä
kerligen är denna översikt gjord just med tanke på den kyrkliga provins  
indelningen — kanske särskilt med hänsyn till vissa tvistiga områden mellan 
de olika stiften.

*

9 SD 1478: »ordinamus et diffinimus. quod Sialaboöer et tota Parochia 
stokholmensis, attineat fratribus sictuniensibus. pleno iure>. Brevet är oda
terat men tydligtvis utfärdat ej långt efter datum för Sigtunadominikanernas 
besvärsskrivelse.
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klart, att staden Stockholm uppstått inom Attundalands gränser 
och därmed också inom ärkestiftets. Emellertid se vi av det före
gående, att icke desto mindre någon osäkerhet varit rådande be
träffande gränsen mellan Attundaland och Södermanland, åt
minstone så vitt det rörde visst, in på Stockholm beläget område. 
Resultatet av det förutnämnda gränsskiftet blev ju dock tydligen, 
att det omtvistade området ansågs höra till Attundaland och där
med till konungen.

Här må icke förbises det inflytande, som förläggningen av vissa 
slottslän och fögderier kan hava haft för sprängningen på sina 
håll av de gamla landskapsgränserna och den osäkerhet i fråga 
om dessa, som härmed kan hava gjort sig gällande i det allmänna 
medvetandet. Emellertid synes mig osäkerheten på denna punkt 
snarast vara att förklara på annat sätt.

Vid det nyssnämnda gränsskiftet år 1303 synas både den kung
liga gränskommissionen och Attundalands samt Södermanlands 
nämnder hava förbisett, att de territoriella gränsförhållandena vid 
Stockholm kunde ha varit helt annorlunda beskaffade ett halvt 
århundrade tidigare, d. v. s. vid tidpunkten för staden Stockholms 
grundläggning. Man har tydligen glömt, att Stockholm av allt 
att döma icke uppstått i vare sig Attundaland eller Södermanland 
utan i Raden eller åtminstone i Attundalands Rad, i alla händel
ser inom ett område, som administrativt och rättsligt sett intog 
en särställning bredvid folklanden. Det sistnämnda är viktigt, 
enär ju den kyrkliga indelningen slöt sig till den rättsliga, vilken 
i sin ordning sammanföll med landskapens gamla territoriella ut
sträckning. Även om namnet Roden i nyare tid och i våra dagar 
genom det av Roden härledda namnet Roslagen är bestämt knu
tet till en särskild del av Upplands kusttrakter, får man icke för
bise, att Roden i äldre tid även sträckte sig långt in i Målaren*  
Roden var indelad i skeppslag, vilken indelning låg till grund 
även för den judiciella i tingslag och varav spår bevarats ända 
till vår tid.2 Närmast i öster och nordost om Stockholm märktes

1 Jag förbigår här spörsmålet om Roden som, åtminstone i vidsträcktare 
mening, betecknande Sveriges östkust över huvud.

’ I det följande bygges huvudsakligen på framställningen hos Styffe, Skan
dinavien under unionstiden.
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Schematisk karta över Stockholmstrakten, omkring år 1200.
Den {Hickade linjen utgör vattendelaren mellan M&laren och Saltsjön. Konen markera de 

nuvarande kyrkornas Ifigen. Efter Srik Orantand i Ymer 1930.

Vcermdö skiplagh, nu Värmdö skeppslag, vars västligaste del 
hette Harxö eller Arxö (Hargsö) och genom Skurusundet skil
des från Siklaön, den sistnämnda ön enligt riksrådets privilegie- 
brev år 1436 upplåten till Stockholms stad. Norr om staden låg 
Dancwö skiplagh, del av nuvarande Danderyds skeppslag, om
fattande Solna och Danderyds socknar samt Lidingön. Spår av 
ett särskilt »Solno skiplagh» finnas dock. Jag återkommer strax 
härtill. Närmast staden västerut i Mälaren låg Loghbo skiplagh, 
som omfattade Loghö, nu Lovö, socken jämte ett par smärre hol
mar. Väster om detta skeppslag låg Fœringô thinglag, bestående 
av Færingôn — nu Svartsjölandet — och några smärre öar, 
Munsö och den därmed sammanväxta Vingra eller Vingerön m. fl.
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Enligt Styffe hade tingslaget tidigare måhända varit indelat i 
flera skeppslag.1

1 Styffe, a. a., s. 376 och not 2.
2 Â kartskissen har tyvärr uteglömts vattenleden mellan Hammarbysjön

och Lännerstasunden med Sikla- och Järlasjöarna (omedelbart söder om
Nacka kyrka).

8 Styffe, a. a., s. 378, not 1.

På vidfogade schematiska karta över Stockholmstrakten om
kring år 1200 (efter Erik Granlund) ser man ännu tydligt det 
geografiska sammanhanget mellan arkipelagerna i Saltsjön och 
Mälaren. Mitt i denna söndersplittrade övärld synes den lilla 
stockholmska Stadsholmen. Kartskissen ådagalägger på ett slå
ende sätt det geografiska underlaget för den territoriella Roden- 
indelningen.1 2 * * *

Enligt vad vi ännu av jämförelsevis sena medeltida underrät
telser veta, sträckte sig sålunda Roden och enkannerligen Attunda- 
lands Rod västerut in i Mälaren ända till Hovgårdsf järden, som 
skiljer Munsö och den därmed sammanhängande Ekerön från 
Adelsö och Björkö. Tidigare kan ju Mälardelen av Roden ha 
varit ännu mera omfattande. I alla händelser förefaller det täm
ligen oegentligt, att då öama och landet i sydost, öster, norr och 
väster om Stadsholmen en gång legat i Roden, holmarna i själva 
Mälarutloppet skulle hava fallit utanför denna territoriella indel
ning.

Styffe omnämner i sitt arbete Skandinavien under unionstiden, 
att »i ett dokument af år 1384 uti Linköpings bibliotek nämnes 
Solnö skiplagh såsom skildt från Danarör skiplagh».8 Dokumen
tet återfinnes i Linköpings stiftsbiblioteks samling av medeltida 
pergamentsbrev och är daterat Nyköping den 12 mars 1384. Det 
rör ett jordaskifte mellan Finvid Finvidsson och drotsen Bo Jons
son, varvid den förre skulle erhålla den senares alla egendomar 
»innan Ludhingo [Lidingö], forst gardhin, Boo, som ligger fore 
eet halft marcland, medh allo theth ther vnderligger innan Da- 
naror sokn oc i Danaror skiplagh, item i Ekeby tolf oresland 
jordh innan sama sokn ok skiplaghi, item i Stiklinge eet halft 
marcland oc threttan pæningxland jord, i Harseby fiortan oris- 
land jordh oc tu ortughland jord, i Skerwisætir eet marcland 
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jordh, medh qwæmene som ther vnderliggie, i Vnnarer fyra 
markland jordh oc eet næs som hetir Myklaholm innan Solno 
sokn och i Solno skiplagh innan Vpsala biscopsdome...» etc.

Av nu anförda utdrag framgår, vad som är bekant även från 
andra håll, att Lidingön varit delad mellan Danderyds och Solna 
socknar, en delning, som ägde bestånd ända fram på 1600-talet. 
I brevet göres en alldeles bestämd skillnad mellan å ena sidan 
de gårdar, som ligga i Danderyds socken och Danderyds skepps
lag, och å andra sidan de gårdar, som tillhöra Solna socken och 
Solna skeppslag.1 Det finnes ingen anledning att betvivla det nu 
anförda dokumentets klara och tydliga utsago om förekomsten år 
1384 av ett särskilt Solna skeppslag, inom sig upptagande Solna 
socken.2 Svårare är det att kunna fastställa detta skeppslags to
pografiska omfattning. I flera fall innefattade skeppslagen blott

1 Av de i brevet nämnda lokaliteterna ligga Bo, Sticklinge, Hersby och 
Skärsätra på Lidingön. Ekeby åter, i Danderyds socken, nämnes som till
hörigt Bo Jonsson år 1369 (se H. Ros man, Bjärka-Säby och dess ägare, 
I, Sthlm-Uppsala 1923, s. 339). På dess ägor har i våra dagar det nuvarande 
stadssamhället Djusholm uppstått.

3 Vissa uppbördslängder, exempelvis längden över den s. k. sexårsgärden 
inom ärkestiftet år 1314 (SD 1946), måste begagnas med stor försiktighet i 
den mån det gäller fördelningen där av de olika socknarna på de särskilda 
»provinserna», som i detta fall väl närmast äro att anse som prosterier. Här 
hava säkerligen ofta även praktiska skäl spelat in och en vedertagen upp- 
bördspraxis varit gällande, varvid gamla färdvägar kanske spelat en viktig 
roll. Sålunda upptager nyssnämnda längd under Prouincia langhundceri utom 
detta härads socknar även Åkers socken eller Åkers skeppslag, Ryds socken 
eller Rydbo skeppslag samt Värmdö socken eller Värmdö skeppslag. Denna 
»provins» hade sålunda en egendomlig utsträckning: från grannskapet av 
Uppsala sydöst genom Uppland utefter Lagga- och Närtunaåama ned till 
Östersjön och den uppländska Rodens sydligaste utkant eller Värmdö skepps
lag. Utefter denna sträcka genom Uppland gick emellertid en gammal färd
led, delvis segelbar, utmynnande i Närtunaåns utlopp vid det s. k. Trälhavet, 
där ärkebiskoparna i Tuna, det s. k. Biskopstuna, ägde ett befäst gods (om 
denna trafikled se Styffe, Skandinavien under unionstiden, ss. 330—331 o. 
där anförd litt). — Ytterligare ett exempel kan anföras: i en taxeringslängd 
av år 1343 för lösen av pallium åt ärkebiskop Hemming (SD 3754) upptages 
under Arlendahundœre i Attundaland detta härads socknar, kyrkorna S. Olof 
och S. Laurentius i Sigtuna samt Stockholm. Tydligen har uppbördsmannen 
från Sigtuna sjöledes begivit sig till Stockholm och där uppburit avgiften. 
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en enda socken. I alla händelser måste Solna socken hava utgjort 
en del av Solna skeppslag, för så vitt icke dessa båda begrepp 
täckte varandra. Den tidigare omfattningen av Solna socken 
måste sålunda ge värdefulla upplysningar rörande Solna skepps
lags utsträckning.

Enligt en år 1674 på Solna kyrka uppsatt inskriptionstavla 
skulle Solna socken tidigare hava sträckt sig »mitt inpå Stock
holms stoora torgh och så öster uth åth Blåckhuusudden».1 Be
träffande den sistnämnda lokaliteten är påståendet så till vida 
riktigt, som, enligt vad ovan anförts, socknen tidigare sträckt sig 
ännu längre österut: in på Lidingön. I fråga om den förstnämnda 
lokaliteten åter hava vi här säkerligen blott att se ett uttryck för 
den sena stockholmska lokaltradition, enligt vilken en landskaps
gräns i väster—öster skulle någonstädes på Stadsholmen hava de
lat denna holme i tvenne partier, av vilka den norra skulle hava 
tillhört Uppland, den södra Södermanland. Däremot finnas be
lägg för att platser söder om den stockholmska Stadsholmen 
räknats till Solna socken. Sålunda anför Styffe ett bytesbrev den 
25 april 1492, där det talas om torpet Jerle i Soine socken, samt 
ett liknande brev av år 1502, där jordegodset Jærla i Söderman
land anges ligga i Solna socken.1 2 * Landskapsbeteckningen i sist
nämnda uppgift måste säkerligen betraktas som en lapsus av 
skrivaren. På denna uppgift bygger tydligen Styffe sitt utta
lande, att till Solna socken hörde ej blott området norr om sta
den, »utan ock Siklaön, som eljest räknades till Södermanland».8

1 Se S. Brand el, Kyrkor i Danderyds skeppslag, s. 252 (i: Sveriges kyr
kor, Uppland, I, h. 2, Sthlm 1928).

2 Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 378, not 2.
8 Styffe, a. a., s. 378.

Sigtunadominikanernas besvärsskrivelse av år 1305 framhöll 
ju, att även de byar, som voro belägna bortom tranbodarna, till
hörde Solna socken. Då jag förut sökt göra gällande, att dessa 
byar legat på Åson, skulle alltså även denna ö eller delar därav 
hava legat i Solna socken. Omöjligt synes mig ej, att nämnda 
byar, som av allt att döma legat i Åsöns utkanter, fortfarande 
kyrkligt hållit sig till Solna kyrka. Vad Åsön angår framhålla 
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Sigtunamunkarna för övrigt blott, att den del, som låg närmast 
Stadsholmen, tranbodsområdet (biskop Anunds »Södermalm»?), 
i fråga om själavården låg under Stockholms kyrka. Man kan 
härmed jämföra förhållandena norr om staden, där S. Jakobs 
kapell eller kyrka lydde under Solna socken, ehuru Norrmalm i 
rättsligt avseende låg under staden.1 Vidare kan hänvisas till det 
av konung Magnus Eriksson grundade Maria Magdalena kapell 
på Södermalm, med vilket Stockholms stadskyrka ej heller hade 
någon befattning. Slutligen kunde här även fästas ett visst av
seende vid en bestämmelse i ett brev av den 12 april 1405, i vilket 
drottning Margareta utfärdar vissa bestämmelser om utdelande 
av penningar till pilgrimsfärder till sammanlagt fem namngivna 
platser i Sverige, Finland, Norge och Danmark, samtliga »fæm 
stæther til thet helge körs j thisse Righe», däribland »til thet 
hælgæ kors j Solnœ with Stokholm», den enda svenska platsen 
bland de uppräknade.1 2 3 I den nuvarande Solna socken finnes in
tet som helst bekant om befintligheten där av något »Helga kors». 
Däremot förefanns ett dylikt på Södermalm, omtalat 1431 4 * */»8 och 
vid andra tillfällen, ofta under benämningen »Helga kors i löt» 
efter allmänningen och betesplatsen däromkring.4 Möjligen var 

1 Säkerligen avses denna kyrkobyggnad i en donation den 23 april 1311 
till >capelle a nerræmalm in stokholm, de nouo extructe» (SD 1791). Före slu
tet av är 1327 omtalas i varje fall en donation till »Ecclesie sancti jacobi 
ibidem», d. v. s. i Stockholm (SD 2601). — Enligt Peringskiölds Monu
menta, III, Âttundaland, fol. 263 v. (KB), avgjordes den 11 mars 1446 en 
tvist mellan konungen och ärkebiskopen rörande patronatsrätten till Solna 
kyrka, som »hafwer warit ett S. Jacobi och S. Martens Capell». Solna mo
derkyrka och S. Jakobs kapell hade sålunda gemensamt skyddshelgon. — 
Om ett möjligen till sistnämnda kapell knutet S. Jakobsgille i Stockholm se 
A. Schûck, S:t Jakobsgillet i Stockholm, i: Samf. S:t Eriks årsbok 1925.

2 Se C. M o 1 b e c h o. N. M. Petersen, Udvalg af hidtil utrykte Danske 
Diplomer og Breve fra det XlVde, XVde og XVIde Aarhundrede, Kbhvn 1858, 
s. 208.

3 Jb I, s. 448.
* Så 1457 7lu (Jb I, s. 261), »sandbrynken til helge kors i loot», 1467 */»

(ibid., s. 339), »vpa högre handene som man gar til thet helga korss i lot»,
1491 (Jb II, s. 186), »vpp till helga kors cappelle i lot» och 1493 ie/i» (Tb
III, s. 139), »helga kors cappella i loth» (i registret, ss. 569, 574, har genom
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korset upprest till minnet av marsken Tyrgils Knutsson, som av
rättades på Södermalm år 1306, »... sunnan widh then stadh ... 
Som bysins fää gik ok thera jordh» (EK vv. 2490, 2511). Eriks- 
krönikan berättar, att »eth kors saa man ther staa / hwa til stadhin 
faar eller fraa» (EK w. 2506—2507). Krönikans lokalskildring 
— så av stadsinvånarnas betesplats — stämmer ju väl överens 
med den gängse beteckningen »Helga kors i löt».1 Det uttryck, 
som drottning Margareta i nyssnämnda brev begagnar, »tbet 
hælgæ kors j Solnæ with Stokholm», synes mig mycket väl kunna 
återgå på en äldre tids förhållanden, då ännu delar av Åsön hörde 
till Solna socken.

Om sålunda, enligt vad nu gjorts gällande, Solna socken sträckt 
sig även söder om den stockholmska Stadsholmen2, har detta 
givetvis även varit förhållandet med Solna skeppslag. Har Stock
holm med Åsön från början legat i Roden, kastas därmed en ny 
belysning över gränstvisten mellan konung Birger och hertig 
Erik. Vi ha nämligen här säkerligen att göra med relikter från 
jarldömets tid, vilka icke rätt uppfattats vid tiden omkring år 
1303. K. G. Westman framhåller, att man vid brödraskiftet mel
lan Birger, Erik och Valdemar handlat under påverkan av en 
allmän uppfattning av tillvägagångssättet vid skiftet av en död 
stormans börds jord, varför brödraskiftet fick karaktären av »ett 
bördsskiifte av riksdomänerna och med dem följande rättighe
ter».8 Westman tillägger: »Liksom det gamla jarldömet synas 
nämligen hertigdömena inte varit några avrundade territoriella 
välden, utan domänkomplexer med åtföljande rättigheter, orga
niserade kring de kungsgårdar och fasta hus, vilka funnos här 
och var som administrativa och militära stödjepunkter och till 
vilka inkomsterna av avrad och uppbörd från olika områden voro

förbiseende »Leth» gjorts till en socken i Uppland; korset omnämnes även 
Tb III, s. 138, stället överhoppat i registret).

1 Löt = betesmark, ut jord (Hellquist, Svensk etymologisk ordbok).
2 I förbigående kan påpekas ortnamnet Solnekrook i »Werndö soknn> 

(i Söderströms räkenskaper 1574: 25; Stockholms stadsarkiv) — väl troligen 
identiskt med nuv. Sollenkroka på norra sidan av Vindö, öster om Värmdö.

8 K. G. Westman, Svenska rådets historia till år 1306, akad. avh., Upp
sala 1904, s. 153.
19 G. Bolin
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lagda. Man finner visserligen, att gränsen för det hertigdöme 
som hertig Erik år 1302 tillträdde, sammanföll med gränsen mel
lan Uppland och Södermanland? Man äger emellertid inte rätt 
att härav draga den slutsatsen, att hertig Erik haft ett territoriellt 
härskardöme över sistnämnda landskap. Det torde kunna an
tagas, att de södefmanländska frälsemännen varit undandragna 
varje beroende av honom1 2 * 4, och möjligt är även, att kungen bibe
hållit vissa gods i Södermanland i sin ägo»?

1 K. G. Westman refererar här i en not gränsskiftet mellan konung Bir
ger och hertig Erik år 1303.

* K. G. Westman har här följande not: Jfr däremot stadgandet i hertigar
nas förlikningsbrev från Helsingborgsmötet år 1310, ST 174: ’Præterea in 
ternis nostris dominus rex, fräter noster, nihil præcipere vei mandare sive 
iudicare debet, nisi de suis hominibus et his quæ superius nominatim sunt 
expressa’.

* K. G. Westman, a. a., s. 154.
4 En äldre kvartersbeteckning på Södermalm, mitt emot Årsta holmar 

vid Årstaviken, bär visserligen namnet Årsta, men anledningen till denna 
namngivning år okänd.

Att gränsen för Eriks hertigdöme sammanföll med gränsen 
mellan Uppland (Attundaland) och Södermanland berodde sä
kerligen på en alldeles särskild omständighet. Gränstvisten rörde 
sig tydligen uteslutande om ett område vid nuvarande Årstavi- 
ken. Problemets kärnpunkt kan därför med största sannolikhet 
anses ha varit utsträckningen av Årstadomänen. Vi hava här 
säkerligen att göra med just ett sådant domänkomplex inom det 
gamla jarldömet, varom Westman talar i nyss anförda citat. 
Årstadomänen måste åtminstone tidigare hava sträckt sig in på 
Åsön? Om landskapsgränsen helt enkelt gått i Årstaviken, hade 
detta varit en god stödpunkt för minnet och lokaltraditionen. Nå
gon tvekan om gränssträckningen borde då ej varit rådande. 
Man förbisåg dock, att Årsta som gammalt jarlgods tidigare legat 
i Roden, varav måste följa, att dess huvudkomplex, ehuru belä
get på Årstavikens södra sida och i Vantörs socken av Strängnäs*  
stift, också måste hava legat i Roden och ej i Södermanland. 
Roden eller Attundalands Rod måste liksom Årstadomänen hava 
omfattat även den södra stranden av Årstaviken. Att en dylik 
jarldomän sträckt sig över båda stränderna av viktigare vatten
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leder, därpå ha vi säkerligen ett exempel vid Bockholmssund, där 
på norra sidan låg jarlgodset Askanäs, på den södra jarlgodset 
Hundhammar, båda tillsammans tydligen bildande ett domän
komplex i jarldömet? Årstadomänen måste ha varit i Folkunga- 
ättens ägo före år 1303, då gränstvisten avgjordes, säkerligen 
sålunda på 1200-talet.2 Det förefaller rätt naturligt, att jarlgod
set Årsta kommit i Folkungarnas händer genom Birger jarl till 
Bjälbo, rikets siste jarl, som i sin maktutövning även förenade 
en rent kunglig myndighet.8

1 Se ovan s. 195, not 3.
2 Ur hertig Eriks ägo kom Årsta efter den 9 september 1315, då hävda

skiftet mellan hertigarna Erik och Valdemar ägde rum (SD 2032). Den se
nare erhöll då Stockholms slotts län, som även omfattade de närmaste de
larna av Södertörn. Valdemars överlåtelse av Årsta som prebendedonation 
till ärkestiftet har skett före år 1318, hans dödsår. — Före den 28 oktober 
1436 bar Årsta kommit i enskild (prebendaten Anders Johanssons) ägo, ty 
ett brev av detta datum, berörande en jordatvist mellan Årsta (»Årestada») 
och Brunnby, talar om den tid, då Årsta låg under S:t Eriks prebenda (av- 
skriftssaml. B. 19, R A). Den 11 juni 1439 återgick godset till sagda prebenda 
(se ovan s. 277). — Under 1400-talets senare del tillhörde Årsta släkten Krö
pelin (se nedanstående not) och kom från denna genom arv till ätten 
Oxenstierna och därifrån, ävenledes genom arv, till Jöran Ulfsparre (se J. A. 
Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, I, s. 927). Enligt J. A. 
Almquist, 1. c., var Årsta som gammalt säteri uteslutet ur kronans jordeböc- 
ker ända till 1690-talets mitt. — En redogörelse för ägoförhållandena finnes 
i Kammararkivets koncepter 1790/91, fol. 595 ff. (Kammarkoll, arkiv). Där
vid meddelas utdrag ur 1687 års Kammarkollegii protokoll, då fråga före- 
hades om Årsta säteri och underliggande rå- och rörhemman (Kammarkoll, 
prot. 1687: 1, fol. 703 ff., d. 15/2 1687). Kammarrådet Chronschiöld anförde 
då, att Ulfsparre uppvisat dokumenter, enligt vilka Årsta varit ett gammalt 
säteri »för någre hundrade år sedan». Häremot invändes av excellensen 
Wrede, att enligt arkivhandlingarna Årsta år 1548 varit bebott av 2 landbor, 
vilket utvisade, att »det intet warit så urgammalt säteri».

3 Dunkla traditioner om något sammanhang mellan Årsta och Åsön fram
träda i senare tid. Elers uppger sålunda (Stockholm III, s. 77), att »Söder
malm påstås fordom hafva lydt och legat till denna gård Årsta, der ännu 
1750 en byggnad stod, hvartill timret blifvit huggit på Södermalm». Histo- 
riskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, VII, Sthlm 1868, säger 
om Årsta, att »denna egendom anses fordom hafva tillhört Birger Jarl... 
samt omfattade äfven hela det nuvarande Södermalm... hvilket äfven för
anledde en sednare ägare på 1700-talet, vid namn Wadström, att väcka an-
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Ledungsväsendets förfall och den djupgående omdaning av 
de samhälleliga förhållandena, som från 1100-talets slut ägde rum 
i landet och ej minst i Mälardalen, påverkade givetvis även Ro
dens ställning. Jarldömet förändrar karaktär, och med Birger 
jarl till Bjälho försvinner även den nu helt föråldrade jarltiteln. 
I det yttre har denna utveckling säkerligen kommit till synes i 
en fortgående förvittring av Rodens territoriella gestaltning. Be
träffande Roden i Mälaren har utvecklingen för visso i hög grad 
påskyndats genom Stockholms uppkomst, i det staden kom att 
ligga som en hindrande barriär mellan Roden i Saltsjön och Ro
den i Mälaren. Genom att staden från början säkerligen utgjorde 
ett särskilt rättsområde, avklipptes härigenom även det rättsliga 
sambandet mellan Rodens olika delar. Jag återkommer strax 
härtill vid diskussionen av Stockholms bjärköarätt. Rodens ter
ritoriella omgestaltning torde helt naturligt ha börjat i dess längst 
väster in i Mälaren belägna delar. Processen här har fått sin 
betydelsefullaste karaktär därigenom, att delar av Rodenområ- 
det säkerligen sammansmält med närliggande delar av folklan- 
den och landskapen och därigenom utan vidare kommit in un
der ett annat rättsområde. Men detta hade även sina viktiga följ
der rent ecklesiastikt sett, då de assimilerade partierna av Roden 
kommo att tillhöra olika stiftsområden. Vilken Rodens ställning 

språk på tomtören från nämnda del af hufvudstaden, hvilket likväl under
kändes. Den plats, som Birger Jarl anvisade till anläggande af Stockholm, 
synes alltså hava legat på eller invid hans enskilda jordegendom». På tal om 
den ålderdomliga åbyggnaden vid Årsta heter det vidare sammastädes: »En 
ännu äldre byggning af ektimmer, enligt uppgift hugget å Södermalm, och 
fordom bebodd af Birger Jarl, nedrefs år 1815». — Redan vid medeltidens 
slut finnes ett kuriöst belägg för ett slags tradition om Årstadomänens sam
band med Âsôn. I stadens tänkebok förekommer nämligen under den 3 mars 
1487 följande notis: »Eodem die stodh Benet Laurensson j Aareste for rettin 
ok kendes, thet han hade hogget stöör pa stadzmarck til Aareste behoff ok 
ath her Hanis Kröpelin hade sagt for honom, swa thet hans egedelar rechto 
jn til Sudre porth» (Tb II, s. 191). Härtill kan anmärkas, att Arstagodset 
under en del av 1400-talet var i släkten Kröpelins ägo. Under den 7 mars 
s. å. antecknas vidare: »tha fordrogx her Hanis Kröpelins dreng Bertill An
dersson rettin, for thet han hade röffwat yxene fraa quinnone pa Sudre 
malm, j swa motta, ath han ellir hans methbrödher skulo aldre her eptir 
göra nogrom hindher ellir forfong vppa stadzins friheether».
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ursprungligen varit i den kyrkliga indelningen är svårt att av
göra. Då emellertid Roden bildade ett särskilt rättsområde och 
lydde direkt under jarlen, har denne givetvis haft ett viktigt in
flytande även i fråga om den kyrkliga organisationen. Utveck
lingen har väl här förlöpt olika. Vi se sålunda, att det domän
komplex i jarldömet, som representerades av Askanäs-Hundham- 
mar, med tillhörande territorium kommit under Strängnäs’ 
biskopsdöme. Stiftsgränsen och därmed landskapsgränsen kom 
därvid att gå norr om Ekerö — icke genom Bockholmssund ut
med Södertörns norra strand, vilket kunde ha förefallit natur
ligare.

Det är här vi säkerligen hava att se den verkliga bakgrunden 
till biskop Anunds av Strängnäs aktion år 1288. Den kyrkligt 
administrativa ställning, som de olika delarna av det sönderfal
lande Rodenområdet intogo, var tydligen i vissa fall oklar. Sä
kerligen reglerades förhållandena här från fall till fall av ko- 
nunga- och jarlmakten. I närheten av platsen för det nygrun
dade stadssamhället Stockholm, som efter vad jag sökt visa låg 
i Roden, har tydligen funnits ett jarldomänkomplex. Vid stads- 
områdets utbrytning ur Roden har det alltså gällt att även här 
definitivt ordna samhällets kyrkliga ställning. Från början har 
Stockholm tydligen lagts under ärkestiftet, även om det kan 
hava skett under protester från Strängnässtiftets sida.1 Dessa 
protester liksom biskop Anunds eget uppträdande kunna endast 
motiveras därigenom, att Strängnässtiftet tidigare erhållit andra 
delar av Rodenområdet (se ovan). Vid omgestaltningen av Ro
denområdet invid Stockholm har möjligen en kompromiss i så 
måtto ägt rum, att Södermanlandsstiftet erhållit det parti av 
Roden, som låg söder om Arstaviken, d. v. s. större eller mindre 
delar av det område, som sedan utgjorde Vantörs eller Bränn
kyrka socken. Detta område har sedan lagts till närmaste Sträng-

1 Det framgår indirekt av biskop Anunds egna ord, om man strängt häller 
sig till hans plurala beteckning av föregångare till honom samt till ärkebiskop 
Jakob (f 1281). Mot den senare har tydligen Anund själv vid något tillfälle 
inlagt protest. — Om Stockholm uppstått i Solna skeppslag, har det säkerligen 
förefallit desto naturligare att förlägga åtminstone största delen av det kring
liggande området till ärkestiftet som Solna kyrkosocken i sitt läge var orien
terad åt Attundaland.



294

nässocken, d. v. s. Huddinge socken. Ett starkt stöd för denna 
mening synes mig ligga i den omständigheten, att Brännkyrka 
socken ända till sin ecklesiastika inkorporering med Stockholm 
den 1 maj 1914 hela tiden blott utgjort annexförsamling till Hud
dinge. I varje fall har Brännkyrka socken utgjort en utkant av 
Strängnässtiftet, medan Solna är en gammal och, så långt till
baka man vet, självständig kyrkosocken. På biskop Anunds tid 
— han tillträdde sitt ämbete år 1275 — hade man sig säkerligen 
bekant i Strängnässtiftet, att detta en gång erhållit en del av 
Rodenområdet vid Stockholm. Anund gör nu, år 1288, ett sista, 
djärvt försök att åt sitt stift vindicera hela eller åtminstone en 
del av återstoden av detta område vid Stockholm. Försöket var 
dömt att misslyckas. Troligen hade det också, som ovan fram
hållits, närmast karaktären av en demonstration.

Stockholms I närmaste sammanhang med nu behandlade Rodenproblem 
bjSrköar&tt. står frågan om Rodens och Stockholms rättsliga ställning i för

hållande till varandra. I fråga om Roden framgår redan av det 
i Upplandslagen förekommande uttrycket roparœtter och vissa 
spår i lagen av denna rätt, att Roden ursprungligen i judiciellt 
avseende intagit en särställning bredvid folklanden. Vad åter 
Stockholm angår, vittnar den numera blott i en enda fullständig 
handskrift bevarade Bjärköaråtten otvetydigt om att denna rätt 
varit avsedd för Stockholm. Tyvärr har sagda rätt icke blivit 
föremål för en modern, rättshistorisk undersökning, i främsta 
rummet åsyftande att fastställa dess källor och dess ställning 
inom nordisk och även utomnordisk rätt. Skiljaktiga åsikter 
ha därför gjort sig gällande beträffande Bjärköarättens både 
tillkomsttid och ursprung. I det följande vill jag därför inskränka 
mig till att blott söka ge några synpunkter på vissa vid den stock
holmska bjärköarätten knutna problem.

Den enda fullständiga handskriften av Bjärköarätten är vid- 
fogad en kodex av Västgötalagen.1 Schlyter daterar denna kodex 
till omkring år 1345 och anser, att samma hand skrivit båda dessa 
laghandskrifter.1 2 Sedan gammalt har man ansett Bjärköarätten 

1 KB, hdskr. B 58. Utg. av C. J. Schlyter, Samling af Sweriges Gamla 
lagar, VI, Lund 1844.

2 Schlyter, a. a., s. xxx.
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hava varit en stockholmsk stadsrätt.1 Utom de stockholmska 
lokaltopografiska namnen Konungshamn, Äsö, Norrmalm och 
Södermalm har emellertid handskriften på ett ställe benäm
ningen Lödösefarare, på ett annat namnet Lödöse och uttrycket 
Lödöserätt.2 Schlyter anser detta vara en motsägelse, som kan 
förklaras genom att texten blivit tillrättalagd för lagens till- 
lämpning i endera av städerna Stockholm eller Lödöse. Na
turligast synes honom dock den tolkningen vara, att lagen ur
sprungligen avfattats för Stockholm och sedan genom en viss 
bearbetning tillämpats på Lödöse. Han anser detta »nära till 
visshet» klart genom den omständigheten, att handskriften av 
Bjärköarätten är vidfogad en kodex av Västgötalagen. Schlyter 
framhåller vidare, att i fråga om åldern kan Bjärköarätten ej 
vara äldre än från 1200-talets senare hälft, varjämte han finner 
det »högst sannolikt, att Upplandslagens författande föranledt ut
arbetandet af en särskild stadsrätt för Stockholm». Han anser 
slutligen, att den på så sätt verkställda ändringen är gjord på 
»ett mycket oskickligt sätt».3 I det stora hela har Schlyters upp
fattning av Bjärköarätten blivit bestämmande för den i våra da
gar härskande meningen.

Särskilt synes den åsikten ha stadgat sig, att vi i den förelig
gande handskriften av Bjärköarätten hava att se en tämligen 
vårdslöst gjord bearbetning och avskrift av en nu förlorad ori
ginalförlaga. En förutsättningslös granskning av handskriften 
synes mig dock komma till andra resultat. Avskriften är gjord 
med en jämn, löpande stil. Intet tyder på att den föreliggande 
handskriften skulle vara den direkt efter originalförlagan gjorda 
bearbetningen, överstrykningar och andra dylika påtagliga för
ändringar efter originalet saknas. De nyss anförda ortnamnen 
förekomma i direkt sammanhang med de löpande meningarna 
utan tillskrift eller tillsatser av något redaktionellt slag. Ibland

1 Så dess förste utgivare, J. Hadorph, som visserligen anser Bjärköarätten 
härstamma från Birka men även bestämmelser där förefinnas, vilka »tyckes 
medgifwa at denne Lagh har warit brukat af Stockholms Stadh i des första 
begynnelse (och tillagdt der någre måål) som nu behöfwes til Stockholms 
Stadh at lämpas» (Hadorph, Bjärköa Rätten, företalet).

2 Resp. BjR 8, § 1 och BjR 13 § 2.
3 Schlyter, a. a., s. xxxv, not 10.
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markeras ett överhoppat ord eller en överhoppad bokstav genom 
tillskrivning över raden. På tre ställen i handskriften förekomma 
hela meningar överhoppade. Avskrivaren har där, nedtill å sidan, 
måst göra ett tillägg till det i varje handskriftslägg bestämda 
radantalet.1 De korrigerade överhoppningarna hava icke någon 
redaktionell karaktär utan synas snarast tyda på att avskrivaren 
arbetat rent kursivt och mekaniskt utan tanke på textinnehållet 
och utan avsikt att göra en textbearbetning. Däremot synes av
skriften vara gjord med en viss brådska. Därpå tyder bl. a. den 
omständigheten, att de överhoppade meningarna av allt att döma 
utgjort hela rader (en eller två) i förlagan. I alla händelser före
ligger här säkerligen icke ett konceptartat, reviderat exemplar 
efter en originalförlaga utan i så fall en avskrift efter ett suppo
nerat revisionsexemplar. Om originalförlagans handskrift — 
den stockholmska bjärköarätten — betecknas som kodex A och 
den därefter gjorda bearbetningen med kodex B, måste vi så
lunda här räkna med en kodex C: den mekaniska utskriften efter 
revisionsexemplaret. Som utskriften nu föreligger, måste den 
sägas vara jämförelsevis god, under inga omständigheter vårdslös.

Enligt min mening är det dock troligast, att vi här verkligen 
hava att göra med en avskrift direkt efter en handskrift av Stock
holms bjärköarätt utan några som helst redaktionella föränd
ringar vid avskrivningen. Härför synes mig tala överensstäm
melsen med det bevarade fragment av Bjärköarätten, som finnes 
i slutet av en kodex av Södermannalagen.2 Tyvärr innehåller frag-

1 Handskriften B 58, fol. 105 ff. (Bjärköarätten), utgöres av ett lägg om 
åtta sidor med 11 rader på sidan, ett lägg om sexton sidor med 18 rader på 
sidan, ett lägg om åtta sidor med 19 rader på sidan samt ett lägg om fyra sidor 
med 18 rader på sidan. Därtill kommer å fol. 123 r. den sista sidan i Bjärköa- 
rättshandskriften. Fol. 123 v. är blank. Kodexen i övrigt slutar med fol. 124 
r. och v., utgörande början av ett referat på latin över Magnus Erikssons all
männa stadga i Tälje den 17 juli 1345 (tryckt SD 3973). Före fol. 124 r. synes 
upptill vid läggets övre kant ett obetydligt fragment av ett blad med några 
få bokstäver, möjligen fortsättningen av nämnda brev, ehuru felaktigt inhäf
tat. Efter fol. 124 v. följer ett fragment av ett oskrivet blad. — De överhop
pade raderna förekomma i början av 2:a, 3:e och 4:e läggen (resp. fol. 109 r. 
— första sidan — fol. 117 r. — första sidan — och fol. 121 v. — andra sidan). 
Möjligen kan detta förklaras av att skrivaren arbetat under en viss brådska 
och att han forcerat arbetet vid påbörjandet av varje nytt lägg.

1 Schlyter, a. a., ss. xxxvi— xxxvii.
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mentet endast början av denna stadslag, varför vi icke kunna 
avgöra, om överensstämmelsen varit genomgående. Egendom
ligt synes det mig i alla händelser, att man vid utarbetandet av 
laghandskriften för Lödöses räkning skulle ha bibehållit de stock
holmska lokalnamnen och på ett klumpigt sätt inskränkt sig till 
att inskjuta namnet Lödöse på ett par ställen. I ena fallet gäller 
det rätt för Lödösejarare (»loposæ farum») att sälja sill och lärft 
från sina fartyg, vilket motiverades med att de före alla andra 
fingo föra sina handelsvaror i land.1 Bestämmelsen var tydligen 
av privilegienatur, då handel från båtar i övrigt var förbjuden.1 2 * I 
det andra fallet heter det, att brott, som begås mellan Lödöse och 
Konungshamn, straffas efter Lödöserått, medan brott på Åsön — 
sålunda mellan Konungshamn och Stockholm — straffas efter 
stadens rätt.8 Det synes mig icke uteslutet, att dessa bestämmel
ser om Lödösefarare och Lödöserätt verkligen förefunnits i den 
stockholmska bjärköarätten. Som nyss påpekats, var handeln 
från fartyg hela medeltiden igenom förbjuden i stadssamhällena, 
varför ett medgivande av så uppseendeväckande art som det för 
Lödösefarama helt naturligt kunde hava fastslagits i Stockholms 
bjärköarätt. En förklaring till detta gynnande av Lödösefarama 
i Stockholm skulle kanske kunna givas.

1 BjR 8, § 1: »Hwilikin mapær i meru skipi æller minnu köpir vtæn korn ok 
siæl. ok varpær I>er forwnnin at böte pre markær. æller væri sik mep prim 
mannum. po lowaz lôposæ farum sild ok lin sæliæ i sinum skipum. ok po 
mep pem skiælum al förin allæ andræ sinæ værning fyrræ in til lanz».

2 Jfr föregående not. Förbudet förekommer också i MEStL, Köpmala B.
XV, pr.

* BjR 13, § 2: >Alla pa sakir sum brytæs mellum lyposæ oc konungx hampn.
pe skulu allær bôtæs æptir lôposæ ræt allær pe sakir pær brytæs a. ase. pa
bôtæs oc æptir stadpsins ræt».

* Betr. Lödöses förbindelser med Västeuropa se C. R. af U g g 1 a s, Lödöse
(Gamla Lödöse), Göteborg 1931, s. 88 ff.

Lödöse var ju Sveriges enda hamn vid Västerhavet och i övrigt 
Västergötlands största handelsstad. Det fanns i Lödöse möjlighe
ter till en mera direkt förbindelse med Västeuropa än den, som för
medlades över de tyska Östersjöhamnama och särskilt Lybeck.4 * * * 
Jag har förut framhållit, att Birger jarl till Bjälbo vid sin stock
holmska stadsgrundläggning säkerligen var medveten om den 
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fara, som hotade genom ett övermäktigt tyskt inflytande i Öster
sjöområdet. Skrämmande var här vid 1200-talets mitt de lybska 
fribytamas övergrepp mot den nordiska sjöfarten samt Lybecks 
förhärjande av Köpenhamn. Dominerande var tyskarnas ställ
ning vid Skånemarknaden och det synnerligen viktiga sillfisket. 
Det är icke uteslutet, att Birger jarl sökt på olika sätt finna en 
motvikt mot detta starka tyska inflytande — kanske bl. a. även 
genom ett försök att knyta direkta förbindelser med Västeuropa 
och särskilt England. I alla händelser finnes bevarat ett kreditiv
brev från konung Henrik III av England för tvenne till Birger 
jarl avskickade sändebud.1 Brevet, som är daterat den 22 juli 
1255, omtalar, att jarlen tvenne gånger skickat sändebud till den 
engelske konungen och uttryckt sin önskan att komma i förbin
delse med honom »framför andra furstar i världen». Har jar- 
lens aktion avsett att utgöra ett motdrag mot ett alltför kraftigt 
växande tyskt inflytande, skulle ett dylikt antagande, säger Tun- 
berg, »stödas även av den omständigheten, att det var just vid 
denna tid som de ledande tyska handelsstäderna Lybeck och 
Hamburg upptogo en het kamp för vinnande av tillträde till den 
engelska marknaden»?

1 ST I, nr 101. 8 Tunberg, Äldre medeltiden, s. 102.
8 Se C. R. af Ugglas, a. a., s. 93 ff. (»Lödöse-England»).
* Enligt konung Edvard III:s skyddsbrev >pro mercatoribus Norwegie> 

s. ä. (Dipl. norv. XIX, nr 564).
8 C. R. af Ugglas, a. a., ss. 94—95.

Utgången av dessa förhandlingar mellan Birger jarl och Hen
rik III veta vi icke. Åtminstone senare föreligga dock exempel 
på förbindelser mellan Sverige och England.8 Är 1342 gav konung 
Magnus Eriksson engelska köpmän rätt att fritt komma »ad 
partes regnorum dicti regis».4 Såsom Carl R. af Ugglas påpekar, 
åsyftas med »partes» här liksom i den engelske konungen Hen
rik IV:s privilegier år 1408 för »mercatores regni nostri Anglie 
in partibus Norwegie, Swecie et Dacie», i den mån ordet »partes» 
avser Sverige, säkerligen i första hand Lödöse?

Den möjligheten kan alltid föreligga, att Birger jarl velat sti
mulera Lödöseboma till livligare trafik på Sveriges östkust och 
enkannerligen på Stockholm genom beviljandet av vissa lättna- 
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der och privilegier i deras handel. En reminiscens härav före
ligger måhända i riksrådets privilegiebrev för Nya Lödöse (Göta- 
holm) den 17 augusti 1473, där det heter om Lödöseborgare, 
som vilja flytta över till och uppbygga den nya staden: »och skola 
the bliiffwæ tolffrii, som the och ære j Stocholm och annarstadz 
hær j Swerigesz siostedher».1 Bjärköarätten omnämner som 
Lödösefararnas båda förnämsta varuslag sill och lärft. Den 
förstnämnda varan representerade ett av dåtidens viktigaste 
födoämnen. För icke minst Stockholm, som låg avlägset från 
sillfisket i södra Östersjön, kunde det vara en fördel, att icke 
vara beroende av den tämligen monopoliserade Skånemarkna- 
den utan även få tillgång till sillfångstema i Västerhavet. De 
förnämsta förmedlarna härvidlag böra helt naturligt hava varit 
Lödösefararna, d. v. s. de invånare i Lödöse, som bedrevo mera 
avlägsna handelsfärder.2 Vad åter lärftet angår betecknar detta 
ännu i senare tider produkten av en mycket viktig västgötsk 
hemindustri, representerad framför allt i de södra delarna av 
Västergötland, särskilt i de s. k. Sju häradena. Av dessa var i 
synnerhet Marks härad bekant för sin vävnadshantering, i se

1 Privilegier I, nr 174, [3].
3 I sitt företal till Bjärköarätten säger Schlyter: »men att Lödösefararne 

här nämnas (såsom kommande från Lödöse), cap. 8: 1, utmärker tydligen 
Lödöse såsom ett främmande ställe» (Schlyter, a. a., s. xxxu). Schlyters 
glossarium till Bjärköarätten åter definierar: -»Lôposœ fari, m. Lödösefa- 
rare, den som (reser till eller) kommer från Lödöse (med fartyg)». Den 
sistnämnda tolkningen förefaller onekligen något trivial. I fråga om den 
förstnämnda kan den ju äga sin riktighet och skulle då beteckna en namn- 
givning, som skett på orter och platser, dit handelsmän från Lödöse plä
gade bege sig. Enligt min mening förefaller det dock naturligast att tolka 
Lôposœ fari, Lödösefarare, som ’Lödösefarmän’. Som A. Schück påpekar, 
äro förmännen under vikingatid och äldre medeltid särskilt kända i Norge 
och på Gotland (A. Schück, Studier, s. 46. — Om farmännen överhuvud 
se ibid., s. 46 ff.). Härvid torde böra framhållas Lödöses omedelbara grann
skap intill norskt område och ytterligare understrykas dess egenskap av 
Sveriges enda hamn vid Västerhavet. Schück påpekar även förekomsten 
av farmän i Västergötland och hänvisar till den äldre Västgötalagens ärvda- 
balk, där den eventualiteten förutsättes, att den ene brodern kvarstannar 
på fädernegården, under det att den andre ger sig ut på köpfärder (Schück, 
Studier, s. 49, not 1). — Lödösefarmännen skulle då alltså vara att anse 
som de invånare i Lödöse, vilka bedrevo handel på mer eller mindre av
lägsna platser.
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nare tid idkad även mera fabriksmässigt. I en jordebok av år 
1540 för Skarastiftet, upprättad under ledning av biskop Sven 
Jacobi, är det nästan uteslutande från Marks härad, som vadmal 
erlägges i uppbörd.1 Linvävnaden kallades Marbolärft, tydligen en 
gammal beteckning, som länge och väl ägde bestånd.1 2 * Det heter 
hos Nils Hufwedsson Dal i hans Boråsbeskrivning: »Thetta Hä
radet Mark besås nestan allstädes med hör- (Lin) och hampe- 
frö» .. »I afseende ther på finna Inwåname sig hafwa större 
winst til at så thet (än spannemål til myckenhet)..» .. »Vtaf 
hedenhös och vrminnes tider hafwa thenna orts Åboer brukat 
hantwerk och drifwit handel öfwer Swerige, Dannemark och 
Norrige..».8 Ännu sent anmärkes det: »Oaktat linodlingen 
betydligt aftagit till följd af den stigande förbrukningen. af 
bomull, så odlas dock denna växt ännu i myckenhet i södra 
delen af häradet, der drällsväfnader tillverkas till af salu».4 * * * 
E. Tuneld i sin Sveriges geografi omnämner i fråga om Väs
tergötland särskilt Marks härad i berörda avseende: »I Marks 
härad idkas Larfters tilverkning och Linvdfnad i synnerhet, se
dan år 1700; och kallas det i Landsorterna af dem som därmed 
handla, Marbo-Lårft*.*  Som ett slags föregångare till de nyss
nämnda gårdfarihandlandena skulle man kanske kunna betrakta 
de förut omtalade västgötska farmännen.

1 Skara stifts jordebok af år 1540, ss. 17—18 (Bilaga till Vestergötlands 
Fornminnesförenings Tidskrift, 10. h., Sthlm 1899).

2 I den nyssnämnde biskop Sven Jacobi’s bouppteckning år 1554 upp
tages bland sängkläder »Marbolerefftz laken» och »laken marbolerefft» 
samt bland kläder »en messe särk aff grofft marbolerefft» samt 9 alnar 
»Marbo lerefft» (se F. ödberg, Om magister Sven Jacobi, den förste 
protestantiske biskopen i Skara stift, i: Vestergötlands Fornminnesför
enings Tidskrift, 8. o. 9. h., Sthlm 1897, ss. 86, 89).

8N. Hufwedsson Dal, Boërosia, urbs per regna... Then... wäl- 
bekante Boeråås stad, beskrifwen, Sthlm 1719, resp. ss. 22, 23, 39.

4 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, V, Sthlm
1864 (art. Marks hårad), — De nämnda häradena tillhörde den s. k. Sju-
häradsbygden.

• E. Tuneld, Geographie öfver Konungariket Swerige, II: 5, 6:e uppl.,
Sthlm 1790, s. 52.

Det synes mig sålunda synnerligen troligt, att bestämmelsen 
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om Lödösefarmännens handel i Stockholm verkligen förefunnits 
i den stockholmska bjärköaratten. Att denna bestämmelse sam
tidigt haft karaktären av ett Lödösefararnas privilegium, torde ej 
hava utgjort något hinder för dess införande i rätten. Man kan 
här jämföra tvenne liknande privilegieartade stadganden för got
länningarna, införda i Magnus Erikssons allmänna stadslag, vil
ken ju bygger på stockholmska förhållanden och väl också ur
sprungligen tillkommit som en stadslag för Stockholm. Enligt 
dessa stadganden, som ingå i bestämmelser rörande gästernas 
handel, medgavs gotlänningarna att sälja salt i skeppund samt 
köpa tu pund spannmål »i sænder» i stället för i hel läst, vilket 
stadslagen stadgade.1 I ett privilegiebrev för Visby den 17 juni 
1352 medger konung Magnus Eriksson Visbyboma rätt att i trots 
av Stockholms privilegier om köp och försäljning endast i hel 
läst av spannmål eller salt (i fråga om gästernas handel) likväl 
få sälja spannmål till tu pund (% läst) och salt till ett skeppund.1 2 * * * * 
Då Magnus Erikssons stadslag torde hava utarbetats före 1340- 
talets slut8, skulle man här kunna misstänka, att i stadslagens 
bestämmelser förelåge en senare interpolation, byggande på med
givandet i nyssnämnda privilegiebrev. Något tvång till en dylik 
tolkning synes mig dock icke föreligga. Snarare tyckes det före
finnas en viss skillnad mellan stadslagens och privilegiebrevets 
bestämmelser både terminologiskt och rent sakligt sett. Medan 
stadslagen talar om »the aff gutlande æru», »them aff gotlande», 
anför privilegiebrevet blott »Wisbycenses». Det förra uttrycket, 
vilket nämner Gotland som helhet, gör ett ålderdomligare intryck 
och kan återgå på tidigare stadganden. Viktigast är emellertid 
de båda bestämmelsernas sakliga skillnad i en punkt. Stadslagen 
medger nämligen gotlänningarna att köpa så litet som ända till tu 
pund spannmål, medan privilegiebrevet ger Visbyboma rättighet 
att sälja samma vara i samma minimikvantitet (samt salt till ett 

1 MEStL, Köpmala B. XXXIII, § 3; ibid., XXXXIIII, § 4.
2 Privilegier I, nr 39 (även tr. SD 3647 — med oriktigt årtal 1342 — och

SD 4824).
8 Se C. M. Kjellberg, Jönköpings stad och dess äldsta privilegier,

s. 26 ff., och N. Beckman, Studier i outgivna fomsvenska handskrifter,
ss. 122—123.
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skeppund). Till förmån för den lokala köpenskapen stadgade 
lagen beträffande gästerna uteslutande partihandel. För stads
samhällets hushållning kunde det åtminstone teoretiskt tänkas 
fördelaktigt, att även smärre kvantiteter av viktiga förnödenheter 
som spannmål och salt tillfälligtvis kunde av främmande få av
yttras. Däremot måste det motsatta förfarandet, försäljning till 
främmande avi exempelvis spannmål, anses som ganska betänkligt 
med tanke på de styrandes fruktan för livsmedelsbrist i landet 
och städerna.1 Bestämmelsen om handel blott i större partier 
med spannmålen underlättade givetvis överhetens kontroll. Då 
gotlänningarna enligt stadslagen icke desto mindre ägde rättig
het att få köpa så små kvantiteter spannmål som tu pund, torde 
detta möjligen vara ett medgivande, härrörande från en äldre 
tids gotländska »lokaltrafik» i Mälarområdet. I varje fall ansågs 
bestämmelsen så viktig och av så privilegiebunden natur, att den 
infördes i Magnus Erikssons stadslag. På samma sätt synes man 
mig böra tolka förekomsten i Stockholms bjärköarätt av det 
privilegieartade medgivandet rörande Lödösefararnas handel i 
Stockholm.1 2

1 Jfr A. Schûck, Studier, s. 269.
2 I rec. av A. Schûcks gradualavhandling säger N. Ahnlund sig »hop

pas nägon gång få tillfälle att utveckla, att den uppenbart korrumperade 
formen ’Lödösefarare’ i Bjärköarätten (kap. 8) med all sannolikhet döljer 
hälsingar, som handla på Stockholm» (HT 1927, s. 452, not 2). Enligt 
muntligt meddelande till C. R. af Ugglas (Lödöse, s. 76, not 5) stöder sig 
Ahnlund därvid bl. a. på »angivandet av de varor — lin och sill (= ström
ming) — som i nämnda sammanhang omtalas som importerade till Stock
holm och som, särskilt linet, peka mot Hälsingland». C. R. af Ugglas finner 
denna tolkning mycket antaglig men anser dock, att »då man i Bjärköa- 
rättens Lödöse-exemplar interpolerat texten med detta ’Löposae farum*, har 
detta icke skett utan avsikt, nämligen med syfte att i den för staden gäl
lande handskriften kodifiera ett för dess handelsförhållanden så pass vik
tigt stadgande som detta. Man frågar sig, varför annars denna revidering 
företagits i en text, vars tillrättaläggning för Lödöse-förhållandena för övrigt 
är så ytterst flyktigt gjord» (C. R. af Ugglas, 1. c.). C. R. af Ugglas* på
pekande synes mig från hans utgångspunkt sett vara alldeles riktigt. — 
Beträffande Ahnlunds åsikt om att handlande hälsingar som urtextens form 
för Bjärköarättens Lödösefarare, synes den mig mindre plausibel. Jag 
hänvisar här till min framställning i det föregående, där jag framhållit 
just varuslagen sill och lärft som ett kraftigt stöd för Lödösefararnas han-



303

Har en viss trafik bedrivits av Lödösefarare på östra Sverige 
och Stockholm, är det helt naturligt, att man haft i åtanke även 
de rättsliga konsekvenser, vartill dessa långfärder kunde leda. 
Härpå synes mig också det stadgande i Bjärköarätten syfta, som 
lyder: »Alla >a sakir sum brytæs mellum lyposæ oc konungx 
hampn. i. konungs hampn. pe skulu allær botæs æptir loposæ 
ræt. allær pe sakir pær brytæs a. ase. pa botæs oc æptir stapsins 
ræt. Wærpæ mæn sakir i aprum landum oc aprum stapum. 
varpær pæt eig foræmnæt fyr en pe komæ i kununx hampn. pa 
botes pæt ait æptir stapsins ræt».1 Grundmeningen är tydlig: 
förbrytelser eller förseelser, som begås under färden från Lödöse 
till Konungshamn (nu Kungshamn vid Skurusundet), där Stock
holms jurisdiktionsområde vidtog, straffas efter Lödöserätt — 
i fortsättningen av resan intill Stockholm efter »stadens», d. v. s. 
Stockholms rätt, vilket underförstås. I detta sammanhang an
ser man sig böra betona, att brott på Äsön också hänfalla 
under »stadens», d. v. s. Stockholms, rätt. Här är den möjlig
heten förutsedd, att ett fartyg av någon anledning lägger till 
vid Äsön och att besättningen ger sig i land där.

Är grundmeningen i detta stadgande klar, föreligger emeller
tid på en punkt en viss otydlighet. Det är i början av stadgandet, 
där det heter: »alla pa sakir sum brytæs mellum lyposæ oc ko
nungs hampn. i. konungs hampn. pe skulu allær botæs æptir 
loposæ ræt». Kollisionen av de båda »konungs hampn» vittnar 
om en testkorrumption. Schlyter föreslår inskottet av ett aller 
efter det första »konungs hampn».2 Lösningen synes mig dock

del pä Stockholm. Därtill kommer, att hälsingarna i likhet med de övriga 
bebyggama i de bottniska landskapen helt enkelt voro förpliktade att driva 
sin handel blott och bart i Stockholm. Stadgandet, som ju är grundvalen 
för det bekanta »bottniska handelstvånget», förekommer visserligen först i 
Magnus Erikssons stadslag (Köpmala B., XXXIIII, § 3), men man har an
tagit, att det dessförinnan förelegat i privilegieform och sålunda redan ti
digare ägt bestånd. Däremot kunde man ju icke gärna utöva samma tvång 
på farmännen i Västerhavshamnen Lödöse. Här var det tvärtom nödvändigt 
att med lockelsen av förmånliga privilegier få dem att besöka det avlägsna 
Stockholm.

1 BjR 13, § 2.
2 Bjärköarätten, ed. Schlyter, s. 120, not 85: »Addendum videtur celler». 
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icke fullt lycklig. Bättre förefaller mig vara en annan konjektur, 
byggande på parallellism med stadgandets sista mening. Jag 
skulle således vilja föreslå denna emendation i rättsbestämmel
sens första del: »Alla pa sakir sum brytæs mellum lyposæ oc 
konungx hampn. [varpœr pœt eig forœmnœt fyr en pe komœ] 
i konungx hampn. pa skulu allær botæs æptir loposæ ræt». Här 
skulle sålunda blott föreligga ett hos Bjärköarättskodexens av
skrivare icke ovanligt överhoppande av ord.1 Till nu framlagda 
emendation kan framhållas, att ett viktigt moment vid dessa 
sjöfärder var den brottsliges uppgörelse med sina skeppskam- 
rater. Hade sådan uppgörelse i godo skett före ankomsten till 
viss plats, var han tydligen straffri.1 2

1 Jfr Schlyter, a. a., s. .117, not 55.
2 Jfr MEStL, Radzstufw B., XII, pr: »Uardha mæn saki i andrum landum 

ella andrum stadhum vtan rikes, ok wardher eig förra ændat æn the til 
aspasunda koma, tha hötes thet alt epter stadzens ræt». — Jfr även VmL, 
Manhœlghis B., XXV, § 4: »Hwat som bryz utan stocholm. ær pæt hog 
ællær pyffte. læggær han pæt aff. oc sæter wip styre man. oc stamboa. 
oc asœta alla, ware sœt oc oquald pan tip han hem combær.»

I viss mån kan också detta stadgande sägas vara av privi- 
legienatur: även om Lödösefararna icke slitit sin rättstvist före an
komsten till Konungshamn och staden Stockholms jurisdiktions- 
gräns, skulle de ändock dömas efter Lödöserätt. Däremot skulle 
män, »sakir i aprum landum oc aprum stapum», under samma 
omständigheter dömas efter »stapsins ræt», d. v. s. efter Stock
holms. Även detta stadgande synes mig tillkommet i det bestämda 
syftet att genom beviljandet av vissa förmåner söka stimulera 
Lödösefarmännen till handelsfärder ända upp till Stockholm.

Det är Bjärköarättshandskriftens förekomst i en kodex av 
Vdstgötalagen, som framför allt drivit fram den meningen, att 
Bjärköarätten i dess nuvarande form utgör en — visserligen 
vårdslös — bearbetning av den stockholmska stadslagen för den 
västgötska staden Lödöses räkning. Emellertid synes mig detta 
handskriftssammanhang kunna förklaras på annat sätt. Enligt 
Schlyter äro handskrifterna av Västgötalagen och Bjärköarätten, 
båda av samma hand, från tiden senast omkring år 1345, från 
vilket år det förut nämnda latinska referat av konung Magnus 
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Erikssons allmänna stadga i Tälje (den 17 juli 1345) härrör, 
som i fragmentariskt skick avslutar handskriften B 58. Berät*  
teisen är av samma hand som lagtexterna. Täljestadgan inne
håller förutom åtskilliga bestämmelser om rusttjänsten bl. a. även 
viktiga påbud om rättarting, om käromål för gäld samt om 
konungsdom och konungsnämnd samt nämndens arvode. Kodex 
B 58 vittnar således om ett starkt juridiskt intresse hos hand
skriftens tillskyndare. Denna omständighet liksom tidpunkten 
för handskriftens tillkomst, omkring år 13M>, synes mig peka i 
en viss riktning. Man vet, att konung Magnus troligen vid 1340- 
talets mitt tillsatt en lagkommission, vari bl. a. inkallats Väster
götlands lagman, vilken kommission i början av år 1347 samman
trädde i Örebro. Resultatet av kommissionens arbete blev till
komsten av den allmänna landslagen. Ungefär vid samma tid
punkt utarbetades även den allmänna stadslagen, som bl. a. 
byggde på Bjärköarätten.

1 I SD 3973, s. 481, noten, säger utg. (B. E. Hildebrand) beträffande 
berättelsen om Täljestadgan, att »emedan berättelsen är inskrifven i en 
codex af Vestgöta Lagen torde man kunna antaga att den varit ställd till 
Biskopen i Skara, som måhända icke varit närvarande på herredagen». 
Berättelsen är ställd till »Pater reverende et domine». — Biskopen av 
Skara var av konung Magnus utsedd till en av hans testamentsexekutörer 
(SD 4069; de övriga voro ärkebiskopen), Linköpingsbiskopen och fyra 
kungliga rådsherrar). I detta sammanhang kan nämnas, att ingen andlig 
från Skarastiftet deltog i den kyrkliga oppositionen mot utformningen av 
landslagens kyrkobalk (se SD 4148).
20 G.BoUn

I belysning av dessa fakta synes mig det antagandet vara 
ganska sannolikt, att vi i kodex B 58 hava att se ett så att säga 
»arbetsexemplar», tillkommet i det direkta syftet att tjäna till 
grund för den beslutade utredigeringen av lands- och stadsla*  
garna. Exemplaret har då tillhört någon överhetsperson i Väster
götland, som suttit med i de båda lagkommissionerna eller en
dera av dem. Man kunde här gissa på Skarabiskopen.1 Då den 
allmänna stadslagen lägger de stockholmska förhållandena till 
grund för sin framställning och detta från början troligen varit 
normerande för lagkommissionens arbete samt lagen till ytter
mera visso bygger på den i Stockholm gällande bjärköarätten, 
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måste det förefalla naturligt, om en västgötsk medlem av nämnda 
kommission låtit verkställa en avskrift av denna stockholmska 
bjärköarätt till hjälp för sitt arbete. Jag vill sålunda ännu en 
gång som min mening framhålla det sannolika i att vi i den nu 
föreliggande handskriften av Bjärköarätten äga en direkt av
skrift av den stockholmska bjärköarätten utan redaktionella änd
ringar. Att handskriften kommit att vidfogas en kodex av Väst- 
götalagen beror tydligen, enligt vad jag nu sökt göra gällande, 
på en ren tillfällighet.

Den stock- Rörande den stockholmska bjärköarättens tillkomsttid råda, 
holmska som förut nämnts, delade meningar. Schlyter, som ansåg det 

»högst sannolikt att Uplandslagens författande föranledt utar
betandet af en särskild stadsrätt för Stockholm», håller före, 
att denna stadsrätt blivit författad vid 1200-talets slut eller i 
1300-talets början.1 Detta är tydligen också en ganska gängse 
mening.1 2 * * * * * A. Schück anser, att Bjärköarätten avfattats vid 1200- 
talets slut (Studier, s. 338). Han stöder sin mening på tvenne 
urkunder, av vilka den ena utgör ett privilegium, utfärdat av 
Magnus Ladulås år 1288 till förmån för Klara kloster.8 Det he
ter här, att de som vilja bosätta sig på klostrets mark på Norr
malm skola åtnjuta samma rätt som stadsinvånarna inom mu
rarna (»gaudeant eodem jure, quo gaudent ciues infra muros»). 
Schück påpekar, att ’rätt’ här visserligen även kan tolkas som 
’rättighet’, men anser sannolikare, att här verkligen avses ’stads
rätt’. Den andra urkunden är ett fastebrev av år 1297, utfärdat 
av Stockholms fogde och borgerskap rörande byte av en Klara 
kloster tillhörig gård på Norrmalm mot ett jordområde i Mar- 
kims socken, vilket byte anges ha skett enligt såväl stads- som

1 Schlyter, Samling af Sweriges gamla lagar, VI, s. xxxvi. '
2 Så K. G. W e s t m a n, De svenska rättskällornas historia, Uppsala 1912,

s. 26 (Bjärköarätten »synes vara utarbetad i början av 1300-talet»). Â.
Holmbäck ställer sig synnerligen tveksam till dateringsfrågan (Ätten och
arvet, ss. 188—189, 196) och säger bl. a.: »Om bjärköarätten är äldre eller 
yngre än upplandslagen, med vilken den helt naturligt visar den närmaste
frändskap, våga vi i detta sammanhang icke upptaga till behandling»
(a. a., s. 188).

« SD 978.
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landsrätt (»jure ciuili ac’legum terre»).1 Av det sistnämnda akt
stycket framgår otvetydigt, att Stockholm åtminstone år 7297 
varit i besittning av särskild stadsrätt. Men även i det förra fal
let, i Klaraklostrets privilegiebrev av år 1288, är det också en
ligt min mening troligt, att ’ius*  här åsyftar ’ius civile’ i bety
delsen av stadsrätt.1 2 3 * * * *

1 SD 1191.
2 N. Ahnlund anser Schöcks hänvisning till konung Magnus* privilegium 

för Klara kloster år 1288 vara > mindre talande» (Ahnlund, rec. av A. 
Schuck, Studier, HT 1927, ss. 463—464). I fråga om det senare helägget 
däremot, från år 1297, »blir onekligen beviset starkare för tillvaron vid 
denna tid av en stadslag för Stockholm, vari vi då skulle få igenkänna 
Bjärköarätten» (Ahnlund, a. a., s. 464).

3 Â. Holmbäck vänder sig mot »en allmän åsikt att bjärköarättens stad
gande, att dotter ärver halvt mot bror, skulle vara en yngre rättssats av 
tyskt ursprung», vilken åsikt han finner »mycket osannolik». Han anser 
det tydligen uteslutet, att tyskarna redan vid 1200-talets slut skulle hava 
kommit till ett så kraftigt inflytande i det unga stadssamhället (Â. Holm
bäck, Ätten och arvet, s. 196, not 1). Gent emot denna uppfattning häv
dar Ahnlund en motsatt mening (a. a., s. 464) och hänvisar här till att
A. Schöck »med eftertryck och oneklig framgång» gjort gällande, att Stock
holms äldsta befolkning »till största delen bestått av inflyttade tyska köp
män och hantverkare» (A. Schuck, Studier, s. 266 o. passim).

Emellertid synes man mig i allmänhet hava alltför ensidigt 
betonat, att den nu bevarade Bjärköarätten ursprungligen kom
mit till enbart för det nygrundade stadssamhället Stockholm. 
Ja, man låter den icke ens vara samtidig med själva stadssam
hällets uppkomst utan anser, att den tillkommit först mot 1200- 
talets slut. Till stöd för denna senare mening har man dragit 
fram olika punkter i rätten: förekomsten av borgmästare- och 
rådsinstitutionen, ett starkt tyskt inflytande i vissa rättsbestäm
melser etc.8 Man synes i allmänhet ha förbisett, att även i den 
gestalt, vari Bjärköarätten nu föreligger, man kan hava rätt att 
räkna med olika skikt av varierande ålder inom rätten i fråga. 
Ehuru de flesta av våra landskapslagar avfattats på 1300-talet, an
ser man dem dock hava »bevarat rättstillstånd, som visa primi
tiva drag, vilka dröjt sig kvar i de avskilda svenska landen i 
århundraden, efter det att de försvunnit hos de sydligare ger
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manfolken».1 Trots att man tämligen allmänt hyser den me
ningen, att ett språkligt samband föreligger mellan Birka-Björkö 
å ena sidan och Bjärköarätt å den andra, har man icke på den 
senare anlagt samma historiska utvecklingssynpunkt som på 
landskapslagarna. Detta ehuru en jämförelsevis likartad utveck
ling i de svenska stadssamhällena i anslutning till besläktade 
bjärköarättsbestämmelser på ett alldeles särskilt sätt skulle 
knyta samman det äldsta svenska stadsväsendet med Folkunga- 
tidens stadsväsen. Endast tveksamt talar man ibland om Bjärk- 
öarättens »åldriga stadganden»1 2 eller den eventuella förekomsten 
av »en äldre avfattning» av densamma.3

1 K. G. Westman, De svenska rättskällornas historia, s. 25.
2 Â. Holmbäck, Ätten och arvet, s. 188. På samma ställe talar Holm- 

bäck om >flera drag, varigenom bjärköarätten visar tillbaka till rättsupp
fattning, som ligger före upplandsrätten». Medgivandet reduceras i någon 
mån genom följande påpekande: »kanske äro bjärköarättens till innehållet 
ålderdomliga stadganden därför icke bevis, att bjärköarätten uppstått in
nan den uppländska rätten sammanarbetats i upplandslagen» (a. aM 
s. 189).

8 A. Schiick, Studier, s. 338. — Schûck antager som en möjlighet, att 
Bjärköarätten bygger på en äldre, i Upplands städer gällande »bjärköa
rätt» och anser lagens språkliga avfattning tyda på, »att den i sina huvud
sakliga partier är en produkt av svensk rättsutveckling» (Schûck, Studier, 
s. 339).

4 Helt får man icke bortse från möjligheten av att vissa »bjärköarätts»- 
städganden från nordisk rätt kiinnat upptagas i särskilt de tyska sjöstä
dernas stadsrätter. Tyskarna trängde ju jämförelsevis sent fram till den 
då slaviska östersjökusten, och från Nordsjökusten voro inlandstyskarna 
avstängda genom de med nordborna i livlig förbindelse stående friserna.

Som jag förut påpekat, föreligger tyvärr icke någon modern 
rättshistorisk undersökning av Bjärköarätten och dess källor. En 
sådan undersökning måste givetvis i diskussionen taga med de 
nordiska bjärköarätterna över huvud jämte ett vidlyftigt stads- 
rättsligt material för såväl inom som utom Norden, där man 
möjligen kunde vänta relikter av äldre bjärköarättsbestämmelser.4 
.Även landskapslagarna måste beaktas, då de olika stadsrät
terna helt naturligt stå i ett nära samband med det omgivande 
landskapets rätt. En dylik undersökning torde säkerligen kom
ma att ådagalägga, att Bjärköarätten även i nu föreliggande 
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gestalt har att framvisa åtskilliga till äldre tid återgående rätts- 
stadganden och att vi i denna rätt kunna urskilja olika ålders- 
skikt. Här må blott några påpekanden göras.

Karl v. Amira har sålunda påvisat den nära överensstämmelsen 
mellan ett stadgande i Bjärköarätten och en motsvarande bestäm
melse i Braunschweigs äldsta stadsrätt rörande bysättningsför- 
farandet.1 BL a. återspeglas här den braunschweigska rättens 
miles, clericus aut rusticus i Bjärköarättens hofman prestœr bryti 
celler bonde,1 2 * F. Frensdorff har framhållit, att nyssnämnda braun
schweigska rätt (den s. k. Jura Indaginis) tillhör de äldsta neder- 
sachsiska rättsuppteckningarna: i Westfalen är endast Soests 
stadsrätt äldre, under det att Medebachs från år 1165 torde vara 
ungefär samtidig med den braunschweigska.8 Braunschweigs 
stadssamhälle, som i stora delar var en anläggning av hertig 
Henrik Lejonet och av honom särskilt omhuldades, låg på den 
stora viktiga stråkvägen mot Norden Goslar—Braunschweig—Ly- 
beck. Om nämnda rättsstadgande i Bjärköarätten leder sitt ur
sprung från Braunschweigs rätt, har det säkerligen vandrat till 
Sverige denna väg. I så fall torde detta med en rätt hög grad av 
sannolikhet ha skett under Henrik Lejonets tid eller senare hälf
ten av 1100-talet.

1 Se K. v. Amira, Nordgermanisches Obligationenrecht, I, Altschwe
disches Obligationenrecht, Lpz 1882, s. 168.

2 Betr, rättsstadgandet i den braunschweigska stadsrätten se F. Keutgen, 
Urkunden zur Städtischen Verfassungsgeschichte, Berlin 1899, s. 178 (Aus
gewählte Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte von G. von Be- 
1 o w und F. Keutgen, I). — Om motsvarande bestämmelse i BjR se 
Schlyters ed., ss. 133—134.

8 F. Frensdorff, Studien zum Braunschweigischen Stadtrecht. Zweiter 
Beitrag, Berlin 1906, s. 311, i: Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wis
senschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, 1906.

4 BjR 12, resp. §§ 1, 2 och 3.

Ett annat ålderdomligt stadgande föreligger i Bjärköarättens 
bestämmelser om högre böter (tveböte) vid våldshandlingar i 
kirkiu celler i kirkiu garpi, a aldra mannce torghe samt i bastuwu 
och hcemilik hus.4 Liknande bestämmelse återfinnes i den 
äldsta stadsrätten för Riga från omkring år 1225, som stadgar: 
»Quincunque alium inhonestauerit in cimiterio, in foro, in stupa, 
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in priuata, duplam emendabit».1 Lokaliteternas ordningsföljd är, 
som synes, densamma. Som K. Hegel påpekar, härrör detta stad
gande i Rigas äldsta stadsrätt jämte åtskilliga andra stadganden 
från den »gotländska rätt» (jus Gutorum), som biskop Albert, 
Rigas grundläggare år 1201, förlänade det nya stadssamhället.1 2 * 
Denna gotländska rätt var emellertid icke Gotlandslagen utan den 
rätt, som gällde bland köpmännen på Gotland, d. v. s. närmast 
i Visby. Redan år 1238 anhöll likväl Rigas råd hos biskopen 
att få i vissa punkter förbättra den gotländska rätten (jura 
Gotlandiæ), som varit i bruk från stadens grundläggning, eme
dan dessa punkter icke passade för den nya staden eller den 
kristna tron.2 Beträffande särskilt nyssnämnda rättsstadgande 
finnes det även bevarat i Visby stadslag.4 *

1 Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch, I, s. 86, och J. G. L. 
Napiersky, Die Quellen des rigischen Stadtrechts bis zum Jahr 1673, Riga 
1876, s. 5.

2 K. Hegel, Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittelalter, 
I, Lpz 1891, s. 233 ff. Om stadgandet i BjR ibid., s. 238, not 2.

8 K. Hegel, a. a., s. 236.
4 Visby stadslag, ed. Schlyter, s. 30 (cap. X).
8 BjR 15, pr.
6 Se J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, II, s. 317.

Naturligast synes mig den förklaringen vara, att på Gotland 
och tidigast ännu i Visby varit gällande på handelsplatserna en 
bjärköaratt, som företett besläktade drag med de övriga bjärköa- 
rättema i Norden. Allt efter som Visby förtyskades, undergick 
emellertid även dess stadslag en betydande förändring, utvisande 
ett starkt tyskt inflytande.

Andra spår i Bjärköarätten visa tydligen också tillbaka till 
forna, gemensamma bjärköarättsbestämmelser. Sålunda stadgas 
där på ett ställe som straff för en äktenskapsbryterska, att hon 
skall bära stapsins mantol.*  Uttrycket är tämligen enastående. 
Det förekommer sålunda ej i Magnus Erikssons stadslag, som 
tydligen rensat bort en del ålderdomliga bestämmelser i Bjärköa
rätten. På tysk botten tycks en liknande straffbestämmelse vara 
okänd.6 I diskussionen har det — även hos Schlyter — på ett 
förvirrande sätt sammanförts med ett annat straff: bärandet av 
»stadens stenar». Emellertid har en tysk forskare, R. His, på
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pekat, att »in Riga müssen Ehebrecherinnen den Schandmantel 
(schanthoyke)t vielleicht die Kleidung der Buhldirnen, tragen».1 
Den egendomliga överensstämmelsen mellan Stockholm och Riga 
i detta fall synes mig bäst förklaras därigenom, att vi här hava 
relikter av äldre rättsbestämmelser, som tidigare varit gällande 
även på andra platser.

1 R. H i s, Geschichte des deutschen Straf rechts bis zur Karolina, Mün
chen u. Berlin, 1928, s. 94.

2 BjR 6, § 2 (»giselde lipköpit»).
8 E. v. Künssberg, Rechtssprachgeographie, Heidelberg 1926, s. 34 

(Künssbergs arbete ligger till grund för den följande framställningen).
4 L. c.
5 E. v. Künssberg, a. a., s. 34 ff.
8 Se P. G. T h o r s e n. De med Jydske Lov beslægtede Stadsretter, Kbhvn 

1855, ss. 72—73.
7 Se G. E. K1 e m m i n g, Upplysningar och anmärkningar om en för Sve

riges laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpingsrätten, Sthlm 
1867, s. 283.

Ett uttryck av tydligen ålderdomlig karaktär är även det i 
Bjärköarätten förekommande lipköp? Som E. v. Künssberg på
visar, förefinnas inom tyskspråkigt gebit de äldsta beläggen för 
leitkauf (litechouf, litkop etc.) på österrikisk botten.1 2 3 Under 
formen litkop föreligger det på 1200-talet i Lybeck, möjligen dock 
icke säkert, då ordet förekommer som vidfogad glossa i en Re- 
valhandskrift av den lybska rätten.4 Ännu i dag förefinnes ut
trycket i varierande språkformer i Nederländerna och Flandern 
och in på franskt område. Även i slaviska och baltiska språk 
har ordet fortlevat. Medan litkop levde kvar i sydost, utträng
des det överallt i västra Tyskland av ordet weinkauf.5 I en se
nare, plattysk översättning av Flensburgs danska stadsrätt er
sättes det danska ’lithkop’ med ’wynkop*. 6 Om det i Bjärköarätten 
förekommande ordet lipköp invandrat från nordvästra Tyskland, 
har det därför troligen skett ganska tidigt. I den allmänna stads
lagen saknas det men förekommer i fragmenten av Söderkö- 
pingsrätten i uttrycket »drikka lipköp».7

Även i ett annat fall visar Bjärköarätten och Flensburgs stads
rätt på gemensamma källor. Det heter nämligen i den förra: 
»Sighlir skip or hampnum seller ror. swa at sea ma aas a borpi. 
oc viliæ skiparer fra skipi skiliæs. oc komse ater i hampnena. 
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pa ær al skipleghæ annæp».1 Flensburgs stadsrätt åter stadgar: 
>Hwilk byman eldær köpman siglilær af hauæn swo langt, at aaz 
ma ei sees a boorth, oc gaf ei toin, han tapæ oit thet gooz thær 
ban sculd toin for giuæ».2 Rättsfallen äro olika, men den lokala 
situationen är i båda fallen tydligen densamma: om fartyget åter
vänder, medan man från hamnen ännu kan se fartygets rå (»ås») 
ombord, är rätten ännu ej förverkad.3 Då något speciellt infly
tande från Flensburg i Stockholm eller svenskt stadsväsen över 
huvud icke är bekant, torde man även här kunna förutsätta, 
att de nu berörda stadgandena i Bjärköarätten och Flensburgs 
stadsrätt äro reminiscenser av gamla nordiska bjärköarättsbe- 
stämmelser.

Slutligen kunde det ifrågasättas i vad mån Bjärköarätten visar 
överensstämmelse med svensk rätt i allmänhet och svensk stads
rätt i synnerhet. I fråga om den sistnämnda finnas visserligen 
sparsamma uppgifter om existensen av en särskild rätt i några

1 BjR 20, pr.
2 Se P. G. Thorsen, a. a., s. 92. — I den tyska översättningen heter det: 

»Welk borger edder copman segelt vth der haüene, so verne dat men der 
ra nicht zeen mach vp der bort, vnde gift nynen tolien, he vorlust al dat 
gud dar he den tollen vorgeuen scolde» (ibid., s. 93). — Flensburgs på 
latin avfattade stadsrätt bestämmer: »Item si quis ciuis vel mercator tam 
longe a portu velificauerit, ita ut lignum quod dicitur Mast videri non 
poterit, careat omnibus bonis, pro quibus soluere debuit theloneum et non 
persoluit» (ibid., s. 136).

3 Fritzner, Ordbog over det gamle norske Sprog, upptager under åss 
betydelserna: 1) »Aas, tyk Stok, Bjælke: om Stang, som bruges til Skibs 
under Seilads», 2) »Bjergaas, Landhojde». Enligt samma källa betyder 
beitiâss »Aas hvorved man sagte at udspænde den nederste Rand af Seglet 
for naar man Segler op under Vinden desbedre at kunne opfange den i 
Seglet». Att tolkningen av aas i föreliggande stadgande av Bjärköarätten 
är riktig, därför talar att den flensburgska stadsrättens aaz återgives i den 
plattyska texten med ra och i den latinska med »lignum quod dicitur Mast». 
— Schlyter anför visserligen ett par förklaringar av Loccenius och Arnell, 
enligt vilka as skulle vara en fartygsteknisk detalj, men icke desto mindre 
tolkar Schlyter as som ’ås, bergsrygg’ och förklarar uttrycket saa at sea 
ma as a borPi med »om ock fartyget ej hunnit längre, än att man der ännu 
kan se bergåsen på landet (tilläfventyrs menas bergen på Söder-Malm, jfr 
Ase, i ind. nom. propr.)» — BjR, ed. Schlyter, s. 222 (As). Fritzner däremot 
hänvisar i a. a., Åss, till nu behandlade ställe i Bjärköarätten.



313

svenska stadssamhällen. Utom ett ovan nämnt brottstycke av 
Bjärköarätten, som möjligen varit gällande i en södermanländsk 
stad, äga vi dock i behåll blott de nyss omtalade fragmenten 
av en för Söderköping gällande rätt. Ä. Holmbäck anser det 
uppenbart, att »överensstämmelse förefinnes mellan söderkö- 
pingsrätten (som synes varit källa) och Bj.».1 Likheten inskrän
ker sig dock blott till tvenne uttryck »hvatte hyl hattär älla huva» 
och »drikka lipköp» i Söderköpingsrätten (ed. Klemming, ss. 283 
och 284) resp, »lipköpit» och »hyl hwarti hatter æller huwæ» i 
Bjärköarätten (BjR 6, § 2 och 14, § 2). Det fragmentariska 
skick, i vilket vi äga Söderköpingsrätten, tillåter tyvärr inga när
mare jämförelser.1 2

1 Â. Holmbäck, Ätten och arvet, s. 189, not 3.
2 Holmbäcks mening, att Söderköpingsrätten synes vara källa till Bjärk

öarätten i här berörda avseende, förefaller mig vara mindre övertygande. 
Om särskilt >lipköp> se min framställning ovan. — Holmbäck anser vi
dare, att Visby stadslag i vissa fall inverkat på Stockholms rätt (Holmbäck, 
a. a., s. 188, not 1). Även här synes man mig dock böra överväga möjlig
heten av en gemensam källa i allmängiltiga bjärköarättsbestämmelser.

8 VmL, pingmala B. XII, § 3.
4 Se N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter, Sthlm

1917, s. 84 f.
6 Â. Holmbäck, Ätten och arvet, s. 121 f. och s. 189 ff. 6 A. a., s. 189.

Bland källor, som meddela någon upplysning om tillvaron av 
en särskild rätt för stadssamhällen, är även Västmannalagen. 
Det talas där uttryckligen på ett ställe om »pylicom laghom som 
j by nom gangœr^.3 Även i övrigt rör sig Västmannalagen rätt 
mycket om stadens förhållanden — torghandel etc. Beträffande 
den västmanländska staden Arboga har N. Beckman påvisat, att 
där från äldre tid funnits rättssedvänjor, som avvikit från dem, 
som fastställts i den senare, allmänna stadslagen.4

Ä. Holmbäck har påvisat tillvaron av en västmanländsk stads
lag, varav spår finnas å en del håll.5 Sålunda säger han om 
denna nu förlorade stadslag, att »de svaga spår, som givas i 
Magnus Erikssons stadslag, föra tillbaka till Västmanland och 
Dala lagsaga».8 Även Bjärköarätten torde, som här nedan skall 
visas, på någon punkt kunna syfta tillbaka till ett dylikt väst-
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manländskt inflytande — då givetvis från någon västmanländsk 
stad. Med allt skäl synes man mig hava betonat de svenska lik
som de nordiska och utomnordiska stadsrätternas beroende av 
det omgivande landets eller landskapets rätt. Medan man i 
fråga om särskilt de kontinentala stadssamhällena dock kraftigt 
framhållit deras ofta nära förbindelse sinsemellan, rättsligt sett, 
har man beträffande de svenska stadsrätterna alltför mycket 
förbisett det inflytande, som de olika städerna i rättsligt avse
ende kunna ha utövat på varandra oberoende av städernas terri
toriella samhörighet. Så t. ex. synes man mig alltför ensidigt 
ha framhållit Söderköpingsrättens beroende av östgötsk rätt och 
den stockholmska bjärköarättens beroende av uppländsk. På 
sin höjd har man antagit som en möjlighet, att denna stock
holmska rätt återgått till en äldre, i Upplands städer gällande 
bjärköarätt.1 I det föregående har jag sökt påvisa, att vissa ge
mensamma bjärköarättsbestämmelser tidigare varit gällande 
över stora delar av Norden. Med den nationellt-politiska diffe
rentieringen de nordiska länderna emellan har detta rättsliga 
samband givetvis blivit mer eller mindre upplöst, och vi kunna 
nu endast konstatera tillvaron av relikter på olika håll av en 
äldre, tämligen likartad bjärköalagstiftning.

1 A. Schück, Studier, s. 339.
2 BjR 10.
8 VmL, Manhælghis B. XXVI, § 16. (Västmannalagen, ed. Schly- 

ter, s. 163.) — DalaL, Bygninga B., 29 (Schlyter, a. a., s. 36), stadgar 
här: »Ripir man hæsti manz at owilia hans sum æghir elia skyuti. bôti 
prea öra firi pæt han a stighir. oc prea öra firi pæt han af stighir».

Det framhölls nyss, att den stockholmska bjärköarätten kan
ske i någon punkt återgick till västmanländsk rätt. Bjärköa
rätten innehåller nämligen följande stadgande: »Hwilikin man 
annarz bat takær vtan eghændans orlof. böte pre oræ. fore at han 
i stægh. ok pre oræ fore at han or stæg. §. 1. Takær mapær manz 
hæst olowandis. bote pre oræ fore at han vp stegh. ok pre oræ 
fore at han nipær stegh».1 2 Västmannalagen äger en likartad 
bestämmelse: »Taker man bat manz olofandes ællær hæst manz. 
pæt ær pre öra at han stigher a. oc pre öra at han stigher aff» 3 
Att den nygrundade staden Stockholm i tillämpliga delar upp-
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tagit nyss anförda, ganska egenartade stadgande i sin bjärköa- 
rätt efter rättsbestämmelser, som varit gällande i Västmanlands 
eller Dalarnas landsbygd lär väl vara tämligen uteslutet. Där
emot torde en likartad bestämmelse tidigare varit gällande i nå
gon västmanländsk stad, ehuru den blott bevarats i landskaps
lagen. Även här se vi sålunda, att den stockholmska bjärköarät- 
ten innehåller reminiscenser av gamla bjärköarätts- eller stads- 
lagsbestämmelser även utanför uppländskt område.

Möjligen kan även på en annan punkt i den stockholmska 
bjärköarätten spåras ett västmanländskt inflytande. Magnus 
Erikssons stadslag föreskriver nämligen, att legostämmorna skola 
vara två om året, nämligen från påsk till mikaelsmässa och från 
mikaelsmässa till påsk.1 Upplandslagen åter, liksom Söder- 
manna- och Västmannalagarna, vilka båda sistnämnda i mycket 
bygga på den förstnämnda, föreskriva däremot som terminer ti
den från pingstdag till martinsmässa och från martinsmässa till 
pingstdag.1 2 * * Dalalagen däremot uppvisar samma stadgande som 
allmänna stadslagen: den ena legostämman från påsk till vin
ternatt (natten till den 14 oktober), den andra från vinternatt 
till påsk.8 Enligt min mening visar Dalalagen här ett ålderdom
ligare skikt än Västmannalagen, som kanske tidigare haft sam
ma stadgande men senare här påverkats av Upplandslagen. Tro
ligen har detta i Dalalagen bevarade stadgande även funnits i 
västmanländsk stadsrätt och därifrån inkommit i den stock
holmska bjärköarätten. Det återfinnes visserligen icke i Bjärköa
rätten, som för övrigt ej innehåller något om legostämmor. Detta 
hindrar dock icke, att bestämmelsen tillämpats i Stockholm och 
upptagits i den på stockholmska förhållanden i mycket byggande 
allmänna stadslagen. Märklig är i varje fall stadslagens avvi
kelse i denna punkt från de närmast omgivande landskapens rätt.

1 MEStL, Byghninga B. XXI, § 3. — Enligt den sista legostadgan av d. 
23/n 1833, som upphävdes d. */b 1926, var denna bestämmelse ännu for
mellt gällande för Stockholm ehuru med fixerade data, i det tjänsteavtalet 
gällde till den 24 april eller till den 24 oktober.

2 UL, Wipærbo B. XI, § 2; SödL, Bygninga B. XXVI, § 2; VmL, Byg-
ninga B. XI, § 2.

8 DalaL, Bygninga B. 51, pr.
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Den västmanländska stad, varifrån de nu berörda inflytel
serna på den stockholmska bjärköarätten kunna ha gjort sig gäl
lande, har säkerligen i första hand varit biskopsstaden Västerås. 
Redan vid 1100-talets slut måste denna stad sägas vara den mest 
betydande i Mälardalen. Framför allt torde bergshanteringen 
ha mäktigt bidragit till den västmanländska biskopsstadens upp
sving. Det fordom betydande stadssamhället Sigtuna däremot 
har säkerligen vid samma tid befunnit sig i stark nedgång.

Från en biskopsstad härleder sig säkerligen Bjärköarättens 
stadgande om »biscopsins laghbok», vilken i vissa fall var ut
slagsgivande. Det heter nämligen: »Kan swa vara at twe mæn 
kiwæ ok prættæ mellin sin. ok viliæ eig standæ foghætæns öom 
oc rapmannæ dompdom. ok saghpum a almænnigx byæ mot. 
vtæn bepis biscopsins laghbok. oc ænnæn ræt skriwapen fore 
rapmannum sik vp læses. Hwilikin peræ per til riggiæ ganger, 
pa böte foghætanum oc rapmannum half mark».1 Stadgandet 
återgår tydligen till en tid, då systematiska rättsuppteckningar 
saknades och Jurisdiktionen i stadssamhället låg direkt under 
biskopen. I detta sammanhang kan måhända omnämnas den 
funktionär, som i Bjärköarätten bär den egendomliga be
nämningen stupugrevœn. Han omtalas i följande stadgande: 
»Wæ[r]pær piufwær fangin mep stilÖ ok kombær i stupugre- 
wæns hus. ok i stapsins iarn. stupugrewæn a gômæ han ait pær 
til bans rætær giörs. latær han han vndæn rymæ fyr. pa 
giældæ sin hais, for pæs hais. Hwilikin sum kombær til stup- 
unnæ oc sæz pær i. gome pæn at hanum sum hanum sak giwær 
mep stapsins hiælp».1 2 3 Benämningen förekommer icke i all
männa stadslagen — kanske såsom med befattningen varande 
föråldrad — och synes vara tämligen enastående i nordisk rätt. 
Den första sammansättningsleden i ordet ’stupugreven’, stupa, 
betyder straff påle, kåk.8 I liknande betydelse förekommer stupe 
också på lågtyskt och frisiskt område.4 Märkligare är dock den 
senare sammansättningsleden, greve. Som svensk adelstitel 

1 BjR 7.
2 BjR 11, § 6.
3 Bjärköarätten, ed. Schlyter, s. 243 (stupa).
4 E. v. Künssberg, Rechtssprachgeographie, s. 33.
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existerade benämningen icke under Sveriges medeltid, och den 
måste sålunda vara ett lån utifrån. På tysk botten förekom 
grevetiteln på funktionärer av även anspråkslösare ställning, 
exempelvis Waldgraf, Holzgraf, Dorfgraf, Zentgraf etc.1 Viktigare 
var dock förekomsten av borggreveämbetet i de tyska biskops
städerna, där greven å biskopens vägnar handhade rättskip
ningen.1 2 Som E. Rütimeyer framhåller, var fogden i biskops
städerna vid Rhen greve, så i Basel, Strassburg, Speyer, Worms, 
Mainz och Köln.3 Denne grevlige fogde var en biskoplig ämbets
man.4 * Under sig hade han vid sin ämbetsutövning en eller flera 
befattningshavare. En sådan var i Worms den » comes oder 
Greve, der die blutigen Strafen vollzog und die Verhaftungen 
vornahm».0 Även biskopen i den gamla frisiska biskopsstaden 
Utrecht hade en borggreve, som å biskopens vägnar deltog i 
rättskipningen.6

1 Se Schröder-Künssberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, ss. 
459 och 658.

2 Ett grundläggande arbete är här S. Rietschel, Das Burggrafenamt und 
die hohe Gerichtsbarkeit in den deutschen Bischofsstädten während des 
früheren Mittelalters, Lpz 1905.

3 E. Rütimeyer, Stadtherr und Stadtbürgerschaft in den rheinischen 
Bischofsstädten, Diss., Stuttgart 1928, ss. 149, 152, 160, 165, 173, 177 och 
178 samt passim.

4 E. Rütimeyer, a. a., s. 148: »So sehen wir zu Beginn unserer Periode 
in allen Bischofsstädten die hohe Gerichtsbarkeit als bischöfliches Lehen 
in den Händen eines Vogtes aus edelfreiem Geschlecht».

8 Ibid., s. 168. — Under borggreven i Köln hörde en Untergraf (»comes, 
Greve») — ibid., s. 179.

e K. Hegel, Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittelalter, 
H, s. 293.

Bjärköarättens stupugrewœ synes mig slående erinra om nyss
nämnda underordnade »comes» eller »greve» i Worms. Den 
möjligheten förefaller mig ganska stor, att nämnda »greve»- 
institution lånats till Sverige från västtyskt område, naturligast 
då från en biskoplig stad, och tagits upp i en svensk biskopsstad. 
Med institutionen har då även följt titeln. Givetvis har befatt
ningen under det dåvarande svenska stadsväsendets mera primi
tiva förhållanden förenklats och modifierats. Denne »greve» har 
då troligen ursprungligen varit biskopens fogde i vissa svenska
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(uppsvenska?) biskopsstäder. Att en biskoplig stadsfogde exi
sterat synes mig klart efter A. Schücks påpekande, att av de 
tvenne fogdarna i Strängnäs den ene tydligen varit biskopens.1 
Schück anför härvid det kungliga brev av år 1358, som bekräf
tar Strängnäs’ domkyrkas gamla rättighet att uppbära hälften 
av tomtgälden i Strängnäs och hälften av de sakören, som föllo 
inom denna stad.1 2 3 * * *

1 A. Schuck, Studier, s. 324.
2 L. c.
3 Den omständigheten exempelvis, att den s. k. Åkarpslagen av år 1899

utgör ett tillägg till vissa straffbestämmelser i Strafflagen, kan ju icke i en
framtida forskning motivera antagandet, att nu gällande Strafflag skulle
härröra just från detta år eller tiden däromkring.

Av nu förebragta utredning, som givetvis icke gör anspråk på 
någon som helst fullständighet, torde dock framgå, att vi i fråga 
om Bjärköarätten hava att räkna med rättsbestämmelser av 
varierande — ibland säkerligen hög — ålder och av olika ur
sprung. Det torde vara tydligt, att åtskilligt i denna rätt pekar 
tillbaka till en tid, som ligger långt före stadssamhället Stock
holms uppkomst. Men i så fall torde det också vara oegentligt 
att påstå, att Bjärköarätten, även i den form, vari den nii före
ligger, avfattats uteslutande med tanke på Stockholm, till på kö
pet så sent som omkring år 1300. Förekomsten av en rådsinsti- 
tution, vartill jag nedan återkommer, vilken för övrigt i lagtexten 
verkar rätt löst infogad, torde icke utgöra något hinder för an
tagandet av en högre ålder för rätten i allmänhet. Här kan det 
ju liksom i andra fall mycket väl vara fråga blott om modernare 
tillägg till en äldre text.8

Den meningen torde sålunda ha stor sannolikhet för sig, att 
man vid grundläggningen omkring 1200-talets mitt av stadssam
hället Stockholm helt naturligt i stor utsträckning tillämpat de 
rättsbestämmelser, som varit gällande i andra städer och kanske 
särskilt i Mälardalens förnämsta stad Västerås. Då allt talar för 
att staden Stockholm grundlagts målmedvetet som en efterbild 
av de kontinentala stadsanläggningarna, har en viktig uppgift 
från början säkerligen varit att reglera den nya stadens judiciella 
ställning. Jämte de gamla bjärköarättsbestämmelser av mera 
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allmängiltigt slag, till vilka man anknutit, har säkerligen den nya 
stadens förhållanden i olika avseenden mera individuellt ordnats 
genom kungliga privilegier och påbud, varför man icke ai 
Bjärköarättens tystnad på en eller annan viktigare punkt, exem
pelvis i fråga om närmare detaljer rörande stadsstyrelsen, får 
låta förleda sig till förhastade slutsatser.1

Om sålunda staden Stockholm, som ytterst sannolikt är, från Stockholms 
början haft en egen rätt, har detta säkerligen medfört vissa bjSrkßarStt 
komplikationer i stadens förhållande till det omgivande rättsom- ocA rodÄ" 
rådet. Som jag förut sökt visa, har detta område tidigast legat rStten- 
i Roden eller Attundalands Rod. I utkanten av detta område låg 
Stockholm och avklippte samtidigt > Saltsjöroden» från »Mälar- 
roden», i det staden låg som en barriär över Mälarinloppet och 
verkligen utgjorde ett >lås> för hela Mälardalen. Det hastigt 
uppblomstrande näringslivet i den nygrundade staden drog till 
sig en trafik från när och fjärran, som måste inverka även på 
stadssamhällets närmare och fjärmare omgivningar. Bjärköa- 
rätten föreskrev ju uttryckligen, att stadens rätt var gällande

1 Man har ibland förvånat sig över Bjärköarättens torftighet och den 
osystematiska arten av dess rättsuppteckningar. Detta kunde givetvis bäst 
förklaras med en hänvisning till de i denna stadslag upptagna bjärköarätts- 
bestämmelsernas ålderdomlighet. Emellertid är Bjärköarätten i detta fall 
icke ensamstående. Åtskilliga främmande paralleller skulle kunna påvisas. 
A. Schück säger med rätta: >1 jämförelse med Magnus Erikssons stadslag 
och med Visby stadslag är Bjärköarätten (liksom Söderköpingsrätten) myc
ket kortfattad och osystematiskt sammanställd. Men jämför man Bjärköa
rätten med de på 1200-talet avfattade danska stadslagarna, t. ex. Slesvigs 
(från omkr. 1200), Roskildes (1268) och Ribes (1269), finner man, att samma 
omdöme kan fällas om dessa. De äro blott osystematiskt av stadens myn
digheter verkställda uppteckningar av vissa i staden gällande rättsbestäm
melser» (A. Schück, Studier, s. 336). Detsamma kan sägas om en rad av de 
äldre tyska stadsrätterna (se F. Keutgen, Urkunden zur Städtischen Ver
fassungsgeschichte, Berlin 1899). Om de tyska stadsrätternas successiva 
utbildning samt konungens eller stadsherrens privilegieförläningar till 
stadssamhällena se även Schröder-Künssberg, Lehrbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte, s. 739 ff. Då man ibland framhållit Bjärköarättens ka
raktär av övervägande en samling politibestämmelser, kan även här hän
visas till nämnda källa (s. 740): »Namentlich kam der weite, später für 
Reichs- und Landesgesetzgebung so bedeutsame Begriff der Polizeiord
nungen zuerst in den Städten zur Ausbildung».
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ända till Kungshamn vid Skurusundet, som utgjorde Stockholms 
jurisdiktionsgräns i öster, och på den söder om staden liggande 
Äsön. Även det närmast norr om Stadsholmen liggande landom
rådet, Norrmalm, låg åtminstone i visst straffrättsligt avseende 
under stadens rätt enligt följande bestämmelse i Bjärköarätten: 
»Hwilikin mapær sum rôwær a nyrri malmi, ællær sypræ. 
warpær laghlikæ til wnnin mep sex mannæ vitnum. han hawær 
fore giort halsinum. æller XL. markum».1 Då Norrmalm icke 
nämnes samtidigt med Äsön i det föregående stadgandet i 
Bjärköarätten rörande stadens jurisdiktionsområde, förklaras 
detta bäst därigenom, att Äsön såsom stadens egen mark intog 
en annan ställning till staden än Norrmalm, som stod i ett nära 
beroende av konungen, vilken dels själv var markägare här och 
dels bortgivit stora delar av området till klarissinnomas kloster
anläggning, varvid bebyggarna på klostrets mark skulle åtnjuta 
samma rätt (»jus») som stadens borgare inom murarna (»infra 
muros»).2

Det vid Mälarinloppet tillsmalnande Rodenområdet, som 
sträckte sig i öst-västlig riktning över holmarna i Strömmen in i 
Mälaren och som med sin rodarätt bildade ett särskilt rättsom
råde, korsades nu vid detta inlopp i nord-sydlig riktning av det 
stockholmska stadssamhällets marker, vilka utgjorde en själv
ständig rättskrets. Denna omständighet måste bli av en genom
gripande betydelse för karaktären av Rodenområdet. Som jag 
ovan framhållit, har Rodens territoriella gestaltning redan ti
digare börjat undergå en förvittringsprocess, som säkerligen på
skyndats genom tillkomsten av stadssamhället Stockholm och 
därmed av ett nytt rättsområde.8 Av helt naturliga skäl måste 
»Mälarroden» såsom genom den stockholmska barriären helt av
skuret från den yttre Roden hava underkastats de största för
ändringarna.

Troligen har under 1200-talets senare hälft rodarätten befun
nit sig i full upplösning vad Roden i Mälaren beträffar och sjö
området vunnit anknytning till landslagen. En reminiscens 
härav ha vi säkerligen i följande stadgande i Väistmannalagen, 
vilket förut i annat sammanhang anförts: »Hwat som bryz utan

1 BjR 39, pr. 2 Se ovan s. 307. 3 Se ovan s. 292.
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stocholm. ær pæth hog ællær drap, ællær pyffte. læggær han pæt 
aff. oc sæter wip styre man. oc stamboa. oc asæta alla, ware 
sæt oc oquald pan tip han hem combær. sæter han æi wip pem. 
pa böte henna, pær han bos fore, æftær lanzlaghom. Ær pa inné 
conungs rætær. oc fyr æi».1 Det förefaller ganska uppenbart, att 
Stockholm som gränsbildande moment i denna bestämmelse är 
ett senare inskott i ett gammalt, säkerligen från rodarätten här
rörande stadgande, vilket sedermera moderniserats. I bestäm
melsen heter det, att om den skyldige under sjöfärden icke in
gått förlikning med sina skeppskamrater, straffas han vid hem
komsten efter landslagen. Att man anser sig böra uttryckligen 
nämna landslagen, torde säkerligen bero på att i stället för 
landslagen rodarätten här tidigare tillämpats. Stadgandet avser 
vidare blott sjöfärder bortom Stockholm. Under sjöfärd i Mä
laren till Stockholm har tydligen landslagen utan vidare ansetts 
vara gällande. Tidigare har säkerligen även här rodarätten varit 
rådande, ehuru staden Stockholms tillkomst medfört en genom
gripande förändring av de rättsliga förhållandena.

1 VmL, Manhælghis B. XXV, § 4.
2 I stadens tankebok förekommer under den 29 oktober 1487 följande 

anteckning: »Mandagen nest epter Symonis et Jwde forbödz skypper Pey- 
ter fan Erffueten, ath han jngenstadz schal löpe utan hijt for bryggien, 
epter »han jnkomen är pa stadzsens ströma i Dywrahaffn» (Tb II, s. 
230). Uttrycket stadzsens ströma är ganska egendomligt men torde ej böra 
tagas alltför bokstavligt. Säkerligen lär det ej syfta på något stadens ju
risdiktionsområde härstädes. Som även av sammanhanget framgår, före
ligger väl här närmast, ett uttryck för stadens monopolistiskt-ekonomiska 
politik och fruktan för olaga handel i skärgårdarna. »Stadzsens ströma» 
torde väl därför snarast böra återges ungefärligen med ’de till staden fö
rande vanliga farlederna’. — I detta sammanhang må, om ock blott i för- 
21 G. Bolin

Har tillkomsten av det med egen rätt och rättskipning begå
vade stadssamhället Stockholm medfört, att rodarätten praktiskt 
taget upphört att gälla i Mälaren, har stadens ställning i detta 
fall även till den yttre Roden givetvis komplicerats. Bidragande 
härtill ha väl främst varit den livliga handelstrafiken genom 
skärgården och stadens relativt utsträckta jurisdiktionsområde.1 2 
Den sistnämnda omständigheten medförde, att rodarättens gil
tighet upphörde även inom ett område, som låg strax utanför det 
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egentliga Mälarinloppet, sedan samma rätt redan upphört att 
vara gällande »innanför» Stockholm — i Mälaren. Säkerligen 
hava förhållandena här så tillspetsats, att de förorsakat en re
formering av de omgivande folklandens rätt i viktiga avseenden.

Det är mot denna bakgrund, man synes mig böra betrakta 
den omarbetning av de tre uppländska folklandens rätt, vilken 
resulterade i tillkomsten av den för dessa land gemensamma 
Upplandslagen, som erhöll kunglig stadfästelse den 2 januari

bigående, anföras de i Magnus Erikssons stadslag förekommande ortnam
nen Aspasund och Korshamn, vilka där nämnas som stadens jurisdiktions* 
gränser, dock tydligen blott i fråga om själva seglationen till och från 
Stockholm. De äro sålunda ej att beteckna som uttryck för ett territoriellt 
jurisdiktionsområde. Vilka orter, som namnen åsyfta, är ytterst dunkelt. 
Schlyter (MEStL, s. 485, Aspasund) hänvisar i fråga om Aspasund till Häl
singelagen och sin förklaring där av detta ortnamn (Hälsingelagen, ed. 
Schlyter, s. 192, Aspa sund). Han synes anse, att både Aspasund och Kors
hamn ligga ej långt från Dalarö, helt nära varandra. Schlyters åsikt före
faller mig dock tvivelaktig. Ortnamnet Aspasund förekommer i Hälsinge
lagens konungabalk i samband med vissa bestämmelser om ledungen i föl
jande stadga: »Ganger lepunger ifwr haff, seller utt wm aspa sund pa wæri 
saklösir wm lepungxlamar» (HL, Konungx B. VII). Aspasund är här tyd
ligen en viktig gräns i bestämmelsen. En ledungsfärd bortom denna gräns 
räknas synbarligen liktydig med en ledungsfärd över havet. I den till den 
s. k. kung Valdemars jordebok vidfogade seglingsbeskrivningen från 1200- 
talets senare hälft, vilken ovan omtalats (s. 61), förekommer bland en 
mängd ortnamn utefter segellederna blott en enda gång namnet Aspasund 
betecknande ett sund på gränsområdet mellan Ålands- och Åbolandsskär- 
gårdarna. Beskrivningen omnämner där trenne öar, den ena vid namn 
Aspö. Johan Månssons »sjöboki av år 1644 omnämner detta Aspö sk- 
lunda: »Ifrån Ingolskiäret een södost en halff mijl är een öö som kallas 
Aspön, hwar vppå boo någre Bönder, Wästerst in widh sielfwa öhn är een 
lijthen Hampn för små Skip» (Een siö-book, som innehåller om siöfarten 
i Ostersiön aff Johan Månsson Stockholm 1644, utg. H. Richter, 
Lund 1925—28, s. 13). Troligen är det detta Aspasund, som åsyftas i 
Hälsingelagen. En färd bortom denna, ytterst i havsbandet liggande lokali
tet, förde vidare inåt den finska skärgården österut, varifrån man lätt utmed 
öbryggan över Finska viken kunde komma över till Estland. Därmed var 
man »ifwr haff» eller på andra sidan Östersjön. Det förefaller mig ej ute
slutet, att även Stadslagen åsyftar samma lokalitet. Emellertid är denna 
fråga synnerligen dunkel, och jag hoppas vid annat tillfälle få återkomma 
till densamma.
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1296. Givetvis har rodarätten visat sig vara mera seglivad i den 
yttre Roden, utanför Stockholm. En yttring härav framträder 
tydligt i följande stadgande i Upplandslagen: »Hopin liggær .j. 
lanzlaghum. aldær pæn owæn stokholm ær. utæn .j. pæssum 
malum, um wæpningær hwar man porff wæpiæ til syn. ok san- 
nind. til priggiæ markæ wæpning. pa skal undir ett pinglagh 
wæpiæ. Nu will æi pæn delir litæ at pinglax syn. pa a han wald 
wæpiæ sinum sæx markum undir tu pinglagh. Nu sæmbær æi 
æn pem a. pa wæpi undir sæx skiplagh sinum tiu markum» pön 
sæx skiplagh aghu pæt synæ ok seæ hwat sannæst ær. um pæt 
mal. æi ma pær höghri wæpning a komæ. pæt ær gilt, pe 
sæx skiplagh seæ ok synæ. hwar sik will um pæssæ wæp
ning undir kunung ællr hærtughæ dom fôræ. pæt ma han 
mæp wæpning gioræ».1 Undantagsvis fick Roden sålunda be
hålla några stadganden från den gamla rodarätten, såsom att i 
visst fall få vädja till kommgen eller hertigen. I den sistnämnde 
ha vi givetvis att se jarlen i en äldre tids rodarättsbestämmel- 
ser.1 2 I övrigt har rodarätten nu upphört att vara gällande även 
i den yttre Roden, och man inskärper därför, att också detta 
område lyder under landslagen. Då ett liknande stadgande icke 
förekommer beträffande den inre Roden, väster om Stockholm, 
är anledningen härtill säkerligen den, att det ansetts onödigt, 
då detta Rodenområde långt före år 1296 kommit under 
landslag.

1 ÜL, pingmalæ B. XIII.
2 Den bland Rodens utskylder ingående tinglaman (UL, Kunungx B. 

XI, pr.) har säkerligen, då de tre folklandens rätt sammansmältes till Upp
landslagen och rodarätten upphörde att gälla samt även den yttre Roden 
lades under landslag, blivit Roden beviljad som en kompensation för den 
indragna rodarätten och för upphörandet av tingssammankomsterna i Ro
den, alldenstund skärgårdsborna självfallet hade det svårt att infinna sig 
till hundarenas ofta avlägsna tingsplatser (om en motsatt mening se S. 
Tunberg, Till Svearikets äldsta historia, i: Fomvännen 1920, s. 162, 
not 2).

Ingressen i nu anförda stadgande talar om »Ropin... aldær 
pæn owæn stokholm ær». Uttrycket kan jämföras med ett lik
nande i Upplandslagens kungliga confirmatio, där det stadgas, 
att de »ær byggiæ j. nyrræ ropin. Iitin at pöm samu laghum. 
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utæn ail genmæli».1 Man har ibland tolkat detta Norra Roden 
som motsättning mot ett visserligen ej språkligt belagt Södra 
Roden, vilket då skulle ha omfattat Götalands kusttrakter. 
Tolkningsförslaget synes mig emellertid vara mindre övertygande. 
I belysning av vad ovan anförts rörande den historiska bak
grunden till den gemensamma Upplandslagens tillkomst, måste 
nyssnämnda Rodenbegrepp säkerligen böra anknytas direkt till 
Stockholm och förklaras topografiskt ut från denna lokalitet. 
»Ropin... owœn stokholm» är givetvis identiskt med »nyrrœ 
topin». Här kan också hänvisas till ovan förebragta utredning 
rörande det stadgande i Västmannalagen, som talar om brott 
»utan stocholm».

1 UL, ed. Schlyter, ss. 5—6.

’Norra Roden’ eller ’Roden ovan Stockholm’ står säkerligen i 
motsättning till ett underförstått ’Västra Roden’ eller ’Roden 
innan Stockholm’. Man kunde också uttrycka det så, att en 
topografisk motsättning fanns mellan ett ’Saltsjöroden’ och ett 
'Mälarroden’. Då Roden vidtog omedelbart norr om och vid 
Stockholm med Solnö skiplagh, Danarö skiplagh etc. och vidare 
norrut utmed Upplands kusttrakter ända till Gästrikland, var 
uttrycket »Nyrræ ropin» eller »Ropin... owæn stokholm» utan 
vidare klart för dåtiden. Givetvis hade man då också ett tydligt 
minne av Rodens fortsättning innanför Stockholm — in i Mäla
ren och väster om den barriär, som Stockholm nu bildade vid 
Mälarinloppet.

Ägokaraktären Som jag förut nämnt, föreligga för tiden omkring år 1250 
ao markområ- euer strax därefter inga som helst dokumentariska belägg för 

Z07-ägokaraktären av den mark, där stadssamhället Stockholm 
grundade

stadssamhäiiet.^^^^3* Först från 1270- och 1280-talen finnas vissa akt
stycken bevarade, vilka i någon mån belysa ägoförhållandena 
inom delar av området vid Stockholm. Endast med stor försik
tighet kunna dessa dokument utnyttjas för utrönande av förhål
landena omkring år 1250.

Av fundamental betydelse måste den omständigheten anses 
vara, att staden Stockholm, såsom jag förut sökt påvisa, upp
stått inom Roden, som låg omedelbart under konunga- och jarl- 
makten. Jag har också framhållit, att inpå Stockholm funnits 
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ett domänkomplex inom jarldömet: Ärsta. Möjligen har ytter
ligare något dylikt komplex legat i Stockholmstrakten. Det före
faller antagligt, att Ärstakomplexet sträckt sig in på Äsön — 
till vilken omfattning är ovisst. Likaledes synas, som förut 
nämnts, ett par byar tidigare ha förekommit på Äsön. Äganderätts
förhållandena här äro sålunda oklara, och markfördelningen på 
ön är helt okänd. Emellertid finna vi sedermera Äsön uttryck
ligen nämnd som Stockholms stads.mark — första gången i 
Magnus Erikssons stadslag, d. v. s. före år 1350.1 Sigtunadomini- 
kanernas ovan diskuterade klagoskrivelse av år 1305 anger ut
tryckligen åtminstone tranbodsområdet vid Stockholm, tydligen 
å främre delen av Äsön, såsom »staden Stockholms tillägor och 
tillhörigheter, utgörande liksom en del av sagda stad».1 2 3 Redan 
år 1288 har säkerligen åtminstone denna del av Äsön, det ti
digaste Södermalmsområdet, ansetts höra till Stockholms stads 
område att döma av biskop Änunds protestskrivelse av sam
ma år.8 Då Bjärköarätten, vars rättsbestämmelser säkerligen 
mestadels tillkommit före Upplandslagens stadsfästelse år 1296 (i 
flera fall troligen långt före denna tidpunkt), bestämt anger Äsön 
som lydande under stadens rätt, har denna rättsexpansion sä
kerligen grundats på just det förhållandet, att Äsöns mark hörde 
under staden.

1 MEStL, Radzstuffw B. XII, § 1 (»aasöne som stokholms mark ær>:, jfr 
ibid., § 2: »Sama lagh haffwi alle andre stædhi inrikes innan sin stadz 
mark»).

2 SD 1475: »t aber ne in quibus foca mendicatur, adiacent et pertinent 
ville stokholmensi, et quasi eiusdem ville pars sunt».

3 Se ovan ss. 272—273.
4 SD 971 och 972. Sistnämnda urkund är odaterad men säkerligen ut

färdad vid samma tid som den förstnämnda.

När emellertid konung Magnus Ladulås den 14 augusti 1288 
till franciskan- och klarissinnklostren i Stockholm donerar en 
tomt — area — på Södermalm (»sÿndræ malm», resp. »Syndra- 
malm»)4 *, kan det diskuteras, på vad sätt han förfogat över 
denna tomt. Även om Äsön genom exempelvis en donation av 
konungamakten lagts under staden Stockholm, kunna därvid gi
vetvis undantagits vissa områden med full äganderätt. Sålunda 
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måste de förut nämnda, redan vid 1200-talets slut tydligen ut
döende, byarna på Äsön varit tillförsäkrade visst markområde. 
På samma sätt kan konung Magnus med ursprunglig äganderätt 
— härrörande från Ärstakomplexet? — hava förfogat över något 
område på Äsön. Den möjligheten förefinnes ju också, att ko
nungen, liksom fallet var på Norrmalm i fråga om flera kloster
donationer, genom köp eller byte förvärvat en tomt på Äsön. 
Slutligen kan konungen, om det här gällde allmänningsjord, hava 
begagnat sig av sin kungliga dispositionsrätt i detta fall.1 Kanske 
även att konungamakten sedan gammalt, när det gällde Roden, 
haft en alldeles särskild förfoganderätt över dess territorium och 
speciellt över den egentliga skärgårdens öar och holmar.

1 Jfr K. G. Westman, Svenska rådets historia, s. 13, not 1, och s. 89, not 2.
2 SD 757.
3 SD 971 och 972. I sistnämnda urkund har diplomatariet de felaktiga 

formerna yfrahymungi och ytrœhymungi — se S. Olsson Nordberg,
Några svenska namnformer från 1200-talet, ss. 168—169, i: Namn och Bygd
1926.

* Diplomatariet har här felaktigt Skaeparedmœ — se S. Olsson Nord
berg, a. a., s. 168. — Svea Sandö har säkerligen sitt namn i motsättning
mot den ännu i dag så kallade Gotska Sandön.

Det är i alla händelser av intresse att konstatera, hurusom ko
nung] Magnus Ladulås genom flera donationer bortskänker en rad 
öar eller holmar alltifrån Stockholm ända ut till den yttersta skär
gården: år 1282 till stockholmsborgaren Tideman Fris »insulam 
dictam Harxo»1 2 3, d. v. s. västra delen av Värmdö vid Skurusundet, 
samt den 14 augusti 1288 -till franciskanklostret i Stockholm »in
sulas Yrmingi & Rothmo» och, väl samma dag, till Klara kloster 
»insulis quæ yfræhyrmingi & ytræhyrmingi appellantur & in
sulam Rodma».8 Med ’Yrmingi’ eller ’Hyrmingi’ avses det öster 
om Harxo belägna Ormingelandet på Värmdö, i den sistnämnda 
urkunden omnämnt som uppdelat i övre och Yttre Orminge. 
’Rothmo’ eller ’Rodma’ är det nuvarande Runmarö mellan Fågel- 
brolandet och Sandhamn. I donationsbrevet till Klara kloster 
uppräknas dessutom de till ön Rodma hörande öarna »Skar- 
parodmæ Rysthæ, Windasho Swea Sandho & Limho cum ceteris 
insulis circumiacentibus» — med andra ord ett stort skärgårds
område.4 * * * Av de nämnda öarna kunna med säkerhet identifieras 
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blott tre i de nuvarande Skarp Runmarö, Vindalsö och Sandö, på 
vilken sistnämnda ö lotsplatsen Sandhamn är belägen. I en dona
tion till Klaraklostret den 10 juli 1289 ger konung Magnus klostret 
som tillägg ön »Ekno», då den jämte övriga öar hörde till Rothmo?

En kort tid därefter, den 11 september 1288, erhöll klostret äv 
konungen dessutom alla de holmar, som lågo mellan hospitals- 
tomten på Norrmalm och Valmundsön — nuvarande Djurgårds- 
ön — utanför Norrbro, d. v. s. tydligtvis de holmar, som senare 
kallats Blasieholmen (med den däri ingående lilla. Kyrkholmen), 
Skeppsholmen och Kastellholmen.1 2

1 SD 1001. — Under Eknö byalag ligger ännu i våra dagar den nyss
nämnda Sandön.

2 SD 975: >Item omnes insulas que iacént inter predictum locum hospita
lis, & walmundzo extra pontem aquilonarem».

8 SD 921: »Notum esse cupimus presentibus & futuris, nos dedisse & 
assignasse locö & insule fratrum minorum Stokholm totum fundum aque 
iacentis inter ciuitatem & insulam supradictam».

Beträffande de holmar, som bilda det stockholmska stadssam
hällets äldsta kärna, Stadsholmen, Riddarholmen och Helgeands
holmen, föreligga inga urkunder, som kunna belysa dessa holmars 
ursprungliga ägokaraktär. Den 7 oktober 1286 skänkte konung 
Magnus Ladulås till franciskanemas »plats och holme» hela det 
mellan denna holme och staden liggande vattenområdet, fundum 
aque*  Det sistnämnda uttrycket är rätt egendomligt, då ’fundus*  
i medeltidslatinet betecknade ’tomt’ och uttrycket sålunda egent
ligen skulle översättas med vattentomten. Då av donationsbrevet 
framgår, att konungen överlämnade hela detta vattenområde ver
baliter icke till munkarna eller klosterstiftelsen utan till deras 
»plats och holme», följer därav, att konungen ansåg sig böra 
understryka, att hela vattenområdet vore att anse som en tillhö
righet till denna plats, ehuru klosteranläggningen, som brevet ut
visar, endast upptog en del av holmen. I övrigt framgår emeller
tid av urkunden intet om de berörda områdenas ursprungliga 
ägokaraktär, utan endast att konungen — kanske endast genom 
kunglig maktbefogenhet och som stadssamhällets högste herre — 
ansett sig kunna förbjuda vidare bebyggelse från Stadsholmens 
sida in på vattnet liksom bebyggelsen på Gråmunkeholmen utan
för klosterområdet, såvida icke provincialministern i senare fal
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let gav sin tillåtelse därtill. Beträffande åter Helgeandsholmen 
fridlyste ärkebiskopen den 28 juli 1320 en tomt därstädes öster 
om Norrbro, vilken tomt hertig Valdemar donerat till de fattigas 
underhåll.1 Då arten av Valdemars besittningsrätt till tomten är 
okänd, framgår ej heller här holmens ursprungliga ägoförhål
landen.

1 SD 2247. Härtill kan läggas, att konung Magnus Eriksson den 25 no
vember 1334 donerade till ärkebiskopen en tomt på nordvästra delen av 
holmen (SD 3094).

2 SD 634. — Jfr ovan s. 253.
8 SD 913: »area tota cymiterio dumtaxat excepto in qua situm quandoque 

fuerat scenodochium Leprosorum stokholmis».
4 Leprahospitalen, som oftast anlades i städernas omgivningar, grundades

i Tyskland framför allt på 1200-talet; denna form av hospitalsväsen gynna
des särskilt av kyrkan och borgerskapet — se S. Reicke, Das deutsche
Spital und sein Recht im Mittelalter, I, Stuttgart 1932, ss. 315, 317. — 
Magnus Johansson tillhörde den med Folkungaätten befryndade förnämliga 
släkten Ängel, som ägde starka kyrkliga intressen.

8 SD 922: »totum fundum et territorium Hospitalis quondam leprosorum 
apud Stokholm».

Några urkunder från konung Magnus Ladulås*  tid, mestadels 
från 1280-talet, belysa i någon mån ägokaraktären åtminstone 
vid denna tid av vissa delar av Norrmalm och stadens närmare 
omgivning i norr över huvud. Äldst är en urkund, utfärdad av 
konung Magnus den 2 januari 1278, enligt vilken konungen till 
ärkebiskopen överlämnar hospitalen i Stockholm och Sigtuna med 
samtycke av herr Magnus Johansson och andra, vilka såsom grun
dare ägde patronatsrätt till dem.1 2 * Om markförhållandena säges 
här ingenting. Till själva hospitalet i Stockholm har i alla hän
delser hört ett visst markområde, ty den 22 maj 1286 erhöll 
konungen åter i byte av ärkebiskopen bl. a. »hela den tomt, 
kyrkogården undantagen, där förr hospitalet i Stockholm legat.8 
Om konungen ägt ifrågavarande område med ursprunglig ägande
rätt eller om han förvärvat det av herr Magnus Johansson eller 
någon annan storman är ovisst.4 * * * En kort tid därefter, den 7 
oktober 1286, donerade konungen det forna hospitalets hela tomt 
och markområde till Klaraklostret.8

överhuvud taget är det just i samband med konungens stora 
donationer på 1280-talet till det nyupprättade Klara kloster, som 
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vi erfara något om ägoförhållandena på Norrmalm.1 I vissa fall 
har konungen utan vidare disponerat över marken, okänt på vad 
grund; i andra fall har han genom köp eller byte av någon 
storman förvärvat mark i denna trakt, vilken han sedan överläm
nat till klosteranläggningen. Viktiga äro här framför allt tvenne 
donationsbrev av den 7 oktober 1286 och den 11 september 1288. 
I det förra, här nyss berört, skänkte konungen till klostret den 
förut omtalade forna hospitalstomten, som han tillbytt sig av 
ärkebiskopen, jämte den kungliga trädgården och »det berg, som 
kallas Malm», d. v. s. det senare s. k. Brunkeberg, samt hela 
området väster om detta berg till sjöstranden i väster.1 2 Detta var 
områdets utsträckning i öster-väster. Från stranden i söder 
sträckte det sig vidare i norr till de berg, som tillhörde allmän- 
ningen och lågo närmast i norr.3 Med dessa berg åsyftas tyd- 
ligtvis höjdsträckningarna upp till den nuvarande Vasastaden, 
begränsade mot söder ungefärligen av en linje, betecknad av 
nuvarande Barnhusgatan och Adolf Fredriks kyrkogata.4 Den 
här nämnda allmänningen har möjligen tillhört Solna skeppslag 
eller socken. Att staden här haft en allmänning torde vara ute
slutet. Inga som helst spår av en dylik finnas i källorna, medan 
allt vittnar om att stadsinvånama söder om Stadsholmen, på 
Äsön, hade sin allmänningsmark. Möjligen har konungen vid 
dessa stora markdonationer till Klara kloster disponerat över en 
del på Norrmalm liggande allmänningsjord. I samma donations
brev förordnade konung Magnus, att allmänningsvägen, som från 
Stockholm ledde till östra Aros (Uppsala) och gick genom det 
till klosteranläggningen donerade området, skulle dragas norr 

1 Om klostrets grundläggningstid se N. St af, S. Klara kyrka, I, För- 
samlingshistoria, Sthlm 1927, s. 11 (i: Sveriges kyrkor. Stockholms kyr
kor, VI).

2 SD 922: »vna cum orto nostro ibidem, & monte, qui dicitur Malm, ac 
toto terre spacio ad occidentem dicti, Malm, usque ad litus stagni versus oc- 
cidentem».

8 Ibid.: »a littore meridiano usque ad juga moncium communitati atti- 
nencia. que sunt e proximo versus aquilonem». ’Jugum’ i denna betydelse 
egentligen ’bergsrygg’, ’ås*.

4 En av dessa höjdsträckningar, i nuv. Drottninggatan, bär fortfarande 
ett särskilt namn, Kungsbacken.
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om detta nära allmänningsbergen och till andra sidan nämnda 
»Malm» samt förenas med den väg, som österifrån förde till 
staden, d. v. s. den senare s. k. Roslagsvägen.1 Syftet var själv
fallet att låta klostret vara i ostörd besittning av sitt markområde.

1 SD 922: »volentes, vt via communis que vergit de Stokholm versus ostre 
aros, & nunc per dictum spacium dirigitur, ponatur ad aquilonem ipsius 
spacij, iuxta montana predicta per transversum sepedicti Malm, ad viam 
que ab oriente ipsius ducit ad ciuitatem».

2 SD 975.
3 Namnet SnutastaPum uppträder redan på en runristning vid Hiller*

sjö på Svartsjölandet — se O. v. Friesen, Bynamn på de uppländska run
stenarna, ss. 90—91, i: Namn och Bygd 1930. På Ekonomiska kartan av 
år 1856 skrives namnet Snottsta. — Tidigare hade det i konung Magnus’ 
testamente den 22 februari 1285 donerats till stockholmsfranciskanerna (SD 
802: »curiam nostram snwtærstad»). I denna del fullföljes dock icke dona
tionen till Klaraklostret, ty vid konungens död befanns Snytersta pantsatt
till herr Henrik Glysing i Stockholm för en dennes penningförsträckning till
konungen, varför klostret måste lösa egendomen (SD 1131 och 1132; egen
domens namn där resp. Snytarstad och Snytœrstad).

* Boltofta, senare Bolstomta, ägde under skiftande karaktär bestånd in 
i nyare tiden, då det, före år 1631, uppgick i säteriet Karlberg vid Stock
holm — se J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden.

Framför allt viktigt är konung Magnus’ stora donationsbrev 
till Klara kloster den 11 september 1288.1 2 3 Det utgör en bekräf
telse på tidigare gjorda donationer, vartill läggas nya, dels av 
mark i närheten av Norrmalmsområdet, dels av gårdar och mark 
på längre avstånd från Stockholm. I flera fall anges konungens 
åtkomst av de donerade markområdena. När detta icke sker, 
torde man kunna gå ut från att konungen ägt dem med ur
sprunglig äganderätt eller att hans förvärv låg längre tillbaka i 
tiden och därför icke angavs. I det kungliga brevet nämnes först 
bland donationerna »Snÿterstæ cum colonijs in wikbÿ & Ekibÿ ibi 
adiacentibus», som konungen förvärvat av herr Karl Esbjörns- 
son. Ortnamnen avse de nuvarnade Snåttsta, Viby och Ekeby i 
Markims socken i Uppland.8 Därefter omtalas sju öresland i 
»Boltoftum» och en liten ö (holme), belägen nära »Lithemæ» 
i öster, som konungen förvärvat av herr Björn Näf, samt ytter
ligare i »Boltoftum» två markland så när som på ett halvt öres
land — troligen konungens eget innehav.4 * * * Så doneras jord i
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»Lvndby», »Rorestrand» och »Walmimdzo», vilket utgjorde kö
nungens förvärv av herr Anund Haraldsson.1 Såsom framgår av
I, s. 574 ff.» Bälstomta (denna skrivning av namnet dock mindre vanlig än 
Bolstomta — jfr även ortnamnet Tomteboda i närheten). — Konung Mag
nus hade redan den 23 november 1282 till stockholmsborgaren Tideman 
Fris skänkt 4 Va örtugsland i »Bolstomt» (SD 757; jfr ovan). — Vad Lithernœ 
beträffar identifierar K. H. Karlsson det i sitt register till SD I och II med 
Kungsholmen (nu stadsdel i Stockholm). Detta synes vara en allmänt 
vedertagen mening. Fullt så enkel torde lösningen dock icke vara. Styffe 
påpekar riktigare, att »den största delen af stadens närmaste omgifning på 
norra sidan med norra Djurgården ända till Stocksund, Kungsholmen in
beräknad, hette Liderne, och räknades till Solna socken samt tillhörde de 
andliga stiftelserna i staden, men lydde icke under magistratens jurisdik
tion» (Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 341; Styffe citerar här, 
not 2, ett brev av den 7 oktober 1494, där det talas om gården »Lydherne 
i Solna socken vijdh Stockasundh nordan Stockholms stadh, som ligger 
för 2 markland»). I källorna skymta uttryck som övre och Yttre Liderne, 
även Nedre Liderne. Sten Stures skyddsbrev den 27 september 1489 för 
helgeandshuset i Stockholm talar om »then nya affwelz gardh som the 
nyligen vptagit haffue som kalles Lidheme» (RA, pergamentsbrev). Troligen 
var denna gård belägen i det Liderne, som låg på nuv. Norra Djurgården. 
Till skillnad från munkarnas område på nuv. Kungsholmen, Munklideme, 
kallades nyssnämnda Liderne för Helgeandsliderne. Lars Olssons uppbörd 
till »Helgandslederneth» år 1550 redovisar bl. a. för rågsådd i »Vgla hagen» 
och omnämner bland gårdens ägor »Storängen», »Skipp. Oleffz ängen», 
»Vgla skiulz ängen» och »Gierdeth», vilka lokaliteter just lågo på Norra 
Djurgården eller Ladugårdslandet i vidsträckt bemärkelse (namnet efter de 
kungliga ladugårdarna här; det nyssnämnda »gierdeth» säkerligen iden
tiskt med nuv. Ladugårdsgärdet) — se Upplands handlingar 1550, nr 12 
(Kammararkivet). Jfr även G. Bolin, Djurgården under äldre tider, s. 
6 ff., i: Djurgården förr och nu, Sthlm 1925. Det för Vasatiden tydligen 
ogenomskinliga ordet Liderne eller Lederne uppfattades nu som en neutral 
singularform, varför hithörande namn snart i hög grad förvanskades — 
så Munkledeme > Munkledernet > Munkledret > Munklädret. Sistnämnda 
form som självfallet helt obegriplig omförklarades så till Munklågret, vil
ket till sent på 1600-talet var namnet på nuv. Kungsholmen. — Frågan om 
utsträckningen av detta ’Liderne’ norr om staden förtjänade att upptagas 
till en lokalhistorisk-topografisk behandling med sammanförande i största 
möjliga mån av det spridda och svårtillgängliga materialet.

1 Lundby ingick under nyare tiden i säteriet Karlberg — jfr föregående 
not. Rörstrand indrogs med reformationen från Klara kloster till kronan. 
Se betr, dem båda J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhets
tiden, I, ss. 724 f. (Lundby) och 792 ff. (Rörstrand). Valmundsö är, som 
förut nämnts, nuv. Djurgårdsön.
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ett förut okänt dokument, vilket framdragits av N. Ahnlund, 
skedde detta förvärv i form av ett byte. Enligt bytesbrevet, som 
är daterat den 14 augusti 1288, erhöll herr Anund Haraldsson 
i utbyte mot nyssnämnda markinnehav bl. a. konungens gård 
»Grimbyærghæ», senare kallat Grindberg, vid Arboga.1 Därefter 
nämnes den forna hospitalstomten — vars läge här närmare 
angives såsom »iuxta pontem Stokholm ad aquilonem», d. v. s. 
vid Norrbro (underförstått på Norrmalmssidan) — visst mark
område i »Walmundzo» samt i »Ekiby prope Stokholm, & west- 
bÿ», vilket allt konungen förvärvat av ärkebiskopen. Av den 
föregående framställningen veta vi, att detta skedde genom byte 
den 22 maj 1286.1 2 * 4 Efter denna donation anger det kungliga bre
vet donationer av egendom i Torshälla och i »Jarnu»8 samt av 
de förut omnämnda holmarna mellan hospitalstomten och 
Valmundsön. Som sista donation omnämner brevet »husarnæ 
cum suis attinenciis». K. H. Karlssons register till Svenskt diplo- 
matarium identifierar detta ’husarnæ’ med Husarön, Ljusterö 
socken. Emellertid avses här med största sannolikhet byn 
Husarne på nuvarande Norra Djurgården, vars minne ännu är 
bevarat i namnet Husarviken.*

1 Bytesbrevet innehälles i ett vidisse av den 1 juli 1360, utfärdat av 
franciskanklostrets i Arboga gardian, fogden, borgmästarna och rådmännen 
därsammastädes — se Bil. 1. — Dokumentet har välvilligt ställts till mitt 
förfogande av professor Ahnlund, som torde i annat sammanhang komma 
att behandla detsamma.

2 SD 913. Då Ekeby och Vöstby äro ofta förekommande ortnamn, är 
det svårt att avgöra vilka platser, som här åsyftas. Betr, ett Ekeby i 
Danderyds socken, sedermera tillhörigt drotsen Bo Jonsson, se ovan s. 286, 
not 1. Ett annat Ekeby låg i Bromma socken under sedermera hospitals- 
hemmanen Linta, vilka »uppgivas under medeltiden varit ladugård under 
gråmunkeklostret i Stockholm» (J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige un
der storhetstiden, I, s. 720, Linta). Möjligen är det detta Ekeby, som här avses. 
— Enligt konung Birgers brev den 28 juli 1304 (SD 1436) var detta byte 
såsom ofördelaktigt för kronan föremål för klander av marsken Tyrgils 
Knutsson men fastställdes ånyo av konungen den 8 september 1310 (SD 
1693).

8 Enl. K. H. Karlssons register till SD I och II är ’jarnu’ troligen iden
tiskt med Jäma i Gryt socken.

4 Om detta Husarne se G. Bolin, Djurgården under äldre tider, s. 2 ff.
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Från konung Magnus’ sista regeringstid är slutligen att anteckna 
en donation den 30 juni 1290 till franciskanerna i Stockholm 
av ett tegelbruk eller tegellador (»domos latericias») med till
hörande område å Norrmalm till förmån för munkarnas bygg
nadsarbeten på kyrkan och klostret.1

Av nu anförda dokumentariska belägg framgår, att vissa delar 
av Norrmalm åtminstone på konung Magnus Ladulås’ tid varit 
i enskild besittning men att konungen därjämte själv disponerat 
över andra delar av samma område. Några bestämda slutsatser 
rörande äganderättsförhållandena på Norrmalm för tiden om
kring år 1250 medge emellertid icke dessa belägg. I ännu högre 
grad gäller detta Stadsholmen, stadssamhällets kärna. Man kan 
dock förmoda, att regeringsmakten beträffande anläggningen av 
det stockholmska stadssamhället kunnat förfara mera fritt i fråga 
om dispositionen av marken i trakten av Mälarutloppet, för den 
händelse området i fråga, enligt vad jag ovan sökt påvisa, legat 
i Roden och därigenom sedan gammalt stått i ett omedelbart 
och särskilt beroende av konungen och jarlen.

Slutligen återstår att beröra frågan om själva grundläggnings- Gnmdiägg- 
förfarandet vid anläggningen av staden Stockholm. Jag har förut ningsförfaran- 
framhållit, att inga bevarade urkunder stå oss till buds vid besva-^Sstads' 

författningen. 
randet av denna fråga. Emellertid förefaller det mig ej alldeles 
uteslutet, att av det visserligen spröda källmaterialet kunna ut
läsa en viss antydan om arten av det nygrundade stadssamhäl
lets äldsta stadsförfattning. Härigenom synes mig också en viss 
belysning kastas på problemet om själva stadsgrundläggningsför- 
farandet. Givetvis stå i mer eller mindre direkt samband därmed 
vissa lokalhistoriska och topografiskt-historiska frågor. Veten
skapligt tillfredsställande specialundersökningar saknas emeller
tid till allra största delen på detta område. Särskilt kännbar är 
dessutom avsaknaden av en systematisk arkeologisk undersök
ning av den äldsta stadskärnan.2 I föreliggande avhandlings

1 SD 1018. — Utg. anger där felaktigt urkunden som gåvobrev »på sten- 
husen(!) å Norrmalm i Stockholm till anläggning af kyrka och kloster åt 
Minoriter-munkarna».

2 Vid grundförstärkning år 1923 av Sjömanshusets byggnad vid Gaffel
gränden nära Skeppsbron påträffades bl. a. en primitiv kajbyggnad samt en 
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avslutande parti kommer därför framställningen att företrädesvis 
koncentreras till den viktiga frågan om grundläggningsförfaran- 
det och stadsförfattningen.

Inledningsvis må dock påpekas, att stadsplanen inom det äldsta 
partiet av Stadsholmen, såsom R. Josephson framvisat, tyder på 
en stadsanläggning från 1200-talets mitt.1 En viss reservation 
måste blott göras mot den överdrivna betydelse, man tillagt den 
omständigheten, att i den äldsta stadsplanen stadskyrkan, råd
huset och torget äro placerade på samma sätt som i Lybeck. 
Man förbiser då, att denna lokala anordning är ytterst vanlig 
icke minst i de tyska medeltidsstäderna.2 Ytterligare har M. 
Olsson påvisat, att kring det rundtorn — det senare s. k. Tre 
kronor — som han anser ha tillkommit under 11004alets se
nare del eller senast omkring år 1200, vid 1200-talets mitt upp
förts en huvudborg samt en norr därom belägen förborg på slutt
ningen ned mot Norrström.® I den dunkla frågan beträffande 
stadsbefästningama i övrigt, närmast ringmuren, torde*  först en 
systematisk arkeologisk undersökning kunna bringa klarhet. Sä
kerligen ha försvarsanordningar även av annan art funnits på

del grova, okvistade trädstammar, vilka föreföllo att tillhöra träd, som 
blåst omkull på platsen. Tyvärr tycks ej fyndet blivit sakkunnigt under
sökt. Jfr Dagens Nyheter 1923 ’/io: »En skeppsbrokaj frän gamla tiden vid 
Gaffelgränd. Intressanta stockverksfynd under Stockholms sjömanshus. 
Tre äldre gatunivåer, en under vattenytan». Omkr. år 1200 gick den då
varande strandlinjen betydligt västerut från senare tiders samt sträckte sig 
bl. a. just över platsen för den nuvarande sjömanshustomten (se T. O:s o n 
Nordberg, Fynden vid Slussplan och den senmedeltida'stadsmuren, s. 177; 
i: Samf. S:t Eriks årsbok 1932. Strandlinjen är där angiven efter E. Gran
lunds uppgifter). Det nu anförda meddelas blott som ett exempel på vilka 
ytterst viktiga upplysningar om det äldsta Stockholm, som en hela Stads
holmen omfattande metodisk arkeologisk undersökning skulle kunna giva.

1 R. Josephson, Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800, akad. 
avh., Sthlm 1918, s. 65 ff.

2 Jfr bl. a. F. Wagner, Die Entstehung der Stadt Göttingen, Göttingen 
1930, s. 21 (Neues Göttinger Jahrbuch, Bd 2, 1929): »Die meisten deutschen 
Städte hatten ursprünglich nur ein Kirchspiel, mit der neben dem Markte 
sich erhebenden Pfarrkirche».

8 M. Olsson, Stockholms slotts medeltida byggnadshistoria, s. 159 och 
passim.



335

platsen. Sålunda torde inloppet till Mälaren varit spärrat av 
stockkedjor. Möjligtvis har också den brobyggnadsskyldighet i 
Stockholm, som enligt Magnus Erikssons stadslag påvilade vissa 
Mälarstäder och landsbygdsområden, sitt ursprung i skyldigheten 
att sörja för försvarsanordningar vid Mälarinloppet.1 Broförbin
delser över strömmarna därstädes torde dock ha tillkommit jäm
förelsevis sent.8 Om så är förhållandet, kan måhända Upplands
lagens stadgande om vissa hundarens byggnadsskyldighet beträf
fande »Stokholms bro» återgå till en tid, då icke en broförbin
delse men väl vissa försvarsanordningar funnits på platsen.8 Att 
ingenting nämnes i Bjärköarätten om någon staden Stockholms 
egen skyldighet att deltaga i Norrbrobygget motsäger icke, med 
tanke på ofullständigheten i rättsuppteckningarna, att denna skyl
dighet ändock kan ha förefunnits. Då ej heller Upplandslagen 
stadgar något om Stockholms förpliktelser härvidlag, beror detta 
givetvis uteslutande på att lagen ej hade att befatta sig med stads
samhällenas rättsförhållanden.1 2 * 4 * * * Ingenting hindrar sålunda, att 
Mälardalens stadssamhällen tidigt kunna ha varit förpliktade 

1 Adam av Bremen uppger, att Birkaborna på en sträcka av över 100 
stadier till skydd spärrat farvattnen med dolda stenar (se ovan s. 69, not 2). 
Detta ansenliga avstånd kan ju ha innefattat även Mälarinloppet.

2 Se ovan s. 90 ff. och särskilt s. 92. — E. Granlund har framhållit, att 
»Stockholms ström började att bildas under 1100-talet för att redan vid 
1200-talets början ha nått sin nuvarande storleksordning» (E. Granlund, 
De geografiska betingelserna för Stockholms uppkomst, s. 299). I så fall 
torde härigenom en broförbindelse snart visat sig behövlig, då båt- och 
färjtrafiken över sunden nu hade att kämpa med andra svårigheter än dem, 
som redan undervattensskär etc. beredde^

8 Stadgandet återfinnes i UL, Wifcærbo B. XXIII, § 5: »Stokholms bro. 
örsesuns bro östens bro. ok jnlæsunz bro. >öm byggiæ fiere hundæri. wæri 
ok fore pöm bot mere, œn fore annur broœ fall».

4 På en ex silentio-bevisning bygger därför L. M. Bååth, när han yttrar:
»Stockholmsbron betraktades sålunda ännu så sent som i slutet av 1290- 
talet som en landskapsbro, icke stadsbro» (L. M. Bååth, Helgeandsholmen
och Norrström, I, s. 20). — En liknande uppfattning kommer till synes hos 
A. Schück (Studier, s. 440): »Varken i Upplandslagen eller i Bjärköarätten
stadgas något om Stockholms skyldighet att underhålla denna viktiga bro. 
Det synes därför sannolikt, att detta stadgande tillkommit på en tid, då
Stockholm ännu var ett obetydligt samhälle d. v. s. före 1250-talet».
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att deltaga i försvarsarbetena vid Mälarinloppet1 Möjligen ha 
de där ansvarat för olika delar av försvarsverken. I alla händelser 
innehåller Magnus Erikssons stadslag detaljerade bestämmelser 
om fördelningen av broarbetet mellan de sju köpstäderna Stock
holm, Västerås, Arboga, Uppsala, Enköping, Sigtuna och Sträng
näs.1 2 * * * * * Enligt dessa bestämmelser skulle Stockholms män tydligen 
börja sin byggning i jorden näst staden och bygga över lilla 
strömmen och dessutom hälften av det närmast staden belägna 
brokaret, varefter Västerås och Arboga byggde resten av nämnda 
brokar samt hälften av bron över den större strömmen från 
Helgeandsholmen till Norrmalm, medan återstoden av denna bro 
uppdelades i trenne delar, av vilka Uppsala och Enköping an
svarade för delen närmast Helgeandsholmen, Sigtuna och Sträng
näs för den följande och bönderna för den återstående, vid 
fastlandet i norr anknytande delen. Samma stadgande skulle 
gälla beträffande »the andra twa broar i stokholme æru, som 
annur norra bro ok sudhra bro» — den förstnämnda troligen 
en bro från Helgeandsholmen till slottet.8 Så synes man mig med

1 I anslutning till Upplandslagens bestämmelser om att flera hundaren 
skulle deltaga i brobyggnaden i Stockholm kan i detta sammanhang på
pekas, att på åtskilliga håll i Tyskland var den omkring städerna — ibland 
på långt avstånd — bosatta lantbefolkningen pliktig att deltaga i såväl 
byggnadsarbetet på stadsmurarna som bevakningen och försvaret av de
samma — se G. L. v. M a u r e r, Geschichte der Städteverfassung in Deutsch
land, I, s. 491 f.

2 MEStL, Byghninga B. XXIII: »Siw æru the köpstadha som norra bro skulu
byggia the næst stadhenum ær, swa opta thet thorff. §. 1. Stokholms mæn 
skulu bygning sina byria i iordhenne næst stadhenum, ok bygge ower strö
men litla, ok halfft broa karet thet sunnarsta næst stadhenum, som vndi 
the samu bronne ligger; wæsteraros ok arbogha thet sama brokaret halft,
swasum norradelin ok allan halfua delin a the samu bronne moot vpsalum, 
eneköpunge, siktwna ok strængianæs, ther til bönderne widh taka; vpsala 
ok eneköpung sin thridhiung, siktwna ok strængianæs sin thridhia deel 
aff samu bronne. §. 2. Hwilken stadher eig bygger the samu brona tha
foghaten aff stokholme them til sigher ella dagh fore lægger, böte XL.
marker til twæskiptis konungenum ok stadhenum. Vm the andra twa broar
i stokholme æru, som annur norra bro ok sudhra bro, wari lagh samu».

8 Slottsbron, >pons castri», omtalas i en urkund den 15 februari 1315 
(SD 2003).
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Schlyter böra tolka Stadslagens lydelse i fråga om brobyggena 
vid Stockholm.1 Att Västerås och Arboga fingo utgöra en så 
dryg del av bygget beror säkerligen på dessa städers egenskap 
av de förnämsta exportorterna i Mälardalen för Bergslagsjämet, 
vilket ju betydde en för Stockholms broar och bryggor betung
ande och besvärlig men säkerligen också inkomstbringande 
trafik.

1 Se Schlyters ed. av MEStL, 167, not 10. — L. M. Bååth anser det vara 
»svårt att säkert tolka dessa delvis oklara byggnadsbestämmelser, så länge 
det icke fullt lyckats att med dokument visa, på vilka grunder de upp
gjorts och huru de i praxis tillämpats» (L. M. Bååth, Helgeandsholmen och 
Norrström, I, ss. 21—22). Bååth överger dock i den omedelbart följande 
framställningen denna försiktigt kritiska inställning till problemet. Han 
frapperas av att »Västerås och Arboga hade så dryg del av bördan på sina 
skuldror» (Bååth, a. a., s. 22). I stället för att godtaga detta som ett 
historiskt faktum söker Bååth bortförklara den ojämnt fördelade repre
sentationen vid brobygget med en hänvisning till att år — 1576 Västerås 
och Arboga bidrogo med »nästan»(!) samma belopp som Uppsala och En
köping, »vilket visar en så jämn fördelning mellan uppstäderna av bro
byggnadsskyldigheten, att den omöjligt kan följa av Schlyters tolkning» 
(Bååth, 1. c.). Bååths jämförelse med förhållandena under en sen tid, då 
man alldeles glömt den ursprungliga grunden för arbetsfördelningen vid 
brobygget, är naturligtvis ohållbar.

2 Särskilt citeras här G. Bolin, Namnet Stockholm och Stockholms upp
komst, och A. Schiick, Studier (s. 262 ff.: »Stockholms grundläggning som 
stad») — se F. Rörig, Hansische Beiträge zur deutschen Wirtschafts
geschichte, Breslau 1928, ss. 267—268.
22 Q.BoUn

Om vi återvända till frågan om själva grundlaggningsförfaran- 
det beträffande Stockholm, har på senare tid framförts en mening, 
vilken, ifall den skulle visa sig riktig, ännu starkare skulle un
derstryka mitt i föreliggande avhandling gjorda framhållande av 
att Birger jarl målmedvetet grundlagt Stockholm som en mot
bild till de kontinentala, framför allt tyska, stadsanläggningama, 
säkerligen med utnyttjande av tysk sakkunskap. F. Rörig har 
nämligen med utgångspunkt från sina undersökningar rörande 
Lybecks grundläggning och i anslutning till svenska forskningar 
beträffande Stockholms grundläggning1 2 ansett sig kunna fram
hålla, att det förmodandet ligger nära till hands, enligt vilket 
Stockholm grundlagts som ett modernt köpmanssamhälle främst 
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av ett konsortium tyska företagare, som organisatoriskt arbetat 
samman med Birger jarl och för hans räkning och vilka även 
organiserat den tyska inflyttningen till Stockholm.1 Rörig medger 
emellertid, att man icke kan komma längre än till ett förmodande 
på grund av ett synnerligen bristande källmaterial (»bei dem 
überaus ungünstigen Stand der Überlieferung»). Den stockholm
ska stadsplanen, det tyska elementets allmänna betydelse i Sverige 
och tyskarnas starka andel i rådsrepresentationen samt paralleller 
med de övriga baltiska städernas uppkomst (»der Vergleich mit 
den Vorgängen bei der Entstehung der übrigen Städte des Balti
kums») synas honom dock tala för att sagda förmodande icke 
är ogrundat.2 Minst lyckat förefaller mig Rörigs sistnämnda skäl 
vara: Stockholm kan dock icke jämföras med de tyska kolonial-

1 F. Rörig, a. a., s. 268. — Kolonisation genom ett företagarkonsortium 
var särskilt under i 100-talets stora tyska kolonisationsföretag i de östel- 
biska landområdena en vanlig företeelse (jfr Exkurs V). Även vid vissa 
stadsgrundläggningar har man ansett, att denna organisationsform kommit 
till användning. Sålunda har F. Beyerlei sitt arbete »Untersuchungen zur 
Geschichte des älteren Stadtrechts von Freiburg i. Br. und Villingen a. Schw.» 
framhållit, att de 24 mercatores personati, som omnämnas i Freiburgs stads
rätt, äro att betrakta som ett företagargille (Unternehmergilde). Rörig 
har sökt tillämpa denna teori på Lybeck med utgångspunkt från vissa 
lokaltopografiska förhållanden, nämligen den tidigaste bodfördelningen vid 
Lybecks torg, där de flesta bodarna tillhörde icke staden men väl borgare, 
som i allmänhet voro rådsmedlemmar och ofta tillhörde Lybecks äldsta 
familjer. Detta skulle vara en reminiscens från en tid, då ett »Unternehmer
konsortium» grundlagt staden. Ur detta konsortium skulle stadens råd 
sedan ha uppstått. Rörig har behandlat detta ämne i flera arbeten: »Lü
beck und der Ursprung der Ratsverfassung» (1915), »Der Markt von Lü
beck» (1921, i: Lübische Forschungen; även särskilt utg. 1922) och »Die 
Gründungsunternehmerstädte des 12. Jahrhunderts» (1926, i: »Hansische 
Beiträge zur deutschen Wirtschaftsgeschichte», 1928; sistnämnda arbete 
innehåller även »Nachwort» (1927) till »Der Markt von Lübeck»). —Rörigs 
teori om Lybecks grundläggning har vunnit erkännande från flera håll men 
även rönt kritik. I fråga om den senare må särskilt framhållas T. Mayer, 
Zur Frage der Städtegründungen im Mittelalter, i: Mitteilungen des öster
reichischen Instituts für Geschichtsforschung, Bd XLIII, Innsbruck 1929, och 
Luise von Winterfeld, Versuch über die Entstehung des Marktes 
und den Ursprung der Ratsverfassung in Lübeck, i: Zeitschrift des Vereins 
für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Bd XXV, Lübeck 1929.

2 F. Rörig, a. a., s. 268.
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städerna, där stadsgrundläggningama åsyftade att vara centra för 
omgivande landområdens ovillkorliga förläggande under rent 
tysk politisk och kulturell överhöghet. Mera vägande är hans 
motivering med framhållandet av tyskarnas betydelsefulla andel 
i de svenska städernas rådsrepresentation. Helt torde man kunna 
ansluta sig till Rörigs slututtalande i denna fråga, nämligen att 
Lybeck var den givna platsen, om Birger jarl ville inleda för
bindelser för genomförandet av sina planer.1

1 L. c. 2 A. Schück, Studier, s. 266 ff. och passim.
8 N. Ahnlund, Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia, s. 7 ff.
4 W. Koppe, Lübeck-Stockholmer Handelsgeschichte des 14. Jahrhun

derts, II, Die Lübeck-Stockholmer Kaufmannschaft von 1368—1400 (Kapitel 
I: Nachrichten über Lübeck-Stockholmer Persönlichkeiten vom Ende des
13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts), i: Abhandlungen zur Verkehrs
und Seegeschichte, hrsg. v. Fr. Rörig u. W. Vogel, Bd 2. Dr Koppe har 
vänligen till mitt förfogande ställt tryckfärdigt korrektur till detta parti 
av sitt arbete.

5 SD 989; »vidua domina Elysabeth relicta quondam domini Godeche 
de Memmela> försålde då till dominikanerna i Sigtuna den nu bebyggda 
tomten, ehuru slottsfogden förhindrade fullföljandet av fastighetsköpet 
(jfr ovan s. 273).

6 N. Ahnlund, a. a., s. 4, not 2.

Det tyska inflytandet inom det medeltida svenska stadsväsen
det har ju sedan gammalt varit väl bekant. En senare tids forsk
ning har därvid kunnat komma med ytterligare bestyrkanden. 
A. Schück påpekar sålunda, beträffande Stockholm, att denna 
stadsanläggnings första invånare till största delen förefaller att 
ha utgjorts av inflyttade köpmän och hantverkare.1 2 * N. Ahnlund 
har framhållit det speciellt lybska inslaget i det stockholmska 
stadssamhället.8 En tysk forskare, W. Koppe, har slutligen i 
dessa dagar framlagt nytt material rörande förbindelserna mellan 
Stockholm och Lybeck — ett material, som delvis går tillbaka 
redan till 1200-talets slut.4 En bland de intressantare personlig
heterna här är herr Godeke de Memmela, åt vilken konung Mag
nus Ladulås omkring år 1280 upplät en tomt vid Söderbro.5 Som 
Ahnlund påpekat, har Godeke de Memmela tydligen tidigt in
flyttat till Stockholm, då hans äldste son, herr Johannes, redan 
år 1289 nämnes som kyrkoherde på Lovö.6 Han har säkerligen 
inflyttat till Stockholm från Lybeck, i vars borgarlängd för år 



340

1259 finnes upptagen en Godeke de Memela, som tydligen var en 
ansedd man, då han vid erhållandet av burskapet hade den lybska 
rådsherren H[enricus] Steneko som löftesmän.1 W. Koppe fram
håller, att man, då det här gäller ett ovanligt namn, knappast 
kan betvivla, att lybeckaren och stockholmaren Godeke de Mem- 
mela äro identiska. Härtill skulle jag vilja tillägga, att denne 
stockholmsborgare av lybsk härkomst tydligen tillhörde de tyska 
pionjärer, vilka deltogo i den tyska kolonisationen österut. Sä
kerligen har herr Godeke över Lybeck begivit sig till Memel, 
vilket grundlädes år 1252, och därifrån åter till Lybeck. I nyss
nämnda borgarlängd förekommer, som Koppe påpekar, även en 
lybeckare Herman Thuringus som löftesmän. Koppe samman
ställer honom med den dominus Hermannus Thgring, som år 
1281 av Karl Estridsson köpte två öresland i Näsby i Täby 
socken.2 Sagda längd upptager en Johan de Werden, enligt Koppe 
tydligen identisk med den likabenämnde stockholmsborgare, vil
ken år 1289 bevittnar ett fastighetsköp.8 Ännu under 1300-talets 
första fjärdedel nämnas åtskilliga medlemmar av denna familj, 
vilken även var befryndad med den herr Tideman Fris, som om
talas första gången år 12824 och enligt Koppes mening väl till- 

1 W. Koppe, a. a. 2 SD 727. 8 SD 989.
4 SD 757. Han nämnes ytterligare är 1285 (SD 807) och den 7 februari 

1291 (se Bil. 2) — möjligen densamme, som omtalas ännu år 1318 (SD 
2164). I Stockholms rädhus och råd, Festskrift, II, s. 1, uppges, tydligen 
med avseende på nämnda aktstycke av år 1291, att en Tideman Fris >d. y.» 
här skulle åsyftas. Inga bevis framläggas dock för detta påstående. I all
mänhet äro de i nämnda arbete sammanställda borgmästare- och rådmans- 
längderna för äldre tid tämligen otillförlitliga. Beträffande Tideman Fris 
»d. ä.» angives sålunda, att han skulle vara född i Oldenburg. Som Ahn- 
lund påvisat (a. a., s. 4, not 4), är det emellertid den beseglande Hartman 
Gremlin, som anger sig vara hemma där. De under nr 1, 2 och 4 före
kommande borgmästarna i nyssnämnda längder hava upptagits där endast 
med den motiveringen, att de bära dominus-titeln och därför »sannolikt» 
varit borgmästare. Rådmanslängden åter inledes med en Botvid, vilken 
förekommer bland åtskilliga uppräknade borgare, som varit fastar vid ett 
egendomsbyte år 1297 (SD 1191). I nyssnämnda festskrift heter det, att 
»sannolikt voro några af de först nämnda borgarna rådmän». Av dem har 
för matrikeln dock endast utvalts den först omtalade, Botvid. Hans full
ständiga namn i urkunden är Bothwidus gyuridis, d. v. s. Botvid Gyridhs-



341

hört den gamla lybska storborgarsläkten Friso. Vid denna Tide
man Fris’ egendomsköp år 1285 uppträder som sigillvittne en 
herr Hartman Gremlin, vilken enligt sigillet anger sig vara bördig 
från Oldenburg.1 Koppe anser det vara ett påfallande faktum, 
att Stockholms tidigaste rådsherrar omedelbart eller medelbart 
kunna återföras på ansedda Lybecksfamiljer och finner detta stå 
i god samklang med Rörigs teori, att det stockholmska stadssam
hället vore att anse som en lybsk anläggning.2

Möjligen skulle på dessa nu avhandlade personliga förbindelser 
mellan Lybeck och Stockholm kunna anföras ännu ett exempel. 
Tidigare har omnämnts en »Johannes de Stokholm Suecie», som 
år 1261 var Birger jarl följaktig till Köpenhamn.8 Ahnlund, som 
påpekar, att vi här finna det första personnamnet från Stockholm 
överhuvud taget, tillägger om denne Johannes: »Möjligen var 
han slottsfogde; han stod tydligen jarlen nära».4 Säkerligen hava 
vi i varje fall att i honom se en mera betydande person. Kanske 
är han identisk med den Johannes Caluus, vilken var en av de 
båda underhandlare, som Birger jarl sände till Lybeck före av
slutandet av traktaten år 1250 (eller 1251) med denna stad.5

son. Han har, som rätt ofta är fallet, uppkallats efter modern, då denna 
tydligen varit av förnämligare härstamning. Av kvinnonamnet ’gyuridis*  har 
i Rådhusfestskriften blivit en särskild borgare Gyuridis. Ytterligare kan 
påpekas, att de i rådmanslängden under resp, nr 10 och 11 upptagna 
Seghebode Crispin och Johan Plescow voro rådmän i Lybeck, ej i Stock
holm (se E. F. Fehling, Lübeckische Ratslinie von den Anfängen der 
Stadt bis auf die Gegenwart, Lübeck 1925).

1 SD 807; se föregående not.
2 »Die auffällige Tatsache, dass die ältesten Ratsherren Stockholms un

mittelbar oder mittelbar auf angesehene Lübecker Familien zurückgeführt 
werden können, stimmt gut mit der These Rörigs überein, wonach Stock
holm eine Lübecker Gründungsstadt war» (Koppe, a. a.).

8 Se ovan s. 251.
4 N. Ahnlund, Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia, s. 4, not 3.
8 ST I, nr 94. Den andre underhandlaren, prosten Erik (prepositus Eri- 

cus) var tydligen svensk. — En i Lybecks arkiv befintlig originalurkund — 
odaterad men tydligtvis avseende nämnda traktat — innehåller Birger jarls 
tack för det sändebud, dominus Aluinus, som Lybeck sänt honom (ST I, 
s. 199). Bland rådsherrarna i Lybeck vid denna tid nämnes Alwin Swarte 
åren 1245 och 1255, medan Alwin vom Huse omtalas åren 1253—1268. Den 
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Släkten Calvus räknades till de förnämligare i Lybeck. En med
lem av densamma, Arnold Calvus, vilken år 1312 till Gerard 
Friso försålde en torgbod i Lybeck, finnes visserligen ej doku
menterad som rådsherre men räknades åren 1277 och 1288 till 
stadens »consules et maiores».1 Vid denna tid var han jämte bl. a. 
Aluinus niger och Johannes Friso invecklad i en strid med bisko
pen av Lybeck.2 Även andra medlemmar av släkten Calvus 
omnämnas i urkunderna.3 Möjligen hörde hit en Arnoldus de 
Calue, som omtalas den 10 mars 1246 jämte några andra i sam
band med en från Lybecks sida planerad stadsgrundläggning i 
Samland i Ostpreussen, varvid vissa meningsskiljaktigheter med 
Tyska orden gjorde sig gällande.4

Kanske vi sålunda i ovan anförde »Johannes de Stokholm», 
under förutsättning av att han är identisk med nyssnämnde Jo
hannes Caluus, har att se en representant för de tyska pionjä
rerna utomlands och en framstående lybeckare, som medverkat i 
Birger jarls stockholmska stadsgrundläggning.

Om den lybska insatsen vid detta företag säkerligen varit av 
betydelse, torde det däremot vara tvivelaktigt, om vi med Rörig 
också kunna räkna med en regelrätt anläggning genom ett »Un
ternehmerkonsortium» i likhet med vad fallet var i åtskilliga 
tyska kolonialstäder. Då ett företag av denna art givetvis krävde 
betydande kostnader, kan man dock tänka sig att tyska, enkan
nerligen lybska, storköpmän tillskjutit stora penningsummor och 
i gengäld därför åtnjutit vissa förmåner i det nya stadssamhäl
let.® Sålunda kunna de fått säkerhet i avgifter och uppbörder

sistnämnde förhandlade år 1259 jämte andra lybska rådsherrar i Hamburg 
i och för ett skyddsfördrag möt sjörövarna — se E. F. Fehling, Lûbeckische 
Ratslinie, ss. 5, 18.

1 F. Rörig, Hansische Beiträge zur deutschen Wirtschaftsgeschichte, s. 97.
2 Urkundenbuch des Bisthums Lübeck, nr 264 och 275.
8 Jfr bl. a. ibid., nr 349 (1297 12/b), Thidericus caluus, och nr 433 (1309 

^/e), Bernardus caluus, son till Johannes caluus.
« LUB I, nr 110; jfr ibid.» nr 98 (1242 31/i2).
6 Konung Magnus Ladulås uppger i sitt testamente år 1285 även skul

der till »mercatores» (SD 802), medan hans broder Bengt, biskop i Lin
köping, var skyldig tyska borgare särskilt i Linköping och Söderköping men 
även till stockholmsborgaren Tideman Fris (SD 1352). Även andra av ri
kets stormän hade förbindelser med tyska köpmän.
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av olika slag i staden.1 Ävenledes kan det främmande inflytan
det vid det nya stadssamhällets uppkomst ha påverkat regerings
makten till vissa monopolistiska åtgärder för befrämjandet av 
stadens uppblomstring genom vissa tvångsbestämmelser för han
delns koncentrerande hit etc.2 I fråga om den nya stadens stads-

1 I konung Valdemars privilegiebrev för Rigas borgare, utfärdat i Stock
holm september 1271, befrias dessa bl. a. från pedagium (ST I, nr 119). 
Samma förmån beviljar konung Magnus Ladulås gotlänningarna genom ett 
i Uppsala den 23 maj 1276 utställt privilegiebrev (ST I, nr 126). ’Pedagium  
var egentligen en passertull, utgående vid vissa trafikleder inne i landet 
(jfr J. Hoops, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, IV, art. Zoll, 
§ 2). Denna form av tull är veterligen annars okänd i Sverige. Då den 
icke desto mindre uttryckligen nämnes i de nyss anförda urkunderna, 
måste den dock hava existerat någonstädes i landet. Naturligast förefaller 
det, att denna plats varit Stockholm, vilken var porten till hela Mälardalen. 
Möjligen har denna tull införts genom inflytande från de tyska intressen, 
som medverkade vid det stockholmska stadssamhällets uppbyggande och 
här kunde påvisa en för både regeringsmakten och de tyska företagarna för
månlig inkomstkälla. — Troligen har samma tyska inflytande i Stockholm 
även framdrivit vissa arvsrättsliga reformer (se ovan s. 307, not 3).

*

2 Säkerligen lades redan nu första grunden till det senare s. k. bottniska 
handelstvånget. Utomlands förekommo jämförelsevis tidigt dylika restrik
tiva bestämmelser. Sålunda stadgades till förmån för Wien i dess stadsrätt 
av år 1221: »Nulli civium de Swevia vei de Ratispona vei de Palavia liceat 
intrare cum mercibus suis in Ungariam» (F. Keutgen, Urkunden zur 
Städtischen Verfassungsgeschichte, s. 209, § 23). — Dessutom övervakades 
noga att handeln koncentrerades till själva Stadsholmen, inom stadspor
tarna, där vederbörlig kontroll kunde utövas. All handel utanför stämplades 
som olaglig, och helt säkert utfärdades här tidigt ett förbud mot landsköp 
och mot s. k. olagliga hamnar i Stockholms närhet. Redan i ’ Magnus 
Ladulås’ privilegier för Jönköping år 1284 stadgas bl. a., att »ingen skall 
dierffuis anten köpe eller selie eller nåker annar handel bedriffue vtan 
i torgstadenom» (Privilegier I, s. 7). Jfr även A. Schûck, Studier, s. 286 
ff. (Förbuden mot landsköp). På ett dylikt stadsmonopol syftar tydligen 
följande stadgande i Bjärköarätten: »Ok mogho mæn almænnilighæ hwar- 
stat kopæ ee mæn marknæpin standær. swa sum fran pikiszdaghum ok 
til martins mæssu. mællin pe ytærstu sum byrin hawær byght fra sunnæn 
oc til norpen» (BjR 8, § 3). Stadgandet har ansetts dunkelt. Som A. Schück 
påpekar (Studier, s. 268), menas med ’marknaden’ här säkerligen den fria 
handeln under seglationstiden. En viss språklig ofullkomlighet i stadgandet 
beror tydligen på avskrivaren, varför jag skulle vilja föreslå följande kon- 
jektur för stadgandets senare del: »mællin pe ytærstu [porfana] sum byrin 
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planmässiga utformning sakna vi alla underrättelser. Kammande 
arkeologiska undersökningar kunna möjligen bidraga till att be
lysa detta problem. Till det nygrundade stadssamhället har sä
kerligen till stadsinvånarnas fromma från början hört en all
männing. En tysk forskare, E. Rütimeyer, säger om stadsall- 
männingarna: »Varje stad ägde från början en allmänning eller 
sökte åtminstone senare förvärva en dylik, ty med den starka 
karaktär av lanthushållning, som utmärkte städerna... under 
den tidigare medeltiden och ännu i vår tid kunde befolkningen 
knappast avvara en allmänning, hur liten den än var. ... All- 
männingen, vare sig gemensam betesmark eller blott obebyggda 
platser, tillhörde sedan gammalt menigheten som samfällighet».1

hawær byght [,] fra sunnaen oc til norpen». Härmed kunna jämföras lik
artade stadganden i de senare, s. k. burspräken för Stockholm: »Ingan köpe 
eller selliä vthan portan men köpe innan badhum portana, Notre oc 
Södhre...» (1462, Tb I, s. 446) och »Engin köpe eller säli eller skipi nogot 
gotz vthan portana eller olaga hampner widh the brut ther tilhöra» (1476, 
Tb I, s. 457). Liknande stadganden finnas även i andra stockholmska bur
språk. — Endast dylika till Stockholms förkovrande gjorda tvångsbestäm
melser kunna förklara, att staden redan år 1289 säges på få är blivit 
folkrikare än de flesta andra städer i landet. (SD 989.) Som jag förut 
framhållit, saknade ju Stockholmstrakten i övrigt så gott som alla förut
sättningar för den naturliga uppkomsten och tillväxten av ett stadssam
hälle. Medvetandet härom fortlevde tydligen ännu vid 1600-talets början i 
Stockholmstraditionen att döma av Charles Ogiers berättelse: »Staden är 
nämligen uppbyggd bland berg och klippor, och såsom svenskarna själva 
veta berätta, har detta icke kommit sig av invånarnas fria val, utan varit 
en tillfällighet, vari de fogat sig. De berätta, att då deras huvudstad gång 
efter annan blivit förstörd av brand eller av andra orsaker och åter upp
förd, fattade deras förfäder det beslutet att uppföra en annan stad på ett 
ställe, som slumpen skulle avgöra. De kastade en stock i strömmen och 
beslöto att slå sig ner på det ställe, där den flöt i land. Stocken stran
dade på dessa av havet kringflutna, bergiga holmar, och här anlade de då 
sin stad; därmed ursäkta de stadens ogynnsamma belägenhet» (Från Sve
riges storhetstid. Franska legationssekreteraren Charles Ogiers dagbok, 
utg. av S. Hallberg, ss. 29—30. Kursiv, av mig).

1 E. Rütimeyer, Stadtherr und Stadtbürgerschaft in den rheinischen 
Bischofsstädten, s. 51. Jfr G. von Below, Das ältere deutsche Städtewesen 
und Bürgertum, 2. Aufl., Bielefeld u. Lpz 1905, s. 38: »Der Bürger des 
Mittelalters, auch der Handwerker und Kaufman, legte Wert darauf, etwas 
Ackerbau oder wenigstens Viehzucht zu treiben... Sodann hatte die Bür-
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Att den stockholmska stadsallmänningen legat på Äsön, söder om 
Stadsholmen, torde vara otvivelaktigt, då Äsön var stadens mark. 
Jag har redan förut framhållit, att Magnus Erikssons stadslag 
anger Äsön som Stockholms mark. I riksrådets stora privilegie- 
brev för Stockhohn den 1 maj 1436 förordnas i första punkten, 
att »stadhin Stokholm haffue ok æghe till æværdelikin tijdh. 
swa som til forene fornt oc gamalt warit haffuer... besundher- 
lica næmda Asona medh allom gamblom tillaghom, som aff 
alder vndher stadhen lighat hafuer» (Privilegier I, s. 79). Privi
legiet bekräftades av Gustav Vasa i hans stora privilegiebrev för 
Stockholm den 30 juli 1529, där det heter: »[1] Först vnne wij 
them och gunsteliga tillathe, ath stadhen Stocholm haffue och 
äghe til ewerdeligh tijd, såsom tilförende gammalt och foort 
warit haffuer, wåghena och clädhehuset (om the thet vptagha 
wilia), theras rento och all annor stadzens jngeld och rento, 
som stadhen aff ålder rentat haffuer och än renta kan. [2] Thes- 
likes Äsöna medh allom gamblom tillaghom, som aff ålder vnder 
stadhen leghaf haffua» (Privilegier II, s. 86). I det föregående har 
i annat sammanhang*  talats om allmänningen och betesplatsen på 
Äsön vid »Helga kors i löt» (se ovan s. 288 f.). Även andra be
lägg finnas för allmänningsplatser på Äsön. Sålunda finnes i 
stadens jordebok under året 1430 en anteckning om en kålgård, 
»belæghin a sudhre malm widh repa banana upa norre sidhona 
widh gatuna up til almænningin taker widher» (Jb I, s. 48). Att 
stadsmarken på Äsön betraktades som ett konkret begrepp är 
även av senare källor tydligt.1

gerschaft in der Allmende (dem gemeinsamen Walde, der gemeinsamen 
Weide), die sie von Anfang an besass oder bald erwarb und eifrig zu 
vergrössern bestrebt war, die Unterlage für die Haltung von Vieh». — Se 
även A. Schück, Stadens »mulbete». Ett bidrag till de medeltida stads- 
allmänningarnas historia, i: Svenska stadsförbundets tidskrift 1931, s. 96 ff. 
(citatet ss. 96—97 är icke från von Maurer, som av förbiseende uppgives, 
utan från E. Rütimeyer — se ovan).

1 Stockholms tänkebok år 1613 (f. 151 v.—152 r.) omtalar ett dråp, som 
skett på Södermalm på vägen ned till Hammarbysjön. Ett vittne intygade, 
att dråpet skett »när the komme, som man kallar på Stadzmarcken». 
Detta var alltså på den gamla Åsöns sydöstra utkant. I tankeboken för år
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Av vilken ursprunglig karaktär denna stadens mark på Äsön 
varit är ovisst. Jag hänvisar här till min föregående framställ
ning. Uteslutet är emellertid icke, att flertalet av invånarna i de 
byar, som där tydligen en gång funnits, genom regeringsmaktens 
åtgärder förmåtts att överflytta till det nygrundade stadssam
hället vid Mälarutloppet och att med byarnas utdöende även 
bymarken lagts under staden. I alla händelser har helt visst 
det breda underlaget i den nya staden Stockholms befolkning 
bestått av svenskar, säkerligen särskilt byamän från stadens när
maste omgivningar men kanske även i någon mån hitflyttande 
borgare från andra svenska stadssamhällen.

Då F. Rörig talar om möjligheten av att ett »Unternehmer
konsortium» även kan hava ombesörjt »die Durchführung der 
deutschen Besiedelung der anzulegenden Stadt»1, torde detta sä
kerligen innebära en avsevärd överdrift, om därmed menas, att 
även den stora massan av befolkningen skulle ha utgjorts av 
inflyttade tyskar. Man kan dock härvid ej jämföra Stockholm 
med de tyska nyanläggningarna i exempelvis Ostpreussen eller 
Baltikum. Däremot har säkerligen både i Stockholm och i åt
skilliga andra svenska städer ett ledande befolkningsskikt till 
stor del utgjorts av tyskar eller stadsinvånare av tysk härkomst, 
där särskilt köpmannen varit de förhärskande.

Härmed äro vi inne på frågan om stadsförfattningen i det 
äldsta Stockholm. I detta sammanhang må först beröras den 
iakttagelse, som A. Schück gjort, att titeln dominus burits av 
borgare i svenska städer under en tid, då en rådsförfattning ännu 
icke kan bevisas vara införd.2 Schück framhåller, att dominus- 
titeln i Sverige var förbehållen herremännen och de andliga samt 
att senare i städernas styrelse, i motsats mot i Tyskland, blott 
borgmästarna buro samma titel. Han anser, att dessa nu nämnda 
borgar-»domini» kunnat beteckna ett ämbete, möjligen »de sista

1617 (f. 203 r.) anklagas en tjuv för att hava stulit en häst, »som gik på 
åkarmyran eller Stadzmarken». Åkarmyran, även Äkermyran (så i stadens 
räkenskaper 1607: 287), låg på Äsöns sydvästliga del, ungefärligen i den 
sänka, där sedermera det s. k. stadsdiket gick fram. Kurs, i cit. av mig.

1 F. Rörig, Hansische Beiträge zur deutschen Wirtschaftsgeschichte, s. 268.
2 A. Schück, Studier, s. 240, 314 ff.
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spåren av den åldermannaförfattning, som vi vid 1200-talets mitt 
kunnat konstatera i Kalmar och som där troligen vid 1200-talets 
slut undanträngts av rådet»? I sin recension av Schiicks nu ci
terade arbete tillägger N. Ahnlund: »Som Schück erinrar, har 
herretiteln under senare medeltid varit förbehållen borgmästarna. 
Skulle nu ej »dominus-institutionen» kunna fattas som borg
mästareämbetets första livstecken?».i 2 *

i Ibid., s. 318. 2 N. Ahnlund, HT 1927, s. 463.
8 Ahnlund, a. a., s. 462. Den av Schück som svensk uppfattade Johannes 

Saxi i Sigtuna år 1298 är säkerligen tysk (Ahnlund, 1. c.). Schück uppger 
vidare bl. a., att en köpman Tythimannus essæ (= fan Essen) skulle varit
borgare i Sigtuna och möjligen vid ett gårdbyte representerat de tyska 
Sigtunaborgarna (Studier, s. 307, not 2). Emellertid framgår av nedan 
tryckta Bil. 2, att han i själva verket var borgare i Stockholm. Jag med
delar detta som ett exempel på med vilka vanskligheter, forskningen har 
att arbeta på detta område. — Jfr även ovan s. 340 not 4. Det kan till
läggas, att båda de där omnämnda (lybska) rådmännen bära herr-titeln, ej 
blott, som i Rådhusfestskriften uppges, den ene.

4 Jfr R. Pipping, Kommentar till Erikskrönikan, ss. 346, 349—352 och
passim.

Emellertid förefaller det mig tvivelaktigt, om här kan ha före
legat en »dominusinstitution». Det material, som Schück begag
nat för sin undersökning i denna fråga, synes mig otillräckligt 
och väl sprött, för att man skulle våga draga några bestämda 
slutsatser av detsamma. Schück sätter den supponerade institu
tionen i samband med den nationella tudelningen av borgerska- 
pet i en svensk och en tysk grupp. Som Ahnlund påpekar, kan 
det föreliggande materialet endast med försiktighet begagnas för 
en dylik undersökning. Man måste här räkna med flera fel
källor.8 Sålunda torde det även böra bemärkas, att i Sverige 
inkommit eller där vistats under längre eller kortare tid främ
lingar, som burit dominus-titeln dels från borgerliga ämbeten 
(eller som hederstitel?) i sin hemstad men dels även som till
hörande riddarklassen. Detta synes mig vara förbisett i Schücks 
utredning av hithörande spörsmål Bekant är ju, hurusom ko
nung Magnus Ladulås, givetvis av flera skäl, gynnat främlingar i 
riket — Erikskrönikan anmärker härpå.4 * En bland dessa främ
lingar är tydligen den dominus Fredhericus Sliktingh, vilken av 
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stormannen Ulf Karlsson enligt ett i Skara år 1281 utfärdat brev 
erhöll egendomen Äkerö. Transaktionen bevittnades av konung 
Magnus, drotsen Folke och marsken Håkan (Tunesson) — allt
så en förnämlig församling.1 Säkerligen tillhörde denne dominus 
Sliktingh riddarklassen. Ett annat liknande exempel utgör do
minus Henricus Glysing. I ett brev, daterat Stockholm den 9 
juni 1295, försålde denne till Klara kloster i Stockholm gården 
Snytersta, som han erhållit i pant av konung Magnus Ladulås.1 2 * * * * * 
Konung Birger bekräftade den 17 juni samma år transaktionen. 
Utan tillgång till andra källor skulle möjligen den slutsatsen kunna 
dragas, att denne dominus Glysing varit stockholmsborgare. 
Emellertid finna vi av ett kungligt brev av år 1308, att dominus 
Henricus Glysing varit riddare, då han i detta aktstycke uppräk
nas bland andra »milites».8

1 SD 710. Han förekommer ej i Schucks undersökning rörande >dominus- 
instutionen».

2 SD 1131. Jfr ovan s. 330 och not 3. 8 SD 1577 (s. 525).
* »Abweichend von dem späteren Gebrauch wird um die Mitte des drei

zehnten Jahrhunderts im Stadtbuch der Titel dominus nicht nur Raths
herren, sondern auch angesehenen Bürgern verliehen; so im Jahre 1242 
Wedego de Wittenborch, Albertus de Klingenberg, Ludeco Friso, Sifridus
Santwelle etc., die sämmtlich dem Rathe nicht angehörten»: W. Brehmer,.
Der Rathsherr Alexander von Soltwedel in Sage und Geschichte, s. 206,
not 18 (Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertums
kunde, Bd 4, Lübeck 1884).

Bland de av Schück uppräknade »borgar-domini», enkanner
ligen i Stockholm, befinna sig även Godeke de Memmela, Her
man Thyring och Tideman Fris. Som ovan är påvisat, äro dessa 
och andra ansedda borgare i Stockholm i nära släktskap med 
kända rådmansfamiljer och i övrigt framstående släkter i Lü
beck. I denna stad gavs dominustiteln vid 1200-talets mitt enligt 
stadsbokens vittnesbörd icke blott åt rådsherrarna utan även åt 
ansedda borgare.*  Det är just vid denna tid, som vi ha att räkna 
med en ny tysk invandring till Sverige, säkerligen icke minst 
genom Birger jarls stora stadsgrundläggningsföretag vid Mälar- 
inloppet med de verkningar detta hade på det svenska stads
väsendet över huvud taget. Den av Schück omnämnde Gotulfus 
rutenus, borgare i Söderköping år 1253, är kanske att räkna till 
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de tidigaste av dessa tyska immigranter.1 Möjligen tillhörde han 
de lybska Novgorodfarama.1 2 3

1 SD 404. Jfr A. Schück, Studier, s. 240.
2 Rutenus = ryss. Elias Ruz (Rutze) omnämnes som lybsk rådsherre 

år 1220 (se E. F. Fehling, Lübeckische Ratslinie, ss. 4, 17) samt på 1220— 
1240-talen (Helyas eller Elyaz Ruz, Ruze eller Ruthenus — se LUB I, 
ss. 55, 59, 62, 83, 104 och 105; betr, de båda sistnämnda källhänvisning
arna se rättelserna LUB II, s. 1083). — Utg. av SD återger Gotulfus rutenus 
med Götulf Ryss. Namnet Godulf finnes dock även på kontinentalgermansk 
botten (se E. Förstemaim, Altdeutsches namenbuch, I, sp. 686).

3 Det i SD publicerade källmaterialet synes visa tillbaka i detta fall på en 
tysk immigration särskilt under Birger jarls och Magnus Ladulås’ tid.

4 SD 1168. Se A. Schück, Studier, s. 317.
6 N. Ahnlund, rec. av Schück, Studier, påvisar, att av de uppräknade »mer

catores domini» Martinus måste utgå, då han var testators tjänare (»Martino 
famulo meo>). »Osäker synes även den närmast föregående, Gunna Stora»
(HT 1927, s. 462, not 3).

« SD 1071.

Åtskilliga av de till Sverige invandrade tyskarna kunna så
lunda ha medfört dominus-titeln hemifrån. Men därjämte kan 
det i Sverige en tid varit praxis att även beträffande andra fram
stående tyska immigranter, storköpmän och dylika, nyttja denna 
titel, som sedan i denna speciella användning kommit ur bruk 
alltefter som dessa immigrantsläkter dött ut eller dess medlem
mar återvänt till Tyskland.8

Särskilt synes nu berörda dominus-titel, som tydligen bäres 
av tyskar eller personer av tysk härkomst, vara knuten till köp- 
mansståndet. Detta framgår redan därav, att i vissa fall be
nämningen mercator, köpman, nästan blir identisk med dominus, 
A. Schück påpekar, att i en Uppsalakaniks testamente år 1296 
som vittnen åberopas mercatores domini Hænza de Breænda, 
Andreas Klak, Gunna Stora och Martinus, vilka Schück anser 
sannolikt vara Uppsalaborgare.4 * Även om endast de båda först
nämnda med säkerhet kunna räknas till nyssnämnda kategori6 *, 
är kombinationen mercator-dominus tydlig. Beträffande »Hænza 
de Breænda» kan påpekas, att han förekommer i en handling 
redan år 1292, då blott kallad mercator eller närmare bestämt 
»hinzæ mercatori aput finem pontis habitanti».6 Han är med 
andra ord identisk med den nyssnämnde Hænza de broænda.
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Så bör nämligen namnet läsas och icke, som i SD, ’breænda’, 
vilket framgår av den latinska översättningen av namnet. En 
urkund från år 1297 omtalar »domini schula mercatoris de 
westraaros».1 I Anund Haraldssons testamente år 1291 förekom
mer bl. a. även en överlåtelse till »skuloni ciuj arosiensi», medan 
det omedelbart i sammanhanget talas om » ceteris mercatoribus 
arosie».1 2 * Tydligtvis gäller det här samma person. Bland de av 
Schück anförda »domini» från Söderköping förekommer år 1293 
även »dominus Gericæ plump».8 Är 1290 kallas han blott ciuis i 
Söderköping samt omtalas år 1301 helt utan titel.4 * * Förutnämnda 
år 1293 nämnes även vid samma tillfälle dominus Könichinus 
Bage. Är 1301 omtalas han utan titel.® Till exemplen på »mer- 
catores domini» har N. Ahnlund lagt ytterligare ett, hänvisande 
till ett ställe i Miracula S. Erici (SRS II: 1, ss. 298—299), där en 
händelse på 1290-talet tilldragit sig »in Anisia in domo Domini 
Vidikini mercatoris», »i Ahrus, i Her Wilkens köpmans hwss».8

1 SD 1190 (Kurs, av mig). Han omnämnes som exempel på en »dominus» 
i Västerås av Schûck (Studier, s. 317).

2 SD 1041. Kurs, av mig. 8 SD 1092.
4 Resp. SD 1023 (»Gerardo. dicto plumph ciui swderchopensi») och SD

1352.
6 SD 1352 (s. 351): »conrado Dicto Baggæ».
« N. Ahnlund, HT 1927, s. 462. not 3.

Av det nu anförda visar det sig som mycket troligt, att den nu 
behandlade dominus-titeln särskilt har förknippats med köpmän
nen. Flertalet av de tyskar, som sökte sig till Sverige, tillhörde 
givetvis också denna kategori. Men det visar sig också, att do
minus-titeln i fråga om dessa stadsborgare var rätt svävande: 
ibland tituleras de domini, ibland mercatores, ibland åter cives, 
och stundom saknas varje titel. Även härav synes mig framgå, 
att något dominus-dmbete knappast existerat i de svenska stads
samhällena. I motsatt fall hade säkerligen terminologien varit 
klarare och dominus-titeln vid varje tillfälle bestämt angiven.

Karaktäristiskt är i alla händelser sammanhållandet av merca
tores och domini. Det ådagalägger, att köpmännen, enkannerligen 
de av tysk börd, spelat en viss roll i de svenska stadssamhällena. 
Enligt min mening utgjorde de det ena skiktet i borgerskapet, 
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medan det andra utgjordes av de egentliga »byamännen». Det 
finnes ett dokument, hittills ej ur denna synpunkt beaktat, som 
synes mig på ett alldeles bestämt sätt ådagalägga detta och 
samtidigt kasta en ny belysning på Stockholms äldre stadsför
fattning och de svenska städernas i allmänhet.

Det är en redogörelse, daterad Stockholm den 8 september 
1296, rörande ett utbyte mellan lagmannen Birger Persson av 
dennes gård Finsta till Rörik Mattson mot erhållande av dennes 
gård Skällnora, båda gårdarna belägna i Attundaland.1 Avtalet, 
som träffades nyssnämnda datum i franciskanklostret i Stock
holm under högmässan, bevittnades som vanligt av fastar, enligt 
landslag (»secundum leges patrie»). Främst uppräknas fyra rid
dare (»dominis») och sju väpnare (»de armigeris»). Därefter 
heter det: »Jtem de bondonibus Johannes gasæbogh. cum filio suo 
Johanne. Morkarus de alsno. Item de mercatoribus. Tythiman- 
nus essæ. et skulo. Jtem bondones Johannes vlfson. nicolaus 
gubemator. Jngimundus de arnunge. Symon hakk. Jngimundus 
de sælnom. Grymbr de liôærnom. Olawus longus. Johannes 
cristinæson. Annundus de næsby. et Olawus piscator».

1 SD 1744. Se även Bil. 3. A. Schück säger om den i urkunden rela
terade transaktionen: »Av fastarna äro 4 riddare, 7 väpnare, 10 bönder, 
samt 2 representanter för köpmännen (»de mercatoribus») och 3 repre
sentanter för bönderna (»de bondonibus»). Köpmannarepresentanterna voro 
Tythimannus essæ (= fan Essen) och Skulo, således en tysk och en svensk; 
den förre var borgare i Sigtuna (D. S. II, n:r 1234). Bytet gällde gårdarna 
Finstad och Skällnora i Attundaland. Antingen äro de bägge köpmännen 
representanter för de bägge städerna i detta folkland, Sigtuna resp. Stock
holm, eller också representanter för de tyska, resp, svenska Sigtunabor- 
garna» (A. Schück, Studier, s. 307, not 2).

I den nu anförda uppräkningen är ju betydelsen av merca- 
tores utan vidare klar. Beträffande åter uttrycket ’bondones’ 
är ju den närmast till hands liggande översättningen också tyd
lig: bönder. Här inträder emellertid en svårighet. Efter väp
narna uppräknas som fastar tre bönder och två köpmän och så 
ytterligare tio bönder. Inskottet av dessa tre bönder före de 
övriga bönderna är ju egendomligt. Det förefaller, som om det 
här vore fråga om en representation: av bönderna voro när
varande vissa namngivna, av köpmännen likaså vissa namn
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givna. Därefter uppräknas en rad bönder. Att vid denna transak
tion bönder uppträdde som fastar är ju helt naturligt, då det 
gällde ett gårdsbyte på landsbygden. För fyra av dem äro bo
platserna nämnda: Arninge (Täby socken), Näsby (möjligen 
samma socken), Sälna (Skånela socken) och Lideme (Solna 
socken), samtliga i Attundaland. Om en av de båda köpmännen 
åter, Tythimannus essæ, veta vi av nedan för första gången 
offentliggjorda urkund, att han var borgare i Stockholm (se Bil. 
2). Detta kan måhända ge en vägledning för lösningen av den 
dunkla fråga, som onekligen förefinnes i nu avhandlade punkt. 
Uttrycket bondones, som betyder ’bönder’, kan också återges med 
byaman. Men det senare betecknade i äldre svenskt stadsväsen 
även stadernas invånare, innan det från tyskan hämtade ’borgare’ 
vunnit fullt burskap i språket. Sistnämnda uttryck saknas så
lunda fullständigt i Stockholms äldsta stadsrätt, Bjärköarätten, 
där i stället förekommer byamaper eller byaman.1 Ja, t. o. m. 
ordet bonde uppträder i samma stadsrätt som beteckning för 
stadsinvånare.2

* BjR 12 pr; 14, § 9; 21 pr och § 1; 32 pr och 40.
2 BjR 30, §§ 2, 3; 41, § 1.
8 Detta framgår icke minst därav, att strax därefter i urkunden ånyo 

’bondones’ uppräknas. — Det skulle kunna invändas, att i urkunden även 
förefinnes uttrycket »de armigeris». Detta uttryck synes mig dock lämpligast 
böra uppfattas som en obestämd form och blott ange *av väpnare när- 
voro’ eller ’följande väpnare närvoro*.

1 det nu diskuterade partiet av föreliggande urkund synes så
lunda uttrycket de  bondonibus’ böra översättas med av bya
mannen och beteckna ett visst skikt av borgerskapet i Stockholm. 
Ett annat skikt betecknas av uttrycket ’de mercatoribus’, av 
köpmannen. Att en representation uttryckligen avses framgår av 
uttrycken ’de bondonibus’ och ’de mercatoribus’.8 Men denna re
presentation kan knappast betyda annat än en representation för 
stadssamhället överhuvud taget. Med denna tolkning framstår 
rangordningen fastarna emellan på ett naturligt sätt: riddare, 
väpnare, borgare, bönder.

*

Mot tolkningen skulle kunna invändas, att redan Stockholms 
bjärköarätt dock nämner rådet, såväl borgmästare som rådmän, 
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varför dessa överhetspersoner snarare borde nämnas vid en 
transaktion av rättslig betydelse, som bl. a. bevittnades av en rad 
stormän. Som jag redan förut antytt, synes dock hela rådsinstitu- 
tionen i Bjärköarätten vara ganska löst insatt i stadsförfatt
ningen. Det förefaller snarast, som om man efter kontinentalt 
mönster sökt införa nämnda institution i det tämligen nygrun
dade stadssamhället Stockholm, ehuru den haft svårt att tränga 
igenom på grund av de nedärvda rättsliga formernas vanliga kon
servatism. Säkerligen har rådsinstitutionen icke från början till
hört det stockholmska stadssamhället, som i författningsavse- 
ende tydligen byggt närmast på bjärköa- eller stadsrätterna i Mä
lardalens stadssamhällen.1 I den stockholmska bjärköarätten 
förekomma ännu beteckningarna ’almænnings byamot*,  ’byamot’ 
eller t. o. m. ’byaping’.2 Endast en gång omnämnes ’rapstuva’, 
synonymt med byamot.8 ’Byamansnämnd’ förekommer omväx
lande med ’rådmansnämnd’4, ’tolvmannaed’ med ’tolvrådmanna- 
ed’.6 Sistnämnda fall ådagalägger, hur föga rådsinstitutionen ännu 
trängt igenom, ty enligt kontinental rättsuppfattning måste gi
vetvis rådet i sig självt betraktas som edsvuret. Bakom den i 
Bjärköarätten tämligen löst inpassade rådsinstitutionen fram-

1 Här skall ej ingås på den alltjämt synnerligen livligt diskuterade dunkla 
frågan om uppkomsten av rådsinstitutionen i stadssamhällena i Tyskland 
— det land, varifrån vi, som man antagit, väl närmast erhållit denna 
institution. Början till rådsinstitutionens införande i Sverige torde ha skett 
under konung Magnus Ladulås (jfr A. Schûck, Studier, s. 296 ff., särskilt 
s. 300). Första gången institutionen omtalas är i nämnda konungs privilegier 
för Jönköping år 1288, där det förordnas, att i staden finge utväljas 12 
män, som kallas rådmän, vilkas representation skulle på föreskrivet sätt 
genom val förnyas (Privilegier I, nr 7). Härtill bör dock anmärkas, att vi 
sakna alla uppgifter om att och hur denna föreskrift genomförts i Jön
köping. Tolvmannanämnden torde redan tidigare ha existerat, varför råds
beteckningen egentligen blev en namnfråga. Märkligast var väl sättet för 
stadsrepresentationens rekrytering, där tydligen främmande mönster varit 
gällande (jfr A. Schûck, Studier, ss. 297—298 och s. 298, not 1).

2 Resp. BjR 7, BjR 22 och 37 pr samt BjR 1, pr.
3 BjR 22: »af byæmote æller af rastudwu».
4 Resp. BjR 12, pr (»fellæ j>e sum ware byæmæn æru. ok raf>i halwi 

næmÔ h war peræ») och BjR 14, pr (»wæri sik mep XII. rap mannum. oc 
rapi halwi nænrô»).

6 Resp. BjR 14, § 17 och BjR 12, §§ 3, 4 (>vœri sik mep XII. rapmannum»).
23 G. Bolin
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träder tydligt en äldre tids förhållanden med bytinget eller by- 
motet, tolvmannanämnden och domaren.1

1 BjR 9, § 1: »domærænom». — Endast på ett ställe i BjR (21, pr) 
omnämnes ’borgmästaren* eller ’borgmästarna’ (i sistnämnda fall: >hwar 
borghæ mestærin sinæ mark silfs>, 1. c.).

2 SD 1179.
8 Se B. E. Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden, I, Tredje serien, 

nr 755. — Sigillomskriften kan givetvis vara en förkortning för »Sigillum 
communitatis ciuium de Stokholm».

4 SD 1191.
8 SD 1892. En bytestransaktion har vid detta tillfälle skett »in presencia 

consulum et Ciuitatensium omnium stokholmie».
8 SD 1911.
7 SD 2398. Troligen har den ovan i not 5 relaterade transaktionen lika

ledes skett å allmän rådstuga att döma av ordalagen (»in presencia...
Ciuitatensium omnium» ).

Den stockholmska rådsinstitutionen framträder också officiellt 
tämligen sent i urkunderna. Tidigast representeras staden av 
fogden och stadsmenigheten såsom sådan. Den 1 oktober 1296 ut
färda sålunda »aduocatus, ac communitas ciuium de stokholm» ett 
intyg om en egendomstransaktion.1 2 * Här förekommer första gången 
bevarat stadens sigill, bärande inskriften »Sigillvm cicivm(!) 
de stochvm».8 Den 27 mars 1297 utfärda likaledes »aduocatus, 
ac communitas ciuium de stokholm» ett fastebrev för Klara klos
ter.4 * * Bland fastarna förekommer »Hænzæ fan hedhen, magister 
burgensis». Om denne överhuvud taget är att betrakta som borg
mästare i Stockholm vid ifrågavarande tillfälle, vilket väl är 
troligt, visar även detta, hur föga rådsinstitutionen trängt igenom 
och att borgmästarnamnet ännu tydligen blott var en ren titel. 
Ännu in på 1300-talet ha fogden och stadsmenigheten fortfarande 
representerat stadssamhället. Bredvid borgarna nämnas emeller
tid nu snart rådmännen (consules), första gången år 1312®, medan 
en urkund det följande året, 1313, omtalar borgmästare och råd.® 
Ett intyg om en egendomsförsäljning, utfärdat år 1323 av 
»aduocatus, Proconsules, ceterique consules stokholmenses», an
ger, att detta skett i Stockholm »in generali nostro consistorio», 
d. v. s. å allmän rådstuga.7 Härav framgår, att en dylik rätts
handling icke, i motsats mot vad senare var fallet, tillkom rådet 
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ensamt utan att stadsmenigheten såsom sådan fortfarande tradi
tionellt ansågs böra representeras även här.

Om vi återgå till det nu behandlade aktstycket av den 8 sep
tember 1296, bör det sålunda icke förvåna, att staden vid detta 
tillfälle representerades enbart av borgarmenigheten. En tysk 
forskare, Th. Mayer, har för övrigt framhållit, att städerna även 
utan rådsmyndighet länge varit rättssubjekt.1 I det nu avhand
lade fallet, lagman Birger Perssons bytestransaktion, måste det 
anses naturligt för att icke säga självfallet, att representanter 
för det rättsforum — staden Stockholm — där rättshandlingen 
utfördes, varit närvarande. Nyssnämnde forskare har också på
pekat, hurusom köpmännen i många fall tagit initiativet till stads- 
grundläggningar.1 2 * * * * Bekant är också den stora roll, köpmännen 
spelat inom icke minst de tyska städernas stadsstyrelse, där de 
bildade en avsevärd del av patriciersläkterna, vilka voro själv
skrivna i rådsrepresentationen.8

1 T. Mayer, Zur Frage der Städtegründungen im Mittelalter, s. 267: 
»Die Städte waren auch ohne Rat schon lange Rechtssubjekte und als 
solche Träger von Freiheiten und Rechten und ebenso auch politisch hand
lungsfähige Faktoren».

2 Ibid., s. 266.
8 En översikt av forskningen pä detta omräde ger H. U. Römer, Das

Rostocker Patriziat bis 1400, s. 5 ff. (i: Mecklenburgische Jahrbücher, Jahrg.
96, 1932, Schwerin 1932). Även för Rostocks vidkommande anser Römer,
att patricierna till avsevärd del utgjordes av köpmän (a. a., s. 37 ff.).

I anslutning till nyssnämnda urkund av år 1296 och i belysning 
av vad här nu anförts vill jag som min mening framhålla, att 
sagda urkund i fråga om den stockholmska stadsförfattningen 
vid denna tid ådagalägger följande: stadsstyrelsen har, förutom 
av fogden, utgjorts av själva menigheten genom en representa
tion, byggande pä de båda befolkningsgrupperna byamännen och 
köpmännen. Den förra gruppen har tydligen övervägande varit 
svensk, den senare lika övervägande tysk. Den svenska grup
pen har säkerligen varit kvantitativt överlägsen, den tyska åter 
betydande genom sin sociala härstamning, sin förmögenhet och 
sin förfarenhet i handels- och stadsangelägenheter. Den natio
nella rangordningen framträder dock i nyssnämnda urkund, i 
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det att byamännen nämnas före köpmännen. Tillsammans ut*  
göra de borgarna: cives.

1 Typisk är här uppfattningen hos även en forskare av rang soin Karl 
Hegel: »Weich’ einen merkwürdigen, ja überraschenden Einblick in den 
Zustand der schwedischen Städte im 14. Jahrhundert gewähren uns doch 
diese Satzungen des von einem schwedischen Könige aus dem einheimischen 
Geschlecht der Folkunger erlassenen, von schwedischen Rechtsprechern aus
gearbeiteten Gesetzbuchs!... Es muss eine massenhafte Einwanderung der 
Deutschen in dem volksarmen Schweden, ähnlich wie in den slavischen 
Küstenländern der Ostsee, stattgefunden haben!» (K. Hegel, Städte und 
Gilden der germanischen Völker im Mittelalter, I, ss. 287—288).

2 Vid vakanser i rädsrepresentationen få sålunda svenskar fylla luckorna
i den tyska r&dshälften, medan eventuella luckor i de svenska förbli tomma.

8 Â. Holmbäck, Varifrån har Magnus Erikssons stadslag erhållit re
geln, att rådet skulle bestå av hälften svenskar och hälften tyskar?, i: HT
1925, ss. 47—49. Jfr även Dens., Ätten och arvet, s. 196, not 1.

Om denna tolkning är riktig, kastas därmed en överraskande 
belysning på ett problem, som mycket diskuterats: den nationella 
tudelningen i den medeltida svenska stadsstyrelsen och dess 
uppkomst. Diskussionen har sedan länge anknutit till det bekanta 
stadgandet i konung Magnus Erikssons stadslag (Konungx B. II), 
att svenskarna och tyskarna skulle vara numerärt lika represen*  
terade i rådet med en svensk och en tysk borgmästare i ämbets
utövning varje år jämte fem svenska och fem tyska rådmän. 
Stadgandet har tidigare ansetts som ett överväldigande bevis för 
hur dominerande det tyska inflytandet vid denna tid varit i lan
det.1 Numera anses dock tämligen enstämmigt, att Magnus Eriks
sons stadslag här blott kodifierar en praxis, som kan följas längre 
tillbaka, och att här definitivt regleras och begränsas det tyska 
inflytandet i de svenska stadssamhällena genom bestämmelser, 
som äro gynnsammare för det svenska elementet.1 2 * * * * Redan före 
den allmänna stadslagens tillkomst finner man den nu berörda 
nationella tudelningen i de fragmentariska utdragen ur Söder- 
köpingsrätten (från omkr. år 1300). Däremot saknas alla upp
gifter härom i den stockholmska Bjärköarätten. På denna om
ständighet bygger Ä. Holmbäck sin mening, att Magnus Erikssons 
stadslag från Söderköpingsrätten hämtat sitt stadgande om den 
nationella tudelningen i rådet.8 Holmbäcks mening synes mig ej 
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övertygande med tanke på den osystematiska arten av rättsupp- 
teckningarna i den gamla stockholmska stadslagen, som saknar 
närmare uppgifter om stadsstyrelsen.1 N. Ahnlund har också gjort 
invändningar mot Holmbäcks argumentering e silentio.1 2 * 4 * En ur
kund av år 1323 visar, att redan då den nationella tudelningen 
i rådet förefunnits i Stockholm.8 Med hänvisning härtill fram
håller Ahnlund beträffande bestämmelserna om rådssammansätt
ningen i Magnus Erikssons stadslag: »Om man härtill lägger allt 
det myckna, som utvisar ett speciellt samband mellan Stockholm 
och stadslagen, kan så mycket mindre dragas i tvivelsmål, att 
bestämmelserna närmast upptagits ur Stockholmsk tradition och 
praxis, även om liknande bestämmelser funnits annorstädes».*  
Ahnlund menar också, att »den bekanta föreskriften i Magnus 
Erikssons stadslag om en jämn delning efter nationalitetsgrund 
av magistraten och vissa andra stadsämbeten kan tänkas gå till
baka till Birger Jarls tid».8 Även A. Schück håller före, att 
»detta märkliga stadgande, som vittnar om den starka tyska bo
sättningen i de svenska städerna, grundar sig på en i ett flertal 
stadssamhällen sedan länge gällande praxis. Som vi förut fram
hållit, hade Birger Jarl stadgat, att de inflyttade tyskarna skulle 
lyda under svensk rätt och kallas svenskar. Härav följde, att de 
även blevo delaktiga i styrelsen av de samhällen, i vilka de bo
satte sig».8

1 Se ovan s. 319 och not 1.
2 N. Ahnlund, rec. av A. Schück, Studier, HT 1927, s. 461, not 2.
8 SD 2413: »de consilio ciuitatis eiusdem de suecis nicolaus cazabucr et 

thorirus longus, de theotonicis frouinus et gothskalkus niger, ceterorumque 
aliorum consulum». Påvisat av K. Hegel, Städte und Gilden der germa* 
nischen Völker im Mittelalter, I, ss. 268—269.

4 N. Ahnlund, Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia, s. 6.
8 Ibid., s. 5. 6 A. Schück, Studier, s. 303.

I den nu av mig i diskussionen införda urkunden av den 8 
september 1296 finna vi, synes det mig, den praxis, som Ahnlund 
och Schück förutsätta, ganska tydligt dokumenterad. Den natio
nella tudelningen och representationen i städerna har författ- 
ningshistoriskt sett vuxit fram helt naturligt på grundval av stads
befolkningens sammansättning. Birger jarls traktat med Lybeck 
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år 1250 (1251) stadgade, att de till Sverige inflyttade tyskarna 
skulle lyda under svensk rätt och kallas svenskar. De tyskar, 
som uppfyllde detta krav och ägde fastighet i staden1, fingo 
givetvis också del i stadsrepresentationen och stadsstyrelsen. Som 
A. Schiick påpekar (Studier, s. 303), skilde sig dessa tyska immi
granter genom språk och släktförbindelser länge från den sven
ska stadsbefolkningen. Men därtill kommer, att dessa tyska stads- 
menigheter, som till största delen utgjordes av köpman, stän
digt rekryterades från sitt tyska ursprungsland, då Sveriges han
del så gott som uteslutande låg i tyska händer och nästan samt
liga köpmän voro tyskar. Ordet ’köpman" kom därför att nästan 
bliva liktydigt med ’tysk’1 2, och som vi sett har den i Stockholm 
ännu under 1200-talets sista år rådande tudelningen av stadsbe
folkningens representation i byaman och köpman — möjligen 
då dock beroende på ett konservativt rättsspråk? — redan under 
1300-talets första fjärdedel givit vika för representationen i stads
styrelsen av svenskar och tyskar.

1 MEStL föreskriver: »Aldre ma ok then radhman vara, sum æi hawer 
æghit arff i stadhenum» (Konungx B. II, § 2). ’Arff’ har här liksom i de 
tyska städerna under medeltiden betydelsen av ’fast egendom’.

2 Betecknande är också att ett kreditivbrev, utfärdat i Visby år 1291 
av »uniuersitas mercatorum terram Gotlandie applicant!um», bär sigill- 
omskriften »Sigillum Theuthonicorum Gutlandiam frequentantium» — se 
Exkurs III (kurs, av mig).

Vi ha med den nationella tudelningen i stadsrepresentationen 
och det nyss nämnda införandet av rådsförfattningen i det stock
holmska stadssamhället nått slutet av en utveckling i Stockholms 
äldre historia, som författningshistoriskt sett får sitt definitiva 
uttryck i Magnus Erikssons stadslag vid 1300-talets mitt med 
dess kodifierande av en tydligen gammal praxis i de svenska 
städerna och enkannerligen i staden Stockholm. Vad vi ur ett 
icke minst författningshistoriskt sett sprött material kunna utläsa 
rörande uppkomsten av staden Stockholm torde, med under
strykande av det hypotetiska i slutsatserna, kunna formuleras 
ungefärligen på följande sätt.

Vid 1200-talets mitt har på regeringsmaktens tillskyndan ett 
stadssamhälle grundats vid det viktiga Mälarinloppet. En bety- 
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delsefull roll har därvid spelats av tyska, särskilt lybeckska, in
tressen. Dessa intressen ha framför allt representerats av tyska 
storköpmän och liknande ekonomiska företagare. I den mån 
dessa tyskar blivit mera bofasta i de svenska stadssamhällena, icke 
minst i Stockholm, har därvid från regeringsmaktens sida ut
tryckligen fordrats, att de skulle inordna sig i den svenska rätts
staten och bliva svenska medborgare. I gengäld ha tydligen vissa 
reformer i rättsligt (arvsrättsligt) avseende genomförts i fråga om 
dessa tyska immigranter och, for likställighetens skull, givetvis 
även beträffande övriga, svenskbördiga, stadsinvånare. Den 
svenska regeringsmaktens stränga krav på att de tyska immi
granterna skulle leva under svensk rätt har säkerligen icke minst 
avsett de svenska städernas rättsförhållanden. I det längsta ha 
här säkerligen tillämpats bjärköarätts- eller stadsrättsbestäminel- 
ser, som varit gällande sedan långliga tider tillhaka. Detta har 
för visso varit fallet även i Stockholm vid stadssamhällets grund
läggning och tidigare tillvaro. Konungamaktens representant har 
här varit fogden, när icke regeringsmakten själv ingripit i stads- 
styrelsen, vilket säkerligen ofta varit fallet.1 I övrigt ha bya
männen själva på byamotet utövat ett direkt inflytande på det 
egna samhällets angelägenheter och tolvmannanämnd och domare 
varit organ för menigheten. De tyska städernas rådsförfattning, 
som ännu i den bevarade stockholmska Bjärköarätten förefaller 
att vara en nyhet, har dock i olika modifikationer trängt igenom 
i Stockholm och de svenska städerna över huvud. Som vi sett, 
har detta skett i det stockholmska stadssamhället åtminstone 

1 A. Schück, Studier, s. 318 ff., har hypotetiskt framfört en mening, att 
Folkungatidens fogdar varit av tvenne olika slag: »borgfogdar» i städer 
med kungliga borgar och »borgarfogdar» i de »öppna städerna». Det torf
tiga källmaterialet synes mig emellertid ej ge tillräckligt stöd för en 
strängare differentiering dessa fogdar emellan. Schûck själv påpekar (a. a., 
s. 326), att i Magnus Erikssons stadslag »nämnes intet om, att fogdeämbetet 
är av olika karaktär i olika städer». Skillnaden synes vara den naturliga, 
att i de mera betydande städerna, framför allt de med kungliga borgar, 
fogdarna varit av förnämligare härkomst, medan fogdarna i de »öppna 
städerna» tillhört de bredare, borgerliga kretsarna (jfr Schück, a. a., ss. 
322—323). Skillnaden mellan dessa supponerade olika slag av fogdar synes 
sålunda uteslutande vara av social karaktär.
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vid 1300-talets början. Magnus Erikssons stadslag tillförsäkrade 
det tyska borgerliga elementet i städerna en betydelsefull andel i 
stadsrepresentationen, därvid kodifierande gammal praxis. Redan 
långt före denna kodifiering hade de svenska byamännen och de 
tyska köpmännen åtminstone i Stockholm genom respektive folk
gruppers representanter gemensamt deltagit i stadsstyrelsen.

Grunden till denna de svenska byamännens och de tyska köp
männens representation i stadsstyrelsen har säkerligen lagts re
dan av Birger jarl. Det föreligger en hög grad av sannolikhet 
för att det särskilt är anläggningen av den nya staden Stock
holm, som nödvändiggjort för jarlen att från början skapa en 
verklig rättsordning i ett nybyggarsamhälle, dit folk från olika 
håll och av skiljaktig nationalitet samlades. Stockholm torde i 
författningsavseende hava varit förebildande även i fråga om den 
nationella tudelningen i stadsstyrelsen. Avsikten med Birger jarls 
stockholmska stadsanläggningen har säkerligen varit att skapa en 
köpmansstad och samtidigt ett riksfâste. I det senare avseendet 
byggde han vidare på den grund, som hans namne och före
gångare i jarlämbetet, Birger Brosa, antagligen redan lagt. För 
dem båda var den tvingande anledningen tämligen likartad: 
hotande politiska maktgrupperingar i Östersjöområdet in på 
Sveriges urgamla förbindelser Mälardalen—Finska viken. Det 
politiska läget hade vid 1200-talets mitt endast blivit ytterligare 
skärpt genom en tysk maktutveckling, som med undanträng
ande av tidigare medtävlare hotade att göra tyskarna helt över
mäktiga runt Östersjökusterna. Birger jarl har säkerligen insett 
faran och sökt att genom en stark befästningsanläggning på en 
strategiskt viktig punkt av riket samtidigt, efter kontinentalt 
mönster, lägga grunden till ett stadssamhälle, som kunde bli 
en motvikt till de tyska stadsanläggningarna vid Östersjökus
terna. Med anläggningen av staden Stockholm inledes i alla hän
delser en ny period i det svenska stadsväsendets historia.



EXKURS I.

Sigtunakyrkorna och Sigtunamissionen.

Av högsta intresse för frågan om härkomsten av de olika kul- 
turströmningarna till Sverige under den period, som betecknar 
det tidigaste kyrkliga organisationsarbetet, är konstaterandet på 
sistone av såväl ett engelskt som ett kontinentalt inslag i Sigtu
nas äldsta kyrkliga byggnadskonst. Sedan tidigare Seesselberg 
och framför allt Ekhoff ägnat sitt intresse åt de äldsta Sigtuna- 
kyrkoma ur synpunkten av dessa kyrkors egenskap att även 
vara försvarsverk, ha sedermera särskilt H. Comell och B. 
Thordeman gjort samma kyrkor till föremål för en ingående stil
analys, som tydligen bragt frågan om dessa kyrkors datering 
närmare sin lösning? Det är isynnerhet S. Pers kyrka, som i 
detta sammanhang intresserar oss mest.

H. Cornell har påvisat det starka engelska inflytandet beträf
fande viktiga detaljer i S. Pers arkitektur och i vissa andra tidi
gare med denna besläktade kyrkors. Dateringsförsöken arbeta 
dock med en viss svårighet, beroende på hans bundenhet vid den 
traditionella uppfattningen av svensk missionshistoria? Han

1 Se särskilt Friedrich Seesselberg, Die früh-mittelalterliche 
Kunst der germanischen Völker, Berlin 1897; Emil Ekhoff, Sigtuna öde- 
kyrkor, i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, X, 1897; Dens.: Om 
kyrkornas forna egenskap af försvarsverk, i: Aarböger for nordisk Oldkyn- 
dighed og Historie, 1899; H. Cornell, Sigtuna och Gamla Uppsala, Upp
sala 1920; B. Thordeman, Sankt Per i Sigtuna, i: Fomvännen 1924; 
Dens.: Sigtuna (Svenska kulturorter. 6), Sthlm 1928.

3 »Ansgars mission hade runnit ut i sanden. Först närmare tvåhundra 
år senare får Sverige i S. Sigfrid den apostel, som för första gången skulle 
döpa en svensk konung. Sigfrid var engelsman...» (H. Cornell, a. a., s. 
93). »Om Sigtunastiftet väl får anses räkna sin grundläggning från Adal- 
vard d. y:s tid, är det dock tydligt att dess slutliga konsolidering skedde först 
under den följande engelska missionen» (ibid., s. 100).
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har framhållit, att den normandiska erövringen av England år 
1066 betyder en statsvalvning »även i det konstnärliga England», 
då den angelsaxiska byggnadsstilen ersättes av den importerade 
normandiska.1 Han har därjämte understrukit de »starka anglo
saxiska tendenserna» i den av honom behandlade äldsta svenska 
kyrkoarkitekturen, liksom han även påpekat normandiska stil
inslag.2 Enligt Cornell skulle denna svenska arkitektur alltså 
uppvisa drag både från tiden före år 1066 och från tiden efter 
år 1066. Dock skulle Sigtunakyrkomas tydligt engelska prove
niens visa, att de icke kunna ha tillkommit »under det decennium, 
då den tyska missionen härskar (1057—1066)».8 Â andra sidan 
skulle det starka angelsaxiska inslaget »icke tillåta en datering 
mycket nedom 1070» (Comell, a. a., sid. 100). Detta sistnämnda 
påstående förefaller ju rätt rimligt, om man som Cornell tillskri
ver efter år 1066 hemvändande Englandsfarare, däribland and
liga, införandet av de nu avhandlade arkitektoniska stildragen 
till Sverige.

Härigenom tvingas Cornell emellertid i själva verket till en 
tämligen våldsam begränsning av tiden för Sigtunakyrkomas 
tillkomst, omfattande åren 1066—1070 eller till något år in på 
1070-talet. Härtill kommer svårigheten för honom att förklara 
de normandiska stilinslagen. Han säger visserligen, att deras 
förekomst i Sigtuna är helt naturlig. »Den normandiska arki
tekturen var ju vid denna tid den moderna. Huru kännedomen 
därom förmedlats behöver därför icke i detalj utredas. Det kan 
vara tillräckligt att hänvisa till att de engelska andliga i Sverige 
knappast kunnat vara okunniga därom» (Comell, a. a., sid. 101).

De starka före år 1066 härrörande angelsaxiska tendenserna, 
som dock icke kunnat göra sig gällande i Sigtuna under tiden 
1057—1066, då den tyska missionen härskade där, kunna ju en
ligt Cornell själv icke medge en datering av Sigtunakyrkoma 
»mycket nedom 1070». Det först år 1066 i England introduce
rade normandiska stilinflytandet måste alltså på en häpnadsväc
kande kort tid ha gjort sig gällande i Sigtuna och där genast 
ingått en intim och naturlig förening med det angelsaxiska.

1 H. Cornell, a. a., s. 78 och passim.
3 Ibid., s. 100 och passim. 8 Ibid., s. 100.
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Säkerligen är det just vid försöket att kombinera de angel- 
saxiska och normandiska stilinslagen i Sigtunaarkitekturen, som 
svagheten i Cornells dateringsförslag framträder. Svårigheterna 
härvidlag ha också beaktats av B. Thordeman. Han understry
ker liksom Cornell de angelsaxiska elementen i S. Pers arkitektur 
men förnekar det normandiska inslaget, vilket han i stället söker 
uppvisa vara nordvåsttyskt.1 Härigenom undgår han den syn
nerligen svårlösliga dateringsfråga, som ligger i kombinationen 
inom en ytterst sammanträngd tidsperiod av uteslutande från 
England härrörande angelsaxiska och normandiska stilinflytan- 
den. Föreningen av de angelsaxiska och nordvästtyska stilele
menten tänker sig Thordeman ha skett sålunda, att arkitekten 
varit en person, som utbildats i angelsaxisk byggnadsart och 
därifrån medfört sin tekniska och arkitektoniska erfarenhet, men 
att han samtidigt arbetat »efter anvisningar som fota sig på 
kännedom om och beroende av nordväst-tyska, särskilt westfa
liska kyrkobyggnader».2

Härefter kommer Thordeman in på den svårlösta frågan om 
S. Pers datering. Med utgångspunkt från de angelsaxiska stil
elementen i byggnaden hävdar han, att den uppförts före eller i 
alla händelser ej långt efter år 1066, då den normandiska eröv
ringen av England skedde, »varmed den anglosaxiska arkitektu
ren i ett slag är en avslutad epok».8 Tidsgränsen bakåt förlägger 
han till Olof Skottkonungs grundläggning av Sigtuna vid 1000- 
talets början. Troligast anser han likväl vara, att S. Per tillkom
mit under den tid, då den av Hamburg-Bremens ärkebiskop till 
biskop i Sigtuna invigde Adalvard d. y. verkade därstädes. »Un
der hans episkopat föreligger avgjort den sökta konjunktur av 
tysk och engelsk inflytelse som måste utgöra den historiska bak
grunden för S. Pers arkitektoniska gestaltning».4

Thordemans dateringsförslag verkar i förstone bestickande: 
engelska och kontinentala stilinflytanden smälta här tillsam
mans — de förra förklaras genom det under 1000-talet konstater- 
bara engelska inflytandet i allmänhet, de senare genom biskop

1 B. Thordeman, Sankt Per i Sigtuna, Fornvännen 1924, s. 221 och 
passim.

2 Ibid.» s. 221. 3 Ibid., s. 222. 4 Ibid.» s. 223.
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Adalvard d. y:s initiativ under Sigtunaverksamheten. Thorde- 
man medger dock själv, att vägande invändningar kunna riktas 
mot denna hans hypotes. Så torde också vara fallet.

En kort sammanfattning av det vi veta om 1000-talets svenska 
missionshistoria torde komma oss att bättre förstå den roll, Adal
vard d. y. spelat, sedd i det allmänna historiska sammanhanget. 
Vid 1000-talets början gör sig ju ett starkt engelskt inflytande 
gällande. Olof Skottkonung dopes av en engelsman och engelska 
myntpräglare verka i Sigtuna. Att kyrkor från början uppförts 
i Sigtuna har betraktats som säkert.1 Thordeman framhåller 
själv, att en myntomskrift som > SI (etuna) DEI» på Olof Skott- 
konungsmynt är ytterst talande.1 2 Först någon tid efter 1000- 
talets mitt utvecklar Hamburg-Bremens ärkestift ånyo en viss 
aktivitet i syfte att säkra sin överhöghet över det svenska kyrko- 
området. Närmaste anledningen till detta nyvaknade intresse var 
säkerligen oroande underrättelser, som från Sverige inlupit till Bre
men, förmälande, att i detta land strävanden förmärkts att frigöra 
Sverige från dess beroende av Hamburg-Bremen. Adam av Bre
men berättar nämligen om en viss biskop hos den svenske ko
nungen Emund vid namn Osmund, vilken efter undervisning i 
Bremen skulle förgäves sökt att i Rom erhålla biskopsvärdighe- 
ten. Slutligen hade han invigts av en polsk ärkebiskop (Stefan I, 
1038—1058) och i Sverige på ärkebiskopligt vis låtit bära korset 
framför sig (Adam av Bremen, 1. III, c. 15). Typisk för magister 
Adams kyrkopolitiska uppfattning är den våldsamma indignation, 
som han lägger i dagen vid skildringen av Osmunds person och 
verksamhet och som säkerligen förlett honom till överdrifter i 
skildringen.3 Den beskickning till Sverige från ärkebiskop Adal
bert av Bremen, som magister Adam omnämner och som vid an
komsten till konung Emunds hov där påträffade »landstrykaren> 
Osmund uppträdande som ärkebiskop, har säkerligen just föran

1 O. Janse, Gamla svenska städer, V, ss. ii, v och passim; O. v. Friesen,
Upplands fornminnesförenings tidskrift, XXXVII, s. 60 och passim.

3 B. Thordeman, a. a., s. 222, not 1.
8 Sålunda omnämner magister Adam själv samme Osmund i ett annat 

sammanhang helt välvilligt (1. III, c. 77) — ett av de icke fä exemplen på 
motsägelserna i hans verk.
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letts av denne Osmunds oroande uppträdande. Denna beskick
ning har troligen ägt rum under något av åren 1051—1056? I 
magister Adams relation av »ärkebiskop» Osmunds verksamhet 
kunna vi med stor sannolikhet se ett uttryck av de nationellt- 
kyrkliga självständighetsträvanden, som ungefär samtidigt göra 
sig gällande även i det övriga Norden — i Danmark under ko
nung Sven Estridsson och i Norge under konung Harald Sigurds- 
son. Enligt Adams av Bremen skildring har nyssnämnde Os
mund tydligen stått den svenske konungen Emund nära och av 
titeln — »ärkebiskop» — att döma ansetts förnämligast av de 
svenska missionsbiskoparna. Med största sannolikhet har då 
också sagde Osmund haft sitt biskopssäte förlagt till Sveriges 
viktigaste kyrkliga och kommersiella centrum: den kungliga an
läggningen Sigtuna. Den bitterhet, som Adam av Bremen läg
ger i dagen mot biskop Osmund, skulle till en del även kunna 
bero på att Osmund uppmuntrat den engelska missionen i Sve
rige, vilken ju för landet var kyrkopolitiskt ofarlig. I alla hän
delser finna vi att Osmund senare, omkring år 1070, avlidit i 
klostret Ely i England?

Före år 1065 har troligen biskop Osmund begivit sig från 
Sigtuna eller Sverige över huvud taget till England. Säkerligen 
har han fått ge vika för ett kraftigt ingripande från ärkebiskop 
Adalberts sida? Senast nämnda år, kanske i slutet av föregående 
år, lyckades nämligen Adalbert att i Sigtuna biskopssäte placera 
Adalvard d. y., sedan han härför utverkat konung Stenkils tillå
telse (Adam av Bremen, 1. IV, c. 29). Ärkebiskop Adalbert skulle 
sålunda ha förmått Stenkil att slå in på en annan kyrkopolitik än 
den, som konung Emund fört. Adalberts första beskickning till 
Sverige omkring åren 1051—1056, då Adalvard d. ä. blivit invigd 
till svensk biskop*,  hade till en början misslyckats genom biskop 
Osmunds ingripande. Sedermera återkom Adalvard d. ä., då 
förhållandena gestaltade sig gynnsamma, men tog då sitt säte i

1 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, s. 156.
9 Ibid., s. 156, not 1.
3 Att Osmund flytt från Sverige, som på sina håll uppgives, omnämnes 

dock icke ens av magister Adam.
4 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, 1. III, c. 15.



366

Skara och verkade blott i Götaland.1 Hans verksamhet omfat
tade dock endast åren 1060—1064.1 2 * Säkerligen står ärkebiskop 
Adalberts aktivitet på det svenska missionsområdet i samband 
med konung Emunds död, som ansetts ha inträffat året 1060, och 
uppstigandet på tronen av Stenkil, som enligt uppgift av magister 
Adam redan under Emunds livstid visat sig de tyska missionä
rerna bevågen och därför med goda skäl kunde antagas vara 
mottaglig för påtryckningar från ärkestiftet Hamburg-Bremens 
sida.

1 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, 1. IV, c. 23.
2 Efter år 1059 (Schmeidler-Steinberg, & 139) och inpå året 1064, då han

dog (Schmeidler-Steinberg, s. 226).
8 Jfr Schmeidler-Steinberg, s. 202, not 6, och s. 231.
* Ibid., s. 226, not 3.

Att Adalvard d. ä. vid sin återkomst till Sverige icke lyckades 
till sitt verksamhetsfält lägga även biskopssätet Sigtuna med dess 
missionsområde berodde säkerligen på att detta, i anslutning till 
vad nyss gjorts gällande, ännu innehades av biskop Osmund, 
som troligen hade ett starkt parti för sig bland de »national- 
kyrkliga» upplandsbönderna. Emellertid har tydligen ärke
biskopen av Hamburg-Bremen icke släppt sitt mål ur sikte: även 
Uppsveriges läggande under Hamburg-Bremen i kyrkopolitiskt 
hänseende. Medan Adalvard d. ä:s placering i Skarastiftet enligt 
magister Adam tydligen icke vållade några som helst svårighe
ter, har däremot enligt samma sagesman Adalvard d. y:s instal
lerande i biskopsstaden Sigtuna varit föremål för vissa förhand
lingar mellan ärkebiskopen av Hamburg-Bremen och den svenske 
konungen: Adam av Bremen nämner en beskickning från den 
senare (1. IV, c. 29). Svårigheten låg troligen i uppgörelser 
med biskop Osmund i Sigtuna och hans parti. Hur som helst 
har Osmund måst ge vika, och Adalvard d. y. har kommit i 
hans ställe.

Adalvard d. y. invigdes av ärkebiskop Adalbert till sitt biskops
ämbete troligen år 1064 eller något före.8 I alla händelser kom 
han till Sverige år 10644 *, där han fann sin namne Adalvard d. ä.r 
biskop i Götaland, svårt sjuk. Efter dennes död, som tydligen 
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inträffade just detta år1, och sedan Adalvard d. y. ombesörjt sin 
namnes begravning, skyndade han till Sigtuna. Han bör såle
des ha inträffat i denna stad tidigast år 1064. Enligt magister 
Adam hade Adalvard till en början stor framgång i Sigtuna: vid 
en mässa skulle han sålunda ha erhållit icke mindre än 70 mark 
silver. På grund av Adalvards alltför aggressiva och tydligen 
odiplomatiska uppträdande förändrades emellertid snart befolk
ningens hållning gent emot honom till den grad, att han nöd
gades rymma fältet. Magister Adam uppger, att den egentliga 
orsaken till befolkningens förändrade, fientliga hållning gent 
emot Adalvard var hans plan att förstöra hednatemplet i Gamla 
Uppsala. Emellertid avrådde honom konung Stenkil bestämt 
från att sätta denna plan i verket, då en sådan åtgärd enligt ko
nungen skulle medföra en hednisk reaktion »såsom nyligen skett 
i Venden».1 2 Följande konungens råd lämnade Adalvard med 
följeslagare Sigtuna och uppsökte i stället de trakter av Göta
land, som ännu voro hedniska. Det framgår med all tydlighet 
av magister Adams berättelse, att Adalvard begivit sig från Sig
tuna, medan konung Stenkil ännu var i livet. Enligt nordiska 
källor skulle Stenkil dött »vid den tid, då de båda Haraldarna 
stupade (i England)».3 Stenkils död skulle alltså ha inträffat 
omkring år 1066. Det vendiska upproret, som Adam av Bremen 
låter konung Stenkil hänsyfta på — så vida det icke är magister 
Adams eget inpass — ägde rum sommaren 1066. Efter denna 
tidpunkt men senast i början av året 1067 bör Stenkil ha avlidit, 
om de åsyftade nordiska källorna äga vitsord. Då magister 
Adams berättelse tydligen förutsätter, att Adalvard d. y. begivit 
sig från Sigtuna, medan konungen ännu levde, har Adalvards 
uppbrott från denna stad sålunda skett i slutet av året 1066 eller 
senast i början av året 1067. Adalvards vistelse i Sigtuna in
skränker sig sålunda till en tidrymd, omfattande tiden från något 
stycke in på året 1064 — kanske också först från följande års 

1 Schmeidler-Steinberg, s. 226, not 2.
2 »Sicut in Sclavania nuper factum», Adam av Bremen, ed. Schmeidler, 

1. IV, c. 30.
3 Se B. Schmeidler, Hamburg-Bremen und Nordost-Europa vom 9^ 

bis 11. Jahrhundert, Lpz. 1918, &s. 312—313.



368

början — till slutet av år 1066 eller senast till början av det föl
jande året. Adalvard d. y:s Sigtunavistelse har sålunda omfat
tat föga mer an tvä dr — kanske icke ens så läng tid.

Detta närmare fixerande av tiden för Adalvards verksamhet i 
Sigtuna — en tidrymd av knappa två år — som korrigerar de 
av svenska forskare hittills angivna tidsbestämmelserna, kastar 
därmed även en ny belysning över problemet om Sigtunakyrkor- 
nas, framför allt S. Perskgrkans, tillkomsttid. Medan H. Cornell 
anser, att den tyska missionen i Sigtuna härskat under ett helt 
årtionde eller åren 1057—1066, menar B. Thordeman, att Adäl- 
vard d. y. suttit som biskop i Sigtuna under 1060-talets förra 
hälft, d. v. s. under ett halvt årtionde.1 Som nyss påvisats har 
Adalvard emellertid vistats i Sigtuna under knappt tvä dr. En
dast i början av denna korta period har hans verksamhet krönts 
av någon framgång — mycket snart har han mötts av en opposi
tion, vars stigande våldsamhet nödgat honom att rymma fältet. 
Det torde vara föga sannolikt, att Adalvard under sin korta vis
telse i Sigtuna, som till på köpet snart präglats av en växande 
oro och en allt kraftigare opposition, kunnat i lugn öch ro plan
lägga ett så vidlyftigt företag som uppförandet av en domkyrko
byggnad och än mindre uppföra eller ens påbörja en dylik bygg
nad, som dessutom byggts av sten — en för det dåtida Sverige 
högst uppseendeväckande nyhet. Snarare kan man tänka sig, 
att Adalvard haft kanske mera obestämda planer på att ersätta 
hednatemplet i Gamla Uppsala med ett imponerande kristet tem
pel. Det förefaller närmast som om Adalvard valt Sigtuna såsom 
utgångspunkt för ett angrepp på hedendomens sista starka bål
verk i Uppsverige och som om raserandet av detta varit hans 
viktigaste arbetsprogram. Sålunda berättar magister Adam, att 
Adalvard förhandlat med biskop Egino i Skåne om en gemen
sam aktion mot det hedniska Uppsalatemplet.2 Biskop Egino 
hade också begivit sig till Sigtuna för att gemensamt med Adal
vard börja kampanjen mot det hedniska partiets stora kultcent- 
rum. Efter konung Stenkils bestämda avrådande från genom
förandet av den uppgjorda planen lämnade emellertid Egino sam-

1 H. Cornell, a. a., s. 100; B. Thordeman, a. a., s. 223.
2 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, 1. IV, c. 30.
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tidigt med Adalvard Sigtuna. Adalvards förhandlingar med 
biskop Egino och utarbetandet av deras plan till aktion mot det 
hedniska partiet böra säkerligen ha upptagit en stor del av den 
tid, varunder Adalvard vistats i Sigtuna.

Av allt att döma har ärkestiftet Hamburg-Bremens framstöt 
för erövrandet av den kyrkliga makten i Sverige redan efter kort 
tid slutat med ett nederlag. Det framgår redan av den omstän
digheten, att de biskopar, som det tyska ärkestiftet invigde till 
efterträdare åt Adalvard d. ä. och Adalvard d. y., d. v. s. i Skara 
och Sigtuna, föredrogo att stanna i sitt hemland och sålunda 
endast voro att betrakta som ett slags »episcopi in partibus».1 
Om Adalvard d. y. med sakkunnig hjälp uppgjort den stora pla
nen till en domkyrkobyggnad i Sigtuna och även börjat uppfö
randet av densamma, förefaller det ganska egendomligt, att detta 
icke kommit till magister Adams kännedom, desto mer som Adal
vard under sina sista år synes ha vistats i magister Adams när
het i Bremen.1 2 Omnämnandet av Adalvards stora kyrkliga bygg
nadsföretag i Sigtuna — en domkyrka, till på köpet av sten — 
hade ju annars för magister Adam betytt en betydande, positiv 
insats av Adalvard, som kunde i någon mån förtagit det ogynn
samma intrycket av Adalvards misslyckande.

1 Adam av Bremen, ed. Schmeidler, 1. IV, c. 23 o. 30. — Enligt sistnämnda 
källuppgift invigdes till Adalvard d. y:s efterträdare en viss Tadiko frän 
Ramesloh, vilket skedde efter Adalvards död. Denna måste inträffat efter 
år 1066, då Adalvard begav sig från Sigtuna, och före år 1075, omkring vil
ket år magister Adams fjärde bok, som omnämner Adalvard d. y:s död, bör 
ha tillkommit (jfr Schmeidler-Steinberg, s. xxi).

2 »Då Adalvard senare dog hos oss» (»Adalwardo postea defuncto apud 
nos»), Adam av Bremen, ed. Schmeidler, I. IV, c. 30.

3 B. Thordeman, Fornvännen 1924, s. 223.
24 Q. Bolin

Enligt den framställning, som här givits av Adalvard d. y:s 
kortvariga och felslagna verksamhet i Sigtuna, synes det mig 
tämligen osannolikt att i Adalvard d. y. se upphovsmannen till 
den domkyrkobyggnad i Sigtuna, vilken Sankt Pers kyrka ganska 
allmänt ansetts utgöra. Jag kan därför icke ansluta mig till B. 
Thordemans åsikt beträffande Adalvard d. y., att »under hans 
episkopat föreligger avgjort den sökta konjunktur av tysk och 
engelsk inflytelse som måste utgöra den historiska bakgrunden 
för S. Pers arkitektoniska gestaltning».3
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Den sökta konjunktur av tyskt och engelskt inflytande, som 
B. Thordeman här förutsätter, fanns i Mälardalen redan om
kring år 1000. Det engelska inflytandet är ju konstaterat under 
Olof Skottkonungs tid, även i Sigtuna, under 1000-talets första 
år. Men även ett starkt frisiskt, d. v. s. nordvästtyskt, inflytande 
är påvisat redan i Birka och sedan i Sigtuna — i sistnämnda 
stad ännu långt fram på 1000-talet. Jag har annorstädes fram
hållit den betydelsefulla roll, Frisland spelade som Nord
europas kanske förnämsta kulturhärd — icke minst som den 
viktigaste kulturförmedlaren mellan England å ena sidan samt 
Rhentrakten och kontinenten i allmänhet å den andra.1 Enligt 
min mening är det över Frisland, som det engelska inflytandet 
till stor del nått oss. Här ha vi alltså enligt min åsikt den sökta 
konjunkturen av engelskt och tyskt (nordvästtyskt) inflytande. 
Men härmed föras vi tillbaka till 1000-talets första år, och fråga 
torde vara, om vi redan så tidigt kunna räkna med en domkyrko
byggnad, till yttermera visso en dylik av sten, i Sigtuna.

B. Thordeman har själv tänkt sig denna möjlighet. Han an
ser visserligen, att man närmast tänker sig de första Sigtuna- 
kyrkorna av trä men finner intet, som a priori hindrar, att redan 
Olof Skottkonung låtit inkalla med murningstekniken förfarna 
byggmästare. >Om det första murade huset byggdes nu eller 
femtio år senare, är ju i och för sig ungefär lika sannolikt; Sig
tunas av den senaste forskningen framhävda karaktär av pioniär 
för kristen kultur gör t. o. m. den förra möjligheten nästan mer 
trolig.»2

Att B. Thordeman icke närmare utför detta sitt uppslag beror 
givetvis därpå, att han tydligen anser denna sammansmältning 
av engelskt och tyskt (nordvästtyskt) inflytande ha skett först i 
Sverige och därtill nödvändigtvis vill knyta initiativet till en viss 
bestämd person, i detta fall den tyske biskopen Adalvard d. y. 
Ensidigheten i Thordemans problemställning är uppenbar. Om 
enligt honom en tysk missionsbiskop i början av 1000-talets se
nare hälft kunnat förmedla både tyska och engelska stilinfly- 
telser, inser man icke, varför icke också en engelsk missions-

1 Se ovan s. 105 f. och särskilt Exkurs IL
3 B. Thordeman, a. a., s. 222, not 1.
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biskop under århundradets förra hälft likaväl kunnat förmedla 
engelska och tyska stilinflytelser. Thordemans invändning här 
är givetvis den, att vi vid 1000-talets början icke veta något om 
förbindelsen mellan Hamburg-Bremen och Sverige i enlighet 
med magister Adams tystnad på denna punkt. Härmed är dock 
icke sagt, att blott emedan de officiella förbindelserna mellan det 
tyska ärkestiftet och Sverige vid denna tid voro avbrutna där
med även de allmänt kulturella förbindelserna mellan Sverige 
och nordvästra Tyskland också voro det. Här förbiser Thorde- 
man det viktiga, förmedlande frisiska inflytandet. Olof Skott- 
konung hade givetvis möjlighet och frihet att exempelvis genom 
engelsk-frisisk förmedling i och för ett kyrkobygge till Sverige 
låta inkalla lämpliga personer utan att därvid behöva inhämta 
ärkestiftet Hamburg-Bremens officiella medgivande.

Enligt min mening är det åtskilligt som talar för att det är 
under Olof Skottkonungs tid, som en domkyrka, enkannerligen 
av sten, uppförts i Sigtuna. Att vid anläggningen av denna plats 
icke minst åsyftats att här skapa ett verkligt missionscentrum 
torde få anses tämligen troligt. Att platsen samtidigt blev sate 
för en missionsbiskop är helt naturligt. Men det förefaller som 
om man från början kanske tänkt gå ännu ett steg längre och 
göra Sigtuna till ett fast biskopssäte i ett stift, vars gränser vis
serligen ännu voro svävande. Härför synes mig, som jag förut 
sökt göra gällande, även tala namnöverflyttningen Fornsigtuna 
> Sigtuna i analogi med namnöverflyttningen Gamla Uppsala > 
Uppsala. Uppförandet i Sigtuna av en ståtlig kyrkobyggnad av 
sten — kanske den första stenbyggnaden i Sverige — måste helt 
naturligt göra en imponerande verkan på både kristna och hed
ningar. Härtill kommo för första gången de möjligheter till ut
vecklande av en praktfull gudstjänst, som det nya kristna temp
let erbjöd. Blotta tillvaron av detta var ett alltför talande argu
ment av stor psykologisk verkan i kampen mot hedningarnas 
åldriga kultcentrum i Gamla Uppsala för att den kristna missio
nens främsta män i Sverige, till stor del väl utlänningar, skulle 
underlåtit att på det ivrigaste inför konung Olof tillstyrka upp
förandet av detta för sin tid imponerande kristna tempel. Många 
vittberesta svenskar hade för övrigt redan tidigare varit i till-
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fälle att i utlandets stora städer — för att icke tala om en världs
stad som Konstantinopel — beundra de mäktiga kyrkobyggna
der, som där reste sig.

Då Sveriges kulturförbindelser med kontinenten av helt na
turliga skäl till stor del gingo över Tyskland, särskilt Nordväst- 
tyskland, är det av största intresse att konstatera, hurusom här 
med 900-talet begynner ett kraftigt uppsving av stenbyggnads- 
konsten icke minst för kyrkliga ändamål.1 T. o. m. förekomsten 
av vandrande fria yrkesarbetare i stenbyggnadsfacket har konsta
terats för denna tid.2 Samtidigt eller under 900-talets senare 
hälft har den angelsaxiska byggnadskonsten att uppvisa en 
blomstringsperiod.8 Med ett par intervaller betecknar tiden om
kring år 1020 och 1000-talets mitt ånyo ett visst uppsving be
träffande den angelsaxiska byggnadsverksamheten.4 Helt natur
liga ha de oroliga tiderna omkring år 1000, kännetecknade av 
upprepade danska angrepp mot England, betecknat ett avbräck 
för livaktigheten inom den angelsaxiska kulturvärlden. Säkerli
gen ha också dessa oroliga tider medfört en viss emigration till 
kontinenten av på skilda områden yrkeskunnigt folk, varvid fär
den i många fall utan tvivel gick över Frisland, sedan gammalt 
förmedlare av förbindelsen mellan England och kontinenten 
enligt vad här flerstädes framhållits.

1 P. Kletler, Nordwesteuropas Verkehr, Handel und Gewerbe im frühen 
Mittelalter, s. 122 och särskilt s. 143 f.

9 Ibid., s. 145.
8 G. Baldwin Brown, Englische (Angelsächsische) Baukunst, i: J. 

Hoops, Reallexikon der germanischen Altertumskunde, I, s. 592.
G. Baldwin Brown, 1. c.

Enligt min mening är det via Frisland, vilket ju sedan lång
liga tider stod i livlig förbindelse med Nordvästtyskland över
huvud taget och icke minst med Westfalen, som vi till kanske 
huvudsaklig del få förmedlade till Sverige även de engelska 
inflytelserna. Särskilt bör detta ha skett omkring år 1000 eller 
vid 1000-talets början, då de direkta kulturförbindelserna mellan 
Norden och England ledo ett kraftigt avbräck genom de krigiska 
förvecklingarna. Jag har redan förut hänvisat till Tiel, den vid 
denna tid mest blomstrande frisiska handelsplatsen, som en sä-
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kerligen viktig förmedlare till särskilt Mälardalen av de konti
nentala kulturströmningarna. Här får dock icke förbises den 
betydelsefulla roll, som Utrecht, det frisiska biskopssätet med 
dess livliga kulturförbindelser i olika riktningar,' bör ha spelat 
i detta avseende. En intressant omständighet i detta avseende 
förtjänar att uppmärksammas. De fornsvenska kalendariema, 
vilka ännu endast till ringa del undersökts, visa nämligen i över
raskande många fall på Utrecht som ursprungsort.1 De upptaga 
flera blott för detta stift påvisbara helgondagar och häntyda i 
övrigt genom sin blandning av engelska och kontinentala helgon
dagar på det frisiska biskopsstiftet, som just kännetecknades av 
sina livliga kyrkliga förbindelser med både England och konti
nenten. : j

1 Jfr I. Collijn, Redogörelse för på uppdrag af Kungl. Maj:t i Kam
mararkivet och Riksarkivet verkställd undersökning angående äldre arkiva- 
lieomslag, Sthlm 1914, ss. 44—45.

2 G. Gihl, Sigtuna och Norrsunda. Tvenne antikvariskt-topografiska 
manuskript af Martinus Aschaneus, utgifna och kommenterade. Akad. afh.^ 
Uppsala 1925, ss. 16—17. — Jfr B. Thordeman, Sigtuna, Sthlm 1926, s. 32 f.;. 
H. Rydh, Där fädrens kummel stå, II, s. 46. — »Än i dag kan man få höra 
den betecknas såsom ’domkyrkan’», anför Thordeman (a. a., s. 32).

8 »Domini Gaufredi, prepositi sancti Petri Siktunie», SMD II, s. 371. —• 
Härmed besvaras delvis ett spörsmål hos A. Schûck, Studier, s. 189, not 2. — 
Jfr f. ö. ovan s. 145, not 2, rörande folklandsprostarna.

All sannolikhet syiie^mig tala för att det är under Olof Skott- 
konungs tid som S. Pérs kyrka i Sigtuna kommit till — troligen 
från början avsedd som domkyrka. Att S. Pers kyrka av gam
malt betraktats som sådan, visar bl. a. den tradition härom, som 
redan Aschaneus anför.1 2 Härför talar även den omständigheten, 
att prostämbetet tydligen varit knutet till denna kyrka. Sålunda 
omtalas år 1219 herr Gaufred, prost vid S. Per i Sigtuna.3

Ett kyrkobygge som S. Pers och annan i samband därmed 
stående byggnadsverksamhet på platsen för det nuvarande Sig
tuna måste ha tagit en ganska avsevärd tid i anspråk. Som jag 
förut sökt påvisa, har anläggningen vid Fornsigtuna troligen 
varit av provisorisk art under avvaktan på färdigblivandet av en 
del institutioner i det nya Sigtuna. Härmed torde i så fall ännu 
mera framträda det målmedvetna i den nya Sigtunaanläggningen.
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Nanmöverflyttningen från Fornsigtuna till nuvarande Sigtuna 
har enligt vad jag förut sökt framhålla icke osannolikt sin grund 
i ett rent kyrkligt förhållande, tydande på att man från början 
avsett Sigtuna till biskopssäte för troligen Svealand.

Om så varit fallet, är det icke uteslutet, att även danska för
hållanden varit förebildande. Knut den store, som säkerligen 
påverkats av engelskt samhällsliv, sökte bilda fasta biskopsstift 
med bestämda gränser och samtidigt befrämja biskopssätenas 
uppblomstring. >De danske stæders opsving må have mere end 
tilfældig tidssammenhæng med bispedömmernes ordning», sä
ger Hans Olrik, som framhåller, att »kongen har på én gang 
virket for sine bisper og sine byer».1 Icke minst gäller detta 
Lund, som blev biskopssäte och plats för ett mynthus, där engels
män verkade. Enligt vad arkeologiska undersökningar givit vid 
handen, skulle det egentliga stadsbebyggandet i Lund ha börjat 
omkring år 1000.1 2 *

1 Hans Olrik, Konge og præstestand i den danske middelalder, I, 
Kbhvn 1892, s. 145.

2 K. Stjerna, Lund och Birka, i: Historisk tidskrift för Skåneland, bd 3, 
Lund 1909, s. 195. — Samma uppfattning delas av L. W e i b u 11, Staden 
Lunds ålder, i: Historisk tidskrift för Skåneland, bd 4, Lund 1910, s. 12

2 Jfr S. Lindqvist, Den helige Eskils biskopsdöme, Sthlm 1915, ss. 101, 
135, 138. — Betecknande för detta engelskt-danska inflytande är den bestäm
melse i en äldre, nu förlorad, Upplandslag (Tiundalands?), som Olaus Pétri 
anför: »Döör Swensker prester, taki barn hans arff och orff, är ,ey barn til, 
taki then arff och orff honom är nester och kyni kunnaster, Döör Vtlendzker 
prester Ensker eller Dansker, taki biscoper arff och orff...» etc. (OPSS 
IV, s. 63. — Kurs, av mig). Stadgandet visar i sin mån, hur obetydlig den 
tyska insatsen varit i den svenska missionen.

4 Jfr här dock Toni Schmid, Den helige Sigfrid, I, akad. avh..
Lund 1931.

I belysning av detta är det av intresse att konstatera, huru
som man arkeologiskt trott sig kunna påvisa ett engelskt-danskt 
kristet inflytande i Husaby-trakten i Västergötland och något se
nare i Bekäme.8

Den engelske missionsbiskopen Sigfrid uppges före sin ankomst 
till Sverige hava verkat någon tid i Danmark (efter att ha kom
mit dit från England över Frisland?).4 * Det är möjligen Dan
marks vid denna tid eller något tidigare uppblomstrande biskops
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säten, som blivit förebildande för Olof Skottkonung vid hans 
grundläggning av Sveriges missionsbiskopssäten i Husaby och 
Sigtuna, centra för det kyrkliga organisationsarbetet i resp. Göta
land och Svealand. Skillnaden dessa kyrkliga centra emellan 
är dock den viktiga, att med det senare säkerligen medvetet åsyf
tats lanläggningen av en biskopsstad och ett kommersiellt centrum 
som direkt arvtagare till missionsbiskopssätet och Sveaväldets 
förnämsta handelscentrum Birka. Att Adam av Bremen icke 
omnämner Olof Skottkonungs betydelsefulla Sigtunaanläggning 
kan delvis bero på bristande informationer under en tid, då för
bindelsen mellan Sverige och Hamburg-Bremens ärkestift var 
avbruten, men torde snarast bäst förklaras genom magister 
Adams medvetna, psykologiskt begripliga tystnad på en viktig 
och ömtålig punkt, där det sachsiska ärkebiskopsstiftet försuttit 
sina möjligheter och där det senare, när det försöker erövra Sig- 
tunastiftet, lider ett ohjälpligt nederlag.



EXKURS II.

Sigtuna och friserna.

Som förut anförts (s. 137) har G. Hallström velat göra gäl
lande, att en tidigare bebyggelse, före år 1000, funnits på platsen 
för det nuvarande Sigtuna. Detta > förkristna > Sigtuna skulle 
varit en hednisk marknadsplats (Hallström, a. a., s. 11), varur 
enligt Hallström tydligen det kristna Sigtuna småningom vuxit 
fram, alldenstund den kristna sveakonungen, om han tillämnat 
en stadsanläggning gentemot den >kompakta hedendomen», nog 
aldrig skulle tolererat hedningar på sin egen mark (ibid., s. 9). 
Hallströms inlägg har på sina håll väckt en viss opposition. Onek
ligen skulle tillvaron av en äldre handelsplats utgöra ytterligare 
ett skäl varför just Sigtuna valdes till plats för den nya anlägg
ningen. Man synes mig icke böra avvisa möjligheten av en tidi
gare marknadsplats i denna trakt, besökt av såväl infödda som 
utlänningar — bland de sistnämnda kanske framför allt friser.1 
Ty givetvis får man icke tänka sig de senares verksamhet ute
slutande koncentrerad till Birka. Att döma redan av viktiga 
kyrkliga lånord i fornsvenskan ha friserna spelat en stor roll 
vid kristendomens utbredande i de svenska bygderna. Kanske 
var den frisiske missionären ofta lika mycket köpman som mis
sionär. Rimbert berättar om en syensk härfärd till kurerna, 
vari även kristna köpmän — friser? — deltogo (Vita Anskarii, 
kap. 30).

1 Fyndomständigheterna böra därvid icke vara enbart avgörande, då plat
sen — liksom troligen Birka före år 800 — kan ha besökts av blott vid vissa 
tillfällen samlad befolkning.

2 O. J u e 1, Sigtunas runstenar. Upplands fornminnesförenings tidskrift, 
Bd 6 (XXVI—XXVIII), Uppsala 1910—1912, ss. 8—9; O. v. Friesen,

Tvenne i Sigtuna påträffade runstenar vittna direkt om för
bindelser mellan Sverige och Frisland under 1000-talet.1 2 Enligt 
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v. Friesen skulle de båda runinskrifterna lyda sålunda: »Friser
nas gillebröder läto resa denna sten till minne av Torkel, sin 
gillebroder. Gud hjälpe hans ande. Torbjörn ristade» och »Fri
sernas gillebröder läto rista dessa runor till minne av Slodes 
bolagsman Albod. Den rättfärdige Kristus hjälpe hans ande. 
Torbjörn ristade». Båda runinskrifterna inledas med uttrycket 
»frisa kiltar», av v. Friesen översatt med frisernas gillebröder 
och enligt honom åsyftande ett frisiskt köpmansgille i Sigtuna, 
i vilket även svenskar upptagits. Den tolkning, som v. Friesen 
givit, har vunnit allmän anslutning, även om den på sina håll 
något modifierats i den mån den avser detta köpmansgilles ka
raktär. Jag återkommer strax härtill.

Genom dessa runinskrifter äga vi, förutom de fynd av övrig Frisiska han- 
art, som gjorts och alltjämt göras i Sigtuna, ett ovedersägligt bevis delsplatser. 
för stadens livliga handelsförbindelser med Frisland. Den möj- Dorestads 
ligheten är ju icke alldeles utesluten, att frisiska handelsmän neds^g. 

redan före Birkas upphörande funnit vägen till någon lokal 
marknadsplats i Sigtunatrakten. Vad Birka angår veta vi, att 
det stod i livlig förbindelse med den dåvarande förnämsta han
delsstaden i Frisland: Dorestad — en av de viktigaste rikstull- 
platserna och dessutom myntpräglingsort.1 Redan under 800- 
talets senare hälft började dock Dorestad att dala nedåt, och år 
948 talas det i ett kungligt brev blott om »villa, quondam Dorsteti, 
nunc autem Uuik nominata».* 1 2 I ett kejserligt skyddsbrev från 

Ur Sigtunas äldsta historia, ibid., ss. 11—19; E. Brate, Sverges runinskrifter, 
Sthlm 1922, s. 127; O. v. Friesen, Historiska runinskrifter, Fomvännen 
1911, s. 117.

1 Troligen den enda i Nord-Nederland. Se H. A. Poelman, Geschiede
nes van den handel van Noord-Nederland, ’s-Gravenhage 1908, ss. 97, 104.

2 Het oudste cartularium van het sticht Utrecht. Uitg. d. Mr. S. Muller 
Fz, ’s-Gravenhage 1892, s. 28. — »Uuik», nu Wijk bij Duurstede. Förutom 
andra orsaker ha nog förändringar i fråga om trafikriktningen bidragit till 
Dorestads nedgång — förändringar, som säkerligen även varit av rent geogra
fisk art. Det äldsta Dorestad ligger sålunda ett stycke inåt land, vilket även för
klarar namnet Wijk bij Duurstede. Om de senaste årens utgrävningar där 
se Ou dhe id ku nd ige mededeelingen uit ’s Rijksmuseum van 
oudheden te Leiden, Nieuwe reeks, V: 1, 1924, P. J. Meier, Die Ausgrabung 
einer karolingischen Marktansiedlung, i: Braunschweigisches Magazin, 1926,
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år 975 för Magdeburgs köpmän, vilket omnämner rikstullplat- 
serna Mainz, Köln, Tiel och Bardewik, har Tiel utträngt Dore- 
stad, vilket kanske skett ännu tidigare.1 Vid 1000-talets början 
var Dorestad en helt obetydlig och bortglömd liten plats, där 
minnet av stadens forna storhetstid levde kvar, blott ytterligare 
utsmyckad av en frodig fantasi.2 Det är sålunda tydligt, att Bir- 
kas förbindelser på 900-talet med det redan i stark tillbakagång 
befintliga Dorestad måste ha varit föga givande. Icke desto 
mindre veta vi, att det frisiska inflytandet i Mälardalen överlevat 
Birkas upphörande som kyrkligt och kommersiellt centrum och 
tydligt manifesterat sig i den nya anläggningen Sigtuna, Birkas 
arvtagare. Vi ha ju t. o. m. klara bevis för tillvaron i Sigtuna av 
ett frisiskt gille, antagligen ett köpmansgille. Det måste sålunda 
anses vara ett viktigt historiskt intresse att om möjligt erfara, 
med vilka trakter av Frisland den nya Sigtunaanläggningen stod 
i förbindelse.

2. övriga fri- Vid en dylik undersökning visar det sig snart, att under 900- 
siska handels- talets tre första fjärdedelar ingen plats i Frisland var av den be- 

piatser. tyjeisen> jen kunde uppträda som Dorestads arvtagare. En 
av de förnämsta handelsplatserna, det frisiska Utrecht, hade lidit 
svårt av nordmännens härjningar och återhämtade sig endast 
långsamt.8 De kungliga privilegier, som Utrecht under 900-talets 
lopp erhöll, äro snarast, som P. Kletler påvisat, att betrakta som 
ett medel till platsens * upphjälpande. »Utrecht återvann icke 
under 900-talet den betydelse, som det haft under 700-talet och 
800-talets första hälft. I varje fall kunde det ingalunda träda i 
stället för den under den karolingiska tiden så rika handelsplat
sen Dorestad, som under 900-talet över huvud taget icke omnäm-

sp. 28—30, och J. H. Holverda, Dorestad en onze vroegste middeleeuwen, 
Leiden 1929.

1 HUB I, nr 1.
2 Se P. Kletler, Nordwesteuropas Verkehr, Handel und Gewerbe im» frühen 

Mittelalter, ss. 93—94, och där anförd källa. Om orsakerna till Dorestads 
nedgäng se även H. A. Poelman, a. a., ss. 118—119, W. Vogel, Geschichte 
der deutschen Seeschiffahrt, I, s. 76 ff., och W. Stein, Handels- und Ver
kehregeschichte der deutschen Kaiserzeit, ss. 90—91.

3 W. Stein, a. a., s. 89; P. Kletler, a. a., ss. 94—95.
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nes i källorna».1 Först med 1000- och 1100-talen växer Utrecht 
upp till rangen av Nederländernas största stad norr om Maas.

1 P. Kletler, a. a., s. 157.
2 Ibid., ss. 157—158; W. Stein, a. a., s. 90.
8 W. Stein, a. a., s. 91.
* P. Kletler, a. a., ss. 79, 158. — Jfr H. Wilkens, Zur Geschichte des 

niederländischen Handels im Mittelalter, HansGbll 1908, ss. 346—347.
8 H. A. Poelman, a. a., s. 121. — Längst i norr, i det frisiskt-sachsiska 

kustområdet, kan dock Bremen omkr. år 900 anses som den mest betydande 
handelsplatsen (se P. Kletler, a. a., s. 103).

6 H. Keussen, Untersuchungen zur älteren Topographie und Verfas
sungsgeschichte von Köln, Westdeutsche Zeitschrift, 20, ss. 14—85.

7 W. Vogel, a. a., ss. 109—110.
8 Ibid., s. 106. — Se vidare H. A. Poelman, a. a., s. 119 ff.; H. Wilkens,

Zur Geschichte des niederländischen Handels im Mittelalter, s. 347 ff.; W. 
Vogel, a. a., s. 106 ff.; W. Stein, a. a., s. 91 ff.; P. Kletler, a. a., ss. 150—151, 
162. 8 P. Kletler, a. a., ss. 95, 150.

Jämte Utrecht komma som handelsplatser i fråga endast Mui
den, Deventer och Tiel. Av dem har tydligen Muiden spelat en 
tämligen obetydlig roll. Det var tullplats, men år 975 har av 
allt att döma tullen förlagts till Utrecht, vilket visar platsens 
ringa betydelse. I den följande tiden omtalas den sällan.1 2 * Även 
Deventer visar föga spår av någon handelstrafik.8 Först på 
1000- eller 1100-talen kom tiden för dess uppblomstrande.4

I själva verket var det Köln och Tiel, som efterträdde Dorestad 
i dess kommersiella maktställning.5 6 Härför hade det traditions
rika Köln, förutom naturliga betingelser i övrigt, att tacka sitt för 
nordmännens härjningar mera skyddade läge. Också tilltog 
dess folkmängd under 900-talet så, att en utvidgning av staden 
blev nödvändig.5 Det var också Kölns mäktiga uppsving, som 
till sist medförde undergången för Tiels handel.7

Om Köln under större delen av 900-talet, då något egentligt 3. Tiel som 
frisiskt handelscentrum icke existerade, även för Frislands del frSm8t& fri- 
fick spela rollen av en kommersiell centralpunkt, framträder medr r ceaùvm omkr.
900-talets sista fjärdedel Tiel alltmer som Frislands eget stora år 10q0 
handelscentrum och Dorestads arvtagare.8 Liksom Dorestad, 
Utrecht, Muiden och Deventer var Tiel beläget vid en flodstrand.
Under 800-talets sista år omtalas Tiel på ett sätt, som visar, att 
redan då en viss handelstrafik ägde rum därstädes.9 I Tiel fanns 
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en kungsgård och ett S. Walburgiskloster, vilket vid 900-talets 
mitt omtalas som nyligen försett med ett skyddsyerk av sten 
och vilket år 1006 plundrades vid ett plötsligt överfall av nord
män, varvid ortens befolkning flydde, lämnande allt i sticket 
utom sina pengar — >de voro nämligen köpmän» som munken 
Alpert av Metz sarkastiskt skriver i ett verk från 1020-talet.1 
Som förut omtalats nämnes Tiel i ett kejserligt brev år 975 som 
en av de fyra stora rikstullplatsema. Därmed måste Tiel anses 
vara en av Nordtysklands tre största handelsplatser — förutom 
Tiel nämnas Köln och Bardowiek (den återstående rikstullplatsen 
var Mainz).1 2 * Tiel var dessutom myntort med eget mynt, »libræ 
Thielenses», som omnämnes vid 1000-talets början.8

1 W. Stein, a. a., ss. 91—92.
2 H. Bächtold, Der Norddeutsche Handel im 12. und beginnenden 13. 

Jahrhundert, Berlin u. Lpz. 1910, s. 34.
8 Het oudste cartularium van het sticht Utrecht, s. 81, nr 46. Rörande 

den närmare tidsbestämningen 1012—1023, se Alperti Mettensis De diversitate 
temporum. Inleiding v. C. Pijnacker Hordijk, uitg. d. A. H u 1 s h o f, 
Amsterdam 1916, s. xxvm.

* W. Vogel, a. a., ss. 106, 107.
5 P. Kletler, a. a., s. 26; jfr även ibid., s. 105.
8 Ibid., s. 30.

En viktig anledning till Tiels framträdande vid 900-talets slut 
som Frislands förnämsta handelsstad var säkerligen, som W. 
Vogel framhåller, behovet av ny förbindelselinje mellan Rhen- 
trakterna och England.4 5 * Utrecht med omnejd, som ännu till 
inemot år 930 var i nordmännens våld, kunde icke på lång tid 
repa sig efter den svåra hemsökelsen, och Dorestad hade för 
länge sedan förlorat sin betydelse. Utrecht hàde annars ända 
sedan 600-talets slut varit den främsta frisiska orten för genom- 
gångstrafiken mellan England och Rhentrakterna och vidare 
till kontinenten genom den viktiga roll, Rhen spelade som trafik
led mellan Nordeuropa och Italien.8 Särskilt livliga voro förbin
delserna mellan biskopssätena York och Utrecht, eller mellan 
»den beiden geistigen Zentren des Nordens», som P. Kletler kal
lar dem.8 Tiel, beläget rakt söderut från det gamla Dorestad, 
blev nu Frislands förnämsta in- och utförselhamn för handeln 
med England. Enligt W. Vogel behärskade Tiel den engelska 
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trafiken på nedre Rhen från 900-talet till in på 1100-talet och 
var på 1000-talet överhuvud taget »der bedeutendste Seehafen 
und Reedereiplatz für die Englandfahrt».1 Den förut nämnda 
Alpert av Metz berättar, att köpmän från Tiel foro till England 
och engelska köpmän till Tiel.1 2 3 Även andra källor betyga denna 
livliga trafik.

1 W. Vogel, a. a., ss. 107, 108.
2 Monum. Germ. Hist. Scr. IV, s. 718. — Alperti Mettensis de diversitate 

temporum, ed. A. Hulshof, s. 50.
3 Monum. Germ. Hist. Scr. IV, s. 714 ff. — A. Hulshof, a. ed., ss. 49—50. — 

Alperts verk är författat någon gång under 1020-talets förra hälft (tiden 5 
juni 1021—20 augusti 1025; se ed. A. Hulshof, inl. s. xxiii).

4 Som A. Schück påpekar (Studier, s. 121, not 4) kallades gillesålderman
nens rättsförhandlingar med gillebröderna ofta »Morgensprache» (jfr Alperts
uppgift om Tielköpmännens sammankomst redan på morgonen). Schück 
framhåller också, att dryckeslaget (convivium) med de där höjda minnes- 
bägarna till olika helgons ära var det mest karaktäristiska för medeltids- 
gillena, hänvisande på deras germanska ursprung. — En anknytning i Norden 
till de hedniska offerlagen torde icke kunna förnekas: så »kristnades» i Norge 
de gamla dryckeslagen, hvyrfingsdrykkjur, till gillen. Även ’gille’ liksom det
danska ’lag’ kom dock snart att beteckna även själva dryckeslaget. — I detta 
samband må det tillåtas mig framställa en hypotes rörande uttrycket hétzlag
som benämning på det äldsta gillet i Slesvig. I allmänhet har detta tolkats
som *eds-lag’, alltså ett edsvuret gille. Förekomsten av ett överflödigt, ante- 
vokaliskt h är ju icke ovanlig i medeltidsurkunder, varför språkformen i

Munken Alpert ger av Tiels köpmän en ofta citerad karakte
ristik, som i sina av bristande förståelse dikterade överdrifter 
synes ge vid handen, att i Tiel fanns ett gille — det äldsta kända 
i Frisland.8 Efter några ord i allmänhet om de tielska köpmän
nens hårdhet, lagförakt och osedliga leverne omtalar han, huru
som de redan på morgonen ägnade sig åt dryckeslag, varvid de 
under ohöviskt samtal och stoj sökte uppegga varandra till vin- 
drickande. Därjämte sköto de samman penningar, som de satte 
in i vinstgivande företag för att sedan anslå vinsten till dryckes
lag på bestämda tider, överdrifterna i Alperts skildring äro tyd
liga, och alldeles särskilt har han missförstått det för gillena 
konstitutiva dryckeslaget, som karaktäristiskt nog ofta kommit 
detta att rent språkligt sett sammanfalla med de olika uttrycken 
för ett gille.4 * * *
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Vi ha sålunda konstaterat, hurusom Tiel alltifrån 900>talets 
senare del och under hela det följande århundradet utan jämfö
relse är Frislands främsta handelsstad, att det särskilt under 
1000-talet är den förnämsta överfartsorten från England till kon
tinenten samt att det från 900-talet till inpå 1100-talet behärskar 
Englands trafik på Rhentrakterna. Det torde då icke råda nå
gon tvekan om med vilken trakt av Frisland som Sigtuna i 
främsta rummet stått i förbindelse.

Det är en rätt märklig oanständighet detta, att Birka överlever 
blott kort tid Dorestads nedsjunkande frän dess maktställning 
som Frislands förnämsta handelsplats, och att Birkas arvtagare 
Sigtuna framträder någon tid sedan Dorestads arvtagare Tiel 
svingat sig upp till Frislands mäktigaste handelsstad.

Ortnamnet tu Är det så, att Sigtunas viktigaste förbindelser med Frisland 
vid Sigtuna förmedlats av Tiel, måste det sägas vara mer än en tillfällighet, 

och frisernas att påträffa ortnamnet Til i Sigtunas omedelbara närhet, ja, i 
" rier soc^en» 8. Olofs, vars kyrka låg inom själva stadsområdet.

Tidigast möter oss kanske namnet i det Thgll, som omnämnes i 
marsken Tyrgils Knutssons testamente den 9 februari 1306? 
Säkert belagt är det från år 1311 i formen Thili.2 I våra dagar 
är Til beteckningen på tvenne gårdar Norra Til och Södra Til. 
Av en viss vikt för detta namns ursprungliga betydelse är att det 
givit sitt namn åt hela den mitt emot Sigtuna belägna halvön, 
T(h)ilslandet.3 Utan tvivel ha vi att i Til se ett uppkallelsenamn, 
i synnerhet som det tycks vara ganska enastående bland de

detta fall ju icke behöver verka ovanlig vilket den i viss mån ändock 
gör, konsekvent genomförd som den är. Med tanke på Slesvigs livliga fri- 
siska förbindelser skulle jag emellertid vilja föreslå ett frisiskt uttryck, ly
dande het gelag, d. v. s. rätt och slätt Laget (jfr forndanska lag) eller Gillet, 
som ursprunget till detta hêtzlag. I het gelag har det uddljudande g-, som 
på nederfrankiskt område är spirant (O. Behaghel, Geschichte der deut
schen Sprache, 2. Aufl., Strassburg 1905, § 103), av nordbon uppfattats som 
s-ljud — eventuellt tonande, — varför uttrycket het gelag återgivits 
het-z-lag > hêtzlag.

1 SD 1496.
3 SD 1819. Aktstycket är daterat i Sigtuna.
3 Se exempelvis den av prof. Vilh. Lundström (infödd Sigtunabo) 

författade artikeln >Min barndoms Sigtuna», Svenska Dagbladet 1925. 



383

svenska ortnamnen.1 Uppkallelsen kan också vila på en ännu 
mera reell grund: en ständig frisisk bosättning på platsen ifråga. 
Sannolikare förefaller kanske, att det i omedelbar närhet av Sig*  
tuna befintliga Tillandet varit ett främlingskvarter för blott tid
vis gästande frisiska köpmän, vilka då mestadels varit från Tiel. 
På kontinenten finnes en mängd exempel på dylika köpmans- 
kvarter både inom och utom den egentliga staden. I de stora 
handelsstäderna bosatte sig de främmande köpmännen ofta na- 
tionsvis. I Regensburg funnos sålunda i köpmännens stadsdel, 
pagus mercatorum, utanför den gamla romarmuren kvarteren 
»inter gallicos», »inter Romanos» och »ad judæos».1 2 * Frisiska 
köpmanskvarter påträffas i flera städer på kontinenten. Sålunda 
bodde friser redan år 886 i den bästa delen av Mainz, liksom 
frisiska kolonier funnos i Soest och Braunschweig, i vilken se
nare stad die Friesenstrasse bevarat minnet av den frisiska ko
lonien.8

1 Den enda motsvarigheten skulle vara Til och Västra Til i H jäistä soc
ken, blott omkr. 2 mil västerut från Sigtuna — kanske ursprungligen en ut
flyttning därifrån? — I övrigt innehåller Post- och telegrafortförteckning 
icke ett enda ortnamn med namnet T(h)il. — Det har antagits, att den i 
Upplandslagen omtalade »pilaesunds bro» skulle legat över inloppet till 
Garnsviken mellan Sigtuna och det s. k. Tillandet. — Möjligen har det fri
siska Tiels äldsta namnform varit Tiele — jfr det nyssnämnda uppländska 
Thiili från år 1311. Är 889 kallas Tiel »locus Theole», år 950 »civitas Tiele» 
och på 1020-talet »portus Tylae» — se H. Wilkens, a. a., s. 347 o. s. 349, not 1 
(Wilkens påpekar på sistnämnda ställe, att »Tylae» ej behöver vara genitiv 
— texten har »que ad portum Tylae»).

* G. L. v. Maurer, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland, I, Er
langen 1869, s. 406, W. Stein, Handel (deutscher), i: J. Hoops, Reallexikon 
der Germanischen Altertumskunde, II, s. 407.

8 G. L. v. Maurer, a. a., I, ss. 406, 407; II, s. 28.
4 H. Wilkens, Zur Geschichte des niederländischen Handels im Mittelalter,

s. 316.

Framför allt är det i Rhentraktens städer, som vi finna fri
serna. Det karaktäristiska härvid är, säger H. Wilkens, att var 
friserna där kunna påvisas, befinnas de hava grundlagt perma
nenta handelsfaktorier, framför allt i de gamla romarstädema.4 * 
Dylika funnos sålunda i Birten, troligen i Xanten, i Duisburg — 
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där friserna två gånger om året, vid S. Martin och påsk, d. v. s. 
höst och vår, betalade en ränta till abbotstiftet Prüm — i Köln 
och i Worms, I den förra staden häntyda de på 1200-talet ofta 
nämnda Friesengasse och Friesenpforte på en tidigare frisisk ko
loni, som låg i nordväst vid S. Gereon i »suburbium»? I Worms 
förekommo friserna tidigt Är 829 bekräftade Ludvig den fromme 
och Lothar I Wormskyrkans tidigare medgivna tullprivilegier, 
enligt vilka tull upptogs av >negotiatores vel artifices seu et Fri- 
siones», d. v. s. köpmän och hantverkare, bredvid vilka friserna 
särskilt framhållas.2 Enligt en biskoplig förordning från omkr. 
år 900 rörande byggandet av stadsmuren framgår, att friserna 
i Worms bildade en egen koloni, som även var lokalt begränsad, 
möjligen utanför muren i en »suburbium», som omtalas åt
minstone från 900-talet.8

Om en lokal marknadsplats funnits i Sigtunatrakten före Sig
tunas anläggning på dess nuvarande plats är svårt att avgöra, 
innan en grundlig och vidlyftig arkeologisk undersökning blivit 
verkställd. Möjligheten får dock, som ovan nämnts, icke anses 
utesluten, och frisiska handelsbesök — från Tiel? — kunna ha 
bidragit till att ytterligare rikta uppmärksamheten på platsen. 
De i Sigtuna hittills gjorda myntfynden, som uppvisa en märklig 
lucka mellan präglingsåren 1057 och 1319, synas mig icke mot
säga antagandet av ett lokalt handelscentrum för Sigtunatrakten 
redan omkr. år 1000 eller 900-talets sista år, d. v. s. ungefärligen 
vid samma tid som Tiel svingat sig upp till Frislands förnämsta 
handelscentrum.4

i H. Wilkens, a. a., s. 317. 2 Ibid., ss. 313—319. 8 Ibid., s. 320.
* Beträffande myntfynden se B. Thordeman, Sigtuna stads ålder. 

En geografisk-numismatisk studie, Ymer, årg. 46, Sthlm 1926, s. 168 ff. — 
Frånsett en liten grupp (5 st.) romerska mynt från 200- och 300-talen, till
höra av de övriga 20 — samtliga från 900- och 1000-talen — de arabiska 
och byzantinska (3 st.) präglingstiden 917—976, de angelsaxiska (3) tiden 
978—1016, de barbariska efterbildningarna efter angelsaxiska mynt (5) slutet 
av 900-talet eller 1000-talets förra hälft, de tyska (7) slutet av 900-talet till 
år 1039 samt de frisiska (2) tiden 1027—1057. Den låga siffran för Frisland 
korrigeras i viss mån, som Thordeman framhåller (a. a., sid. 180), genom 
de tyska mynten, av vilka åtminstone ett par äro från Rhentrakten och vilka 
säkerligen kommit med den frisiska trafiken till Sverige.
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Vi sågo, att i Tiel troligen existerade ett köpmansgille redan i Det ftisiska 
början av 1000-talet. Sannolikt gick det tillbaka till 900-talet.1 gillet i Sigtuna. 
Även i Sigtuna fanns som ovan nämnts ett köpmansgille för han
deln med Frisland, vilket v. Friesen ansett vara ett gille, vars 
medlemmar bestodo av i Sigtuna bosatta friser, i vilket gille dock 
även svenskar upptagits. De frisiska medlemmarna skulle ha 
antagit svensk sed.1 2 * Även H. Schiick anser det naturligast att 
fatta gillet som en sammanslutning av i Sigtuna bosatta friser, 
men han framhåller även möjligheten av att det frisiska gillet — 
i analogi med Gotlandsfararnas gille — bestått av Sigtunabor, 
som handlat på Frisland.8 A. Schiick gör gällande, att här an
tagligen avses ett Frislandsfararnas gille, vars medlemmar »uppe*  
höllo den sekelgamla och givande handeln mellan Mälardalen 
och Frisland» och voro av såväl svensk som frisisk börd, ehuru 
sannolikt svenskarna dominerade, då gillet hade sitt säte i Sig
tuna.4 Emellertid förefaller det, som om A. Schiick menade, att 
medlemmarna av det gille, som han kallat Frislandsfararnas 
gille, icke skulle farit längre än till Slesvig — d. v. s. icke till 
Frisland utan till Danmark — och där mött frisiska köpmän. 
»Att något handelsutbyte skett direkt mellan Sverige och Fris
land före 1200-talet förefaller mindre troligt, ty resan runt Jyl
lands nordspets ansågs då vara riskabel och obekväm.»5 6 *

1 G. v. Below, Gilde, i J. Hoops, Reallexikon der germanischen Alter
tumskunde, II, s. 254.

2 O. v. Friesen, Ur Sigtunas äldsta historia, ss. 18—19.
2 H. S c h ü c k, Birka, s. 20.
4 A. Schück, Studier, s. 122.
8 Ibid., s. 123.
6 Namnet är väl egentligen av nordiskt ursprung. Första gången denna 

trafik omtalas är i ett av konung Abel av Danmark i Skanör den 24 septem
ber 1251 utfärdat brev för »omlandsfararna» — »gui umlandsfarce dicuntur»
(HUB I, nr 411, s. 134; även SD 851 — där dock med oriktig läsart Vind- 
landsfare).
25 G. Bolin

Den tidsbestämning, som A. Schiick här anger, är väl troligen 
en modifikation av den vedertagna tiden för den s. k. omlands- 
farten eller seglingen från Nordsjön runt Skagen till Östersjön5, 
vilken trafik angivits börja strax före 1200-talets mitt eller med 
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detta århundrades andra fjärdedel.1 Emellertid förbiser A. Schück 
här en viktig faktor: nordbornas egen samfärdsel i nyssnämnda 
hav före 1200-talet (endast i förbigående berör han denna fråga; 
Studier, s. 43). Norrmännen drevo tidigt handel med både Eng
land och Ryssland1 2 — alltså förbi Jyllands nordspets. Beträf
fande Danmark omtalar redan Adam av Bremen, att man från 
Århus seglade till Fyen, Själland, Skåne och ända till Norge.3 4 * 
Från Norge åter hade man ju en livlig handelsförbindelse med 
Västeuropa. Sedan Limfjordens västra inlopp blivit igensandat 
och farten genom fjorden sålunda avspärrats, har vägen från 
Jyllands östkust och de danska öama till Västeuropa troligen 
tagits via Norge. Ett danskt korståg till Palestina åren 1191—92, 
skildrat av en okänd författare i skriften >De profectione Dano- 
rum in Hierosolymam>, tog sålunda sin utgångspunkt från de 
danska öarna och fortsatte via Tönsberg och Bergen i Norge till 
Västeuropa för vidare färd.*  Vad Sverige angår idkade gotlän
ningarna tydligen redan tidigt skeppsfart med England som mål*  
och åtnjöto under 1100-talet särskilda företrädesrättigheter där
städes.6 Rörande fastlandssvenskama kan erinras om Söder
törns apostel, Botvid, som handlade på England omkring år 1100.7

1 Jfr W. Vogel, a. a., I, s. 184 ff., särskilt s. 185. — A. Schück förlägger 
omlandsfartens begynnande till 1200-talets början (Studier, s. 43).

2 Se ex. A. Bugge, Die nordeuropäischen Verkehrswege kn frühen 
Mittelalter und die Bedeutung der Wikinger für die Entwicklung des euro
päischen Handels und den europäischen Schiffahrt, i: Vierteljahrschrift für 
Social- und Wirtschaftsgeschichte, Bd IV, Stuttgart 1906, ss. 230—231 o. 
passim. — Jfr även A. B u g g e, Gotlœndingernes handel paa England och 
Norge omkring 1300, i: (Norsk) Historisk Tidsskrift, Række 3, Bd 5, Kristiania 
1899, s. 145 ff.

8 Adam av Bremen ed. Schmeidler, 1. IV, c. 1 (... »ad eandem civitatem 
Arhusan. A qua navigatur in Funem aut Seland sive in Sconiam vei usque 
in Norvegiam»).

4 Se SMD II, s. 443 ff., isht s. 471 ff. — Jfr även A. Bugge, a. a., s. 253 ff. 
— Även vid de vendiska städernas sjöfart på Västeuropa synes Norge ha 
utgjort en viktig etapp (se W. Vogel, a. a., ss. 198—199).

8 A. Bugge, a. a., s. 266 ff.
• Ibid., ss. 268, 270.
7 SRS II: 1, s. 377 ff.
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Vid 1100-talets slut omtalas svenskar (suecos) jämte gotlänningar 
(gutlandos) i Bergen.1

1 SMD II, s. 476.
3 A. Schück, Studier, s. 43.
8 W. Vogel, a. a., s. 181. — Jfr vidare A. Kiesselbach, Schleswig als

Då A. Schûck i nyss citerade yttrande anser mindre troligt, att 
något handelsutbyte skett direkt mellan Sverige och Frisland före 
1200-talet, glömmer han, att han själv i annat sammanhang sökt 
påvisa ett dylikt åtminstone beträffande frisiska köpmän. Han 
talar om dylika »som gjorde handelsresor i Östersjöländerna» 
(Studier, s. 43) och därvid besökte Birka och, i ett svenskt ledungs- 
tåg, Kurland (ibid., s. 44). Likaså antager han, att det frisiska gillet 
i Sigtuna även hyst medlemmar av frisisk nationalitet (ss. 120, 
122). Ha dessa friser fört frisiska och andra varor från Frisland 
till Sverige, ha de naturligtvis även fört varor i motsatt riktning, 
och därmed är ju dock konstaterat, att »handelsutbyte skett direkt 
mellan Sverige och Frisland före 1200-talet». Redan Ansgars- 
biografien omnämner direkta förbindelser mellan Birka och Dore- 
stad (Vita Anskarii, kap. 27) — särskilt bekant är ju episoden om 
Frideborg och hennes dotter Katia, vilken sistnämnda från Sverige 
begav sig till Dorestad, utan att Rimbert i sin skildring anger 
denna resa som något vågstycke (Vita Anskarii, kap. 20). Då A. 
Schück motiverar sitt tvivel på en direkt handelsförbindelse emel
lan Sverige och Frisland före år 1200 med att resan runt Jyllands 
nordspets ansågs riskabel och obekväm, förbiser han, att under 
forntiden och äldre medeltiden den viktigaste trafiken mellan 
Nordsjö- och Östersjöområdena visserligen till största delen gick 
sjövägen men förmedlad av en transitotrafik till lands, som över 
näset vid Sydjylland från Ejder till Slesvig förde varorna från 
Nordsjön till Östersjökusten för vidare befordran. A. Schück 
har själv framhållit, att »denna väg användes sannolikt av de 
flesta frisiska köpmän, som gjorde handelsresor i Östersjölän
derna».2 W. Vogel säger om samma väg, att den under århundra
den var den enda, som praktiskt taget kunde komma i fråga, och 
att den korta övergången från Ejder (Huchelstath) till Slesvig un
der lång tid var den enda kanal, genom vilken den baltisk-väst
tyska samfärdseln strömmade.8 överfarten Slesvig—Ejder fick 
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sedan vika för leden Lybeck—Oldesloe—Hamburg, vilken lands
väg ännu långt efter uppblomstrandet av den s. k. Umlandfahrt 
var av den största betydelse.1

Enligt min mening talar allt för att Sigtuna stått i direkt be
röring med Frisland. Det frisiska gillet i nämnda stad, Frislands- 
farornas gille, som A. Schück kallat det, har sålunda säkerligen 
varit ett icke på Slesvig utan på Frisland handlande gille. Om 
Sigtunagillet skulle handlat enbart på Slesvig, måste det på det 
mest noggranna sätt ha undvikit att i Slesvig handla med andra 
köpmän än friser — alltså ej med danskar, norrmän, gotlänningar, 
novgorodbor, sachsare etc. — för att göra skäl för den ensidiga 
benämningen det frisiska gillet i stället för den närmare till hands 
liggande benämningen Slesvigsfararnas gille.

R. Häpke anser, att det frisiska gillet i Sigtuna bestått av 
svenska Frislandsfarare i analogi med Köln, där det fanns en 
sammanslutning av Danmarksfarare (fraternitas Danica) och 
Soest, där ett Slesvigfararnas broderskap existerade.2 Härtill kan 
läggas, att svenskarna i andra riktningar vidare utsträckte sina 
handelsfärder. Sålunda ägde de vid lOOO-talets början ett han
delsfaktori i Novgorod, Farmannagardr, en föregångare till got
länningarnas, som tyskarna kallade »Gotenhof».8 Då svenska 
handelsmän gjorde den långa och besvärliga resan ända ned till 
trakterna av Svarta och Kaspiska haven, bör det icke förvåna, att 
de företogo den betydligt kortare resan till Frisland.

Emellertid torde man böra fatta de svensk-frisiska handelsför
bindelserna så, att medlemmar i ett köpmansgille i Frisland kunde 
upptagas som mer eller mindre tillfälliga medlemmar, gäster eller 
rent av bolagsmän i det svenska, på Frisland handlande köpmans- 
gillet, givetvis under reciproka förhållanden.

Vermittlerin des Handels zwischen Nordsee und Ostsee vom 9. bis in das .13. 
Jahrhundert, i: Zeitschr. d. Gesellschaft f. schleswig-holsteinische Geschichte, 
Bd 37, Lpz. 1907, och R. Häpke, Friesen und Sachsen im Ostseeverkehr 
des 13. Jahrhunderts, HansGbll 1913, s. 172.

1 Se F. R ö r i g, Die Hanse und die nordischen Länder, i: Hansische Beiträge 
zur deutschen Wirtschaftsgeschichte, Breslau 1928, ss. 158—159.

9 R. Häpke, a. a., s. 171, not 2.
8 Jfr Exkurs III.
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Som förut nämnts torde Tiel under en stor del av 1000-talet 
som den förnämsta handelsplatsen i Frisland ha stått i en livlig 
förbindelse med Sverige och särskilt Sigtuna. Vid Tiels sida fram
träder under samma århundrade även Utrecht som en betydande 
handelsstad. I egenskap av biskopssäte för Frisland (sedermera 
Nederländerna) — i sin ordning suffraganstift under ärkestiftet 
i Köln, detta gamla kultur- och handelscentrum — och genom 
sin ställning som kulturförmedlare mellan England och kontinen
ten, måste det betraktas som ett av Nordeuropas viktigaste kul
turcentra, där strömningar från England och kontinenten mötte 
varandra, liksom förhållandet var mer eller mindre i övriga delar 
av Frisland.

Förut har ju påvisats det starka frisiska inflytandet i Sverige 
under Birkas tillvaro liksom under äldre Sigtunatid. Likaledes 
har man på sistone alltmer uppmärksammat det engelska inslaget 
i särskilt den svenska kyrkliga utvecklingen. I belysning av det 
nyss anförda torde den möjligheten icke vara utesluten, att det 
egentliga engelska inflytandet kommit till oss via Frisland. Liv
ligare direkta förbindelser mellan England och Sverige torde väl 
knappast hört till regeln, även om vi veta, att även svenskar del
tagit i härfärderna till England, över Norge förmedlades säker
ligen även en del av det engelska inflytandet. Vilken väg de av 
Olof Skottkonung till Sverige inkallade och i Sigtuna verksamma 
engelska myntpräglarna tagit veta vi icke. Några av dem tycka? 
ha präglat mynt i Lincoln under konung Æthelreds tid (978— 
1016), och de i Sigtuna präglade mynten uppvisa otvetydig engelsk 
typ. De engelska myntpräglarna kunna dock via Frisland ha 
kommit in i Sveriga. Även de angelsaxiska stilinflytelserna i 
Sigtunas kyrkliga byggnadskonst synas mig kunna ha skett ge
nom samma frisiska förmedling.



EXKURS III.

Hertig Henrik Lejonet och gotlänningarna.

I den traktat, som år 1161 eller 1163 avslöts mellan hertig Hen
rik Lejonet och gotlänningarna och som egentligen utgör ett pri- 
vilegiebrev till dessas förmån, förekommer i en i Lybecks stats- 
arkiv förvarad officiell 1200-talsavskrift av detta privilegiebrev 
ett märkligt tillägg.1 Det ifrågavarande tillägget, som säkerligen 
gjorts av Henrik själv å originaldokumentet, meddelar en be
fallning från hertigen till en viss Odelricus att gent emot gotlän
ningarna noga iakttaga privilegiebrevets bestämmelser bland de 
tyskar, över vilka han förordnats att styra. Då sagda 1200-tals
avskrift togs, har avskrivaren som förklaring gjort ytterligare ett 
tillägg: »Olricus nomen est nuncii Teuthonicorum, quem consti- 
tuit dominus dux aduocatum et iudicem eorum. Lichnatus nomi- 
natus est nuncius Gvttensium». Odelricus eller Olricus var så
lunda tyskarnas »nuntius> eller förhandlingsman, Lichnatus got
länningarnas. Men då i detta senare tillägg samtidigt säges, att 
Odelricus av hertigen förordnats som fogde och domare över 
dessa tyskar, är det av den största vikt att kunna fastställa var 
denna tyska menighet befunnit sig, över vilken Odelricus förord
nats att styra.

1 ST I, nr 42. Om traktatens datering ibid., s. 80, not 1.
2 S. Tunberg, Visby-Lübeck. Ett bidrag till de svensk-tyska handels

förbindelsernas äldsta historia, s. 27.

S. Tunberg, som underkastat detta tillägg till hertig Henriks 
privilegiebrev en särskild granskning, säger härom: »Liksom av 
en tvångstanke ha så gott som samtliga forskare, vilka behandlat 
spörsmålet, drivits fram till den uppfattningen, att Odelricus och 
hans tyska menighet varit bosatta i Visby och att vi sålunda ge
nom hertig Henriks exekutionsorder fått den' första underrättelsen 
om det uppväxande tyska stadssamhället på Gotland».1 2 Som
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Tunberg framhåller, medför det dock stora svårigheter att hän
föra källstället i fråga till den tyska kolonien på Gotland. Han 
citerar Björkander, som skarpt understryker det tvivelaktiga i 
att hertig Henrik > kunde förfoga öfver den rätt, som ligger i en 
sådan utnämning af en styresman och domare i Visby».1 Tun- 
berg vill i stället göra gällande, att det är blott det i Lybecks 
arkiv förvarade exemplaret av hertig Henriks privilegiebrev, som 
haft det nu berörda tillägget med exekutionsordem till »Odelri- 
cus», vilket saknats å det till gotlänningarna överlämnade exem
plaret, som enligt anteckning å avskriften i Lybecks statsarkiv 
förvarades i Mariakyrkan i Visby. Med utgångspunkt härifrån 
anser Tunberg naturligast, att Odelricus varit den av Henrik 
Lejonet i Lybeck tillsatte hertiglige fogden och att sålunda de 
tyskar, över vilka Odelricus satts att styra, voro bosatta i Lybeck, 
ej å Gotland. Härmed undgår man, säger Tunberg, »det me
ningslösa antagandet, att hertigen — vilken dock i själva privi- 
legiebrevet förutsätter gotlänningarnas obeskurna myndighet inom 
eget område — skulle hava ansett sig äga befogenhet att bjuda 
och befalla rörande förhållandena på utländskt territorium.»1 2 * 
Mot denna Tunbergs uppfattning har A. Hofmeister opponerat 
sig i en längre undersökning, där han häfdar den allmänt gängse 
meningen och sålunda anser sig böra fastslå, att Odelricus verk
ligen är att betrakta som hertigens fogde över den tyska menig
heten på Gotland, enkannerligen i Visby.8

1 A. Björkander, Till Visby stads äldsta historia, akad. avh., Upp
sala 1892, s. 71 ff. — Redan K. G. Grandinson, Studier i hanseatisk-svensk
historia, I, s. 80, not 1, påpekar: »Att tänka sig hertigen faktiskt kunnat
tillsätta en fogde öfver borgarena i Visby, är naturligtvis orimligt».

s Tunberg, a. a., s. 29.
8 A. Hofmeister, Heinrich der Löwe und die Anfänge Wisbys, ss. 43—86.
* Ibid., s. 72. 8 SD 231. Jfr även SD 232.

Det argument, vid vilket Hofmeister utan jämförelse fäster Hertig Hen- 
den största vikten, utgör enligt honom den omständigheten, aforike privtiegte- 
det till Gotland översända exemplaret av hertig Henriks privilégié- brev 
brev förvarades i den av tyskarna uppförda Mariakyrkan i Visby, Mariak9rkaa- 

»also in deutscher und nicht in gotischer Hut».4 s * * Om denna 
kyrka veta vi, att den invigdes år 1225®, vilket även av Hof- 
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meister anses vara kyrkans instiftelseår/ J. Roosval tror sig 
kunna påvisa, att denna Mariakyrka utgör en utvidgning av en 
äldre på platsen befintlig kyrka, vars invigningsår han i an
slutning till den gotländska krönikeskrivaren Strelow anser möj
ligen kunna vara 1190? I vilket fall som helst kan denna Maria
kyrka av år 1225 eller dess föregångare av år 1190 icke vara 
den kyrka, i vars förvar år 1161 (1163) det hertigliga privilegie- 
brevet överlämnades, om brevet redan då lagts in i en kyrka att 
förvaras, vilket icke är osannolikt. Det gäller då att förklara, 
varför gotlänningarnas privilegiebrev överlämnats i den enligt 
uppgift tyska Mariakyrkans förvar, vilket torde ha skett något av 
åren 1225—1230?

Redan Björkander har i sitt utmärkta arbete rörande Visbys 
uppkomst framhållit det vilseledande i att kalla Mariakyrkan 
för tyskarnas kyrka, »såsom om den var alla i Visby befintliga 
tyskars enda kyrka och som om Maria församling var tyskarnas 
församling, under det att gotländingama bildade de öfriga me- 
nighetema»? I Mariaförsamlingen ser Björkander i stället en 
ny grupp av »på Gotland stannande tyskar» eller »Theutonici in 
Gotlandia manentes», som de i Visby bosatta tyskarna benämnde 
sig, samtidigt som han något motsägande anser Mariakyrkan 
byggd »med ändamål att företrädesvis vara de tyska gästernas»*  
Björkander har dock ej sökt förklara, vilket slags ny grupp av 
tyskar, som här kunde komma i fråga, och i själva verket måste 
hans tolkningsförslag beträffande den tyska Mariaförsamlingen

1 A. Hofmeister, a. a., s. 72.
2 J. Roosval, Studier till Visby domkyrkas byggnadshistoria, i: Arktos, 

Sthlm 1909, ss. 233—243, särskilt s. 243 och passim, samt Dens., 
Die Kirchen Gotlands. Ein Beitrag zur mittelalterlichen Kunstgeschichte 
Schwedens, Sthlm 1911, s. 123 ff., och Den gotländske ciceronen, Sthlm 
1926, ss. 59—60.

8 Enligt A. Hofmeister, a. a., s. 72 (jfr ibid., ss. 52, 64), enär Mariakyrkan 
instiftades år 1225 (ibid., ss. 52, 72) och den i Lybeck förvarade avskriften, 
som innehåller upplysningar om Mariakyrkan som privilegiebrevets förva
ringsplats, utfärdades »keinerfalls viel später» (ibid., s. 52). Vid dateringen 
till senast omkr. år 1230 bygger Hofmeister närmast på meddelande från 
J. Kretschmar hos F. Frensdorff. Das Stadtrecht von Wisby, i: 
HansGbll, 1916, s. 41, not 1 (jfr ibid., s. 40).

4 Björkander, a. a., s. 89. ® L. c. Kursiv, av Björkander.
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anses vara skäligen tvivelaktigt. Framför allt synes Björkander 
— liksom forskningen i övrigt — icke ha tillräckligt beaktat 
innehållet i de bevarade urkunder, där Mariaförsamlingens an-, 
gelägenheter avhandlas.

Den äldsta urkund, som omtalar Mariakyrkan i Visby, är ett av 
biskop Bengt i Linköping från Visby utfärdat brev av år 1225 
med tillåtelse för de tyskar, som till jungfru Marias ära upp
fört en kyrka, att välja en kyrkoherde, varjämte biskopen med
gav, att även gäster fingo där välja sin gravplats, vilket med
givande även utsträcktes till borgarna under förutsättning, att 
intrång i övrigt ej gjordes i stadens prästerskaps rättigheter.1 
En bekräftelse å detta brev utfärdades den 6 juli 1225 i Visby av 
den påvlige legaten Vilhelm av Sabina.2 De i dessa båda brev 
beviljade förmånerna stadfästes av påven Clemens IV den 11 
mars 1268.®

1 SD 231.

Att, som Björkander vill göra gällande, en viss grupp tyskar 
uppbyggt Mariakyrkan i Visby torde vara ganska troligt. Detta 
kan dock knappast — som Björkander förmodar — ha skett i 
syfte, att kyrkan skulle »företrädesvis vara de tyska gästernas» 
Biskopsbrevet av år 1225 placerar nämligen tydligt gästerna i en 
kategori för sig bredvid Mariaförsamlingen. Lika litet kan Ma- 
riaförsamlingen ha utgjorts av en ny grupp av »på Gotland stan
nande tyskar». Dessa i Visby bosatta tyskar måste nämligen gi
vetvis ha räknats till de Visbys borgare, burgenses, varom även 
sagda brev talar. Björkander anser tydligen själv, att huvud
parten av såväl borgare som gäster i Visby vid denna tid utgjor
des av tyskar. Då biskop Bengts brev gör en tydlig åtskillnad 
mellan å ena sidan de tyskar, som uppbyggt Mariakyrkan, samt 
å andra sidan dels gäster, dels borgare i staden, måste dessa 
kyrkobyggande tyskar ha tillhört en grupp, vilken icke räknades 
som gäster i vanlig bemärkelse, men samtidigt dock intog en 
särställning till stadens, säkerligen till stor del tyska, borgerskap 
i övrigt.

Enligt min mening ha vi att i de tyskar, som byggde Maria
kyrkan i Visby, se ingenting mindre än den ryktbara, tyska köp
mannasammanslutning, som Björkander i sitt arbete om Visby

2 SD 232. 8 SD 529.
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stads äldsta historia för korthetens skull kallar Visbysållskapet 
och som i urkunderna uppträder under växlande benämningar 
som »alla köpmännen som besöka Gotland», »alla köpmän från 
Gotland» etc.1 eller på latin exempelvis »universitas mercatorum 
terram Gotlandie applicantium» — så i ett kreditivbrev från 
denna sammanslutning för en beskickning till Novgorod år 1291? 
Sigillet under sistnämnda urkund bär dock omskriften »Sigillum 
Theuthonicorum Gutlandiam frequentantium».8 Härmed kan 
jämföras ett uttryck i ett av fogden och rådet i Riga den 24 
september 1318 utfärdat intyg rörande just Mariakyrkan i Visby, 
där det talas om »denna kyrkas församlingsmedlemmar och de 
till denna kyrka hörande tyska köpmannens samfällda menig
het*.*

1 Björkander, a. a., s. 67. Då Björkander sammastädes påstår, att för- 
bundsmedlemmarna, »naturligtvis då från visbyborgarnas synpunkt», ofta 
kallades kort och gott »gåsterna» och som belägg härför hänvisar till SD 
231, är detta felaktigt i den mån påståendet refererar sig till detta urkunds- 
ställe, såsom jag i föreliggande exkurs påvisat.

2 LUB I, nr 582.
8 Frensdorff, HansGbll 1916, s. 52, not 1. Kursiv, av mig.
1 SD 2166: »parrochianos eiusdem ecclesie et vniuersitatem mercatorum 

theuthonicorum ad eandem ecclesiam pertinencium».
5 Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch, I, nr 126: »Datum in

Wisebu, prœsentibus Waltero et Bertoldo, ecclesiæ sanctæ Mariæ ple-
banis...» etc.

Om sålunda Mariakyrkan i Visby, då den år 1225 invigdes, 
för sin tillkomst främst hade att tacka den förnämsta köpmans- 
sammanslutningen på Gotland och därmed i Östersjöområdet, 
är det icke förvånande, att i det privilegiebrev till Rigaborgamas 
förmån, som biskop Nicolaus av Riga den 6 maj 1232 utfärdade 
från Visby, främst bland vittnena nämnas tvenne kyrkoherdar 
i Mariakyrkan därstädes.1 2 * * 5 6 * I belysning härav torde sålunda de i 
biskop Bengts förutnämnda brev av år 1225 omnämnda tyskar, 
vilka uppfört Mariakyrkan i Visby, böra anses syfta på det be
kanta Visbysållskapet. I denna kyrka fingo även stadens bor
gare, burgenses, välja sin gravplats, förutsatt att de andra soc- 
kenkyrkoprästemas rättigheter ej kränktes. Beträffande slut
ligen de i sagda brev nämnda gasterna (»hospitibus venientibus 
et recedentibus») åsyftas härmed givetvis de köpf arande gäs
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terna i vanlig medeltida bemärkelse, i detta speciella fall de 
köpfarande främlingar, vilka icke voro anslutna till det mäktiga 
köpmannasällskapet.1

1 Som redan framhållits, är Björkanders framställning på denna punkt 
ganska oklar och han har icke rätt fattat förhållandet mellan de i brevet 
av år 1225 nämnda tyskarna å ena sidan och gåsterna å den andra. — A. 
Schûck, Studier, s. 216, anser liksom jag, att Mariakyrkan uppförts av 
Visbysällskapet eller, som han med Björkander kallar det, »de Gotland
besökande tyskarnas gille». Han framlägger dock ingen motivering för 
denna sin mening.

3 Björkander, a. a., s. 88. Kursiv, av mig.
s SD 2120: »... vacante dudum medietate eiusdem ecclesie, que per duos

consuenit gubernari rectores...». Om de båda församlingshälfterna se
vidare även SD 2114 (1317 17/7), 2161 (1318 10/.), 2162 (1318 "/.), 2362
(1322 18/u), 2412 (1323 2S/7) och 2470 (1324 "/•). Jfr även SD 2469 (1324 M/e).

Om detta sällskap varit den egentliga tillskyndaren till åetMariakyrkms 
kyrkobygge, som år 1225 invigdes till jungfru Marias ära, har dubbetför- 
det dock icke ensamt utgjort Mariakyrkans församling, vilket sattdin9' 
framgår redan av ovannämnda brev från rådet i Riga av år 
1318, där det talas om Mariakyrkans församlingsmedlemmar 
och (enkannerligen skulle man kunna inskjuta) >de till denna 
kyrka hörande tyska köpmannens samfällda menighet*.  I själva 
verket har den till kyrkan hörande menigheten utgjorts av toenne 
församlingshålfter, vilken omständighet är av största vikt för 
besvarandet av frågan, varför Henrik Lejonets privilegiebrev för 
gotlänningarna kom att inläggas i den »tyska» Mariakyrkan. 
Björkander har icke observerat denna intressanta oöiständighet, 
och endast flyktigt omnämner han tillvaron av tvenne kyrko
herdar i Mariaförsamlingen i sitt uttalande, att gasterna synas 
»äfven haft rätt att tillsätta en af de två kyrkoherdarna».1 2 3 * * * *

Redan biskop Nicolaus*  av Riga ovannämnda brev den 6 maj 
1232 betygar tillvaron av tvenne kyrkoherdar vid Mariakyrkan, 
liksom påven Clemens IV:s förutnämnda stadfästelsebrev den 11 
mars 1268 är ställt till kyrkoherdarna (rectoribus) vid samma 
kyrka. Befintligheten av tvenne församlingshälfter inom Maria
församlingen framgår klart och otvetydigt av påven Bonifacius 
VHI:s brev den 23 mars 1295, av vilket synes framgå, att denna 
församlingsdelning härrörde från gammalt.8 I brev av den 24
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september 1318 intyga fogden och rådet i Riga, att Mariaför*  
samlingen i Visby av ålder (»jn eorum antiqua conswetudine») 
haft tvenne kyrkoherdar1, och detsamma förklara fogden, rådet 
och borgerskapet i Lybeck den 10 december 1318.1 2 3

1 SD 2166.
2 SD 2180. Fogden, rådet och borgerskapet i Lybeck intyga^ att aktade 

och gamla män försäkrat, att Mariakyrkan i Visby sedan gammalt (»multis 
ann is et temporibus») styrts av tvenne kyrkoherdar. — Om Mariaförsam- 
lingen i övrigt, mest gällande stridigheter inom ena församlingshälften, 
se SD 2047 (1316 18/2), 2048 (1316 19/»), 2171 (1318 “/io), 2172 (1318 "/io), 
2209 (1319 */io), 2210 (1319 ®/io) och 2211 (1319 okt. 1—6).

3 SD 231: »De Elemosina vero dn manibus Teuthonicorum collecta, quia 
ab eadem primitus fuit fundata, precipimus ut nullus nautarum ipsam 
præsumat subtrahere, vel ad alias Ecclesias distribuere, nisi sub excommu- 
nicatione (i SD feltryckt: excommunitacione)». Kursiv, av mig.

* Möjligen ha vissa bestämmelser i Visby stadslag ursprungligen tagit
syfte pä detta rent gotländska skepparelement. Så heter det i kapitlet om full 
bevisning genom vittnen (Schlyter, Visby stadslag, I. 12, s. 31), att om alle
handa saker, som ske i hamnen, därom må skeppare eller befraktare vittna, 
undantagandes dråp, varom förfares efter stadsrätt. Även i övrigt råder en 
viss motsättning mellan hamnen och fasta landet, i det att ersättning för
stämning i förstnämnda fallet utgår efter högre taxa (kapitlet om stämning, 
Schlyter, a. a., I. 5, ss. 26—27). Detta är desto märkligare, som hamnen i 
övrigt alldeles givet hörde till >stadsmarken» (»vnser stades marke>) eller
stadsömrådet (jfr Schlyter, a. a., III. III. 4, s. 132) och därmed till stadens 
jurisdiktionsområde.

Befintligheten av tvenne församlingshälfter vid Mariakyrkan 
är sålunda fullt betygad. Det historiska ursprunget till denna 
tydligen av ålder existerande församlingsdelning är däremot mera 
dunkelt. Helt utan antydningar om sammansättningen av denna 
dubbelförsamling äro vi dock ej. I biskop Bengts av Linköping 
nu avhandlade brev av år 1225 om Mariakyrkan heter det näm
ligen till sist: »Då den allmosa, som samlas i tyskarnas vård, 
är av dem först instiftad, befalla vi vid bannlysning, att ingen 
av skepparna må drista sig att undansnilla densamma eller för
dela den på andra kyrkor».8 Som av urkunden och ovan före- 
bragta utredning framgår, avses med tyskarna här självfallet de 
tyskar, vilka uppfört Mariakyrkan, d. v. s. Visbysällskapet. Vad 
åter skepparna beträffar, förefaller det som om de i biskop Bengts 
brev sattes i en viss motsättning till tyskarna. Det skulle då ligga 
nära till hands att i dessa »skeppare» se rena gotlänninyar.4 * * *
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Visserligen kan den invändningen göras, att biskop Bengts för
bud för skepparna att undansnilla tyskarnas allmosemedel gällde 
skepparna överhuvud taget, av vilken nationalitet — även tysk — 
de nu kunde vara. Men ordalagen visa dock, att Mariakyrkans 
tyskar icke övervägande voro skeppare eller i alla händelser icke 
dominerade inom skepparyrket i Visby, ty i så fall vore för
budet tämligen meningslöst.

Man skulle då kunna våga det förmodandet, att Mariakyrkans 
ena församling åtminstone ursprungligen bestod av en övervä
gande — som jag nedan vill söka visa tidigast rent gotländsk — 
sjöfartsdrivande befolkning, medan den andra utgjordes av icke 
sjöfartsdrivande tgska köpmän, som handlade på Visby. Av den 
följande framställningen torde även framgå, att till bakgrund 
för denna biskop Bengts admonition till skepparna, vilka tyd
ligen utgjorde åtminstone en del av den ena församlingshälften, 
lågo inre stridigheter inom Mariaförsamlingen och i Visby över 
huvud, säkerligen framkallade av att Lybecksköpmännen ungefär 
vid denna tidpunkt i Visby trängde fram till en förrangsställning i 
handeln på Gotland och Novgorod, vilken dittills utan tävlan 
innehafts först av gotlänningarna själva, sedan av dem och de 
westfaliska köpmännen gemensamt.

Att Mariakyrkan och dess församling stod i en nära och gam- Martåkyrkan 
mal förbindelse med trafiken på Novgorod visar redan den om- weatfalema, 
ständigheten, att i den s. k. St. Peterskistan i Mariakyrkan för- Novgorod. 
varades överskottet av medlen från det tyska handelsfaktoriet, 
S. Petershof, i Novgorod.1 Hur långt tillbaka i tiden denna se
nare anläggning sträcker sig är ovisst.1 2 * * * Uttryckligen betygad är 
den icke förr än strax före år 12708 men kan givetvis vara äldre.

1 Det s. k. första Novgorodskrået, i handskrift från omkr. år 1270, sä
ger, att detta skedde enligt gammal sed (»na dheme olden sede»). Se W. 
Schlüter, Die Nowgoroder Sohra in sieben Fassungen vom XIII. bis XVII. 
Jahrhundert, Dorpat 1911, s. 66. För dateringen ibid., s. 8.

2 Se härom L. K. Goetz, Deutsch-Russische Handelsgeschichte des Mit
telalters, ss. 38, 39.

8 I ett fördragsutkast av år 1268 och 1269. Se L. K. Goetz, Deutsch-
Russische Handelsverträge des Mittelalters, s. 133.

I en urkund av år 1259 omtalas »tyskarnas gård i Novgorod» 
(curia Teutonicorum in Nafujgardia), som troligen är liktydig
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med S. Petershof.1 Betydligt tidigare dokumenterad är före
komsten i Novgorod av nordiska, enkannerligen svensk-got- 
ländiska handelsgårdar. Novgorodska krönikor omtala redan 
år 1015 tillvaron av en varjagisk farmansgård i Novgorod2
— troligen ett rent rikssvenskt handelsfaktori. En runsten vid 
Skokloster från 1000-talets slut omtalar, att ,en upplänning 
Spjalbode stupat vid försvaret av Olof skyrkan i Holmgård (Nov
gorod).8 Säkerligen är det samma kyrka, som senare ofta om
talas i samband med gotlänningarnas handelsfaktori i samma 
stad — av tyskarna kallat Gotenhof. Sannolikt har det forna 
rikssvenska handelsfaktoriet kommit i gotlänningarnas besitt
ning, sedan de livliga rikssvenska förbindelserna med Novgorod 
av flera anledningar upphört. Kanske denna Olofskyrka är den 
varjagkyrka, som enligt novgorodska krönikor åren 1152 och 
1181 härjades av eld.4 Även omtalas en var jagförsamling med 
egen präst i Novgorod vid 1100-talets mitt.® Att nordborna voro 
de första germanska handelsmännen i Novgorod har av forsk
ningen enhälligt fastslagits. De tyska köpmännens framträdande 
på denna plats ligger sålunda längre fram i tiden. När det först 
skett, därom äro meningarna delade. Då man antagit, att de 
tyska köpmansfärderna till Gotland börjat först vid 1100-talets 
mitt®, måste de tyska köpmännens resor till Novgorod ha börjat 
efter denna tid. Före år 1189 bör det i alla händelser ha skett, 
ty ett fördragsutkast av detta år omtalar tyskarna såsom redan 
bedrivande handel i Novgorod.7 I detta fördrag bekräftar furst 
Jaroslav av Novgorod »den gamla freden» mellan tyskar och got
länningar å ena sidan och ryssar å den andra. I de rysk-tyska 
handelsfördragen nämnas gotlänningar och tyskar sida vid sida
— så ännu år 1269.® Gotland dominerar länge inom östersjöom-

* HUB I, nr 527.
2 Goetz, Deutsch-Russische Handelsgeschichte, s. 19.
8 O. v. Friesen, Upplands runstenar, Uppsala 1913, s. 124.
4 Goetz, Deutsch-Russische Handëlsgeschichte, s. 19.
8 L. c.
6 Goetz, Deutsch-Russische Handelsgeschichte, ss. 22—23.
7 Goetz, Deutsch-Russische Handelsverträge des Mittelalters, s. 15 ff.
8 Ibid,, s. 91 ff.
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rådet, icke minst i fråga om handeln på Novgorod. Till Visby 
skickades överskottet från S. Petershof i Novgorod, och till Visby 
appellerades i rättssaker från de tyska köpmännen i Novgorod. 
Först vid 1200-talets slut, under åren 1293—1298, lyckades det 
Lybeck att i nyssnämnda båda viktiga befogenheter uttränga 
Visby och göra Lybeck till den dominerande faktorn beträffande 
det tysk-ryska handelsutbytet. Genom Visbys opposition, som på 
vissa håll vann understöd, inträdde i början av det följande år
hundradet en utjämning i motsättningen mellan denna stad och 
Lybeck, som betecknade en seger för Visby i så måtto, att en viss 
likställighet mellan de båda städerna fastställdes. Med 1400-talet 
träder dock Visby alltmer tillbaka för Lybeck och de livländska 
städerna, vilka senare nu blevo farliga medtävlare till Lybeck i 
fråga om ledningen av handeln på Novgorod. Betecknande nog 
utarrenderades år 1402 det gamla gotländska handelsfaktoriet, 
»Gotenhof», till tyskarna — ännu år 1494, när det tyska kontoret 
i Novgorod stängdes, förhandlades dock alltjämt i tvistefrågan 
rörande hyresbeloppet.1 Även om Visbys handel på Novgorod un
der medeltidens avslutningsårhundrade nedbragts till ett mini
mum, fortgick dock den skriftliga handelskommunikationen i 
sina gamla banor mellan Visby å ena sidan samt Livland och 
Lybeck å den andra, varvid Visby traditionellt samarbetade i 
gemensamma handelsangelägenheter.2

Allt detta talar för den oerhörda betydelse, som först Gotland 
överhuvud taget och senare Visby haft för utvecklingen av den 
tyska handeln inom Östersjöområdet. Redan det förhållandet, 
att det kraftigt uppblomstrande Visby länge var en ofrånkomlig 
nödvändig mellanstation — icke blott navigatoriskt sett — på 
vägen till Novgorod och östbaltikum, och att det en lång tid 
vägde mellan de båda städerna Visby och Lybeck om herraväl
det över denna trafik, måste sägas bekräfta det faktum, att Visby 
växte upp i en miljö, som långt mer än Lybeck ägde de na
turliga förutsättningarna till behärskandet av en dylik trafik. Att 
Lybeck till sist segrade i denna strid berodde på dess politiska 
diplomati och maktresurser samt dess större köpmannaerfaren-

1 Goetz, Deutsch-Russische Handelsgeschichte, s. 387.
9 Ibid., s. 386.
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het. Medhjälpande till denna framgång voro säkerligen även 
dess tekniskt mera utvecklade fartygstyper, som i längden vi
sade sig överlägsna de gamla gotländska.

Beträffande de senare får man dock icke förbise den säker
ligen ytterst betydelsefulla roll som gotlänningarna i egenskap av 
skeppare och sjömän åtminstone en lång tid framåt måste ha 
spelat vid förmedlingen av den väldiga tyska handelstrafiken i 
Östersjöområdet. Det synes vara ett metodiskt fel att som vissa, 
särskilt tyska, forskare anse själva grundläggandet av Lybeck 
så gott som omedelbart hava medfört de betydelsefullaste kon
sekvenser genom uppkomsten av en nästan språngartat upp
blomstrande lybsk handel och det ögonblickliga upprättandet av 
en stor lybsk flotta. Man bör icke förglömma att tyskarna myc
ket sent kommo till södra Östersjökusten, som vid Lybecks grund
läggning ännu icke i hela sin utsträckning ens var tysk. Tyskarna 
voro också i det stora hela ett inlandsfolk med föga sjövana? 
Den förnämsta betydelsen av Lybecks grundläggning synes sna
rast vara den att härmed för första gången skapades en rent 
tysk östersjöhamn i en politiskt tryggad omgivning, erbjudande 
en säker utgångspunkt för köpmän från olika delar av det tyska 
landområdet. De flesta av dessa köpmän, i alla händelser de 
mest betydande, kommo efter allt att döma från det gamla kul
turlandet Westfalen.2 Somliga slogo sig ned i Lybeck och i de 
senare upprättade tyska städerna på södra Östersjökusten, medan 
andra fortsatte vidare över Lybeck. Betydelsefullast blev den 
westfaliska bosättningen på Gotland, där Visby tydligen från bör-

1 Man kunde här göra en jämförelse med ryssarna, också ett inlands
folk, vilka trots långvarigt innehav av baltiskt kustområde icke lyckats 
skapa någon handelsflotta av betydelse.

9 Se bl. a. A. Kiesselbach, Schleswig als Vermittlerin des Handels 
zwischen Nordsee und Ostsee von 9. bis in das 13. Jahrhundert, i: Zeit
schrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 37, Lpz. 
1907, ss. 141—166; H. J. Seeger, Westfalens Handel und Gewerbe vom 
9. bis 14. Jahrhundert, Berlin 1926 (Studien zur Geschichte der Wirt
schaft und Geisteskultur, Bd I, Herausgegeben von Rudolf Häpke), särskilt 
s. 144 ff.; F. Philippi, Geschichte Westfalens, Paderborn 1927, s. 91 ff. 
(Westfalenland. Eine Landes- und Volkskunde Westfalens. Herausgegeben 
von Th. Wegner-Münster, Bd HI).
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jän blev dess centrum. Bekant är det viktiga inflytande, som de 
westfaliska förbindelserna medförde för Gotlands materiella kul*  
tur, särskilt på konstens område.1

Redan tidigt stodo de westfaliska städerna i handelsförbindelse 
med Östersjöområdet — förbindelser, vilka tydligen gingo till
baka till en tidrymd, som låg före Lybecks uppkomst, och vilka 
hänvisa till en tid, då ännu Slesvig var det södra Östersjöom
rådets förnämsta handelsplats. I den gamla westfaliska staden 
Soest fanns sålunda ett »Slesvigsfarargille», som handlade med 
vin.2 Ännu år 1232 bekräftade Erik Plogpenning de strandrätts- 
privilegier, som av hans fader medgivits Soest.« I den lilla west
faliska staden Medebachs stadsrätt av år 1165, som står i bero
ende av Soests, finnas även föreskrifter om förfarandet med
borgarna emellan i handelsföretag på ^Danmark eller Ryssland»*,  
varvid givet hänsyftas på trafiken Slesvig—Gotland—^Novgorod, 
över Gotland kommo westfalerna också tidigt till Livland. I det 
fördrag, som fursten av Smolensk år 1229 avslöt med köpmän 
från Gotland och Riga, nämnas, förutom »borgare från den got
ländska kusten», bland vittnena även köpmän från de westfa
liska städerna Soest, Münster och Dortmund.6 Som av forsk
ningen framhållits torde utan tvivel de flesta köpmän på Got
land och i Livland utgjorts av westfaler.® Den stora trafikleden

1 Se härom bl. a. Carl R. af Ugglas, Gotlands medeltida träskulptur 
till och med höggotikens inbrott, akad. avh., Sthlm 1915, s. 34 ff. — Sven T. 
Kellberg, Visby medeltida bebyggelse, i: Gamla svenska städer, h. 8, 
Sthlm 1924, s. xn ff. (passim). J. Ro o sval, Westfälisch-gotländische 
Beziehungen in der Architektur des 13. Jahrhunderts; i: HansGbll 1928.

2 Se bl. a. W. Stein, Handels- und Verkehrsgeschichte der deutschen 
Kaiserzeit, s. 343.

8 HUB I, nr 244.
4 F. Keutgen, Urkunden zur Städtischen Verfassungsgeschichte, nr 141, 

§ 15: »Qui pecuniam suam dat alicui concivi suo, ut inde negocietur in 
Datia vel Rucia».

5 HUB I, nr 232.
8 Jfr H. J. Seeger, Westfalens Handel und Gewerbe vom 9. bis 14. Jahr

hundert, s. 149. — Se i övrigt ibid., s. 144 f., »Die Westfalen auf dem 
Handelswege Schleswig—Gotland—Livland (bezw. Nowgorod)».

26 G. Bolin
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Slesvig—Gotland—Ryssland (Neva eller Dyna) har, som av H. J. 
Seeger framhållits, utan tvivel varit den tidigaste och mest fre
kventerade stråkvägen.1 Slesvig var ju redan vid tiden för fri
sernas handelsförbindelser med Norden ingångsporten till hela 
Östersjöområdet. Westfalen med sina tidiga och livliga förbindel
ser med frisiskt-nederländskt område har därvid följt redan fast 
grundade traditioner. Ytterligare pådrivande i denna riktning 
verkade en direkt invandring från dessa Westfalens gränsom
råden i väster, särskilt märkbar under 1100-talets senare del i 
Soest, vars stadsrätt, troligen återgående till 1100-talets förra 
hälft, omtalar friser och valloner (Frisones et Galli), vilkas kvar- 
låtenskap omhändertogs av stadens fogde.1 2

1 H. J. Seeger, a. a., s. 153.
2 W. Stein, a. a., s. 335.
s W. Schlüter, Die Nowgoroder Schra, s. 66.

Den första novgorodska skråordningen från 1200-talets senare 
hälft föreskriver, att medlen från S. Petershof i Novgorod skulle 
föras till Gotland och där förvaras i S. Peters kista i Mariakyrkan 
under uppsikt av åldermän från Gotland Och Lybeck samt de 
westfaliska städerna Soest och Dortmund.3 Då de westfaliska 
städernas köpmän, som ovan är påvisat, redan tidigt och före 
Lybecks uppkomst drivit handel i Östersjöområdet, torde man 
ha skäl att antaga, att i de tidigare bestämmelser av liknande art, 
som säkerligen förekommit, Lybeck ursprungligen icke varit 
nämnt utan först efter sin kraftiga maktutveckling under 1200- 
talet tillerkänts en plats vid sidan av de äldre handelskompanjo- 
nerna inom Östersjöhandeln: gotlänningar och west faler, av vilka 
de första helt naturligt voro främst på platsen. Hur beroende 
det nyanlagda Lybeck var av Gotlands medverkan vid denna den 
första tyska Östersjöhamnens anspråk och förhoppning på sin 
andel i den givande handelstrafiken visar både Henrik Lejonets 
visserligen i milt förebrående ordalag hållna uppmaning till got
länningarna i traktaten med dem år 1161 (1163) att i fortsätt
ningen livligare gynna hans hamn Lybeck och kejsar Fredrik I:s 
privilegiebrev för Lybeck 1188, som tillerkänner »ryssar, goter, 
norrmanner och andra folk i öster» (Rutheni, Gothi, Normani et
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cetera gentes orientales) tullfrihet i Lybeck.1 De etnografiska ter
mer, som sålunda användes i urkunden, äro visserligen något 
svävande men syfta tydligen på de viktiga handelsförbindelserna 
i »österled» som det på nordiskt språk hette, och där »goterna», 
d. v. s. gutarna eller gotlänningarna, voro de ledande.

1 LUB I, nr 7. : i ■ '

En synnerligen viktig fråga är hur denna Lybecks Östersjö- ^ybecks sjö
trafik rent sjöfartstekniskt ordnades under tiden för Lybecks 
första trevande försök att draga till sig den sedan avlägsna tider 
i invanda spår försiggående samfärdseln å Östersjöns olika tra
fikleder. Till grund för en ordnad sjöfart överhuvud lågo de 
oftast helt naturligt i privilegieform beviljade rättsbestämmelser, 
som reglerade denna sjöfart, och vilka helt naturligt gällde blott 
de avtalade staterna emellan. Den första förutsättningen för en 
stat eller stad att över huvud bedriva en ordnad trafik till sjöss 
var att erhålla ett strandrättsprivilegium, d. v. s. en befrielse från 
den barbariska sedvanerätt, enligt vilken strandägaren hade rätt 
att tillägna sig det strandade fartyget med last — tidigare även 
med besättning, vilken även den i det främmande landet var helt 
rättslös. Ännu så sent som inpå 1200-talets första årtionden måste 
Lybeck låta utverka åt sig dylika strandrättsprivilegier av de 
vendiska länderna, Mecklenburg, Rügen, Pommern och Pome- 
rellen, d. v. s. de intill Lybeck omedelbart angränsande områdena 
av den nuvarande tyska Östersjökusten. Hade Lybeck redan vid 
1100-talets slut haft till sitt förfogande maritima stridskrafter, 
hade det säkerligen mycket tidigare genomdrivit dessa för Ly
becks Östersjöhandel gynnsamma villkor. Lika omöjligt hade 
det för Lybeck varit att söka gå bröstgänges till väga gent emot 
de nordiska staterna med deras överlägsna, uråldriga sjökrigs
organisation. Betecknande nog befann sig också Lybeck under 
en viktig del av sin första framväxttid eller åren 1201—1225 
under danskt herravälde. Den hanseatiska krigföringen hade 
över huvud taget icke till sitt förfogande verkliga, för ändamålet 
byggda krigsfartyg. Den enskilda staden ägde blott ett mindre 
fartyg för budskickningar, patrulltjänst o. d., varför den vid krigs- 
tillfällen måste köpa eller förhyra större eller smärre handels
fartyg, vilka utrustades för sitt ändamål genom speciella anord-
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ningar.1 Därjämte är det ju väl bekant, att hansan med sällsynta 
undantag ogärna vädjade till vapnen, då ett avgörande kunde 
ske på fredlig väg, liksom att en militär expansionspolitik över 
huvud var främmande för den hanseatiska köpmansandan. En 
annan sak är, att tyskarna med det nordiska ledungsväsendets 
förfall under 1200-talets lopp på ett helt annat sätt skulle komma 
att dominera i Östersjön oavsett det försprång, de hade i sin högt 
utvecklade handelsteknik, rent sjöfartstekniskt sett, sedan de be
slutsamt övergått till den nya, ursprungligen västeuropeiska far
tygstypen, medan nordborna, här bundna av gamla traditioner, 
alltför länge kvardröjde vid fartygstyper, som under de nya för
hållandena omöjligen kunde göra sig gällande gent emot denna 
nya typ.

1 Jfr W. Vogel, Deutsche Seestrategie in hansischer Zeit, i: HansGbll 
1930, s. 41 ff.

2 Jfr nedan rörande själva fartygsbeståndet.
8 F. Rörig, Geschichte Lübecks im Mittelalter, i: Geschichte der 

freien und Hansestadt Lübeck, Lybeck 1926, s. 35.

Lika litet som Lybeck i sin begynnelse förfogade över de mili
tära maritima resurserna, lika litet förfogade det säkerligen i 
början över de fredliga, åt handeln ägnade. Här var Gotland 
tidigast utan jämförelse den store förmedlaren.1 2 En av nutidens 
främste kännare av Lybecks medeltida historia, Fritz Rörig, sä
ger också på tal om Lybecks Östersjöfart vid 1200-talets mitt: 
»Aber wie Gotland damals der navigatorisch unentbehrliche Mit
telpunkt der Ostsee war, so war es eben jene in ihrer Zusammen
setzung fluktuierende Genossenschaft, die als Vertretung des 
deutschen Kaufmanns im Ostseegebiet galt. Das wurde gegen 
Ende des Jahrhunderts anders. Mit dem Fortschritt der See
technik verlor die Insel Gotland die Bedeutung als der nicht zu 
umgehende Umschlagsplatz bei der Fahrt zwischen den beiden 
äussersten Ufern der Ostsee im Osten und Westen».’

Gotlands länge dominerande roll i den over Lybeck utgående 
tyska Östersjötrafiken berodde givetvis också på gotlänningarnas 
sedan urminnes tider bestående sjöfartsvana och deras i avlägsna 
tider förvärvade och fortplantade kännedom om östersjöländer
nas handelsförhållanden med allt vad detta innebar i form av 
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gamla avtal med respektive landområdens invånare, erfarenhet 
av hamnplatser, bästa bytesobjekt i form av handelsvaror etc.1

Det torde icke heller vara omöjligt att kunna i någon mån 
belysa omfattningen av de maritima resurser, som ännu vid 1200- 
talets början stodo Lybeck till buds. I allmänhet torde man före
ställa sig, att den för den hanseatiska, icke minst lybeckska, sjö
farten karaktäristiska, men för det nordiska sjöväsendet främ
mande stora fartygstyp, som bär namnet kogge, redan från bör
jan varit utmärkande för Lybecks handelsflotta och från första 
stund givit Lybeck ett betydelsefullt övertag i de nordiska kust
vattnen. Av allt att döma har så ej varit fallet. Först vid 1200- 
talets mitt synes kogge-typen på allvar tränga igenom i den lyb- 
ska handelsflottan för att under den följande tiden bli allt tal
rikare representerad och samtidigt tillväxa i sina dimensioner. 
Möjligen kan detta sättas i samband med att strax före 1200- 
talets mitt omlandsfarten, d. v. s. sjöfarten från Nordsjön runt 
Skagen och in i Östersjön, på allvar börjar göra sig gällande, 
varvid den från Nordsjökusten härstammande koggetypen också 
gör sitt intåg i Östersjön.2 Betecknande nog börjar ungefär sam
tidigt Lybecks verkliga uppblomstring.

Dessförinnan har i Lybeck tydligen förekommit den mindre 
fartygstyp, som var karaktäristisk för nordborna och i viss mån 
vendema, Lybecks närmaste grannar vid havet, och det torde 
knappast vara förmätet att våga det antagandet, att det var sjö
farande från dessa folk, vilka ställde sitt fartygsbestånd till Ly
becks förfogande under dess äldsta tillvaro som den nygrundade 
första tyska Östersjöhamnen. Säkert är det ingen tillfällighet, att 
Lybecks äldsta sigill, bevarat från år 1230, ensamt av alla tyska 
sjöstäders sigill återger en fartygstyp, som är överraskande lik 
den gamla nordiska med sidoroder etc., medan senare tyska sjö-

1 Att namnet »Gotland» eller »Gotländska kusten» i de medeltida trak
taterna mellan exempelvis Novgorod och de tyska köpmännen användes 
ännu långt efter det Visby vuxit upp till Gotlands verkliga handelsmetropol 
beror säkerligen på en medvetet arkaiserande terminologi med hänsyftning 
på den tid, då hela ön Gotland deltog i Östersjötrafiken.

2 Är 1247 klagar dominus Gisilbert de Amestel över att lybeckarna fört 
hem till sig en holländsk kogge (cochgam), vilken han återfordrar (LUB 
I, nr 122).
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städer som Wismar, Stralsund, Elbing, Danzig (äldsta bevarade 
sigill från resp, år 1256, 1267, 1242 och 1299) förete den moderna 
fartygstypen med akterroder och andra avvikande kännetecken.1

Av vissa källor att döma voro de i Lybecks sjösamfärdsel en
gagerade fartygen ännu på 1220-talet av rätt blygsam storlek. 
Sålunda voro fartygen enligt en av Lybecks råd år 1227 utfärdad 
tullrulla efter tulltaxan indelade i tre storleksgrupper om re
spektive 5 läster, 5—12 läster och över 12 läster.2 Som W. Vogel 
framhåller, tyder detta på en ganska ringa genomsnittsstorlek. 
Han söker dock förklara detta med att Lybeck bedrev en mycket 
livlig trafik med småfartyg vid de angränsande kusterna.8 Något 
undantag i tullförordningen för lybeckska fartyg i fjärrtrafik 
förekommer emellertid icke, och det är tydligt att i denna ur
kund hänsyn tages till hela den tyska Östersjötrafiken, då rys
sar, norrmän, svenskar, ölänningar, gotlänningar och livländare 
äro fritagna från tullen i Lybeck (liksom invånarna i Schwerin) .*

1 Jfr B. Hagedorn, Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis 
ins 19. Jahrhundert, Berlin 1914, ss. 11, 13 o. Tafel IV, V, VII, IX. Den lilla 
tyska östersjöstaden Neustadt, tidigare Neukrempe, visar, ehuru enligt upp
gift grundad först år 1244, likväl i sitt sigill en fartygstyp, som starkt erinrar 
om den nordiska. Enligt Hagedom (a. a., s. 11) skulle detta dock vara ett 
av de få fall, då man upptagit ett fiskefartyg i sigillbilden. — Hagedom 
a. a., ss. 27—28) söker visserligen, ehuru föga övertygande, göra gällande, 
att Lybecks sigill icke nödvändigtvis behöver återgå på nordiska förebilder 
(»kein Nordmannenschiff wiederzugeben braucht», s. 28, not 1).

2 LUB I, nr 32, och HUB I, nr 223.
3 W. Vogel, Geschichte der deutschen Seeschiffahrt, s. 493. Se även Hage

dorn, a. a., s. 19 (»Im Verkehr Lübecks tritt jedoch der Kogge noch mehr 
zurück als in dem Hamburgs. Die kleinen Schiffe beherrschen hier völ
lig das Bild» etc.) och s. 20 (»Die Koggenfahrt war auf die grossen 
Verkehrsrouten beschränkt. Der Nahverkehr und die die Ostseefahrt, die 
Fahrt binnen  Landes,  wie die Zeitgenossen sie im Gegensatz zur Fahrt 
durch die offene Nordsee nannten, wurden ganz überwiegend von kleinen 
Schiffen, Schuten, betrieben»). Först med den avlägsnare Östersjötrafiken, på 
de livländska städerna (Reval inberäknat) och Stockholm, övervägde, som 
Hagedom påpekar (a. a., s. 19), större fartygstyper. Som redan påpekats, 
synes dock koggetypen. först med 1200-talets mitt tränga igenom i Öster
sjötrafiken.

* *

3 »Nullus civis de Zwerin theloneat Lubeke. Sie nec Rutenus nec Nort- 
mannus nec Suecius nec Oningus nec Guto nec Livo».
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Snarast skulle man kunna tolka denna lybska tullförordning så 
att de lybska fartygen ännu i allmänhet höllo sig under 12 
läster, kanske mestadels räknande 5—12 läster enligt ovan an
förda storleksgruppering. Detta åter skulle kanske kunna tyda 
på att Lybeck ännu vid denna tid för det större tonnaget var 
beroende av främmande biträde.

I nu anförda urkund är det tydligt att storleksgrupperingen om 
12 läster och därutöver i viss mån är en gränsbestämning. Egen
domligt nog förekommer samma gränsbestämning i ett till tiden 
närliggande dokument, som också avhandlar Lybecks sjöfart. Det 
är ett privilegium för Lybeck, utfärdat den 14 september 1224 
av furst Wizeslav av Rügen.1 Här äro fartygen i tullavseende 
likaledes indelade i tre grupper: under 12 läster, från 12 till 18 
läster samt från 18 läster till högre lästetal, varvid tullavgiften 
stod i direkt förhållande till fartygets storlek. Då privilegiebe- 
stämmelserna i övrigt äro synnerligen förmånliga för lybeckama, 
är man frestad att antaga, att gränsbestämningen 12 läster valts 
såsom gynnsam för lybeckarna, vilkas egen handelsflotta i all
mänhet tillhörde storlekstypen under 12 läster.1 2 * Det låter då 
tänka sig, att de större fartygen tillhörde folk av andra nationali
teter — närmast väl gotlänningarna — i vilka fartyg lybska köp
män på medeltida vanligt sätt blott ägde andelar.8 Av furst 
Wizeslavs privilegiebrev framgår även, att det lybeckska ton
naget icke alltid var tillräckligt, då privilegiebrevet förutsätter, 
att lybeckama åtminstone för sillfångsten — d. v. s. tydligen den, 
som bedrevs vid Rügens kuster — hyrde fartyg av vendema.4 * 
Lybeckarna voro i detta fall tullfria.

1 LUB I, nr 27.
* Även i Nordsjötrafiken förekom denna fartygstyp om 12 läster. Så

lunda seglade år 1369 skepparen Volquard Wilhelmsson sju gånger med 
sitt omkr. 12 läster stora fartyg från Hamburg till (tydligen) Amsterdam 
(W. Vogel, a. a., s. 235).

8 Av ett i Reval år 1387 liggande skepp tillhörde % skepparen, som var 
borgare i Stettin, X en borgare i Visby och % en borgare i Stettin — se 
W. Vogel, a. a., s. 376. Om den medeltida rederirörelsen ibid., s. 374 ff.

4 >Et si slavos conduxerint, vt cum eorum ratibus allée educant, pro
illis ratibus sepe dicti burgenses non theloneant.»

Med senare hälften av 1200-talet ökades fartygens storlek allt-
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mer, och redan vid 1300-talets mitt torde den normala storleken 
för ett långtseglande fartyg ha utgjort 50—60 läster, för att med 
1400-talet överskrida 100 läster.1 I avseende på de hanseatiska 
fartygens storleksförhållanden må dessutom nämnas, att de ven
diska städernas hela krigsflotta i kriget mot Danmark år 1362 ut
gjorde 52 skepp, varav dock blott ungefär hälften eller 27 stycken 
utgjordes av koggar; de övriga fartygen voro små snäckor och 
skutor. : '

1 W. Vogel, a. a., ss. 493—494. — Ännu bortåt 1300-talets slut beräknas 
dock de lybeckska Bergenfarareskeppen ha räknat blott 40 läster (W. Vogel, 
a. a., s. 247; jfr ibid., not 5).

2 W. Vogel, a. a., s. 222. Jfr Rörigs uttalande ovan.

Av allt att döma har sålunda den i Lybeck hemmahörande 
handelsflottan (krigsfartygen voro ju denna tid endast bevärade 
handelsfartyg) ännu under 1220-talet varit av rätt blygsamt om
fång, och lybeckarna ha ännu under denna tid i stort sett varit 
hänvisade till främmande tonnage. Riktigare vore kanske att 
säga att den frän Lybeck utgående tyska trafiken varit beroende 
av utländska fartyg. Ty under Lybecks första tillvaro ha tydligen 
de genuina lybeckarna övervägande sysslat med den mera lokala 
sjöfarten och transitohandeln, medan storköpmännen, förnäm
ligast av westfalisk härkomst, blott passerade Lybeck på väg in 
i Östersjöområdet, närmast till Visby, vars betydelse som bal
tiskt sjöfartscentrum länge var avgjort större än Lybecks. Efter 
år 1280 har, som Vogel påpekar, situationen väsentligt föränd
rats, och Visbys nedgång blir märkbar. Vogel förklarar det så
lunda: »Es mag damit Zusammenhängen, dass die westdeutschen 
Besucher Gotlands allmählich seltener wurden, seitdem Lübeck 
mehr und mehr den russisch-baltischen Handel in seinen Maurern 
konzentrierte und der bisher ’über Sand und See*  nach Gotland 
reisende Westfale lübischer Bürger wurde».1 2 Därmed blir också 
den lybeckska flottan på allvar en maktfaktor.

Det är mot denna bakgrund, som man enligt min mening har 
att se biskop Bengts i Linköping ovan diskuterade brev av år 
1225, enligt vilket de tyskar, som i Visby uppfört en åt Maria 
invigd kyrka, erhöllo rättighet att till densamma välja kyrko
herde. Man bör här tillägga — vilket i brevet säkerligen under
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förstås —: till den ena av de båda församlingshälfterna.1 I den 
andra församlingshälften torde vi ha att se de skeppare, till 
vilka i brevets avslutning några förmaningsord givas, och vilka, 
enligt nu förebragta utredning, utan allt tvivel voro gotlänningar. 
Man torde alltså med en viss säkerhet kunna utgå från att de 
två församlingar, av vilka Mariakyrkans menighet bestått, ut
gjorts av en gotländsk och en tysk församlingshälft.

1 Se framställningen ovan. <

Då gotlänningarna, som ovan framhållits, självfallet voro äldst De gotländska 
på platsen och besutto en tusenårig sjöfarts- och handelsvana Novgorod- 
inom Östersjöområdet, är det givet, att kärnan i denna dubbla ararna- 
Mariaförsamling måste ha varit dessa gotländska sjöfarande.
Vilka voro då de »tyskar», som bildade den andra församlings
hälften? Utan tvivel tidigast de westfaliska handelsmän, vilka 
som pionjärer från det högtstående västtyska kulturområdet över 
det vendiska kustlandet begåvo sig in i Östersjön, därmed på 
ett naturligt sätt fortsättande de gamla frisiska traditionerna inom 
den nordiska handelns intressesfär. Ett minne härav ha vi sä
kerligen i det äldsta Novgorodskråets bestämmelse, enligt vilken 
åldermännen för de gamla westfaliska städerna Soest och Dort
mund hade att ansvara för S. Peterskistan i Mariakyrkan. Sam
ma befogenhet ägde åldermännen för Gotland och Lybeck. Att 
den senare staden omnämnes i den ifrågavarande viktiga befatt
ningen i sagda skrå, vars avfattningstid tillhör 1200-talets senare 
hälft, är ju givet, då Lybeck redan före denna tid tillkämpat 
sig en betydelsefull ställning inom den gotländska handeln. 
Karaktäristiskt är dock, att åldermannen för Gotland nämnes 
först av de fyra åldermän, som uteslutande ägde befogenhet att 
förvalta Peterskistans medel — säkerligen i anslutning till en då 
ännu fullt levande, historisk tradition, enligt vilken gotlänning
arna voro de, som från början behärskade den novgorodska 
handelstrafiken. I nämnda novgorodska skrå från 1200-talets se
nare del nämnas i tur och ordning åldermännen från Gotland, 
Lybeck, Soest och Dortmund. Enligt vad ovan visats beträffande 
det före Lybeck dominerande westfaliska inflytandet har dock 
rangordningen tidigare säkerligen varit denna: Gotland, Soest, 
Dortmund och Lybeck.
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När de westfaliska köpmännen redan under den nygrundade 
staden Lybecks första tid kommo till Lybeck och denna stad då, 
efter vad jag sökt uppvisa, helt naturligt saknade de maritima 
resurser, som behövdes för en handel i stort, anknöto de givetvis 
till den inom Östersjöhandeln bestående ordningen, enligt vilken 
gotlänningarna ägde ett naturligt grundat monopol inom detta 
område.

Hur denna gamla gotländska handelstrafik inom Östersjöom
rådet varit organiserad är numera svårt att avgöra åtminstone 
beträffande enskildheterna i organisationen. Efter allt att döma 
har gillet, d. v. s. köpmansgillet, varit den grundläggande formen 
för denna handelssamfärdsel. Om gillesorganisationens ursprung 
har förts en vidlyftig diskussion, som här kan förbigås. Redan 
tidigt uppenbarar sig på olika håll i Nordeuropa den form av 
gillesorganisation, som fått namnet köpmansgillen (gilda merca- 
toria). I det viktiga frisiska handelscentrum, som staden Tiel 
under en viss period utgjorde, fanns redan vid 1000-talets början 
tydligen ett dylikt köpmansgille. Sigtuna, en tid Sveriges för
nämsta handelscentrum, har under 1000-talet att uppvisa ett fri- 
siskt köpmansgille. På Gotland, d. v. s. tydligen i Visby, fanns 
ett från 1170-talet betygat danskt köpmansgille.1 Detta sistnämnda 
faktum är viktigt, då man härav kan våga en förmodan, att även 
övriga på Gotland handlande nationaliteters köpmän varit an
slutna till sina särskilda gillen. Tyskarna ha sålunda säkerligen 
haft sitt gille eller sina gillen på samma sätt som köpmännen i 
Riga från början varit förenade i ett gille.1 2 * * Björkander tänker 
sig de första tyska Gotlandsfararesällskapen organiserade som 
gillen, »hvilka för sig sökte allt mer monopolisera de varor, som 
öfver Gotland fördes i marknaden».8 Äldst anser han det sällskap 
vara, vilket i urkunderna betecknas med växlande benämningar 
såsom »alla köpmannen som besöka Gotland» etc., och vars sigill 

1 A. Schûck, Studier, s. 371 ff. — Om nordeuropeiska köpmansgillen se 
samma förf., ibid., s. 119 ff. Beträffande nämnda danska gille, ett S. Knuts
gille, se nedan.

2 Jfr A. v. Bulmerincq, Der Ursprung der Stadtverfassung Rigas,
Lpz. 1894, s. 32| ff.

2 A. Björkander, Till Visby stads äldsta historia, s. 65 ff.
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bar omskriften: »Sigillum Thevthonicorum Gotlandiam frequen- 
tandum».1 Björkander anser, att detta sällskap bildats under 
1160-talet.8

1 A. Björkander, Till Visby stads äldsta historia, s. 67 och passim.
2 Ibid., s. 75.

Som vi förut sett voro gotlänningarna i sina handelsförbindel
ser med Novgorod långt tidigare organiserade i ett gille med eget 
handelsfaktori och egen kyrka i Novgorod. De första westfaliska 
gästerna på Gotland ha givetvis sökt anslutning till de gotländska 
Novgorodfararna och säkerligen välvilligt upptagits av dem, då 
samarbetet med dessa från det rika västtyska kulturområdet kom
mande köpmän måste bringa de gotländska handelsmännen be
tydande fördelar. Samarbetet dem emellan bör helt naturligt ha 
anslutit sig till de redan bestående organisationsformerna, d. v. s. 
gillesammanslutningen. Betecknande är, att de tysk-gotländska 
överenskommelserna om Novgorodhandeln benämnas schra, 
d. v. s. skrå, ett nordiskt låneord, som tillhör gillesterminologien, 
liksom att såväl de gotländska som de tyska representanterna 
för de olika sammanslutningarna — även de på Gotland hand
lande tyska städernas — bära namnet ålderman.

Då det i biskop Bengts av Linköping brev av år 1225 rörande 
Mariakyrkan i Visby, som ju ägde två församlingar, talas om 
tyska köpman samt om skeppare, anser jag, att vi här ha en an
tydan om det historiska ursprunget till dubbelförsamlingen. Med 
den sistnämnda kategorien torde säkerligen avses gotländska skep
pare, som också voro handelsmän, ty dessa båda begrepp sam- 
manföllo ju ursprungligen. De »tyska köpmännen» åter be
teckna utan tvivel det berömda »Visbysällskapet», vars medlem
mar tidigast, som jag ovan sökt göra gällande, voro av west
faliskt ursprung. Att vi här ha att göra med den äldsta och för
nämsta gotländsk-tyska handelssammanslutningen, visar den 
omständigheten, att i dess vård var anförtrodd Novgorodfarar- 
nas i Mariakyrkans Peterskista förvarade medel. Ursprungligen 
har denna sammanslutning av Novgorodfarare varit rent got
ländsk, och de westfaliska gästerna ha endast som farande gille
bröder varit anslutna till densamma. 1 2
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Vi finna hår, synes det mig, förklaringen till att Henrik Lejo
nets privilegiebreu för gotlänningarna kommit att förvaras i 
Mariakgrkan. Denna kyrka har av forskningen uppfattats som 
rent tysk. Att kyrkoförsamlingen från början icke varit enbart 
tysk har jag här sökt uppvisa.1 Sedermera har denna ursprung
ligen gotländsk-tyska församlings förtyskning fortskridit, ehuru 
församlingsdelningen tydligen rätt länge, säkerligen av historisk 
tradition, bibehållits. En belysande parallell skulle då utgöras 
exempelvis av det danska S. Knutsgillet på Gotland, för vilket 
Valdemar den store omkr. år 1177 utfärdade ett skyddsbrev? 
Även detta, ursprungligen danska, gille erhöll med tiden ett tyskt 
inslag, vilket framgår av ett troligen från 1300-talets förra hälft 
härrörande sigill med omskriften »Sigillvm Tevthonicorum in 
Wisbi de gvilda sancti Kanvti».8

1 Den på tyskt initiativ tillkomna Mariakyrkan invigdes ju först år 1225, 
varvid själva kyrkobyggningen blott var en utvidgning av en äldre, redan 
under 1100-talets senare del existerande kyrkobyggnad, om vars församlings- 
förhållanden vi ingenting veta, än mindre om denna församling var tysk.

2 C. Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraer fra Middelalderen, I,
Kbhvn 1899—1900, ss. 3—5. s Ibid., s. 4.

4 Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch, I, nr 94.
8 Heinrici Chronicon Lyvoniæ, Monum. Germ. Hist. Scr. XXIII, s. 330^

Det heter i krönikan uttryckligen, att det blott var de tyska köpmannen,,
som hörsammade uppmaningen till ett korståg mot Oselborna.

Redan det nämnda biskopsbrevet av år 1225 synes hänsyfta på 
en begynnande eller från någon tid tillbaka bestående schism 
mellan Mariakyrkans gotländska och tyska församlingshälfter, 
då biskop Bengt tydligen blir nödsakad att bekräfta tyskarnas 
rätt att tillsätta kyrkoherde (för deras församlingshälft), medan 
gotlänningarna (»skepparna») varnas att gå för bröstgänges till
väga. Att vid denna tid en viss motsättning varit tillfinnandes mel
lan de gotländska och tyska intressena, visar ett påvebrev av den 17 
januari 12271 2 * 4 * * *, där Honorius III tager de tyska borgarna i Visby 
i sitt skydd vid deras strävan att omvända öselbor och andra hed
ningar, vilket företag gotlänningarna vägrat biträda.8 I före
teelser av nu avhandlade slag ha vi säkerligen att se en viss reak
tion mot den förtyskningsprocess, som det visbyska stadssam
hället börjat undergå och som slutligen bragte staden i harnesk 
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mot den rent gotländska landsbygden. Men det är av flera skäl 
tydligt, att vi vid denna tid, omkr. år 1225, ha att räkna med icke 
blott en viss motsättning mellan tyska och rent gotländska ele
ment i Visby utan en viss oro inom stadens olika köpmanssam- 
manslutningar över huvud. Samma dag som legaten biskop Vil
helm av Modena bekräftar det ofta omtalade biskop Bengts i Lin
köping brev rörande Mariakyrkan i Visby, d. v. s. den 6 juli 1225, 
utfärdar han också ett brev för S. Jakobs kyrka i Visby1, tyvärr 
endast bristfälligt bevarat i senare vidimation, varav synes 
framgå, att denna kyrka, som stod under den livländske biskopens 
särskilda hägn2 och dittills varit i avsaknad av ekonomiska för
måner, nu förlänades flera dylika. Däribland var även medgi
vandet att gaster finge söka sig till denna kyrka och där även välja 
gravplats, liksom att Jakobskyrkans prästerskap ägde att utdela 
sakramenten också åt främlingar. Dessutom erhöll kyrkan frihet 
att i sina skolor antaga lärjungar av alla nationer. Med en blick 
på motsvarande innehåll i brevet för Mariakyrkan är det täm
ligen tydligt, att vissa eftergifter måst göras beträffande den till 
Jakobskyrkan hörande menigheten. Om denna kyrka, enligt vad 
en tradition velat göra gällande, uppbyggts av »lifländska köp
män»8, vore det mycket naturligt, om här förelåg en motsättning 
mellan Mariakyrkans Novgorodfarare och Jakobskyrkans Liv- 
landsfarare.

Men man skulle också vid denna tid, omkr. år 1225, vilja se en 
framstöt av det rent lybeckska elementet bland de tyska köpmän
nen i Visby. Lybeck hade under åren 1201—1225 lytt under 
danskt välde, som visserligen icke var direkt tryckande, då sta
den i det stora hela bibehölls vid sina privilegier, men som givet
vis betydde ett avgjort hinder beträffande dess rörelsefrihet inom 
det nordiska handelsområdet. Uteslutet är ej, att Lybeck under 
denna tid sökt vinna en fastare position i Visby, Östersjöområ
dets stora handelscentrum, under avvaktan på händelsernas vi
dare utveckling. Med drabbningen vid Mölln i januari 1225 bröts 
dock det danska herraväldet över Holstein, och därmed blev

1 SD. 233. 2 Ibid.: >liuonensis episcopus... quatinus ecclesie sancti
Jacobi in Visby sibi specialitet pertinenti».

8 J. Wallin, Gotbländska samlingar, I, Sthlm 1747, ss. 129, 241.
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också Lybeck fritt för att året därpå, 1226, av kejsaren upphöjas 
till riksstad, utgörande omedelbart riksområde, oavhängigt av 
varje angränsande territorium. Härmed hade staden lyckats 
tillförsäkra sig en utomordentlig utgångspunkt för sin framtida 
politik.

I belysning av det nu anförda är det säkerligen ingen tillfäl
lighet, att den i speciell bemärkelse tyska kyrka, som år 1225 
invigdes i Visby och där de tyska borgarna tillförsäkrades vissa 
rättigheter, var en åt jungfru Maria helgad kyrka. I Lybeck 
var Mariakyrkan nämligen stadens gamla torgkyrka, rådets 
kyrka, där senaten plägade samlas i borgmästarkapellet, ovanpå 
vilket befann sig »die Trese» eller »skattkammaren», det väl 
tillslutna förvaringsrummet för rådets arkiv. I kyrkan voro in
rymda bl. a. Novgorodfarare- och Bergenfararekapellen.1 Sanno
likt efter en eldsvåda år Î251 ombyggdes denna stadens förnämsta 
församlingskyrka på ett storslaget sätt efter mått, som dittills 
förbehållits domkyrkobyggnader, och blev mönster för en rad 
kyrkor inom hela Östersjöområdet. Härmed kan jämföras J. 
Roosvals påpekande av Visby Mariakyrkas genomgripande om
byggnad vid 1200-talets mitt — Roosval har här hypotetiskt år
talet 1258.1 2 Måhända har den lybska Mariakyrkan även i detta 
fall, beträffande ombyggnaden, verkat förebildande. Man skulle 
kanske kunna gå ytterligare ett steg i jämförelsen mellan sagda 
Mariakyrkors byggnadshistoria. År 1310 tillbyggdes nämligen 
på sydsidan av Lybecks Mariakyrka, väster om den södra in
gången, det stora s. k. Briefkapelle, och »kort efter 1349» (Roos
val, Den gotländske ciceronen, s. 59) tillkom på sydsidan av Visby 
Mariakyrka, väster om en äldre sydportal, det vackra kapell, som 
uppkallats efter medeltidssläkten Swerting®, av vilken en med
lem, Herman Swerting, borgmästare i Visby, halshöggs år 1342, 
medan en son till honom, Simon, bosatte sig i Lybeck, där han 

1 Se särskilt Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und 
Hansestadt Lübeck, Bd II: Petrikirche. Marienkirche. Heil.-Geist- 
Hospital. Bearb. v. T. Hirsch, G. Schaumann u. F. Bruns, Lübeck 
1906, s. 121 f.

2 J. Roosval, Studier till Visby domkyrkas byggnadshistoria, s. 243.
8 Om denna se G. Lindström, Anteckningar om Gotlands medel

tid, I, s. 92.
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vid sin död år 1388 var borgmästare och efter vilkens familj tyd
ligen ett epitafium funnits i Lybecks Mariakyrka?

Mariakyrkan i Visby, som tydligen var en huvudkyrka för de 
tyska köpmännen1 2 3 och borgarna, har med sin namne i Lybeck även 
delat egenskapen att utgöra ett församlingsmedlemmarnas officiella 
arkiv. I Lybeck bar detta, som ovan nämnts, beteckningen »die 
Trese», som i sin egenskap av förvaringsplats för stadens arkiv 
namnes år 1298, vilket icke hindrar, att Mariakyrkan, till vilken 
staden år 1188 av kejsar Fredrik I tillförsäkrats patronatsrätten, 
långt tidigare kunnat fungera såsom sådan. I en överenskommelse 
mellan Lybeck och en del andra hansestäder år 1321 heter det även, 
att Originalurkunden inlagts »in Unser Leven Vrouwen kerken, 
dar des rades to Lubeke andere breve sin in vorwaringe».8 Ännu 
i dag förvaras det lybeckska statsarkivets urkundsavdelning i 
Mariakyrkans »Trese» med omkr. 10,000 urkunder (den äldsta 
från år 1188) och med den tyska hansans privilegiebrev som vik
tigaste bestånd.4 * * I Mariakyrkan i Visby åter förvarades ju först 
och främst tydligen ett urkundsexemplar av Henrik Lejonets nu 
avhandlade traktat med gotlänningarna men även åtskilliga andra 
handlingar allt ifrån 1200-talet, delvis bevarade i kyrkan ännu 
intill senare tid.B

1 Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestedt Lübeck, Bd II,
s. 336.

3 Sven T. Kjellberg, Visby medeltida bebyggelse, i: Gamla svenska städer, 
h. 8, Sthlm 1924, pl. 10 (21), påpekar, att korgaveln »gör med sin hissbom 
och sina rader af öppningar ett intryck, som mycket påminner om ett stort 
varumagasin»; han anser också som tämligen säkert, att kyrkvinden varit 
använd som varumagasin.

3 Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck, Bd II, 
s. 159.

4 M i n e r v a-H andbücher, 2. Abt., Die Archive, Bd 1, Lieferung 2,
Berlin u. Lpz. 1931, s. 211.

3 Jfr G. Lindstrom, a. a., s. 20 ff.

Att ett exemplar av Henrik Lejonets traktat sålunda förva
rades i Mariakyrkan i Visby är förklarligt redan av den 
omständigheten, att kyrkor allmänt ansågos som trygga för
varingsplatser för värdeföremål av olika slag. I detta spe
ciella fall kunna dessutom, som ovan nämnts, särskilda förhål- 
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landen i Lybeck hava varit förebildande med ett begynnande 
starkare lybskt inflytande i Visby som pådrivande orsak. Men 
då dessutom Mariakyrkans i Visby menighet utgjordes av en 
dubbelförsamling, bestående ursprungligen tydligen av en got
ländsk och en tysk församling, där den gotländska delen säker
ligen från början utgjorts av de förnämsta gotländska handels
männen, Novgorodfarama, har det givetvis icke från gotländskt 
håll förefunnits anledning till någon invändning mot förfaran
det att i Mariakyrkan deponera en handling, som berörde synner
ligen viktiga, gotländsk-tyska angelägenheter.

uppkomsten I detta sammanhang torde till sist några ord böra sägas om 
ao Visby detta stadssamhälles uppkomst, då det gjorts gällande, att en viss 

stadssamhäUe, anaiOgi skulle förefinnas mellan Stockholms och Visbys stads
utveckling? Björkander är den förste, som med skärpa hävdat, 
att stadssamhället Visby grundats av tyska köpmän under 1100- 
talet? Emellertid har N. Lithberg med arkeologiska skäl visat, 
att det äldsta Visby varit ett rent gutniskt handelssamhälle, som 
uppstått vid 900-talets början? Då de tyska koloniföretagen vid 
Östersjökusten nästan undantagslöst alltid anknöto till redan be
fintliga slaviska och baltiska handelscentra, förefaller det redan 
av historiska skäl sannolikt, att tyskarna även vid ankomsten till 
Gotland uppsökte den hamn, Visby, som i rang stod över de 
andra gotländska hamnarna? Men även om Visby vid de tyska

1 Så L. M. Bäåth, Helgeandsholmen och Norrström, I, s. 17. Jfr kritik 
av A. Schück, Studier, s. 403.

3 Björkander, a. a., s. 26 ff., särskilt ss. 48—50.
8 N, Lithberg, Fom-Visby, i: Gamla svenska städer, h. 8, Sthlm 1924, 

s. i ff. (särskilt s. VH ff.). — Se vidare A. Schück, Studier, s. 92 ff.
4 Då Visbys hamn icke förefaller att av naturen ha varit bättre lämplig 

än andra gotländska hamnar, ha troligen andra omständigheter spelat in. 
Möjligen har här ursprungligen varit en central kultplats för ön, vilken ver
kat som samlingsplats även i handelsavseende. Namnet — vi, helig plats 
— skulle kunna tyda därpå. Enligt Gutasagan byggdes öns andra kristna 
kyrka i Visby — den första i ett gotländskt hamnsamhälle. Man skulle då 
ännu, uppger sagan, ha blotat där.
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handelsmännens ankomst varit ett handelssamhälle av viss be
tydelse, varom kanske flera kyrkobyggnader vittnade, är ju där
med icke sagt, att detta samhälle haft karaktären av en stad i 
allmän europeisk bemärkelse — d. v. s. i författningsavseende, 
ty bebyggelsen kan ju varit väl så utvecklad som exempelvis det 
samtida Sigtunas. Det är här, man synes mig ha problemets 
springande punkt. En ort kan ju till sin bebyggelse och befolk
ningstäthet äga ett stadsliknande utseende utan att därför författ
ningsenligt vara en stad.

Detta är en betydelsefull skillnad, som man synes mig ha för
bisett i diskussionen om det visbyska stadssamhällets uppkomst. 
Efter Björkander har en allmän mening tydligen varit den, att 
Visby stad grundlagts av tyskarna, vilket man tyckes bokstavli
gen ha fattat så som om tyskarna byggt upp staden och givit det 
så grundade stadssamhället den författning, som var vanlig i de 
kontinentala städerna. Visby skulle då egentligen blott vara en 
tysk stadsanläggning i stil med de tyska kolonistäderna vid Öster
sjökusten.

Efter flera omständigheter att döma förefaller det dock som 
om Visbys utveckling som stadssamhälle icke gått efter denna 
linje. Björkander, vilken, såsom förut sagts, starkt hävdar det 
visbyska stadssamhällets tyska ursprung, vänder sig särskilt mot 
tolkningen av en viss urkund, vilken framdragits som bevis 
för tillvaron av tvd stadssamhällen i Visby, ett gotländskt och 
ett tyskt. Urkunden i fråga är konung Magnus Ladulås’ stad- 
fästelsebrev på gotlänningarnas privilegier av den 23 maj 1276.1 
Brevet är. ställt till ^nostrorum consulum, seniorum et vniversita- 
tis tam Teuthonicœ quam Gutthensis, Gutland inhabitantium*.  
Björkander påvisar, att man fört orden »consulum, seniorum et 
vniversitatis» gemensamt till uttrycket »tam Teuthonicæ quam 
Gutthensis» och sålunda kommit fram till en tudelning, nationellt 
sett, i fråga om stadsrepresentationen i Visby. Enligt Björkander 
skulle däremot »consules» åsyfta tyska rådmän, »seniores» den got
ländska landsbygdens representanter, och därmed uttrycket »Uni
versitas tam Tevthonica quam Gutthensis» helt naturligt beteckna 
den tyska stadsbefolkningen och den gotländska landsbefolk-

1 ST I, nr 126.
27 G. Bolin
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ningen: »Universitas Tevthonica refererar sig till consules och 
universitas Gutthensis till seniores».1

1 Björkander, a. a., s. 30 ff.
2 ST I, nr 136.
3 A. Schûck, Studier, s. 222, anser med stöd av denna urkund, att det

»tysk-gutniska stadssamhället» varit färdigbildat år 1280. Björkander, a. a.,
s. 99, har en motsatt mening under anförande av att visbygotlänningarna
under urkunden fortfarande begagnat den gotländska landsbygdens sigill.
Enligt Björkander är den första urkund, som påtagligt vittnar om tillvaron
av såväl ett tyskt som ett gotländskt stadssamhälle i Visby, den s. k. under* 
kastelseurkunden av den 9 augusti 1288, vilken är utställd i namn av »aduocati 
et consules tam Gotensium quam Theutonicorum et communitas ciuium de

Det ligger i öppen dag, att Björkanders texttydning är minst 
lika subjektiv som den tolkning, han angriper. Strängt språkligt- 
grammatiskt sett hör ju uttrycket »tam Teuthonicæ quam Gut
thensis» nämligen blott till ordet »vniversitatis» och kan endast 
översättas med »den såväl tyska som gutniska menigheten». 
Björkanders uppdelning av denna »universitas» i en tysk stads- 
menighet och en gotländsk landsmenighet är en ren frihands- 
teckning, som icke finner stöd i urkunden. Sedan är det givet
vis en öppen fråga, till vilken nationalitet dessa »consules» och 
»seniores» äro att hänföra.

Då nationalitetsbeteckningen »teuthonica» och »gutthensis» 
rent formellt referera sig blott till uttrycket »universitas», före
finnes det givetvis beträffande nationalitetsbestämningen av »con
sules» och »seniores» olika tolkningsmöjligheter och därmed 
också den av Björkander angripna meningen att föra nyss
nämnda nationsbeteckningar även till sagda »consules» och »se
niores». översätter man dessa uttryck med rådmän och ålder
man, funnos båda värdigheterna representerade bland den tyska 
menigheten och likaledes bland den gotländska, om man dit räk
nar de gotländska landstingens »rapmenn». Frågan blir då 
egentligen blott den, om även i det gotländska stadssamhället, 
d. v. s. i Visby, år 1276 funnos gutniska rådmän. Då existen
sen av sådana är klart betygad i en urkund av år 1280, ut
färdad av »consules et commune ciuitatis Wysbicensis tam 
Teothonicorum quam Guttensium»1 2 3 * * * *, d. v. s. blott 4 år senare, 
förefaller det icke orimligt.8
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Emellertid föreligger ju alltid som en tolkningsmöjlighet den 
av Björkander förfäktade meningen, att i nu avhandlade uttryck 
en parallellism föreligger så tillvida, att consules vore att hänföra 
till den tyska nationaliteten, seniores åter till den gotländska. 
Som ovan nämnts anser Björkander dessa senare vara uteslu
tande den gutska landsbygdens representanter, d. v. s. »den got
ländska allmogens ledare på tinget» eller domarna eller dessa 
jämte tredingsprostarna. »Aldrig förekomma seniores däremot 
enbart såsom stadens myndigheter».1 Visserligen anför Björkan
der själv ett brev från biskop Nicolaus av Linköping av. år 1360, 
ställt till »senioribus ville et terre»2, men han söker bortförklara 
detta med att »ville» här tydligen skjutits in, därför att en av de 
tre prostarna var prost av Visby, ehuru visserligen ej alltid bo
satt där, då ofta en kyrkoherde på landsbygden uppbar titeln.

Betänkligast är emellertid, att Björkander icke ansett sig böra 
i ett större stadshistoriskt sammanhang beakta frågan om före
komsten av seniores i den medeltida stadsstyrelsen och i vad mån 
dock den eventuella existensen av »seniores» i det visby ska stads
samhället skulle kunna tänkas vid en närmare undersökning ge 
ett bidrag till Visbys författningshistoria under en tid, då ännu 
icke rådsinstitutionen blivit genomförd i detta samhälle. Som F. 
Frensdorff påvisat, omnämna tvenne i senare tid funna frag
ment av en äldre redaktion (från 1200-talet) av Visby stadsrätt 
varken fogde eller råd.8

Det är visserligen vanskligt att söka fastställa vilken roll dessa 
»seniores» i Visby kunna ha spelat. Nära till hands ligger ju 
att här tänka på de olika gillenas ålderman, vilka på latin oftast 
betecknas med »seniores». Redan förut har jag framhållit den

Wisby> (ST I, nr 144). Emellertid föreligger denna urkund blott i senare 
avskrifter, sålunda utan sigill och utan minsta antydan om utseendet av 
dessa — en för Björkander lycklig omständighet, då det skulle varit fatalt 
för honom, om visbygotiänningarna även å denna urkund begagnat den got
ländska landsbygdens sigill. Jfr vidare nedan.

1 Björkander, a. a., s. 32.
9 Efter Wallin, Gothländska samlingar, II, s. 121. Brevet är ställt till 

»senioribus ville et terre, clero et communitati Gothlandie». — Kurs, av mig.
3 F. Frensdorff, Das Stadtrecht von Wisby, i: HansGbll 1916, s. 39. 
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avgörande betydelse, som giZZeorganisationen med dess ålderman 
ägde för hela den gotländsk-tyska handelssamfärdseln i Öster
sjöområdet. Att gillet, enkannerligen köpmansgillet, varit av en 
grundläggande betydelse för åtskilliga europeiska stadssamhällens 
uppkomst torde vara visst, även om inom den allmänna stads- 
historien anhängarna av »gilleteorien» visserligen i sin ensidig
het gått till överdrift. I en uppslagsrik undersökning har nyli
gen Luise v. Winterfeld sökt påvisa den vikt och betydelse, som 
ursprungligen böra ha tillkommit det stora, allmänna köpmans- 
sällskapet i Lybeck, »der meyne köpman by der Travene»1 och 
framhåller den märkliga analogien i namnavseende med »die 
Kaufleute am gotischen Ufer», vilket hon anser beteckna en ur
sprunglig frändskap mellan de båda, på fjärrhandeln riktade 
organisationerna, som båda ursprungligen omfattade köpmän 
från de mest olika länder?

1 Luise v. Winterfeld, Versuch über die Entstehung des Marktes 
und der Ursprung der Ratsverfassung in Lübeck, i: Zeitschrift des Vereins 
für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Bd XXV, Lübeck 1929, s. 365 
ff. Även separat.

2 Ibid., s. 462 f. 1 2 3 Ibid., s. 436. 4 Ibid., s. 437. 5 Jfr ovan s. 405.
6 L. v. Winterfeld, a. a., s. 434. — Man kan här jämföra företalet till Visby

stadslag, vilket börjar med att omtala den fred, som man svor bland de
mänga främmande pä Gotland beträffande strandrätten (>vorstrand»), och
fortsätter att tala om kejsar Lothars och hertig Henrik Lejonets stadfästelse
av »freden». — Beträffande i övrigt v. Winterfelds äsikt om den lybska sigill-

Köpmanssällskapet vid Trave, vilket var organiserat som ett 
gille med fyra åldermän och vars medlemmar tidigare bodde i 
Mariakyrkans församling8, har enligt v. Winterfeld sannolikt 
varit den drivande kraften i det framväxande lybska stadssam
hället, ehuru hon lämnar det därhän, huruvida staden övertagit 
sitt sigill från Traveköpmännen.4 I detta sammanhang fram
håller v. Winterfeld en intressant omständighet beträffande Ly- 
becks äldsta sigillbild, som utgöres av en båt5 * *, vari befinna sig 
tvenne män (enligt v. Winterfeld »Schiffsherr» och »Steuermann» 
— väl snarast köpman och skeppare. Jfr ovan s. 411). De båda 
männen höja nämligen mot himmeln den högra handens eds- 
finger, härmed antydande en edsförbindelse, en pax eller coniu- 
ratio.9 I vad mån den motsvarande allmänna köpmanssamman- 



421

slutningen i Visby kunnat påverka utbildandet av en stadsför
fattning inom det visbyska handelssambället undandrager sig 
vårt omdöme.

Men före rådsinstitutionens genomförande kunna också andra 
organisationsformer tänkas, så exempelvis den kyrkliga menig
heten och dess världsliga representanter.1 Dylika världsliga pa- 
rochialföreståndare omnämnas i Lybeck första gången år 1225 
som »Kirchspielherren», ehuru det är svårt att avgöra i vad mån 
de äro identiska med »jurati (majores, seniores, discret!) civita
tis».2 R. Schröder påpekar ävenledes, hurusom prästerskapet i 
de frisiska städerna på ett påfallande sätt framträdde dels vid 
sidan av, dels i själva rådet, vilket möjligen är att tillskriva en 
med gudsfreden sammanhängande organisation.8 Även i Got- 
landslagen finna vi exempel på den kyrkliga församlingens be
fogenheter i världsliga angelägenheter, och detsamma synes även 
ha varit förhållandet i Visby, i det att ett fragment av en äldre 
redaktion av Visby stadsrätt talar om »dhe heren van dheme 
kerspele».4

Liksom vi i åtskilliga kontinentala städer finna en stadssty- 
relse med »seniores» vid sidan av »consules»6, hava vi även i 
Norden exempel på en åldermansbefattning i stadsstyrelsen, först 
senare helt utträngd av den närmast från Tyskland hämtade 
rådsinstitutionen. Märkligt är, att på sina håll åldermännen en 
tid kvarstodo vid sidan av rådmännen, så exempelvis i de danska 
städerna Odense, Ribe och Flensburg under 1200-talet eller 1300- 
talets början.6 Även i den svenska staden Kalmar funnos vid

bildens härkomst (ss. 435—436: franska förebilder, särskilt Paris) synes den 
mig föga motiverad och övertygande.

1 L. v. Winterfeld, a. a., s. 389 ff. och s. 444 ff.
* Ibid., ss. 445—446. Kurs, av mig.
8 Schröder-Künssberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, s. 695, 

not 77.
4 Frensdorff, Das Stadtrecht von Wisby, s. 13.
6 Så exempelvis i Rostock är 1278: »consules cum senioribus ciuitatis». 

Mecklenburgisches Urkundenbuch, II, nr 1447. Groningen styrdes vid 1200- 
talets mitt av seniores (aldermanni) och consules: Hegel, Städte und Gilden, 
II, s. 302.

8M. Mackeprang, Dansk Köbstadsstyrelse fra Valdemar Sejr til. 
Kristian IV (Forordn. af 1619), Diss., Kbhvn 1900, s. 39.
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1200-talets mitt seniores.1 Mackeprang framhåller, att dessa i 
städerna förekommande seniores eller ålderman icke äro att be
trakta som de borgerliga gillenas åldermän.2 I de nordiska stä
derna är åldermansinstitutionen tydligen att anse som ett äldre 
skikt av stadsrepresentationen, vilket så småningom fått ge vika 
för den nya rådsinstitutionen.8

Det är helt säkert i belysning av nu förebragta undersök
ning vi ha att betrakta uttrycket »seniores» i konung Magnus 
Ladulås’ här avhandlade brev av år 1276. Intet tvingar oss att 
som Björkander i dessa »seniores*  uteslutande se representanter 
för den gotländska landsbygden. Det kungliga brevet åsyftar 
tydligen direkt Visby. Om konungen särskilt vänt sig till den 
gotländska landsbygden, hade han nog använt den vanliga, offi
ciella beteckningen »seniores terræ Gotlandiæ». I den mån 
möjligen även dessa senare avsetts, torde de f. ö. kanske för kort
hetens skull ha inrangerats bland de övriga »seniores». Som 
förut nämnts, citerar Björkander själv ett biskopligt brev 
av år 1360, ställt till bl. a. »seniores ville et terre». De 
i det kungliga brevet nämnda »seniores» eller åldermännen 
kunna liksom i andra nordiska städer mycket väl åsyfta ett äldre 
skikt inom Visbys stadsorganisation. Efter vad ovan anförts, 
bör det icke vara förhastat att här se företrädarna för den gamla 
svenska stadsstyrelsen inom det gemensamma stadssamhället. 
En annan fråga är, efter vilka grunder dessa gotländska seniores 
eller åldermän tillsatts. Vid en efterforskning i detta avseende 
torde kanske någon hållpunkt givas. Vi måste i detta fall först 
beakta det ursprungligen intima sambandet mellan den got
ländska landsbygden och stadssamhället Visby.

Visserligen var, som Björkander påpekat, säkerligen det vis- 
byska stadssamhället utbildat redan under 1100-talets senare 
hälft.*  Men av allt att döma har samhörigheten mellan gotlän
ningarna i staden Visby och gotlänningarna på landsbygden länge 
varit beståndande. I den förut berörda urkund av den 26 okto
ber 1280, där för första gången otvetydigt omtalas både ett svenskt

1 LUB II, nr 126.
2 Mackeprang, a. a., s. 39. 8 Ibid., s. 40.
4 Björkander, a. a., s. 58 (jfr ibid., ss. 48—49).
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och ett tyskt råd samt en svensk och en tysk stadsmenighet, be
kräftar sålunda betecknande nog den svenska delen av stadsrepre- 
sentationen aktstycket med den gotländska landsbygdens gamla 
sigill. Detta förefaller ju i förstone rätt egendomligt? Emel
lertid skulle åtgärden ganska naturligt kunna förklaras med en 
hänvisning till befintligheten av en gotländsk åldermansinstitu- 
tion i Visby stadsstyrelse, vilken institution då kunnat stå i något 
samband med Gotlands politiska styre, vars praktiska utövning 
var fördelad enligt öns indelning politiskt-administrativt, judi- 
ciellt och kyrkligt i trenne huvuddistrikt, tredingar, med var sitt 
tredingsting (och prosteri).

Åtminstone om en av tredingarna, den norra, veta vi, att den 
var representerad i Visby genom ett gille, Norder tredings brö
dernas gille, vars gilleshus låg vid Mariakyrkans norra sida? 
Det måste ju sägas vara ganska uppseendeväckande, att en för 
hela Gotland gällande, officiell indelning i detta fall lagts till 
grund för en gillesammanslutning i staden Visby. Gillet anger 
sig i sitt namn icke som en yrkeskorporation, och det är ej heller 
som en så överväldigande mängd gillen uppkallat med ett hel
gonnamn. Detta skulle kunna framkalla en förmodan, att denna 
gillesammanslutning i Visby haft en i viss mån officiell karaktär 
ooh sålunda även kunnat utöva inflytande inom stadens styrelse. 
Under sådana omständigheter vore det helt naturligt, att detta 
tredingsgilles och eventuellt de båda andra tredingsgillenas — 
om sådana funnits i Visby — ålderman (seniores) såsom lands
bygdens representanter i stadsstyrelsen haft rättighet att begagna 
den gotländska landsbygdens sigill. Sedan är det en annan sak, 
att denna den gotländska landsbygdens representation i Visby i 
beröringen med det i Visby fast bosatta gotländska borgerskapet 
kanske med tiden blivit tämligen »urbaniserad» och haft svårt 
att hålla sig uppe gent emot ett övermäktigt tyskt inflytande. 
Även detta kan ha bidragit till den motsättning mellan stad och 
landsbygd, som kom till öppet utbrott år 1288, men vilken strid

1 Det har tydligen förbryllat Björkander, som därav drivits till sin me
ning, att den svenska representationen i Visby stadsstyrelse är av ganska 
sent datum och i alla händelser senare än den tyska.

3 G. Lindström, Anteckningar om Gotlands medeltid, I, s. 102.
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samma år också bilades. Tyvärr är som ovan nämnts Visbys 
s. k. underkastelseurkund av detta år icke bevarad i original, och 
vi veta ej heller ur andra källor något om utseendet av det sigill, 
varmed den gotländska delen av stadsmenigheten beseglade ur
kunden. Enligt min mening har denna menighet dock fortsatt 
att begagna den gotländska landsbygdens sigill, då nu en förlik
ning skett mellan land och stad. Det synes mig desto troligare 
som den gotländska stadsmenigheten ännu år 1341 begagnat ett 
sigill, som endast är en obetydlig utveckling av det gotländska 
landsbygdssigillet.1

1 Björkander, a. a., s. 129 ff.

Under andra förhållanden kunde en gutnisk åldermansinsti- 
tution i Visby ha utvecklats till en verkligt enhetlig och domi
nerande svensk stadsstyrelse. Nu saknades viktiga förutsättningar 
för en dylik utveckling. Det tyska inflytandet var för mäktigt, 
och den gotländska handelsrepubliken hade alltför länge stått 
fjärran från en direkt rikssvensk påverkan, även om ön räknades 
till rikssvenskt territorium, för att det svenska inflytandet i Visby 
skulle kunna hålla sig uppe. Utan direkt stöd och pådrivande 
av svensk regeringsmakt kunde en gammal gotländsk åldermans- 
institution i Visbys stadsstyrelse i längden icke göra sig gällande 
och kunde alltså icke som i andra europeiska stadssamhällen 
utvecklas till en verklig stadsstyrelse. Den dukade sålunda under 
för den tyska rådsinstitutiönen, vars seger inom det visbyska 
stadssamhället var desto mera given, som Visbytyskama helt 
naturligt från sitt hemland medförde en överlägsenhet i stads
kultur — uttrycket även fattat i vidare bemärkelse än rent 
organisatoriskt-administrativt — vilken de tidigare ännu halvt 
lantliga, gutniska stadsinvånama icke voro mäktiga att motstå.

Vilken betydelse, man ändock tillmätte den gotländska lands
bygden inom det rena stadssamhället, visar sig dock av den 
mängd aktstycken vid förhandlingar mellan Visby å ena sidan 
och olika städer eller statsbildningar å den andra, där Visbys 
namn icke ens nämnes utan blott Gotland eller på sin höjd »Got- 
lands stad*.  Ännu så sent som år 1293 nämner Visby stad sig själv 
blott som »Gotlands stad» (Hanserecesse, I, nr 70: »advocatietcon- 
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suies civitatis Gotlandie»). Man skulle ju häri kunna se ett hän
synstagande till den gotländska opinionen på landsbygden efter 
både praktiska och traditionella grunder. Som förut framhål
lits betecknades nämligen Gotland i de gotländsk-tyska och ryska 
överenskommelserna med uttrycket »den gotländska kusten». 
Har detta uttryck, såsom jag sökt göra gällande, ursprungligen 
haft en djupare historisk betydelse och i följd därav fortsatt att 
tillämpas — med gamla rättsbestämmelsers sega konservatism — 
även sedan de historiska förutsättningarna för detta uttryck för
ändrats eller försvunnit, skulle man ju kunna tänka sig att be
teckningen »Gotland», även sedan staden Visby länge existerat, 
kommit till som en tidsenligare ersättning för uttrycket »den got
ländska kusten». Givetvis har i fråga om traktater och likvär
diga, betydelsefulla aktstycken den historiska traditionalismen 
mången gång spelat in. I nu berörda fall har dock kanske hän
synen till den gotländska landsbygden varit avgörande och grun
dats på konkreta skäl: med Visbys s. k. underkastelsebrev av 
den 9 augusti 1288 bilades ju alla stridigheter mellan staden 
Visby och den gotländska landsbygden, varjämte hela ön på ett 
helt annat sätt än förr kom i direkt beroende av den svenska re
geringsmakten, vilket säkerligen bidragit till en utjämning mellan 
stad och landsbygd på Gotland.



EXKURS IV.

Bestämmelsen om ”purgacio ferri candidi” i konung 
Knut Erikssons traktat med hertig Henrik Lejonet.

Tillvaron av det fördrag mellan Knut Eriksson och Henrik 
Lejonet, som brukar dateras till 1170-talet, känna vi endast ge
nom ett omnämnande i det fördrag, som Birger jarl, troligen år 
1250, avslöt med Lybeck: »Habuimus igitur cum eodem super 
pacis concordia primo colloquium et tractatum, quam illustres 
principes, silicet felicis memorie rex Sweorum Kanutus, dux 
Saxonie Henricus et Byrgerus dux Sweorum, inter Teuthonicos 
et Sweos antiquitus firmauerunt».1 En ungefärlig föreställning 
om innehållet i denna traktat kunna vi dock göra oss genom 
ordalagen i detta Birger jarls lybeckska fördrag, varav synes 
framgå, att man i det stora hela anslutit sig till bestämmelserna 
i den tidigare traktaten. Ur denna anföras särskilt tvenne be
stämmelser i följande utformning: »Similiter et omnia alia, que 
antecessores nostri superius nominati in priuilegiis suis antiquitus 
statuerunt, uolumus obseruari, tam super purgacione ferri can
didi, quam etiam mulieribus insoluto matrimonio inpregnatis», 
Dessa här citerade båda punkter i det nu förlorade fördraget 
har man hittills tämligen enstämmigt ansett syfta på överens
kommelser rörande järnbörd och ofullbordade äktenskap.

1 ST I, nr 94.

Man vore i första ögonblicket böjd till antagandet, att bakom 
båda dessa fördragsbestämmelser låge ett kyrkligt krav, desto 
hellre som kyrkan med största bestämdhet ingrep till avskaf
fandet av järnbörden, där denna ännu fanns kvar. Det är dock 
föga troligt, att Henrik Lejonet framfört krav av kyrklig eller 
ens allmänt etisk art i en traktat, vars syfte i övrigt förefaller 
att hava varit tämligen realpolitiskt och utilistiskt betonat. Från 
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kyrkans sida var det först det fjärde laterankonciliet år 1215, 
som definitivt genomförde järnbördens avskaffande — således 
vid en tidpunkt långt efter tillkomsten av Henrik Lejonets trak
tat med Knut Eriksson. Än mindre troligt är det, att lybeckama 
tre fjärdedels århundrade efter sagda traktat av samma kyrkligt- 
etiska hänsyn till den grad betonat dessa båda punkter i det 
gamla fördraget, att dessa över huvud äro de enda, som man 
ansett nödvändigt att uttryckligen omnämna. Ett sådant hän
synstagande svär emot hela den ton av ekonomisk och politisk 
intressemotsättning, som vilar över Birger jarls traktat med ly- 
beckarna. Denna är helt nyktert praktiskt utformad med fri- 
och rättigheter vägda mot varandra. Trots fördragets hävdande 
av reciprocitetsprincipen ha dock säkerligen lybeckarna skördat 
den största ekonomiska vinsten.

Enligt fördraget voro sålunda lybeckama, när de kommo med 
sina varor till Sverige, befriade från tull och andra pålagor — 
den för svenskarna gällande reciproka bestämmelsen var av 
föga betydelse, då den rent svenska insatsen i Sveriges inter
nationella handel och sjöfart nu och i fortsättningen var av 
tämligen blygsamma mått. Vad lybeckarna i främsta rummet 
sökte vinna genom fördraget ifråga var givetvis rent ekonomiska 
fördelar. Men är traktaten framför allt politiskt-ekonomiskt be
tonad har man all anledning till antagandet, att lybeckama ännu 
år 1251 icke utan betydelsefulla skäl fortfarande hållit på iaktta
gandet av framför allt tvenne bestämmelser i Henrik Lejonets trak
tat med Knut Eriksson. Då som sagt lybeckarnas huvudsyfte vid 
överenskommelsen med Birger jarl säkerligen främst varit att be
vara redan medgivna ekonomiska förmåner och om möjligt ytter
ligare söka utvidga dem, torde det icke vara för djärvt att antaga, 
att även dessa båda nu berörda bestämmelser i det äldre fördra
get varit av för lybeckarna särskilt förmånlig, ekonomisk art.

Beträffande den ena av de båda bestämmelserna, den om 
ofullbordat äktenskap, har redan Strinnholm förmodat, att över
enskommelsen troligen angått arv och egendom.1 Utan annan 
kännedom på denna punkt än vad traktatens lakoniska uttrycks

1 A. M. Strinnholm, Svenska folkets historia, IV, s. 472, not 1079.
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sätt tillåter måste man inskränka sig till blotta förmodanden. 
Säkerligen har dock bestämmelsen ansetts vara ekonomiskt vik
tig ur lybecksk synpunkt. Ull belysning av denna bestämmelse 
kan hänvisas till den stora betydelse, som de arvsrättsliga för
hållandena hade för de tyska städernas borgare. Uteslutet är 
ej, att icke även på denna punkt förhandlingar förts mellan ly- 
beckama och Birger jarl — förhandlingar, som tills vidare blivit 
resultatlösa, men som troligen tämligen snart avgjorts i för ly- 
beckama gynnsam riktning.1

1 Jfr ovan s. 307, not 3.

I fråga om den andra av de båda bestämmelser i Knut Eriks
sons traktat, som bevarats i det korta omnämnandet i Birger 
jarls fördrag med lybeckarna, bestämmelsen om järnbörden, är 
det om möjligt ännu svårare att enbart ur blotta omnämnandet 
av detta ord kunna utläsa bestämmelsens syfte. Det heter i 
fördraget endast, att jarlen beträffande järnbörden säger sig skola 
iakttaga vad av gammalt avtalats i hans företrädares privilegier.

Det har här ovan gjorts gällande, att det näppeligen varit ett 
från Henrik Lejonets tid, från 1170-talet, härstammande, kyrk
ligt krav på järnbördens upphävande, som lybeckarna ånyo år 
1250 med bestämdhet hävdat. Det var ju först år 1215 
som kyrkan själv förbjöd järnbörden. Frågan om järnbörden 
måste för lybeckarna, sedd i belysning av traktatens karaktär 
i övrigt, säkerligen ha varit av en viss praktisk betydelse. Men 
det är ytterst svårt att förstå, vilken denna praktiska betydelse 
kan ha varit. Ett upphävande av järnbörden kan omöjligen ha 
medfört några ekonomiska förmåner för lybeckarna. Ej heller 
kan det gärna ha varit lybeckarnas motvilja mot att i ett främ
mande land underkasta sig en dem motbjudande, i deras eget 
land redan upphävd rättslig procedur, som varit bestämmande 
för denna punkts upptagande i traktaten. Vid tiden för avslu
tandet av det äldre fördraget, 1170-talet, ur vilket fördrag denna 
bestämmelse direkt anger sig vara hämtad, tillämpades bevis- 
förfarandet genom järnbörd lika väl i Tyskland som i Sverige. 
Beträffande skiljaktiga lagar och rättssedvanor hade för övrigt 
lybeckarna i så fall betydligt mera vägande skäl att uppträda mot 
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de för dem oförmånliga arvsrättsliga bestämmelserna i Sverige 
rörande exempelvis arvsrätt, strandrätt etc.

Omöjligt är ej heller, att de just på denna punkt försökt driva 
en viss opposition. I den mån tyskarna på svensk botten sökt 
tillämpa en tysk rättsuppfattning är det dock tydligt, att de miss
lyckats. Birger jarls traktat fastslår uttryckligen skyldigheten 
för i Sverige kvarstannande tyskar att bli svenska medborgare 
och underkasta sig svensk lag: »Uolumus, ut patrie nostre legibus 
utantur et regantiir et Sweui de cetero appellentur».1

1 ST I, nr 94.
2 ST I, nr 107. Betr, dateringen, 15 augusti 1256—1260, se ST I, s. 214 f.

Har Birger jarl förmått fasthålla vid detta krav — och den 
svenska rättsutvecklingen i fortsättningen visar det — är det 
också uteslutet, att han medgivit en undantagslagstiftning för 
lybeckama i fråga om järnbörden, i vilket syfte nu lybeckarna 
kunna ha gjort en framställning härom. Förut har framhållits 
det synnerligen litet troliga i att Henrik Lejonet på 1170-talet 
i en traktat, som säkerligen varit framför allt ekonomiskt be
tonad, av kyrkligt-etiska skäl fordrat avskaffandet för tyskarnas 
del av järnbörden i Sverige, medan densamma var i fullt bruk i 
Tyskland. Lika litet skäl hade lybeckarna att år 1250 fram
föra Henrik Lejonets supponerade krav i detta syfte. Liksom 
fallet säkerligen varit med fördraget från 1170-talet, avhand
lade 1250 års traktat framför allt ekonomiskt-politiska intres
sen, där lybeckarna givetvis sökt få så stora fördelar som möj
ligt på sin sida. Belysande' härvidlag är Birger jarls senare 
bekräftelse av lybeckarnas privilegier, där särskilt behandlas frå
gan om strandrätt och arv efter i Sverige avlidna lybeckare, 
alltså tvenne ekonomiska frågor av synnerligen reell natur.1 2 Sär
skilt strandrätten är en i tidens diplomatiska förhandlingar ofta 
förekommande fråga.

Då lybeckama icke kunna ha haft vare sig ett ekonomiskt 
eller kyrkligt-etiskt intresse av ett upphävande för deras skull 
av järnbörden i Sverige, frågar man sig onekligen, vilket syfte 
denna traktatbestämmelse om järnbörden över huvud kan ha tjä
nat. Efter att förgäves ha sökt få ett svar på denna fråga 
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måste man gripas av den misstanken, att en feltolkning av trak
tatens bestämmelser på denna punkt föreligger.

Hava vi med andra ord att göra med en felaktig översättning 
av det uttryck i traktaten, purgacio ferri candidi, vilket hittills 
ansetts betyda ’järnbörd’*? Och hur kommer det sig, att man 
så allmänt omfattat just denna tolkning utan att misstänka en 
annan?1

1 Beträffande en avvikande tolkning se nedan.
2 Du Cange, Glossarium, III, s. 238.
8 Tunberg, Äldre medeltiden, s. 106.

Svaret på den senare frågan är lätt. Till att börja med har man 
sammanställt uttrycket ’purgacio ferri candidi’ med snarliknande 
uttryck för ’järnbörd’. En vanlig beteckning för detta bevis
förfarande är sålunda ’ferro candenti se expurgare’ eller ’purifi- 
care’. Det oftast använda uttrycket är annars ’judicium ferri 
candentis’ — av Du Cange använt som uppslagsord (jämte enbart 
’ferrum candens’) i hans, glossarium under rubriken ’ferrum’ 
i denna rättsliga bemärkelse.1 2 * Synnerligen vanligt är också ut
trycket ’examen ferri candentis’. Jag återkommer strax till de 
olika språkliga beteckningarna för järnbördsförfarandet.

Man har tydligen desto mindre tvivlat på riktigheten i åter
givandet av ’purgacio ferri candidi’ med ’järnbörd’ som man 
haft sig väl bekant, att just Birger jarl ingripit till järnbördens 
avskaffande, där detta bevisförfarande ännu funnits kvar i Sve
rige. Det heter nämligen i ÖGL, Edsöre B. XVII, att »pön 
skuldu uæria sik mæp iame ok gupzs domi. ok sipan Birghir 
larl han gaf af iam byrpina». Tunberg framhåller alldeles 
riktigt att »då kyrkan redan länge ivrat mot dylika rättsbruk,, 
har Birger på denna punkt anslutit sig till den gällande kyrk
liga åskådningen».8

Man har dock alldeles förbisett, att Birger jarls traktat med 
lybeckarna på denna punkt icke återger förhållandena från om
kring år 1250 utan från 1170-talet. Jag har redan sökt visa, 
huru föga troligt det är, att vid denna tid ett kyrkligt eller över 
huvud något annat rimligt krav kunnat ligga bakom traktatens 
bestämmelser om järnbörden. Men ännu betänkligare är, att ut
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trycket purgacio ferri candidi som beteckning för järnbörd torde 
vara helt enkelt omöjlig ur språklig synpunkt.

Det är framför allt tre omständigheter, som göra den hittills 
godtagna översättningen misstänkt:

1. Uttrycket ’purgacio ferri candidi’ som beteckning för järn
börd visar sig redan vid en första granskning av materialet 
tämligen enastående.

2. Adjektivet ’candidus’ användes i den diskuterade översätt
ningen i en hittills okänd betydelse, analogt med ’candens’, 
’ignitus’ etc.

3. Uttrycket ’purgacio ferri candidi’ är som språklig kon
struktion omöjligt i den hittills godtagna betydelsen. Enligt 
denna borde uttrycket lyda purgatio per ferrum candidum 
eller möjligen purgatio ferro candido.1

1 Här kan hänvisas till uttryck hos Du Cange, III, s. 238, som »per 
calidum ferrum se purgare» och »ferro candenti se expurgare».

2 Du Cange, III, s. 238.

En om också kortfattad översikt över samtliga gängse uttryck 
för ’järnbörd’ i medeltidslatinet torde vara nödvändig, innan vi 
underkasta uttrycket ’purgacio ferri candidi*  en mera ingående, 
språklig granskning. Beträffande de olika urkundskällorna vid 
exemplifieringarna hänvisas i allmänhet till Du Cange och öv
riga citerade författare.

Du Cange meddelar följande från olika tider och källor häm
tade benämningar på järnbörden och järnbördsförfarandet: Ju
dicium ferri; judicium ferri calidi; legale candentis ferri judi
cium; ferre candentis judicium; candentis calybis examen; exa
men igniti ferri; judicium igniti ferri; ferrum ignitum; 
ignitum judicium; igniferum judicium; ferrum judicii; ferreum 
judicium; ferrum judiciale.

Härtill sluta sig uttrycken: ferrum calidum portare; ferro 
ignito se purgare; per calidum ferrum se purgare; ferro candenti 
se expurgare, purificare; contactu ferri calidi probare; ferri judi
cium portare; ferrum candens portare; ferrum ignitum portare 
etc.1 2
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Grimm, som påpekar, att järnbördsförfarandet i många källor 
utan närmare bestämning kallas judicium ferri candentis, med
delar utöver hos Du Cange förekommande uttryck: igniti ferri 
examinatio och examen ferri candentis.1

1 Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, II, ss. 569—570.
2 SMD I, resp. ss. 21, 360, 429, 360, 406.
8 SD 118 (s. 145).
4 SD 54 (ss. 78, 81). — ST I, nr 47 (ss. 87, 91).
8 K. G. Georges, Ausführliches lateinisch*deutsches Handwörterbuch. 

8:e uppl., Lpz. 1013—18.
6 L. Beck, Die Geschichte des Eisens, I, Braunschweig 1884, s. 227.
7 Fr. Winter, Die Gistercienser des nordöstlichen Deutschlands, I,

Gotha 1868, s. 372, not.

Utöver vad Du Gange och Grimm meddela kunna följande be
lägg anföras ur nordiska källor: 'ferrum candens in manu 
gestauit», ’si illesa manu ignitum ferrum coram eis portaret’; 
’dum purgacionis causa manum ad ferrum candens extendisset’; 
’per candentis ferri iudicium’; ’per indicium ferri candentis*. 1 2 * 4 * 6 I 
den danske konung Knuts stadga för Skåne den 28 december 1201 
begagnas uttrycken ferro candenti se expurgare och ferro ignito 
se expurgare.2 I påven Alexander III:s brev till ärkebiskopen 
av Sverige den 10 september 1171 — således ungefär samtidigt 
med Henrik Lejonets traktat — brukas som beteckning för jära- 
bördsförfarandet igniti ferri examen, candentis ferri iudicium 
och ferri candentis examinatio.1

Beträffande tolkningen av candidus i uttrycket ’purgatio ferri 
candidi’ har redan ovan gjorts gällande, att man här givit ordet 
en högst ovanlig, för att icke säga enastående betydelse. Enligt 
K. E. Georges betyder candidus främst »schimmernd, glänzend 
weiss, auch fleckenlos überh.», i egentlig mening använt just om 
ferrum.8

Särskilt intressant är förekomsten nedan i klassiskt latin av ut
trycket ferrum candidum som beteckning på det indiska järnet 
på grund av dess utmärkta polityr.® Även förekom under medel
tiden benämningen panis candidus, betecknande en finare — 
vitglänsande? — brödsort i motsats mot panis grossus.7

I belysning av den rika exempelsamling, som här ovan fram
lagts, är det mycket litet troligt, att ’ferrum candidum’ i Hen
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rik Lejonets traktat kunnat betyda ’glödande’ eller ’glödgat järn’ 
eller något dylikt. Säkerligen är det själva metallgtansen hos 
järnet, som uttrycket avser att framhäva.

Genom den nu förebragta språkliga utredningen torde till fullo 
framgå, att återgivandet av uttrycket purgatio ferri candidi med 
’järnbörd’ är ohållbart. Vi hava då att söka en annan förklaring.

Enklast och mest osökt är givetvis en språklig tolkning, som 
så nära som möjligt sluter sig till ordens grundbetydelse. ’Pur
gatio’ torde alltså här böra återges med ’rening*,  ’ferrum’ med 
’järn’ och ’candidum’ med ’glänsande’. Konstruktionen purgatio 
ferri candidi bör sålunda ordagrant återges med ’glänsande järns 
rening’. Med andra ord: ’rening’ har här en rent teknisk be
tydelse.1 Ett starkt stöd för denna tolkning är den ovan påpe
kade förekomsten redan i klassiskt latin av ferrum candidum i 
en viss teknisk betydelse.

1 J. O. Carlberg, Historiskt sammandrag om svenska bergverkens upp
komst och utveckling samt grufvelagstiftningen, översätter (s. 13): »jemets 
renande». Till denna tolkning ansluter sig C. M. M aed ge. Über den 
Ursprung der ersten Metalle.. in Schweden, Jena 1916, s. 103.
28 G. Bolin

Men vad betyder detta glänsande järn^ I klassiskt latin var 
som nyss påpekats ’ferrum candidum’ en beteckning för in
diskt järn, men vad angav uttrycket i medeltida latin? Du Cange 
och andra medeltidslatinska glossarier lämna oss här i sticket. 
Säkerligen har uttrycket ’ferrum candidum’ i Henrik Lejonets 
traktat från 1170-talet icke varit att räkna till de mera allmänt 
gängse, troligen därför att det varit blott lokalt begränsat och 
tydligen åsyftat att endast återge ett latinskt uttryck för ett 
visst slags järn. Att detta järn varit svenskt framgår utan vidare 
av traktatens andemening. Att man avsett ett alldeles bestämt 
slag av svenskt järn framgår av uttrycket ’purgacio ferri candidi’ 
— man hade ju annars blott behövt skriva ’purgacio ferri’.

Det kan förefalla svårt att avgöra vilket slags svenskt järn, 
som traktaten åsyftar. I Sverige har man till en början att räkna 
med järnmalmsförekomster av tvenne olika slag: sjö- och myr
malmer å ena sidan, bergmalmer å den andra. Denna indelning 
säger dock icke mycket. En närmare analys av uttrycket ’ferrum 
candidum’ kanske dock ger svaret på frågan.
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Som ovan nämnts måste ’ferrum candidum’ betyda glänsande 
järn, ett uttryck, som lika väl kan återges med glansjäm. Fin*  
nes en sådan järnmalm i Sverige? Svaret blir obetingat ja, 
om man i stället för ’glansjärn’ insätter järnglans. Statsgeologen 
E. Erdmann säger om denna malm: »Blodstensmalm, blodsten, 
järnglans, geol., en af Nordens förnämsta järnmalmer... har 
stålgrå till blåaktigt stålgrå färg och vanligen stark metallglans ... 
Bland svenska blodstensgrufvor märkas Norberg, Striberg, 
Grängesberg, Långban, Gellivare m. fl.»1

Det torde knappast råda något tvivel om, att det är järnglans- 
malmen som åsyftas i Henrik Lejonets traktat med Knut Eriks
son. Huruvida benämningen 'järnglans*  förekommit i medelti
dens Sverige är ovisst — Söderwalls ordbok upptager icke ordet. 
Sannolikt har tidigt trängt igenom benämningen på den av sagda 
malm framställda råvara, osmundsjärn eller osmund, som tro
ligen ursprungligen varit en exportbeteckning.2 Huru härmed 
än må förhålla sig, har man i alla händelser vid traktatens av
fattande tydligen betecknat den ifrågavarande järnmalmen efter 
dess mest karaktäristiska kännetecken.

Men om 1170-talsfördraget kan anses ha innehållit en bestäm
melse om »rening» av järn ur svensk järnglansmalm, öppnas 
överraskande perspektiv genom en tolkning av fördraget i denna 
riktning. I den nyss citerade förteckningen över svenska fynd
orter för järnglansmalmen kunna utan vidare de lappländska 
lämnas åsido. Kvar stå endast de mellansvenska, alla belägna i 
Bergslagen. Skulle alltså redan på 1170-talet ha bedrivits en 
bergshantering i denna landsdel?

De tidigaste meddelanden, som man hittills haft om svenska 
jämbergverk, härröra från 1300-talets första år.2 Emellertid fin
nes en uppgift om en bergsordning för Norbergs järnverk, ut
färdad av konung Magnus Ladulås — en uppgift, vars tillförlitlig
het ej torde böra betvivlas.4 Härmed föras vi tillbaka till tiden

XE. Erdmann, art. Blodstensmalm, Nordisk familjebok, 2:a uppl. 
Kurs, av mig. 2 Jfr ovan s. 102.

8 Om de äldsta svenska järnbergverken se Tunberg, Stora Kopparber
gets historia, I, s. 58 ff.

4 Ibid., s. 60.
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1276—1290. Men redan âr 1252 möta vi ordet osmund i ett ne
derländskt aktstycke.1 Då måste givetvis redan en viss tid ha 
förflutit, innan en mera organiserad handelsrörelse bragt den 
svenska bergverksprodukten till dessa trakter. Sålunda torde 
vi kunna räkna med en svensk järnhantering redan under 1200- 
talets förra hälft

1 Tunberg, a. a., s. 49. 2 Ibid., s. 34 ff. Jfr även ovan s. 202.
8 Jfr ovan s. 202.
* övers, efter Tunberg, a. a., s. 41.

Från denna tid föreligger en utländsk källa, som uttryckligen 
omtalar tillvaron av svenska bergverk. Det är ett encyklopediskt 
arbete »De proprietatibus rerum», författat av franciskanmunken 
Bartholomœus Anglicus. Arbetet, som i detta sammanhang först 
uppmärksammats och behandlats av Tunberg, innehåller i fem
tonde boken, »De provinciis», en utförlig geografisk beskrivning, 
vilken även, som förut omtalats, omfattar de nordiska länderna 
och meddelar flera uppgifter av intresse.2 Bartholomæus Ang
licus, vilken hittills varit så gott som okänd, var enligt nyare 
undersökningar en engelsk franciskanmunk, som åtminstone se
dan år 1203 vistades i Bremen, på 1220-talet undervisade vid 
parisuniversitetets franciskanskola och år 1230 utnämndes till lek
tor vid sin ordens nygrundade »studium» i Magdeburg samt sä
kerligen dog kort efter år 1235.8

I 153:e kapitlet, »De Suecia», börjar Bartholomæus sin be
skrivning av Sverige sålunda: »Suecia är ett land i nedre Skytien 
i Europa, efter vilket hela Gothia, som är det största landet mel
lan danernas och de norr om dem boende norikernas länder, i 
våra dagar uppkallats. Det har Baltiska havet i öster, Britan- 
niska oceanen i väster, norikernas branta berg och deras folk i 
norr, men begränsas i söder av dacemas områden. Men Svecia, 
som också kallas Gothia, är visserligen fruktbart vad jordmånen 
beträffar, men saknar vingårdar. I sin tillgång på mycket frukt
bara betesmarker och på metaller har det dock en ersättning för 
bristen i andra avseenden. Ty frånsett de rikedomar, som detta 
land i mångdubbel måtto hämtar från havet, överträffar det 
många andra länder i fråga om rikedom på vilda djur, boskap 
och dragare, i fråga om silvergruvor och andra inkomstkällor».*
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A. Schonbach framhåller trovärdigheten i Bartholomæus Ang- 
licus’ geografiska skildringar särskilt beträffande den europeiska 
kontinentens nordligare stater, där beskrivningen av nordsjölän- 
dema säkerligen vilar på självsyn, -men där skildringen även i 
övrigt utmärker sig för saklighet och måttfullhet. Tunberg, som 
framhåller, att Bartholomæus Anglicus’ geografiska skildringar 
av de notrdiska länderna tyda på tillförlitliga källor, säger, att 
detta icke är »förvånande, då Bartholomæus åtminstone till en tid, 
vistats mitt i det västtyska handelsområdet, dit kunskap om 
Nordens folk och riken med nödvändighet måste tränga fram. 
Betecknande är från denna synpunkt att finna, huru väl för
fattaren är orienterad i Östersjöprovinsernas förhållanden».1

1 Tunberg, a. a., s. 43.
2 H. Lübbing, Zur Biographie des Bartholomæus Anglicus, s. 255 f.

Efter Schönbachs och Tunbergs behandling av Bartholomæus 
Anglicus’ arbete hava nya biografiska uppgifter framkommit rö
rande denne författare, vilka ytterligare belysa hans trovärdighet 
beträffande förhållandena i Norden. H. Lübbing har nämligen 
påvisat tillvaron av en Bartholomæus Anglicus som kaplan år 
1203 hos ärkebiskopen Hartwig II av Bremen, år 1206 med titeln 
notarie hos densamme.1 2 Av allt att döma är det samme Bartholo
mæus Anglicus, vilken författat arbetet »De proprietatibus rerum».

Men om så är förhållandet, måste man härav draga betydelse
fulla slutsatser. Bartholomæus har då redan under 1200-talets 
allra första år befunnit sig i omedelbar närhet av Norden — i 
den gamla ärkebiskopsstaden Bremen, i den forna nordiska kyrko- 
provinsens centrum, som sedan långliga tider ägde goda förbin
delser med de nordiska länderna. Denna omständighet måste ge 
ökad vikt åt hans meddelanden rörande Sverige, vilka utan vi
dare måste avse förhållandena där, sådana de voro omkring år 
1200 eller snarare under slutet av 1100-talet. Bremen stod även 
i nära beröring med så betydande handelsplatser som den till 
Bremenstiftet hörande Elbehamnen Stade, vilken underhöll en 
livlig förbindelse med Nederländerna, samt Hamburg (med dess 
lybecksk-nordiska förbindelser) och andra platser. Säkerligen 
har Bartholomæus under sin vistelse i Bremen uppsnappat ett och 
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annat om Sverige, ehuru han kanske icke alltid fullt förstått be
tydelsen av de fakta, som kommit till hans kännedom.

Intressant är Bartholomæus*  yttrande, att »Suecia är ett land, 
efter vilket hela Gothia... f våra "dagar uppkallats», vilket ytt
rande strax därpå varieras sålunda: »Svecia, som också kallas 
Gothia». Det hela skulle kunna tyda på en något förvirrad upp
fattning av Sveriges politiskt-geografiska förhållanden, men där 
bakom ligger säkert en alldeles riktig iakttagelse. Bartholomæus 
har tydligen haft en viss kännedom om den svenska kommga- 
titeln. Efter att tidigare ha varit »rex Svecie», »rex Sveorum» 
etc. blir den åtminstone fr. o. m. år 1164 »rex Sweorum et 
Gothorum».1 Bartholomæus, som levde i Bremen vid 1200-talets 
början, kunde därför med rätta säga, att denna namnförändring 
genomförts i våra dagar, ehuru han själv kanske icke varit fullt 
inne i detaljerna.

En annan omständighet är också av intresse. Bartholomæus 
säger om Sverige, att det är mycket fruktbart, men saknar vin
gårdar. Av alla de nordiska länderna är det endast om Norge 
som han fäller ett liknande yttrande. Det heter här: »Landet 
saknar säd, vin och olja utom då dessa varor införas från annat 
håll».2 Beträffande länderna kring Östersjön nämner Bartholo
mæus intet som helst angående till- eller frånvaron av vin. Bakom 
hans yttrande om saknaden av vingårdar i Sverige, ligger därför 
säkerligen en observation av vinexport till detta land — en export, 
som tydligen varit av en viss omfattning.

Omständigheter som de nu anförda visa, att Bartholomæus 
kommit i någon beröring med sagesmän, som haft en viss känne
dom om svenska förhållanden. Men då vinner också hans upp
gift om bergsbruk i Sverige ökat intresse. Sedan han framhållit 
Sveriges tillgångar på »metaller» i allmänhet, påpekar han sär
skilt tillvaron av silvergruvor utan att nämna andra bergmalmer. 
Säkerligen är detta icke att fatta såsom om man i Sverige vid 
denna tid icke kände till förekomsten och bearbetningen av 
jämbergmalmer. Men Bartholomæus Anglicus har givetvis icke 
haft samma intresse för det mera alldagliga järnet som för de

1 ST I, nr 43. Det är första gången denna svenska konungatitel framträder.
2 Tunberg, a. a., s. 39. Kurs, av mig.
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viktiga och dyrbara metallerna silver och koppar, vilkas före*  
komst han icke underlåtit att omtala vid beskrivningen av andra 
länder, exempelvis Sachsen. Beträffande Sverige nämner han 
blott silvret, ej kopparn, vilket möjligen skulle tyda på att han 
haft kunskap om just en silverproduktion i detta land. Hur är 
detta att tolka?

1 Ibid., s. 46.

Enligt Tunberg föreligger intet direkt hinder för antagandet 
av en silverproduktion i Sverige under 1100-talets senare decen
nier. Tunberg gör en intressant sammanställning av en hypote
tisk sådan med Knut Erikssons myntprägling under samma tid, 
varifrån föreligga massor av silvermynt. Denna myntprägling 
skulle då kunna tänkas stå i sammanhang med >en nyskapad 
tillgång på silver inom landet självt».1

Emellertid skulle även en annan förklaring kunna ges. Bar- 
thôlomæus Anglicus har under sin vistelse i Bremen eller nord
västra Tyskland i allmänhet antagligen lagt märke till före
komsten av svenskt, myntat silver. Kanske han även i ett eller 
annat bestämt fall fått kännedom om att även omyntat silver 
levererats från Sverige i likvid för varor. Då han dessutom kände 
till, att bergsbruk förekom i detta land, har han utan vidare 
tagit för givet, att även silvergruvor funnos i Sverige. Det är 
emellertid icke så alldeles säkert, att i vårt land vid denna tid 
funnits en silverbergshantering av sådan omfattning, att den bli
vit bekant i grannländerna. Snarare synes man mig böra fatta 
saken sålunda. Från Goslar, som utförde stora mängder omyntat 
silver, har dylikt över Braunschweig och Lybeck troligen kom
mit upp till Mälardalen och bergslagstrakterna som likvid för 
den eftersökta jämglansmalmen. Detta silver återigen har både 
myntat och omyntat i sin tur kommit i handelsrörelsen. Av sär
skild vikt blir den omständigheten, att silvermyntsprägling under 
Knut Erikssons tid förekommit i Västerås, som stod i den allra 
närmaste beröring med jämbergslagen.

Utöver bestämmelsen i Knut Erikssons traktat med Henrik 
Lejonet rörande ’purgatio ferri candidi’, tolkad på sätt, som 
av mig föreslagits, äga vi tyvärr ingen dokumentarisk kännedom 
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om förekomsten av jämbergsbruk i vårt land under ifrågava
rande tid förutom Bartholomæus Anglicus’ för visso betydelse
fulla uppgifter om metaller och bergsbruk (>silvergruvor») i 
Sverige. Möjligen skulle dock en geografisk uppgift i ett verk, 
som för sin tillkomst har att tacka just Henrik Lejonet, kunna 
tänkas vila på kännedomen om den västmanländska bergslagen. 
Det är den tyska folkboken Lucidarius, ett typiskt medeltida, 
encyklopediskt verk, i dialogform behandlande teologiska, filoso
fiska, astronomiska, geografiska och allmänt naturvetenskapliga 
ämnen. Skriften, som anger sig vara tillkommen på hertig Henrik 
Lejonets initiativ, bygger på andra liknande encyklopediska ar
beten. Uppgifterna äro summariska men ofta av ett visst in
tresse. Här förekommer bl. a. ett tydligen svenskt landskaps- 
namn Mania, säkerligen en korrumperad form för Södermannia 
eller Westmannia. Det förmodandet torde ligga nära till hands, 
att det är bergsbruket, som riktat Henrik Lejonets och hans 
omgivnings uppmärksamhet på Västmanlands bergslag.1

1 Se ovan s. 210 ff.
2 Se L. v. Winterfeld,* Versuch über die Entstehung des Marktes und 

den Ursprung der Ratsverfassung in Lübeck, s. 400 och passim.

För en tidig förbindelse mellan den järnexporterande Mälar
dalen och Lybeck skulle också kunna tala den omständigheten, 
att torgplatsen Osemund-eller Eisenmarkt i Lybeck låg inom 
det äldsta stadspartiet.1 2



EXKURS V.

Har en nederländsk kolonisation ägt rum i Västmanland?

Det frisiska inflytandet i Norden, särskilt i Uppsverige, har i 
senare tider varit föremål för stort intresse såsom på andra 
ställen i denna avhandling påpekats. Bekant är ju förbindelsen 
mellan Birka och Sigtuna å ena sidan samt Frisland å den andra.

På sistone har Â. Holmbäck ånyo erinrat om detta frisiska 
inflytande i anslutning till vissa egendomliga arvsbestämmelser 
i Västmannalagen.1 Denna indelar nämligen arvlåtarens fränder 
bakåt i släkten i »hälfter» (far och mor), »fjärdedelar» (fars och 
mors föräldrar), »åttondedelar» (dessas föräldrar) samt »halva åt- 
tondedelair» (ascendenterinästaled). Holmbäck påpekar, att denna 
indelning saknas i annan nordisk rätt och därför icke torde vara 
av nordiskt ursprung. Han framhåller, att den förefinnes endast 
på ett ställe i den germanska kulturvärlden: »i Holland, Zee
land och Flandern; i den rätt, som benämnes ’Schependoms*-  
rätten, och i denna närstående, från lex salica stammande rätts
ordningar». Ätten delas där i »Vierendeele», »Achtendeele» och 
halva »Achtendeele».1 2

1 Â. Holmbäck, Ätten och arvet enligt Sveriges medeltidslagar, Uppsala o. 
Sthlm 1919, s. 120 ff.

2 Ibid., s. 120. — Som Holmbäck påpekar, 1. c., har likheten mellan' de hol
ländska och västmanländska rättsbestämmelserna uppmärksammats av M. 
Fritz, Die gesetzliche Verwandtenerbfolge des älteren schwedischen Rechts. 
I: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Bd 36, Germ. Abt., 
Weimar 1915. — Även H. Brunner har påpekat förekomsten av dessa 
arvsrättsbestämmelser i Västmannalagen (Deutsche Rechtsgeschichte, I, 2. 
Aufl., Lpz. 1906, s. 114).

Holmbäck anser, att dessa rättssatser kommit in i den väst
manländska rätten genom Mälardalens handelsförbindelser med 
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friserna och dem närstående folkslag samt »kanske även genom 
nederländsk kolonisation i Norden» (Holmbäck, a. a., s. 121). Han 
hänvisar till Birkas och Sigtunas frisiska förbindelser, exempel
vis tillvaron av ett frisiskt gille i Sigtuna, som antyder »för
bindelsen mellan uppsvear och nederländska folk». Birka och 
Sigtuna skulle närmast upptagit nederländska lagbud, som där
ifrån torde ha spritt sig till en stad i Västmanland. Från denna 
och eventuellt därjämte annan västmanländsk stadsrätt »torde 
de nederländska sedvänjorna sedan så småningom trängt in 
i landskapets rätt» (Holmbäck, a. a., s. 121).

Hur övertygande Holmbäcks framställning än kan vara be
träffande den västmanländska rättens beroende i visst avseende 
av främmande rätt, måste man dock ställa sig tvivlande gent 
emot hans motivering för den procedur, varigenom dessa främ
mande rättssatser kommit att upptagas î en svensk landskapsrätt.

Med kännedom om de svenska landskapslagarnas starkt kon
servativa prägel måste det genast från början förvåna, att en 
svensk landskapslag kunnat på ett så viktigt område som det 
arvsrättsliga utan vidare anamma utländska, för svensk rätt helt 
främmande rättssatser.

Om Birka och Sigtuna, varifrån dessa närmast skulle ha kom
mit, kunnat utöva ett så starkt inflytande på någon västman
ländsk stad, undrar man över varför detta inflytande icke också 
gjort sig gällande i Uppland eller möjligen även Södermanland. 
Man förvånas också över att Västmanlands båda städer, Väster
ås och Arboga1, kunnat i nu berörda avseende sätta sin prägel 
på ett helt landskaps rätt, även om det främmande inflytandet 
varit aldrig så starkt i nämnda städer och även om dessa varit 
av en viss betydelse. Medan man annars anser sig kunna kon
statera, att svensk stadsrätt tagit starkt intryck av det om
givande landskapets rätt, skulle alltså här det säregna förhål
landet äga rum, att staden kraftigt påverkat det omgivande land
skapet i ett synnerligen viktigt rättsligt avseende.

1 Staden Köping torde knappast komma i åtanke.

Men framför allt torde Holmbäcks hänvisning till det frisiska 
inflytandet som förmedlaren av nu berörda rättssatser vara 
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mindre fast grundad. Av flera omständigheter att döma torde 
detta inflytande nämligen kunna anses upphöra vid 1000-talets 
slut.1 Det blir i alla händelser svårt att framvisa ett kontinuer
ligt sammanhang mellan detta vikingatidens frisiska inflytande 
och senare, främmande påverkningar under medeltiden^ även 
om man som Holmbäck supplerar detta frisiska inflytande med 
ett allmänt nederländskt.

I Holmbäcks terminologi är för övrigt begreppet »nederländskt» 
icke tillräckligt skarpt fixerat: det förefaller som om det i hans 
framställning ägde en modernt politisk-statlig betydelse, i sig 
innefattande även det frisiska. För den tid, som nu är i fråga, 
är dock sammanställningen frisisk-nederländsk missvisande. Den 
är det desto mera som de av Holmbäck påvisade egendomliga 
arvsrättsliga bestämmelserna icke förefunnos i frisisk rätt, vilket 
gör det ännu svårare att tänka sig friserna som förmedlare av 
dessa rättssatser till Uppsverige. Det är troligen i medvetande 
härav som Holmbäck även tänker sig möjligheten av en »ne
derländsk» kolonisation i Sverige.

Som Brunner framhåller, förekommer nämligen en indelning 
av ätten i fjärdedelar och åttondedelar i Hollands, Zeelands och 
Flanderns rätt2, — Holland här naturligtvis grevskapet med detta 
namn. Han påpekar även, att denna indelning spelar en viktig 
roll i den holländska och zeeländska arvsrätten, som kallas ’Sche- 
pendoms’-rätt i motsats till den nordholländska ’Aasdoms’-rätten. 
Den förra är av frankiskt, den senare av frisiskt ursprung (Brun
ner, a. a., s. 51). ’Aasdoms’-rätten, i vars arvsrättsliga bestämmel
ser indelningen i fjärde- och åttondedelar sålunda icke förekom, 
härskade i Nordholland och Frisland samt kallades ibland även 
»Friesch-Recht».8 j

1 Se ovan s. 160 ff.
* H. Brunner, Sippe und Wergeid nach niederdeutschen Rechten, Wei

mar 1882, s. 49 (Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Germ. Abt, 
Bd 3).

3 H. Wasserschieben, Das Prinzip der Erbenfolge nach den älteren 
deutschen und verwandten Rechten, Lpz. 1870, ss. 143—144. — I stallet för 
fjärde- och åttondedelar förekommo hos friserna resp. »Klüfte» och »Fechten» 
eller »Fänge»: H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, 2. Aufl., Lpz. 1906, 
s. 114.



443

Då hos friserna själva icke förefunnos de arvsrättsbestämmel
ser, som här diskuterats, är det tydligt att friserna omöjligen 
kunna i detta fall ha påverkat svenska förhållanden. Det direkta 
inflytandet måste sålunda ha kommit genom invandrare från 
Holland, Zeeland eller Flandern, i vilka länder nämnda arvsrätts- 
bestämmelser rådde. En invandring därifrån till Sverige måste 
dock ha varit av en tämligen betydande och samlad omfattning 
för att kunna avsätta så märkliga spår i en svensk landskaps
lag. Enstaka, under olika tider verkställda inflyttningar från 
ovannämnda länder till något stadssamhälle i Mälardalen kunna 
omöjligen ha varit av en sådan verkan.

Frågan blir då, når denna immigration till Sverige kan ha 
ägt rum och vilka orsaker, som framkallat den. Närmast till 
hands ligger det att undersöka, huruvida lokala förhållanden i 
Holland, Zeeland eller Flandern gynnat en dylik invandring.

Det faller då genast i ögonen, att just från dessa länder en 
stark emigration ägde rum under 1100-talet.1 Redan år 1106 
ingick ärkebiskop Friedrich av Bremen-Hamburg ett fördrag med 
holländare från Utrechts ärkestift i och för kolonisation av sump- 
trakterna vid Bremen. Detta arbete bedrevs energiskt och plan

1 Av den rika litteraturen rörande den nederländska kolonisationen i 
Tyskland mä blott anföras: A. V. Wersebe, Über die Niederländischen 
Kolonien, welche im nördlichen Teutschlande im 12. Jahrh. gestiftet worden, 
Hann. 1815—1816; E. de Borchgrave, Histoire des colonies Belges, qui 
s’établirent en Allemagne pendant le douzième et le treizième siècle, Brux. 
1865; R. Schröder, Die Niederländischen Kolonien in Norddeutschland zur 
Zeit des Mittelalters, Berl. 1880; L. F. W. F. Vogel, Ländliche Ansiedelungen 
der Niederländer und anderer Deutscher Stämme in Nord- und Mitteldeutsch
land während des 12. und 13. Jahrhunderts, Königl. Realgymn. zu Döbeln, 
Progr. Nr. 572, Döbeln 1897; A. Vanhoutte, Le droit flamand dans les 
chartes de colonisation en Allemagne, Bruges 1899. Av specialundersökningar 
må framhållas: R. Sebicht. Die Cistercienser und die Niederländischen 
Colonisten in der Goldnen Aue im XII. Jh., Diss., Halle 1887; E. O. S c h u 1 z e, 
Niederländische Siedelungen in den Marschen an d. unteren Weser u. Elbe im 
12. u. 13. Jh., Diss., Brest 1889 (även Zeitschr. d. hist. Ver. f. Niedersachsen 
1889); Th. Rudolph, Die Niederländischen Kolonien der Altmark im XII. 
Jahrhundert, Berlin 1889; R. Weiss, Über die grossen Kolonistendörfer d. 
12. u. 13. Jh. zwischen Leine u. Weser (Hagendörfer), i: Zeitschr. d. Hist. 
Ver. f. Niedersachsen, 1908.
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mässigt av kolonister under hela llOO-talet i skydd av Bremens 
ärkebiskopar. I sitt slag det första stora kolonisationsföretaget 
i Nordtyskland, blev det även i mycket förebildande för andra 
liknande företag genom bestämmelserna i 1106 års fördrag? Mel
lan ärkebiskop Adalbero (Adalbert II) samt hertiginnan Gertrud, 
Henrik den Stoltes änka, hennes omyndige son Henrik (Lejonet) 
och markgreve Albrekt Björnen ingicks år 1142i ett fördrag om ge
mensam kolonisation av det s. k. Niedervieland väster om Weser 
i trakten av Bremen, medan ungefär samtidigt tydligen pågick 
ett liknande arbete vid Elbe genom kolonister, som en hand
ling från år 1149 kallar »Hollandensis populus circa Stadium». 
Sistnämnda år gav ärkebiskop Hartwig I av Bremen åt tvenne 
entreprenörer eller lokatorer ett större landområde i Stedinger- 
land, vilket tillerkändes samma rätt som holländarnas vid Stade?

Av flera liknande, senare företag i dessa trakter må blott 
nämnas ett, vars entreprenör var Friedrich von Machtenstedt, 
grundare av klostret Heiligenrode och tillhörande Bremens mi- 
nisteriales. Han erhöll år 1170 tillåtelse av hertig Henrik Lejonet 
och ärkebiskop Balduin att till kolonister försälja ett sumpigt 
landområde vid Machtenstedt (nuv. Mackenstedt) väster om Och
tum enligt holländsk rätt.

Kolonisationen av länderna öster om Elbe, Holstein, Meck
lenburg och Pommern, var i full gång vid 1100-talets mitt, och 
även här voro kolonisterna mest holländare, inkallade av ärke
biskoparna av Bremen, augustinklostret Neumünster, cisterciens- 
klostret Reinfeld (sydväst om Lybeck), grevarna av Holstein m. fl. 
Först år 1470 upphörde holländsk rätt att utövas på det område, 
där den ännu funnits kvar?

I östra Holstein och i Mecklenburg, där Henrik Lejonet och 
greve Adolf av Schauenburg med svärdsmakt betvang den sla
viska befolkningen, inkallades genom dessa furstar främmande 
kolonister. Helmold i sin »Cronica slavorum»1 omtalar huru 
som Henrik Lejonets vasall, Heinrich von Scathen, omkring år

1 Bremisches Urkundenbuch, I, nr. 27. — Hamburgisches Urkundenbuch, 
I, nr. 129.

2 Hamburgisches Urkundenbuch, I. nr. 189.
8 E. O. Schulze, a. a., ss. 55, 83—104, 116 ff.
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1160 förde med sig en mängd folk från Flandern, som fick bo
sätta sig i och vid civitas Mecklenburg1, och anför på ett annat 
ställe ett tal av den vendiska fursten Pribizlav, där denne bit
tert klagar över att Henrik Lejonet berövat honom hans fäderne
arv och överallt tillåtit främlingar (advenæ), nämligen flam- 
ländare och holländare, sachsare och vestfaler, att bosätta sig 
inom gränserna för hans fäderneområde.1 2 *

1 H e I m o I d, a. a., 1. I, c. 88: »Porro Mikilinburg dedit Heinrico cuidam 
nobili de Scathen, qui etiam de Flandria adduxit multitudinem populorum 
et collocavit eos Mikilinburg et in omnibus terminis eius» (Helmold, ed. 
Schmeidler, s. 173). — Jfr M. Philippson, Heinrich der Löwe, 2. Aufl., 
Lpz. 1918, s. 252.

2 Helmold, 1. II, c. 98: »collocavit in omnibus terminis eius advenas,
scilicet Flamingos et Hollandros, Saxones et Westphalos atque nationes
diversas» (Helmold, ed. Schmeidler, s. 193).

8 Helmold, I, c. 57; I, c. 89. 4 F. Vogel, a. a., s. vi.

Adolf av Schauenburg åter inkallade år 1143 till östra Hol
stein kolonister från Flandern och Holland, Utrecht, Vestfalen 
och Frisland, medan markgreven Albrekt Björnen (1134—1170) 
i Brandenburgska Mark enligt Helmold sände bud till Utrecht 
och de angränsande Rhentrakterna samt lät en mängd kolonister 
från bl. a. Holland, Zeeland och Flandern slå sig ned i slaver- 
nas städer och byar.8 Särskilt i östra Altmark funnos talrika 
holländska kolonister, medan om en stark flamländsk invand
ring erinrar det ännu gängse namnet Fläming på höjdsträckan 
mellan Wittenberg och Magdeburg.4 *

Det skulle föra för långt att referera alla de med nederländ
ska invandrare igångsatta kolonisationsföretagen i norra eller 
mellersta Tyskland. Här må blott erinras om den livliga kolo- 
nisationsverksamhet, som bedrevs av ärkebiskop Wichman av 
Magdeburg (1152—92). Som biskop av Naumburg bekräftade han 
år 1152, strax före sin upphöjelse på ärkebiskopsstolen, de pri
vilegier, som hans företrädare Udo I mellan åren 1125 och 1140 
meddelat de holländska kolonisterna i byn Flemmingen vid 
Schulpforta. Som ärkebiskop stadfäste han år 1158 domprosten 
Gerhards överlåtelse mot en viss penningsumma av byn Krakau 
vid Magdeburg till tvenne entreprenörer: de här bosatta kolo
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nisterna skulle åtnjuta holländsk rätt. Året därefter, 1159, gav 
Wichman själv entreprenören Heribert byn Pechau (sydöst om 
byn Krakau) med dess ägor till kolonisation, varvid kolonisterna 
fingo flamländsk rätt.

Vid dessa nu i korthet berörda koloniföretag tyckas flamlän- 
dare oftast förekomma, därnäst holländare — dit räknades även 
deras grannar i Utrecht och Zeeland — medan friser sällan 
omnämnas.1

1 F. Vogel, a. a., s. x—xn.
2 Se Fr. Winter, Die Prämonstratenser des zwölften Jahrhunderts und 

ihre Bedeutung für das nordöstliche Deutschland, Berlin 1865; Dens., Die 
Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands, 1—3, Gotha 1868—71 och R. 
Sebicht, Die Cistercienser und die Niederländischen Colonisten in der Gold- 
nen Aue im XII. Jh.

Hela denna mäktiga och egenartade kolonisationsrörelse, som 
förnämligast byggde på nederländsk invandring, utvecklas och 
avslutas i stort under ett enda århundrade, 1100~talet. Ännu in 
på nästa århundrade märkas vissa dyningar av densamma. Men 
de nya mera betydande kolonisationsföretag, som äga rum under 
1200-talet, främst i Preussen och de östbaltiska länderna i sam
band med den tyska expansionen därstädes, äro åter av delvis 
annan karaktär — beträffande nu anförda landområden med en 
övervägande militär prägel.

Som ovan framhållits var det från kyrkligt håll som initia
tivet till dessa nederländska kolonisationer i norra och mellersta 
Tyskland kom. Främst märkas här ärkebiskoparna av Bremen 
med deras lydbiskopar samt ärkebiskop Wichman av Magde
burg med suffraganer och ärkebiskop Arnold av Köln jämte 
andra biskopar. Som kolonisternas landsherrar uppträda även 
domkapitel och kloster, de senare så gott som uteslutande pre- 
monstratens- och cistercienskloster. Icke minst betydelsefull 
är cisterciensklostrens kolonisatoriska verksamhet.1 2

Bland de världsliga furstar, som i större skala uppträda som 
kolonisatorer, märkas främst Henrik Lejonet, Adolf af Schauen
burg och Albrekt Björnen. Även riddare förekomma någon 
gång som grundare och ägare av kolonistbyar.



447

Igångsättandet av ett koloniföretag kunde ske på tvenne vä
gar. Antingen underhandlade kolonisterna själva, i detta fall 
dock vanligast genom ett konsortium eller representantskap, med 
ägaren till det ifrågavarande koloniområdet. Eller också skedde 
förhandlingarna genom mellanhänder, s. k. företagare (entre
prenörer) eller lokatorer (locatores, emtores), som efter väx
lande villkor ägde att föryttra jorden till kolonisterna och ad
ministrera företaget.1

1 Se P. R. K ö t z se h k e, Das Unternehmertum in der ostdeutschen Kolo
nisation des Mittelalters, Diss., Bautzen 1894.

2 F. Vogel, a. a., s. xxxiv.
8 E. O. Schulze, Niederländische Siedelungen in den Marschen an der un

teren Weser und Elbe im 12. und 13. Jahrhundert, s. 19, not 2.
4 Ibid., s. 67, not 6. — Jfr även R. Weiss, Über die grossen Kolo-

nistendörfer des 12. und 13. Jahrhunderts zwischen Leine und Weser (Ha
gendörfer), s. 169.

Genomgående för alla dessa koloniföretag var den stora hän
syn, som togs till kolonisternas sedvänjor. Vid markområdenas 
fördelning räknades sålunda i »vlämische Hufe», »holländische 
Hufe» etc. Men framför allt viktigt för kolonisterna var pri
vilegiet att få åtnjuta hemlandets rätt. Holländerrecht hette 
denna vid Bremen och i de trakter, där holländare slagit sig ned, 
flåmingerrecht på andra håll.

Av djupgående vikt och betydelse voro allra främst de arvs- 
rättsliga bestämmelserna, desto mer som kolonisterna genom
gående fingo eller förvärvade små områden med ärftlig besitt
ningsrätt; De räknades också till de erbzinsleute, varom Sachsen
spiegel talar. Med hänsyn till dess egenartade arvsrättsbestäm
melser kallades kolonisternas flamska eller holländska rätt också 
för das Halbteilsrechf, på latin ofta jus recadentiœ eller jus revo
lutionis — sistnämnda uttryck syftande på denna rätts bakarvs- 
bestämmelser.8 En rätt vanlig ägobeteckning är också vieren- 
deel, exempelvis ett ortnamn som Säderender Veerendeel, byg
gande på den nederländska indelningen av ätten i »Vierendeele» 
i motsats till den motsvarande frisiska i »Klüfte».1 2 * 4 * *

Efter denna översikt av den nederländska kolonisationen i 
Tyskland under 1100-talet återvända vi till utgångspunkten för 
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denna översikt: de arvsrättsbestämmelser i Västmannalagen, vil
kas identitet med motsvarande bestämmelser i Hollands, Zeelands 
och Flanderns rätt Å. Holmbäck först påvisat (a. a., s. 120 ff.).

Holmbäck anser dessa rättsbestämmelser ha inkommit i den 
uppsvenska landskapsrätten »genom handelsförbindelser mellan 
nordbor och friser samt dessa närstående folkslag och kanske 
även genom nederländsk kolonisation i Norden» (a. a., s. 121). 
Som jag redan förut påpekat, torde det vara föga troligt att 
friserna förmedlat dessa bestämmelser. Deras inflytande i 
Mälardalen upphör säkerligen redan före utgången av 1000- 
talet. Orsaken härtill är utan tvivel att främst söka i för
hållandena i deras egna hemtrakter. Frisernas makt och be
tydelse där inskränkes just under 1000-talet allt kännbarare, 
och de trängas snart ut i periferien av sitt forna välde. Den 
makt, som blir dem övermäktig, är det nya grevskapet Holland, 
som utan uppehåll ansätter de frisiska grannarna och under 
1000-talet även blir den farligaste av det mäktiga Utrechtsstiftets 
motståndare. Vid 1100-talets början äro grevarna av Holland 
de allenahärskande i dessa trakter, och biskopen av Utrecht har 
trängts i bakgrunden. Vid denna tid börja också tyskarna på all
var sitt framträngande mot Östersjökusten, men vid de stora ko- 
lonisationsföretagen här spela friserna icke på långt när en så 
framträdande roll, som deras sydligare grannar från Holland, 
Zeeland och Flandern. Frisernas handelsförmedlande roll i Ös
tersjön har nu helt övertagits av gotlänningarna.

Av största betydelse är även, att de nu avhandlade arvsrätts
bestämmelserna icke förefinnas i frisisk rätt. Man skulle då 
kunna tänka sig, att de införts i Mälardalen av folkgrupper, 
som från Holland, Zeeland eller Flandern i handelssyfte följt 
friserna i släptåg upp till våra nordliga trakter. Men detta bör 
i så fall ha skett under den tid, då detta frisiska inflytande 
gjort sig gällande där, d. v. s. före 1000-talets utgång, dock 
knappast under denna periods slut, då friserna lågo i strid med 
sina sydliga grannar. Beträffande en sådan handelsförbindelse, 
som bör ha varit av en viss omfattning, saknas dock varje som 
helst uppgift i nordiska eller kontinentala källor. Den är också 
föga trolig med tanke på de dåvarande politiska och kommer- 
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siellä förhållandena i de trakter, där sedermera på frisernas be
kostnad nya makter som Holland växte upp.

Om det främmande inflytandet i Mälardalen berott på direkta 
handelsförbindelser med Holland, Zeeland eller Flandern, kan 
detta inflytande knappast ha gjort sig verkligt gällande förr än 
efter 1200-talets mitt, då de direkta handelsfärderna från Nord
sjön runt Jylland och in i Östersjön — den s. k. Umlandfahrt — 
på allvar börja. Men den nederländska trafiken i Östersjön var 
denna tid och ännu en god tid framåt av jämförelsevis ringa 
omfattning — därför sörjde framför allt det östersjöhandeln be
härskande mäktiga Lybeck. Den nederländska sjöfarten och han
deln hade ännu sitt förnämsta verksamhetsområde i Västeuropa.

Även om man skulle tänka sig en livlig beröring — vilket det 
ju i så fall bör ha varit — mellan Sverige å ena sidan och Hol
land, Zeeland eller Flandern å den andra, förstår man icke var
för denna så ensidigt inriktat sig på handelsförbindelser endast 
med Västmanland. Dessa lokalt begränsade förbindelser måste 
i så fall ha sin alldeles särskilda förklaring. De borde också ha 
lämnat andra spår efter sig än blott de egendomliga arvsrätts
bestämmelserna i Västmannalagen. Äro dessa förbindelser att 
datera efter 1200-talets mitt, borde åtminstone någon antydan 
om dem vara att finna i de jämförelsevis talrikt förekommande 
urkunderna från denna eller något senare tid.

Om man också skulle förutsätta tillvaron av en dylik livlig 
handelsförbindelse, som koncentrerats i något västmanländskt 
stadssamhälle — i så fall Västerås eller Arboga — är det svårt 
att fatta, hur dessa stadssamhällen kunnat utöva ett så mäktigt 
inflytande på det under landskapslagen lydande Västmanland 
(och Dalarna). Vad vi veta om den visserligen sparsamt före
trädda svenska stadsrätten anger ett helt motsatt förhållande: 
stadsrättens nära beroende av det omgivande landskapets rätt. 
Ja, i åtskilliga fall har landskapsrätten tydligen även varit gäl
lande i staden, kanske med någon bjärköarätt som subsidiär 
rätt. Ännu vid 1300-talets början hörde sålunda Uppsala under 
landsrätt.1

1 A. Schück, Studier, ss. 342—343.

29 G. Bolin
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Skulle verkligen vissa för västmanländsk stadsrätt egenartade 
bestämmelser ha trängt in i själva landskapslagen, förutsätter 
detta en ytterst livlig och intim förbindelse mellan stad och 
landsbygd, utsträckt till alla delar av Västmanland och därifrån 
även till Dalarna, vars rätt i nu diskuterade fall tydligen tagit 
intryck av Västmannalagen.1

1 Â. Holmbäck, a. a., s. 152.
’ Även A. Schûck päpekar detta: »Tydligt fir emellertid, att det har fordrats 

en viss tidrymd, innan främmande lägstadganden ha kunnat tränga in i en 
landskapslag från 1300-talets början» (A. Schûck, Studier, s. 234, not 3).

8 K. G. Westman, De svenska rättskällornas historia, s. 23.

För att rättsuppfattningen i ett helt landskap skulle kunnat 
genomsyras av för Sverige fullständigt främmande arvsrättsbe
stämmelser fordras tydligen en rätt avsevärd tid.2 Västmanna
lagen i den avfattning, vari den nu föreligger, är från 1300-talets 
förra del.8 Enligt Hohnbäck kan det dock icke betvivlas, att 
bestämmelserna gällt även i den västmannarätt, som funnits före 
västmannalagen (a. a., s. 152). Denna rätt bör naturligtvis ha 
varit fixerad åtminstone vid 1200-talets slut. Här ovan har å 
andra sidan gjorts gällande, att en verklig handelsförbindelse 
mellan Sverige å ena sidan samt Holland, Zeeland och Flandern 
å den andra icke kan ha kommit till stånd förrän tidigast under 
1200-talets senare hälft.

Då sålunda de supponerade handelsförbindelserna med Hol
land, Zeeland och Flandern tydligen måste tänkas ha börjat först 
ungefärligen vid samma tid, från vilken vi finna de egenartade 
arvsrättsbestämmelsema i Västmannalagen, framgår med all 
önskvärd tydlighet, att något samband härvidlag icke kan före
finnas.

Förut har framhållits, att några verkliga handelsförbindelser 
med nyssnämnda länder icke heller tidigare kunna ha existerat. 
Det måste sålunda anses uteslutet, att de avhandlade, från Hol
lands, Zeelands eller Flanderns rätt härstammande bestämmel
serna kommit till Sverige och Västmanland genom handelsför
bindelser med nämnda länder.
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För en så djup inverkan på ett landskaps rätt som den, varom 
nu är fråga, fordras även mer än blotta handelsförbindelser. 
Här måste givetvis vara fråga om främmande bosättning av en 
avsevärd omfattning.

Det har också tydligen föresvävat Holmbäck, då han hänvisar 
till möjligheten av en »nederländsk kolonisation i Norden» — 
möjligen i känslan av att motiveringen »genom handelsförbin
delser mellan nordbor och friser samt dem närstående folkslag» 
varit något svagt underbyggd (Holmbäck, a. a., s. 121). Beteck
nande nog använder Holmbäck de allmänna uttrycken »Norden» 
och »nordbor», ehuru den företeelse, han behandlar, uteslutande 
rör Västmanland.

Det är också intressant att flerstädes iakttaga, hurusom Holm
bäck tydligen besvärats just av den omständigheten, att nu av
handlade företeelse endast kunnat påvisas i Västmanland. Han 
söker därför på allt sätt — givetvis metodiskt riktigt — ställa 
in denna företeelse i ett större sammanhang genom framhållande 
av Mälardalens handelsförbindelser etc. När han tveksamt hän
visar till möjligheten av en nederländsk kolonisation, tänker han 
sig denna icke alls förlagd till Västmanland — tydligen resig
nerande inför svårigheten att kunna förklara en dylik lokal 
företeelse. Här ovan har redan påvisats ohållbarheten i Holm-, 
bäcks förklaringsförsök: de frisiska förbindelserna, upptagandet 
av nederländska lagbud i Birka och Sigtuna etc.

Det finns endast en möjlighet att förklara de egendomliga 
arvsrättsbestämmelserna i Västmannalagen, vilka lånats från 
Hollands, Zeelands eller Flanderns rätt. Förklaringen är blott 
den: en omfattande kolonisation frän dessa länder i Västman
land — alltså, om man så vill, en »nederländsk kolonisation».

Närmaste frågan blir, när denna kolonisation kan ha skett. 
Efter den utredning, jag här ovan presterat, är det uteslutet att 
tänka sig denna kolonisation i samband med handelsförbindelser 
med ovannämnda länder. Här måste vara frågan om en inom 
en mera begränsad tidrymd skedd utvandring av en ganska stor 
omfattning från Holland, Zeeland eller Flandern till Sverige och 
närmare bestämt Västmanland. En dylik främmande utvandring 
till Västmanland måste ha betingats av vissa lokala förhållanden 
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inom detta landskap, vilka givetvis från början icke kunnat vara 
utan vidare bekanta för den stora massan utvandrare. Dessa 
kunna sålunda icke rent spontant ha inlåtit sig på detta stora 
företag. Medeltidens massförflyttningar av människor — kolo- 
nisationsföretag, korståg etc. — ske ju också alltid i ett bestämt 
syfte under en målmedveten ledning.

Då de lokala förhållandena i det svenska landskapet Västman
land såsom nyss påpekats icke kunnat vara kända av den stora 
massan utvandrare från Holland, Zeeland eller Flandern, måste 
dessa förhållanden varit kända av personer, som dirigerat denna 
utvandring. Vissa personer måste sålunda ha stått i spetsen för 
detta företag. Men då erhålla vi här genast en slående likhet 
med de kolonisationsföretag under 1100-talet, vilka särskilt be
drevos i norra och mellersta Tyskland och vilka voro baserade 
på invandring från isynnerhet Holland, Zeeland och Flandern.

Naturligast blir sålunda att sätta den av invandrare från dessa 
länder bedrivna kolonisationen i Västmanland i samband med 
liknande samtida kolonisationer på kontinenten. Det lokala av
ståndet bör ej förvåna: på 1140-talet kallades nederländska kolo
nister ända till Ungern. Då den nederländska kolonisationen bör 
ha verkat en tid på kontinenten — det skedde ju alltifrån 1100- 
talets första år — innan den givit uppslag till ett liknande kolo
nisationsföretag i Sverige, torde tiden för detta böra sättas unge
färligen till 1100-talets senare hälft.

Här inställer sig dock en viktig fråga: av vad anledning in
kallades dessa kolonister till Sverige eller närmare bestämt till 
Västmanland? På kontinenten sysselsattes de nederländska kolo
nisterna med torrläggning och odling av sumpmarker, med van
ligt åkerbruk och även med kolonisation i skogsutmarker. Ofta 
skedde det i områden, som nyligen lagts under tyskt välde. För 
en främmande kolonisation i Västmanland förelåg ju knappast 
något av dessa skäl, då de rent agrikulturella nyodlingarna inom 
landskapet mycket väl kunde utföras av den redan befintliga 
bofasta bondebefolkningen. Förklaringen måste således vara en 
annan.

Vid en jämförelse Svealandskapen emellan faller det i ögonen, 
att två av dem, Närke och Västmanland, det senare bergslags- 
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delen av Dalarna inberäknad, med avseende på näringar före
trädde en från de vanliga svenska landskapen avvikande typ. 
I dessa båda landskap drevs en livlig bergshantering, grundad 
på i olika delar av landskapen befintliga bergverk och hyttan
läggningar. Andelarna i dessa voro delade i »hälfter», »fjärde
delar», »åttondedelar» och mindre (i analogi »halva åttondede
lar»?), vartill motsvarigheter funnos vid de tyska bergverken, 
där dock även andra indelningar förekommo.

Denna lottindelning för tanken på den motsvarande indel
ningen i Västmannalagens arvsrättsbestämmelser. Likheten är 
visserligen tillfällig, men man tvingas onekligen i detta samman
hang att ännu närmare fästa uppmärksamheten vid den i Väst
manland bedrivna bergshanteringen. Den odlade bygden var om
rådet närmast Mälaren, medan i landskapets övre delar liksom 
i de angränsande delarna av Dalarna funnos åtskilliga platser, 
där bergsbrytning förekom, vartill anslöt sig en mängd över stora 
delar av landskapet utspridda hyttanläggningar. Som dessa för 
sin drift voro i behov av mycket bränsle, förlädes de till trakter 
med riklig skogstillgång.

Det är vid dessa anläggningar, som man efter mitt förmenande 
har att finna de till Sverige invandrade nederländska kolonister, 
om vilka förut ordats. När, som jag på annat ställe sökt göra 
gällande, en för Sverige ny bergshantering tager sin början un
der 1100-talets senare hälft i Västmanland (och Närke?), skedde 
det i skogs- och bergstrakter, där tidigare knappast någon egent
lig odling funnits. Som förut påpekats var denna till största delen 
koncentrerad till området närmast Mälaren. Den stora apparat, 
som tarvades för igångssättandet av en bergsbrytning, hytt- och 
skogsdrift, erfordrade bl. a. ett ansenligt uppbåd av folk Det 
är icke att vänta, att man utan vidare kunnat få tillräckligt med 
arbetskrafter inom landskapet eller dess grannskap. Den bofasta 
befolkningen här utgjordes av bönder, vilka säkerligen hade nog 
att bruka den egna torvan och kanske icke utan svårighet kunde 
utbyta densamma mot avsides liggande arbetsplatser.

Då slumpade det sig så lyckligt att vid samma tid som de 
mellansvenska järnmalmsfyndigheterna upptäcktes, tillgång fanns 
på avsevärda mängder av arbetskrafter, som frigjordes genom 
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emigration från Holland, Zeeland och Flandern. Det var ett här
digt och driftigt folk men givetvis icke hemma i bergshantering. 
Härför fordrades åtminstone som ledare och förmän yrkeskun- 
nigt folk. Möjligen har man erhållit dylikt från Rammelsberg 
vid den gamla sachsiska bergsstaden Goslar, vars överherre en 
tid av Henrik Lejonet.1

1 Jfr här bl. a. S. Tunberg, Stora Kopparbergets historia, I, s. 82 ff.» 
särskilt s. 93.

2 Jfr ovan s. 338, not 1.

Om sålunda i bergshantering förfarna yrkesmän från Goslar 
över Henrik Lejonets norr därom belägna residensstad Braun
schweig och vidare över det av honom på allt sätt gynnade Lybeck, 
den första tyska Östersjöhamnen, begivit sig upp till Mälardalen, 
ha som förut framhållits dessa män säkerligen varit avsedda till 
företagets tekniska ledare och därför icke utgjort något mera 
betydande antal. Det torde nämligen vara uteslutet, att man 
från Rammelsberg hämtat samtliga, även underordnade arbets
krafter, vilket nog skulle betytt ett visst avbräck för rörelsen 
därstädes, om det nu överhuvud taget låtit sig göra.

I stället har man nu i detta syfte tydligen kunnat tillgodogöra 
sig de arbetskrafter, som den nederländska emigrationen frigjor
de. Av allt att döma måste det speciella kolonisationsföretag, 
som upptagandet av bergshanteringen i Västmanland betecknar, 
från början varit planmässigt anlagt. Vi ha säkerligen här liksom 
på kontinenten att göra med företagare eller lokatorer. Allt ta
lar för att det är i Lybeck, vi främst ha att finna dessa. F. Rö
rig har i sitt banbrytande arbete »Der Markt von Lübeck» sökt 
påvisa, att Lybeck självt uppkommit genom ett konsortium av 
företagare.8 I Lybeck hade man även en ingående kännedom 
om den livliga nederländska kolonisationen i nordvästra och 
norra Tyskland.

Troligen är det ett konsortium av Igbecksborgare, i viss mån 
representativt för själva staden Lybeck, som varit de förnämsta 
företagarna, ehuru de tydligen med sig associerat viktiga intres
sen i själva Sverige. Vi kunna i viss mån sluta oss härtill i ana
logi med senare förhållanden vid Falu gruva. Av en handling 1 2 
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från år 1322 framgår att borgare i Lybeck haft andelar i den
samma, och i ett brev av den 10 september 1344 återger konung 
Magnus Eriksson Lybeck dess gamla egendom i Kopparberget.1

I belysning härav förstår man den vikt, som Lybeck i sitt för
drag med Birger Jarl år 1260 (1251) lägger vid den punkt i 1170- 
talsfördraget mellan Henrik Lejonet och Knut Eriksson, vilken 
enligt min mening handlar om järnförädlingen (’purgatio ferri 
candidi’).2 Det är tydligen det lybeckska företagarintresset, som 
man härvid avser att skydda.

I Lybeck kan1 företagarkonsortiet antagas ha sammanfört de till 
företagen i Uppsverige nödvändiga arbetskrafterna av sachsiska 
bergsmän och nederländska kolonister samt därifrån dirigerat 
dem till bestämmelseorten. För ett gynnsamt bedrivande av före
taget har det lybeckska konsortiet givetvis varit beroende av ett 
naturligt stöd i Sverige, främst naturligtvis av konungamakten. 
Men därjämte har man tydligen även intresserat kyrkliga kretsar 
för företaget.

Som ovan framhållits igångsattes den nederländska kolonisa
tionen i Tyskland på kyrkligt initiativ — närmare bestämt genom 
ärkebiskopen av Bremen år 1106. Vi funno också, att i fortsätt
ningen biskoparna voro bland de nederländska kolonisations- 
företagens ivrigaste målsmän och gynnare. Även kloster, särskilt 
cisterciensklostren, uppmuntrade dessa koloniföretag.

Det är frapperande att finna, hurusom bergverkskolonisationen 
i Sverige på fullkomligt analogt sätt uppmuntras av kyrkan. Ty
värr få vi detta dokumentariskt bestyrkt först vid 1200-talets slut 
eller följande århundrade, men vi kunna säkerligen med en viss 
rätt analogt sluta oss tillbaka till likartade förhållanden under 
en tidigare period.

Sålunda finna vi, att biskopen av Västerås år 1288 varit i besitt
ning av en åttondedel i Tiskasjöbergs gruva, »vilken åttondedel ve
terligen förvärvats genom vår omsorg» som biskopen uttrycker 
sig. Handlingen, som är daterad den 16 juni 1288, är den äldsta 
bevarade rörande ett svenskt bergverksföretag.8 Sommarin sy-

1 Se S. Tunberg, a. a., ss. 52—53.
a Se Exkurs IV.
8 SD 964.
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ries antaga, att biskopen från första början varit med vid berg
verkets upptagande.1 Tunberg kommer fram till ungefär samma 
slutsats och säger, att Västeråsbiskopen »måhända haft sin hand 
med vid kopparverkens tidigaste organisation och på så sätt kom
mit i besittning av den sedermera disponerade åttondedelen.»1 2 * 
Beträffande den ursprungliga organisationen av jämbergverken 
är föga bekant. I fråga om bergslagen i Närke är det av största 
intresse att finna den betydelse, som där tillerkännes biskopen 
i rättsliga bestämmelser angående del av bötesbelopp. Möjligen 
kunna vi här äga reminiscenser av förhållanden, som tidigare 
varit rådande även vid Västmanlands järnbergverk. Betydelse
full är även den omständigheten, att biskopen av Västerås upp
bar tomtören av köpingen i Norberg, »sannolikt den äldsta och 
förnämsta av jämbergslagema.»8

1 E. Sommar in, Sveriges äldsta bergverks första anläggning och or
ganisation under Magnus Ladulås, s. 41, i: Statsvetenskaplig tidskrift 13, 
Sthlm 1910.

& S. Tunberg, Stora Kopparbergets historia, I, s. 54.
8 Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 327.
4 Resp. SD 4008 och 4096.

Konung Magnus Erikssons brev av den 20 november 1345 till
erkänner biskopen av Strängnäs de hyttor på järnverket i Närke, 
vilka biskopens företrädare innehaft, och samma konungs brev 
av den 11 augusti 1346 medger nunnorna i Riseberga kloster att 
obehindrat behålla trenne namngivna hyttor.4 Riseberga kloster 
i Edsbergs härad i Närke var ett under senare delen av 1100-talet 
grundlagt cistercienskloster. Här ovan har framhållits den roll, 
som just cisterciensklostren spelade vid den nederländska kolo
nisationen i Tyskland. Kanhända även Riseberga och andra klos
ter varit av en viss betydelse för den motsvarande kolonisationen 
i Sverige.

över huvud taget torde man ej alldeles böra lämna ur räk
ningen den andel, cistercienserna i Sverige med sina kontinentala 
förbindelser kunna ha haft i fråga om kolonisationsföretag av 
nu berörda slag. Grundläggaren av Alvastra, det första cister- 
ciensklostret i Sverige, var en viss Gerhard, bördig från det ne
derländska biskopsstiftet Utrecht, alltså från de trakter, som läm- 
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nade ett så kraftigt tillskott till kolonisationsföretagen i Nord
tyskland.

Från första tiden för igångsättandet av en verklig bergshan
tering har naturligtvis förutom kyrkan och världsliga stormän 
framför allt konungamakten varit av en avgörande betydelse. 
När vi efter en sekellång utvecklingstid finna bergsbruket fullt 
organiserat och färdigt för en storindustriell drift, d. v. s. vid 
1200-talets slut, är den kungliga regalratten på detta område tyd
ligt framträdande.1

Vi vilja därefter övergå till att granska kolonisternas ställning 
till den lagliga överheten och därvid något beröra deras privile
gier, rättigheter och skyldigheter.

Som vi ovan sett erhöllo de nederländska kolonisterna i Tysk
land, vilka så gott som uteslutande utgjordes av utvandrare från 
Holland, Zeeland och Flandern, bland sina främsta fri- och rät
tigheter förmånen att leva under egen rätt. Särskilt viktigt för 
dem var därvid bibehållandet av de egenartade, arvsrättsliga be
stämmelser, som förefunnos i dessa länder.

Av Västmannalagens ärvdabalk kunna vi utläsa, att vid den 
nu .supponerade nederländska kolonisationen i Västmanland in
vandrarna tydligen medgivits privilegiet att behålla samma 
egendomliga arvsrättsbestämmelser. Då bergverkskolonisatio- 
nen sträckt sig från Västmanland in i Dalarna, förvånar det 
icke att även i detta landskaps lag finna spår av samma 
rättssatser. Just genom utsträckningen av den över stora 
delar av landskapet spridda utländska kolonisationen förstår 
man, att de främmande rättssatsema kunnat intränga i en 
svensk landskapslag. Det talrika och vitt spridda utländska 
befolkningsinslagets gradvisa sammansmältande med den inhem
ska befolkningen har naturligtvis i hög grad underlättat nämnda 
inverkan av främmande rätt på svensk. Det som tidigare troligen 
blott varit ett rättsprivilegium för kolonisterna från Holland, Zee
land eller Flandern, har kanske snart visat sig vara av behovet 
påkallat att få fastställt som för hela landskapet gällande rätt 
till följd av de komplikationer, som uppstått till följd av blandade 
äktenskap etc. Omöjligt är icke att också den förlorade Närkes-

1 Tunberg, a. a., ss. 56, 60.
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rätten innehållit likartade arvsrättsbestämmelser, om man får 
förutsätta en med den västmanländska ungefärligen likartad och 
samtidig kolonisation i Närke.

Kolonisationen i Bergslagen har här ovan satts i samband med 
den nederländska kolonisationen i Tyskland under loppet av 
1100-talet. Härigenom vinnes också en naturlig förklaring till de 
förut avhandlade främmande rättssatsernas upptagande i svensk 
rätt. Däremot har man svårt att förstå, hurusom bosättningen 
av något antal köpmän från Holland, Zeeland eller Flandern i 
en västmanländsk stad kunnat inverka så uppseendeväckande 
kraftigt på en svensk landskapslag.

Jag har nyss sökt göra gällande, att de nederländska kolo
nisterna i Västmanland liksom stamfränderna i Tyskland med
givits åtnjutande av för deras hemtrakter egenartade arvsrätts
bestämmelser. Men likheten i ställning dessa lokalt vitt åtskilda 
kolonistgrupper emellan är kanske ännu större.

I Tyskland bildade de nederländska kolonierna särskilda ju- 
risdiktionsomräden med egna ting. Utövandet av den lägre Juris
diktionen överläts åt kolonisterna själva, som bland sig genom 
val utsågo »Schultheissen», som samtidigt utövade domareäm
betet, medan »das Halsgericht» (iudicium) var förbehållen lands- 
herren. I allmänhet överlämnade denne dock den högre Jurisdik
tionen till en fogde.1

1 F. Vogel, a. a., s. xxvm ff.
8 Ibid., ss. XXIX, XXX.

I Bergslagerna — både Västmanlands och Närkes — bildade 
likaledes bergverkskolonierna egna jurisdiktionsområden med 
egna ting. Utövandet av den lägre Jurisdiktionen var även här 
överlåten åt kolonisterna själva, som bland sig valde rådgivare 
eller rådmän — sistnämnda uttryck säkerligen en senare påver
kan av städernas förhållanden. Enligt Kopparbergsprivilegierna 
av den 17 februari 1347 skulle av de fjorton »rådmännen» två 
väljas till bergmästare, av vilka var och en fungerade som do
mare vart annat år. Dessa bergmästare erinra om den magister 
civilis eller magister villœ, vilken ibland förekommer såsom den 
av nederländska kolonister på kontinenten valde domaren.2 Lik
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som på kontinenten var den högre Jurisdiktionen, Kopparbergs- 
privilegiernas brott >vm hals oc hanp», tilldelad fogden, här den 
kunglige fogden.

Bötesbestämmelserna vid brott äro många och detaljerade i 
Tysklands nederländska kolonier. I Magdeburgsstiftet erhöll så
lunda ärkebiskopen två tredjedelar och lokatorn en tredjedel av 
bötesbeloppen, medan i Halberstadtstiftet biskopen tog två tredje
delar och kolonisternas »Schultheiss» en tredjedel etc.

I konung Magnus Erikssons brev av den 7 november 1340 
rörande »Västra berget» i Närke anges detaljerade bötesbestäm- 
melser för olika fall, tre- eller tveskiftes. I vissa fall skiftades 
böterna enligt rätt invecklade bestämmelser mellan konungen, 
biskopen, berget och målsäganden.

De nederländska kolonisterna i Tyskland hade att till sin 
grundherre erlägga avrad (zins, census) och tionde (zehnt, dé
cima, decimatio), av vilka den förra någon gång erlades in natura. 
Beträffande tionden framhåller F. Vogel, att denna ju ursprung
ligen var en kyrkan tillfallande avgift. Under 1100-talet hade 
den dock mångenstädes på olika vägar kommit i de världsliga 
herrarnas händer. De nederländska kolonisternas tionden er
lades i varierande naturaprodukter, ibland även delvis i pen
ningar.1

Även i Sverige finna vi, att kolonisterna erlade avrad och 
tionde. Här blev naturligtvis järnet den viktigaste avgiften in 
natura.

Som en sammanfattning av denna undersökning må sålunda 
framhållas de överraskande överensstämmelser, som finnas mel
lan den ställning, de nederländska kolonisterna intaga i Tysk
land och den, som intages av berg- och hyttverksbefolkningen 
i Västmanlands och Närkes bergslag.

De nederländska kolonisterna i Tyskland kommo från Hol
land, Zeeland och Flandern. Särskilt karaktäristiskt är deras 
bibehållande av de från deras hemlands rätt härrörande arvs
rättsliga bestämmelserna.

Då vi finna samma arvsbestämmelser ytterligare blott på ett 
enda ställe i germansk rätt, i Västmanland, torde det icke vara

1 F. Vogel, a. a., s. xxm f.
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för djärvt att antaga, att dessa bestämmelser införts till detta 
landskap genom kolonister, som likaledes härstammat från Hol
land, Zeeland eller Flandern.

Då vi nyss understrukit den påfallande överensstämmelsen 
mellan de nederländska kolonisterna i Tyskland och den berg- 
verksidkande befolkningen i Västmanland med avseende på ad
ministrativ och judiciell ställning och därjämte framhållit identi
teten i fråga om de egenartade arvsbestämmelsema i de neder
ländska kolonierna i Tyskland å ena sidan och i Västmanland 
å den andra, följer därav den slutsatsen, att det måste vara den 
bergverksidkande befolkningen i Västmanland, som infört sagda 
bestämmelser, eller att med andra ord denna befolkning åtmin
stone till sin massa utgjorts av invandrare från Holland, Zee
land eller Flandern.

Härtill må dock, såsom redan ovan skett, anmärkas att de berg- 
tekniskt utbildade arbetsledama och arbetsförmännen, mäster
mannen och deras »svernier » — ett mindretal i förhållande till 
den stora massan av arbetare — givetvis hämtats från något 
tyskt bergverk, kanske Rammelsberg. Det är dock icke detta 
mindretal yrkesutbildade tyska fackmän, som influerat på Väst- 
mannalagens arvsrättsbestämmelser utan de dessa yrkesmän om
givande ojämförligt talrikare nederländska kolonisterna.

Som ovan påpekats förefaller det naturligast att sätta denna 
nederländska kolonistinvandring till Sverige i samband med den 
stora nederländska kolonirörelsen på kontinenten, vilken till över
vägande delen fick sitt förlopp under 1100-talet. Otroligt är icke, 
att det är de under samma århundrade till Sverige invandrade 
cistercienserna, som till vårt land fört kännedomen om denna 
rörelse. I varje fall bör denna ha verkat en tid — under 1100- 
talets förra hälft — på kontinenten, innan dess yttringar sträckt 
sig till Sverige. Den nederländska kolonisationen i Bergslagen 
torde sålunda ha skett under 1100-talets senare hälft.



EXKURS VI.

Överfallet på Sigtuna år 1187.

Källorna för uppgifterna om härjningståget mot Sigtuna år 
1187 utgöras förnämligast av Erikskrönikan och vissa svenska 
medeltidsannaler. Erikskrönikan anger inga data och med
delar således icke heller någon tidsuppgift vid sin skildring av 
överfallet på Sigtuna. Då krönikeförfattaren emellertid fram
håller tilldragelsen som motiv för Stockholms grundläggande och 
befästande av Birger Jarl till Bjälbo, förefaller det som om han 
tänkt sig händelsen ha ägt rum ungefär vid 1200-talets mitt eller 
något dessförinnan. Om han varit strängt beroende av ett an- 
nalistiskt material, som enligt en senare forskning skulle hava 
förelegat även på denna punkt1, hade det givetvis varit svårt för 
honom att kombinera en händelse år 1187 med ett företag från 
1200-talets mitt — Birger Jarl avled ju först år 1266, vilket år
tal väl borde varit krönikeförfattaren bekant från annaler.

1 Ingvar Andersson, Källstudier till Sveriges historia 1230—1436, 
akad. avh., Lund 1928, s. 34.

Egendomligt förefaller krönikeförfattarens framdragande av 
karelerna som den stora faran för Mälardalen, till vars skydd 
Stockholm anlades. Den faktiska situationen under Birger jarls 
tid var ju annars den, att någon fara för ryssars och karelers 
sida beträffande denna centrala del av det rikssvenska väldet 
icke förelåg. Däremot gingo svenskarna själva till offensiven i 
utkanten av detta område, på finsk botten. I sin framställning 
har krönikan ingen uppgift om någon Birger jarls strid mot ka
relerna i Finland, — krönikan låter fienden vara tavaster — än 
mindre någon hans kamp mot kareler i Mälardalen. Att krönike- 
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författaren anför karelema i sin nyssnämnda skildring kan för
klaras åtminstone på tvenne sätt. Antingen har hans för oss 
okända källa verkligen uppgivit karelerna som förövarna av då
den i Mälardalen, eller också har han låtit påverka sig av den 
politiska situationen på hans tid. Med Torgils Knutssons krigs
tåg år 1293 lades ju sydvästra Karelen under svenskt välde och 
det mäktiga fästet Viborg anlades, varefter freden i Nöteborg år 
1323 till synes definitivt säkrade Sveriges besittning av de så 
länge omstridda gränsområdena. På den tid, då Erikskrönikans 
författare levde, förefanns sålunda verkligen ett stort karelskt- 
ryskt problem, vars lösning var ett livsvillkor för svensk politik.

Den möjligheten föreligger givetvis också, att krönikeförfatta- 
rens källa faktiskt uppgivit karelerna som orostiftare i Mälaren. 
Vilken kan denna källa hava varit? Enligt tidigare rätt utbredd 
uppfattning skulle Erikskrönikan till stor del bygga på muntlig 
tradition. En senare forskning, främst representerad av Ingvar 
Andersson, har emellertid sökt hävda krönikans nära beroende i 
många fall av — numera delvis förlorat — annalistiskt material. 
Sålunda skulle enligt Ingvar Andersson även Erikskrönikans epi
sod om Sigtunas förhärjande av karelerna återgå på en annal- 
uppgift.1 Det har naturligtvis icke undgått nämnde forskare, 
att Erikskrönikan förlägger episoden i fråga till tiden för Birger 
jarls uppträdande, men han söker förklaringen däri, att krönike- 
författarens förlaga kunnat missförstås i kronologiskt avseende, 
hur nu denna annalanteckning än varit avfattad.1 2 3

1 I. Andersson, Källstudier till Sveriges historia, s. 34. Sä även C. M. 
Kjellberg, Erik den heliges ättlingar och kronpretendenter bland dem, 
HT 1923, s. 361, R. Pipping, Kommentar till Erikskrönikan, ss. 256—257,
och A. Schöck, Studier, ss. 390—393.

3 I. Andersson, a. a., ss. 33—34. Utgångspunkten skulle enligt I. Andersson 
vara den i ett par annalverk förekommande uppgiften, att Sigtuna &r 1255 
härjats av brand — en förklaring, som först framförts av A. Schöck, 
Studier, s. 392.

De annaler — samtliga svenska — vilka innehålla anteckningar 
om Sigtunaepisoden, äro till antalet fem, men skilja sig från var
andra rätt väsentligt i fråga om avfattningstiden. Äldst i detta 
fall och äldst av bevarade svenska annalverk över huvud är den 
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samling anteckningar, som i Scriptores rerum svecicarum fått 
namnet Chronologia vetus ab anno 816 [916] ad annum 1263, 
byggande på ett danskt annalverk, vilket i fråga om de svenska 
notiserna kompletterats i Sverige vid 1200-talets mitt.1 Närmast 
i tiden kommer en annalhandskrift, i Scriptores kallad Incerti 
scriptoris sveci chronicon rerum sveogothicarum ab anno 1160 
ad annum 1320 gestarum.1 2 * Den synes tillkommen vid 1300- 
talets början och återgår förmodligen på excerperingar, som un
der 1290-talet företagits vid Uppsala ärkestift.8 Beträffande slut
ligen de tre återstående annalerna4 * 6 *, äro de samtliga utarbetade 
på 1400-talet.

1 SRS I: 1, s. 47 ff. och Annales danici medii ævi, ed. Ellen Jorgensen, 
Kbhvn 1920, ss. 130—131, där annalanteckningarna betitlas Annales dano- 
suecani 916—1263. Om annalverket se Annales danici, ss. 20—21, och A. 
Schûck, Studier, s. 391 (meddelande av E. Nygren).

* SRS I: 1, s. 83 ff.
8 Se SRS Hl; 1, s. rv ff. samt E. Nygren, Vadstena klosters tänkebok 

och annalhandskriften C 92 i Uppsala universitetsbibliotek, i: Historiska 
studier tillägnade Ludvig Stavenow, Sthlm 1924, s. 59 ff.

* Chronologia svecica ex codice minoritarum wisbyensium ab anno 815 
ad annum 1412 (SRS I: 1, s. 39 ff.), Chronologia anonymi veteris ab anno 
826 ad annum 1415 (SRS I: 1, s. 50 ff., Annales danici, ed. Ellen Jorgensen, 
s. 138 ff.) och Chronologia ab anno 266 ad 1430 (SRS I: 1, s. 22 ff.).

8 Visbykronologien »Almæmstech», Chron. anonymi »Almarnstœck», de 
övriga »(apud) Almarnum».

6 Den s. k. äldre biskopskrönikan, SRS HI: 2, s. 98 »in Almarnum», den
s. k. nya, ibid., s. 99, och SD 3834 »apud Almamastæk».

Gemensam för de fem annalverken är uppgiften om platsen — 
vid Almarne eller vid Almarestäket8 — och tiden, den 12 augusti 
1187, för ärkebiskop Johannes*  död. Ärkestiftets biskopslängder 
däremot uppge visserligen samma plats men annat datum — den 
12 juli 1188.*

Då samtliga de kronologiska anteckningar, som innehålla nå
got om ärkebiskop Johannes*  död, ange Almarne eller Almarestå- 
ket som hans dödsplats, måste det förvåna, att icke denna lokal- 
uppgift influtit i Erikskrönikans framställning, som i samband 
med uppgiften om Sigtunas förstöring blott säger, att ärkebis
kopen blev slagen där, d. v. s. vid Sigtuna. Det förvånar desto 
mer som dess författare visar ett avgjort sinne för konkreta och 
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målande detaljer, vilket framgår icke minst av hans skildring 
av Jon jarls död, vilken skildring i krönikan omedelbart fort
sätter berättelsen om Sigtunas förödelse. Krönikeförfattaren an
för här trots framställningens korthet ortnamnen Askanäs, Hund
hammar och Estaskär såsom belysande stridens olika faser.

Ytterligare en omständighet må i detta sammanhang bemär
kas. Samtliga nyss nämnda historiska anteckningar — utom den 
äldsta svenska annalen, vilken blott omtalar att ärkebiskop Jo
hannes dödats — ange som biskopens banemän blott hedningar, 
icke såsom hos Erikskrönikan kareler.

Om Erikskrönikan, som man velat göra gällande, även i fråga 
om Sigtunaepisoden verkligen hållit sig strängt till en annalan- 
teckning, måste denna innehållit uppgifter, som dels strida mot, 
des saknas i samtliga bevarade kronologiskt-historiska anteck
ningar. Denna supponerade, nu förlorade annalanteckning skulle 
sålunda ha meddelat, att ärkebiskop Johannes blev ihjälslagen i 
Sigtuna, icke vid Almarestäket, samt att angriparna varit icke 
blott hedningar utan kareler. Man blir desto mer betänksam mot 
ett dylikt antagande, som det äldsta svenska annalverket, Chrono- 
logia vetus, vars uppgifter på denna punkt torde nedskrivits vid 
1200-talets mitt1, ger en framställning delvis stridande mot Eriks- 
krönikans. Jag återkommer strax till denna framställning.

1 Före år 1255 enligt ovannämnda meddelande av E. Nygren, dä an
nalen, som tydligen tillkommit i Sigtuna dominikankloster, icke meddelar
uppgiften om branden i Sigtuna detta är (A. Schiick, Studier, s. 391).

3 I. Andersson, a. a., s. 49.

Beträffande Erikskrönikans skildring av Jon jarls tragiska 
död medger även I. Andersson, som annars synes mig rätt starkt 
pressa krönikeförfattarens beroende av annalistiskt material, att 
»det är tydligt, att någon ballad om dessa händelser här varit 
hans källa».1 2 3 Även i fråga om Sigtunaepisoden i Erikskrönikan 
synes mig möjligheten av en liknande traditionskälla icke vara 
utesluten. Krönikeförfattaren behöver här blott ha byggt på 
folkliga minnen om ett sjörövartåg mot Sigtuna, varvid en biskop 
Jon blivit ihjälslagen. Krönikan, som aldrig ger några tidsupp
gifter, berättar faktiskt icke mer på denna punkt och har möj
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ligen kombinerat biskop Jon med den ärkebiskop Johannes, som 
blev ihjälslagen år 1187 eller 1188. En enda konkret och ena
stående uppgift beträffande Sigtunaepisoden meddelar krönikan 
i namnet på de härjande sjörövarna, karelerna. Då varken 
finska eller slaviska folk ansetts som sjöfarande i egentlig me
ning1, måste det förvåna, att karelerna företagit en sjöexpedition 
till så avlägsen plats från hemorten som Mälardalen — mitt i 
hjärtat av Sverige och under konung Knut Erikssons och hans 
mäktiga jarls kraftiga regering. Visserligen omtala ryska krö
nikor en expedition ungefär vid denna tid — år 1191 — av nov- 
gorodbor och kareler mot tavasterna, varvid krönikan helt ena
stående omnämner, att denna expedition skedde till sjöss. Men 
båtarna voro tydligen små, och företaget var endast en raid rik
tad mot ett grannområde, där man av hämnd brände bygden 
och nedhögg boskapen.1 2 * * * * * .

1 Här skulle visserligen som motbelägg kunna anföras esterna, men 
säkerligen har man alltför litet beaktat den omständigheten, att de sjö
farande esterna i många fall med säkerhet varit av svensk härkomst.

2 The chronicle of Novgorod, s. 35.
8 Om ortnamnet se bl. a. även H. G e i j e r, Ortnamnens undersökning 

ock reglering, i: Svenska landsmål ock svenskt folkliv, B. 7, Sthlm 1912,
s. 69 ff. och Hj. Lindroth, Estnisk bosättning i Sverige under äldre tider,
i: Ymer 36, Sthlm 1916. Äldsta belagda ortnamnsform är Estböte från år
1581 i Rasmus Ludvigssons lilla Stockholmskrönika (se ovan s. 15 f.), vilket 
hittills ej beaktats. Då Geijer omnämner variantformer av namnet Estbröte 
å kartor från 1600-talets slut av typen Edzböte o. likn. samt anser dem
»vanställda genom avskrivningsfel» (Geijer, a. a., s. 71, not 2), måste dock 
en reservation göras för dessa namnformers senare sammansättningsled, 
som säkerligen alldeles riktigt återges med ett äldre böte. Enligt de forn- 
svenska lagarna skulle vård (vakt) utsättas vid byar, stränder och i skär
gårdar — s. k. byavård, strandvård och bötovård — för att med eldar, 
vårdkasar, ge tillkänna en annalkande fiende. Ett minne härav ha vi sä

30 G. Bolin

I varje fall har krönikeförfattaren på ett alldeles bestämt sätt 
kombinerat Sigtunaepisoden med karelerna. Beträffande Jon 
jarl-episoden säger krönikan, att jarlen i nio år legat ute i strid 
med ryssar och ingrer, vilka slogo ihjäl honom första natten han 
kom hem. Trots att lokaliteten Estaskär omnämnes, har krönike
författaren intet ord om ester som angripare, ehuru ortnamnet 
alldeles säkert i sig innesluter detta folknamn.8 Förklaringen sy
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nes mig vara den, att krönikören i sin skildring kontaminerat 
motiv från olika ballader eller folkminnen. I ett fall åsyftas tyd
ligen jarlen Johan Sverkersson, om vilken hans ännu bevarade 
gravsten förmäler, att han varit ute i strider mot hedningarna — 
tydligen just mot ryssar och ingrer eller längst inne i Finska 
viken, ett mycket viktigt parti av den svenska politiska in
tressesfären. Denne Johan jarl blev ju emellertid icke ihjälsla
gen i Sverige av baltiska sjörövare, utan av svenska bönder. På 
denna punkt sätter tydligen krönikans kontamination in med 
sammanblandning av någon tidigare jarl, som bott i dessa trak
ter, där han blivit ihjälslagen av estniska sjörövare, varom ort
namnet Estaskär kunde tänkas erinra. I fråga om Sigtunaepiso- 
den nämner krönikeförfattaren blott karelerna, ehuru han visser
ligen säger, att tilltaget gladde icke blott karelernas utan även 
ryssarnas land, varmed skulle kunna tänkas en anspelan, att 
Novgorod uppmuntrat detta dåd, då ju karelerna betraktades 
som ett lydfolk under Novgorod. Jag återkommer ytterligare till 
denna fråga.

Av vikt för denna är emellertid den omständigheten, att den 
äldsta svenska annalen, »Chronologia vetus», som förut omtalats 
icke omnämner karelerna som förövare av dådet mot Sigtuna, 
ja, icke ens innehåller de senare annalernas uppgift om hedningar 
som dådets anstiftare. I svensk översättning lyder annalanteck- 
ningen i sin helhet sålunda: »1187. Jerusalem förhärjas av ko
nung Saladin. Johannes, ärkebiskop au Uppsala, dödas vid Al- 
marne den 12 augusti, och Sigtuna härjas av eldsvåda*. 1 Som 
A. Schöck med rätta framhåller, är denna anteckning i den 
äldsta svenska annalen av vikt, då den författats »högst ett 60-tal

kerligen i ortnamnet Vårby, tidigare Vårdby, snett emot Estböte på fasta 
landet, som här vid stranden stiger upp till en ganska avsevärd höjd. Se 
vidare Schlyter, Glossarium, art. Böta varPer, och G. Bolin, Före Stock
holm, i: Dagens Nyheter, 1926, n:r 30 fh).

1 »1187. Iherusalem uastatur a Salodano rege. (Occisus lohannes ar- 
chiepiscopus Upsalensis apud Almarnum pridie Idus Augusti, et Sictuna 
combusta)»: Annales danici medii ævi, ed. Ellen Jorgensen, s. 130. Det 
inom parentes satta av annalanteckningen utmärker det i Sverige gjorda 
tillägget till den danska förlagan. — Kursiv, i övers, av mig.
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år efter den på orten timade katastrofen».1 Till detta uttalande 
skulle jag dock vilja göra det påpekandet, att den »katastrof», 
varom annalanteckningen skulle vittna, inskränker sig till ett 
meddelande om att Sigtuna, liksom så många andra stader under 
medeltiden (och nyare tiden) härjats av eldsvåda — en olycka 
i och för sig, men icke någon »katastrof», om icke andra om
ständigheter därvid medverkat, varom annalanteckningen icke 
ger någon upplysning. Enligt min mening bör man nämligen 
icke i den knapphändiga notisen söka pressa in ett inre samman
hang mellan ärkebiskop Johannes’ död vid Almarne och eldsvådan 
i Sigtuna. Det vore att utgå från en förutfattad ståndpunkt. An
nalanteckningen meddelar helt enkelt, att under år 1187 Saladin 
intagit Jerusalem, ärkebiskop Johannes dödats vid Almarne och 
Sigtuna härjats av eldsvåda. Beträffande sistnämnda händelse 
har A. Schiick själv framhållit, att den äldsta svenska annalens 
ordalag här, Sictuna combusta, återkomma identiskt lika i en 
annalanteckning, som uppger, att en eldsvåda inträffat i Sigtuna 
år 1255: Sikthonia combusta.1 2 Hade Sigtuna år 1187 med våld
sam hand härjats av brand, borde man snarare vänta, att an
nalanteckningen haft formen: »Sictuna vastata» eller dyl.

1 A. Schiick, Studier, s. 391.
2 SRS I: 1, s. 24. A. Schiick, Studier, s. 392. — Jfr även SRS III: 1, s. 5.

— Uttrycket är f. ö. det vanliga i medeltidsannalerna för att utmärka, att en 
stad drabbats av brand — jfr ex. SRS I: 1, s. 85: »MCCXXXVI.------------
Combusta est villa östraaros».

8 I den äldsta av dessa fyra annaler, Incerti scriptoris sveci chronicon, 
lyder notisen: »MCLXXXVII. Occisus est Johannes Archiepiscopus apud 
Almarnum a Paganis, pridie Idus Augusti. Et civitas Sigtoniensis combusta 
fuit ab eisdem» (SRS I: 1, s. 84). De övriga annalerna meddela uppgiften 
i praktisk taget samma ordalag.

De fyra följande svenska annaler, vilka innehålla meddelan
den om den här avhandlade Sigtunaepisoden, meddela emellertid 
samtliga, att år 1187 ärkebiskop Johannes dödats vid Almarne av 
hedningar och att Sigtuna härjats genom brand av hedningar2 
Här få vi sålunda upplysning om anstiftarna till ärkebiskop Jo
hannes’ död och branden i Sigtuna. Huru förklara dessa märk
liga upplysningar, som icke förekomma i den äldsta svenska 
annalen?
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Viktigast av de fyra här berörda annalerna är givetvis den 
äldsta, Incerti scriptoris sveci chronicon, vars tillkomsttid ligger 
omkr. ett århundrade före de övrigas, och vars tillkomst i sig 
själv är av intresse. Som ovan nämnts anses annalhandskriften 
nämligen grunda sig på den excerpering av historiska och kalen- 
dariska uppteckningar vid ärkesätet, vilket ägt rum på 1290- 
talet. Man har därför allmänt ansett handskriften som dom
kyrkans officiella kodex eller memorialbok, en uppfattning, mot 
vilken nyligen E. Nygren gjort en bestämd invändning.1

1 E. Nygren, Vadstena klosters tankebok och annalhandskriften C 92, 
ss. 62—65.

2 Se ovan.
8 Resp. »M. G. LXXXVII--------pridie Idus Augusti» och » (anno domini

M°. C. LXXXVIII®.) II® idus lulii» (resp. SRS I: 1, s. 84, och SRS III: 2, s. 98).
4 Sä anser A. Schûck, Studier, s. 391, visserligen, att det är »påfallande, 

att årtalet är ett år senare än annalernas ävensom att månaden är juli, 
icke augusti, endast månadsdagen är densamma». Han söker emellertid 
förklara det hela med i medeltiden gängse avskriftsfel. Här bör dock 
påpekas, att beträffande månadsdagen A. Schück gör sig skyldig till en 
feltolkning.

Redan i sitt nuvarande skick bär handskriften spår av att vissa 
partier av densamma äga olikartad proveniens. Det visar sig 
alldeles särskilt beträffande uppgifterna om ärkebiskop Johan
nes’ bråddöd, vilka handskriften meddelar i tvenne helt olika 
sammanhang. I ena avseendet gäller det de annalanteckningar, 
vi redan sysslat med, i det andra de uppteckningar rörande 
Uppsalas biskopar och ärkebiskopar, vilka betecknats med nam
net den äldre drkebiskopskrönikan.1 2

I förra fallet uppge handskriftens annalanteckningar, att ärke
biskopen Johannes dödats vid Almarne (eller Almarestäket) den 
12 augusti 1187. I det senare fallet anger handskriftens biskops- 
langd som datum för samma händelse den 14- juli 1188.3 Här 
råder sålunda en oöverensstämmelse, som tidigt observerats men 
tydligen ansetts vara av mindre vikt.4

Den äldsta svenska medeltidsannalen, Chronologia vetus, lik
som Chronologia ab anno 266 ad 1430, uppger likaledes 
den 12 augusti 1187 som ärkebiskop Johannes’ dödsdatum. 
Visbyannalerna och Chronologia anonymi åter uppge blott år
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talet 1187 utan närmare datering — kanske därför att dessa an
nalers författare blivit tveksamma inför de olika tidsuppgifterna.

Den s. k. nya årkebiskopskrönikan, vilken avfattades år 1344 
och ingår i Uppsala domkyrkas samma år på ärkebiskop Hen
nings befallning upplagda kopiebok, har däremot som ärkebiskop 
Johannes*  dödsdatum den 14 juli 1188.1 Detta faktum blir desto 
betydelsefullare om, såsom E. Nygren velat göra gällande, den 
nya ärkebiskopskrönikans författare icke känt till den version, 
som föreligger i den äldre ärkebiskopskrönikan.2

Â ena sidan hava vi sålunda annalernas årtal 1187, å den 
andra biskopskrönikomas årtal 1188. I den historiska litteratu
ren förekommer än det ena än det andra av dessa årtal som 
datum för Sigtunas förstöring, dock med övervikt för årtalet 1187. 
Varför det sistnämnda årtalet i allmänhet föredragits är svårt att 
säga, då en verkligt kritisk värdering av de båda källorna, an
nalerna och krönikorna, knappast företagits och någon rangord
ning dem emellan sålunda icke fastslagits. Möjligen beror det 
företräde, man givit åt årtalet 1187, därpå, att den äldsta svenska 
annalen anger detta årtal. Men i så fall borde man också beaktat, 
att denna annal icke nämner något om att hedningar dödat 
ärkebiskop Johannes och förhärjat Sigtuna. Därtill kommer, att 
man i allmänhet, såsom ovan påpekats, synes ha uppfattat år
talet 1188 som en felskrivning för 1187.

Om en viss vikt måste läggas vid annalernas uppgift i detta 
fall, måste man dock fästa ett stort avseende även vid ärkebis- 
kopskrönikornas. De senare återgå alldeles givet på vid ärke- 
sätet förda biskopslängder och kalendarier. Då i nu avhandlade 
fråga en bestämd divergens föreligger mellan annalernas och 
ärkebiskopskrönikornas tidsuppgifter, kan detta icke bero på en 
ren tillfällighet eller felskrivning, utan har säkert mera djupgå
ende orsaker.

En undersökning härvidlag måste givetvis utgå från ärkebis
kop Johannes’ egen person. Om honom är föga bekant. Han 
tillträdde sitt ämbete år 1185, och ett påvligt skyddsbrev för ho
nom och hans kyrka, daterat den 5 november 1185, har, som

1 SRS III: 2, s. 99 och SD 3834.
2 E. Nygren, a. a., s. 65.
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K. B. Westman påpekat, nästan karaktären av ett högkyrkligt 
program, varför man möjligen kunde misstänka, att Johannes 
haft för avsikt att föra en gregoriansk kamppolitik.1 »Om så 
varit fallet», fortsätter K. B. Westman, »levde han i alla händel
ser icke länge nog för att genomföra sin avsikt».

1 K. B. Westman, Den svenska kyrkans utveckling, s. 172.
2 SD II: 2, s. xi ff. (liksom han f. ö. saknas i förteckningen över ärke

stiftets indulgentier och anniversarier: SD 3840, 3841).

Både annaler — utom den äldsta — och biskopskrönikor 
uppge, att ärkebiskop Johannes stupat vid Almarestäket (enligt 
Erikskrönikan: i Sigtuna) i strid mot hedningar. Johannes, som 
tydligen dragit ut till kamp mot de i Mälaren inträngande hed
ningarna, led sålunda martyrdöden. Men här föreligger en märk
lig omständighet, hittills icke beaktad. Om Sveriges andre ärke
biskop lidit martyrdöden, måste hans minne, åtminstone i hans 
eget stift hållits i helgd. Endast omkring 30 år före Johannes*  
död hade en annan uppsalabiskop, Henrik, lidit martyrdöden i 
Finland, där han blivit» ihjälslagen av en hedning. Henrik räk
nades också till ärkestiftets största namn, varom fester etc. till 
hans ära vittna. Däremot finnes icke det minsta spår av att ärke
stiftet ägnat sin andre ärkebiskop, Johannes, och hans tragiska 
död någon som helst uppmärksamhet. Sålunda äger han ingen 
åminnelse- eller festdag i Uppsalakalendariet.1 2 Detta gör det hela 
synnerligen misstänkt, och slutsatsen kan blott bli denna: ärke
biskop Johannes har aldrig lidit martyrdöden. Han har med 
andra ord aldrig stupat i strid med hedningar, utan hans död 
har skett under sådana omständigheter, att kyrkan funnit det 
fördelaktigast att förbigå densamma med tystnad. I belysning 
av vad ovan yttrats om möjligheten av att Johannes velat föra 
en gregoriansk kamppolitik, skulle man kunna tänka sig, att 
hans död stått i samband med en konflikt mellan kyrkan och 
regeringsmakten. Eller också har hans tragiska slut förorsakats 
av enskilda konfliktanledningar.

Hur kommer det sig då, att så väl den äldre som den yngre 
ärkebiskopskrönikan, som tydligen äro oberoende av varandra, 
bestämt uppge, att ärkebiskop Johannes dödats av hedningarna?
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Dessa biskopskrönikor måste dock äga ett starkt vitsord, då de 
utan tvivel bygga på vid ärkesätet gjorda uppteckningar.

Förklaringen synes mig ligga i divergensen mellan de olika 
tidsuppgifterna beträffande ärkebiskop Johannes' död: den 12 
augusti 1187 och den 14 juli 1188. Här föreligger tydligen en 
konfusion av tvenne olika personer, till namn och ämbetsställ- 
ningar så snarlika, att en förväxling blivit, möjlig. Båda böra 
hetat Johannes och varit biskopar i ärkestiftet. Vi böra också 
fästa oss vid annalernas och biskopskrönikomas uppgift, att Jo
hannes dödats av hedningar. Uttrycket är något egendomligt, 
då man snarast väntat att finna en mera konkret uppgift rö
rande Johannes*  banemän, såsom då Erikskrönikan uppgiver, att 
de varit kareler. Då jag nyss sökt påvisa, att ärkebiskop Johannes 
icke kan ha funnit sin död i strid med hedningar, och detsamma 
icke heller varit fallet med någon annan svensk ärkebiskop med 
samma namn, måste det gälla en annan biskop Johannes med 
verksamhet i ärkestiftet. Men därmed föras vi tillbaka till tider, 
som tangera Sveriges missionstid, och onekligen ge de historiska 
anteckningarnas upplysning om en biskop, »dödad av hedningars 
i Sverige, snarast en återklang av den svenska missionstidens för
hållanden.

1 SRS II: 1, s. 381.

Vi skulle sålunda kunna göra det antagandet, att en bis
kop Johannes ljutit döden i strid med hedningar den 14 juli 
1088, eventuellt i eller vid Sigtuna, som vid denna tid var biskops
säte eller åtminstone säte för en missionsbiskop och några år
tionden därefter fick Uppsala som efterträdare. Vid 1000-talets 
slut inträffade i Sverige en sista hednisk reaktion, bland vars 
offer även denna biskop Johannes kunde hava varit. Botvids- 
legenden omtalar en munk Erik, som blivit ihjälslagen av hed
ningar vid Flottsund nära Uppsala, och vilkens lik sedan fördes 
till Teige (Södertälje).1 Omöjligt är icke, att även detta kan 
hava skett just vid denna tid eller 1000-talets slut. Adam av 
Bremen nämner f. ö., att Adalbert, påvlig legat och ärkebiskop 
av Hamburg, på 1060-talet till Norden utsände en rad biskopar, 
av vilka en med namnet Johannes, som år 1071 tituleras biskop 
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av Birka, skickades till Sverige med >det Baltiska havets öar» 
som särskilt verksamhetsområde, varvid kanske speciellt även 
åsyftades öarna vid finska och estniska kusterna. Det är dock 
möjligt, att denne Johannes, om han över huvud verkat i Sverige, 
snart återvänt till sitt hemland.1 I varje fall finnes det intet som 
utesluter möjligheten av att en biskop Johannes kan hava verkat 
i Sigtuna- eller Uppsalatrakten på 1080-talet och där lidit mar
tyrdöden. Kalendariska eller historiska anteckningar kunna hava 
fört över minnet av denne biskop Johannes till biskopssätet i 
Gamla Uppsala. Senare tillkom anteckningen om ärkebiskop Jo
hannes*  död den 12 augusti 1187. I den mån själva handskrifts
materialet med tiden blivit skröpligt, ha anteckningarna givetvis 
fått ny materiell klädnad. Vid den excerpering, som sedermera 
på 1290-talet företogs vid ärkestiftet av där bevarade kalendariska 
och historiska anteckningar, har man då troligen fäst sig vid 
den som oegentlighet betraktade omständigheten, att en biskop 
Johannes angavs som dödad den 14 juli 1088, en ärkebiskop Jo
hannes åter den 12 augusti 1187. Man har antagligen ansett det 
hela som ett avskrivarefel och sammanarbetat uppgifterna till en, 
enligt vilken ärkebiskop Johannes dödades den 14 juli 1188.1 2 3 
Att man valde detta datum berodde möjligen därpå, att man 
hade respekt för anteckningens ordalag »dödad av hedningar», 
vilket betydelsefulla tillägg man ansåg borga för uppgiftens ve
derhäftighet. Om den politiska historien på 1180-talet hade man 
säkert på 1290-talet föga uppfattning. Möjligen kan man vid 
ärkestiftet uttryckt någon undran över att ärkebiskop Johannes, 
som blivit ihjälslagen av hedningar, d. v. s. lidit martyrdöden, 

1 Jfr Adam av Bremen, ed. Schmeidler, s. 223, not 10, och Schmeidler-
Steinberg, s. 203, not 1.

3 Även om i äldre uppteckningar den tidigare biskop Johannes upp- 
givits hava varit biskop av Sigtuna, kan även denna titulatur sedermera 
ansetts oegentlig. Ett snarliknande fall skulle kunna hämtas från annat 
håll. Sålunda uppger Botvidslegenden (SRS II: 1, s. 382), att Henrik, biskop 
av Uppsala, år 1129 invigt träkyrkan i Botkyrka. Emellertid uppge danska 
källor, att en Henrik, biskop av Sigtuna, år 1134 stupat i slaget vid Fotevik 
(se ovan s. 185). Säkerligen har Botvidslegenden, som vi äga blott i tämligen 
sen avfattning, här haft för ögonen en senare tids förhållanden.
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icke tidigare blivit begåvad med någon festdag? Man har dock 
tydligen böjt sig för faktum och ansett hans minne tillräckligt 
firat med den åminnelsedag över samtliga biskopar och ärkebis
kopar i ärkestiftet, vilken celebrerades den 12 juli?

Det skulle visserligen kunna tvistas om huruvida ärkebiskop 
Johannes i själva verket dött år 1187 eller år 1188. För det förra 
årtalet talar emellertid den omständigheten, att den äldsta svenska 
annalen har denna uppgift, troligen nedskriven redan vid 1200- 
talets mitt. Denna annalanteckning återgår troligen på äldre 
uppteckningar, oberoende av konfusionen i anteckningarna vid 
ärkestiftet, då den icke har ett ord om att ärkebiskop Johannes 
dödats och Sigtuna härjats av hedningar.

Efter denna undersökning torde enligt min mening årtalet 1187 
(resp. 1188) i Sigtuna stads historia — liksom i Stockholms stads 
förhistoria — böra anses som synnerligen osäkert, i den mån 
man härmed avser en katastrofal tilldragelse, kännetecknad av 
stadens förhärjande av hedningar (Erikskrönikan: kareler), i 
samband med vilka händelser även ärkebiskop Johannes skulle 
hava dödats av hedningar? Att man redan i 1290-talets Uppsala 
lätt omfattade den åsikten, att Sigtuna katastrofalt ödelagts år

1 Att den supponerade biskop Johannes, som skulle ha dött på 1080-talet, 
icke blivit ihågkommen med någon festdag är mindre förvånansvärt, då 
en fast kyrklig organisation och stiftsindelning först senare blev en verk
lighet.

8 » Commémora cio omnium episcoporum et archiepiscoporum vpsalensis 
ecclesie defunctorum», SD II: 2, s. xvn.

8 A. Schuck, som framhåller, att uppgiften om Stockholms grundläggning 
år 1187 är »i hög grad tvivelaktig», säger, att »nästan samma omdöme kan 
man fälla om Erikskrönikans framställning av anfallet mot Sigtuna». Emel
lertid anser han sig på grund av annalernas och biskopskrönikans notiser 
icke kunna betvivla, att Sigtuna förhärjats omkring år 1187 (A. Schûck, 
Studier, s. 392). — N.östman har i en uppsats, Årtalet 1187 i Stockholms 
historia (Samf. Sankt Eriks årsbok 1917, s. 135 ff.), dragit i tvivelsmål 
trovärdigheten av uppgiften om Sigtunas förstöring år 1187 (a. a., s. 142) 
utan att dock på denna punkt underkasta problemet en närmare källkri
tisk behandling. I sin undersökning av förekomsten av årtalet 1187 i Visby- 
franciskanemas annaler (jfr ovan s. 224, not 2) bygger östman på otill
räcklig källanalys, och hans framställning har också avvisats av forsk
ningen (jfr A. Schûck, Studier, s. 391).
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1188 (eller 1187), berodde säkerligen även därpå, att man ännu 
hade i traditionen bevarat ett dunkelt minne av Sigtunas forna 
storhetsglans, då det en tid var ett nordeuropeiskt, internationellt 
handelscentrum, medan man nu blott kunde konstatera, att sta
den förde en blygsam tillvaro, överflyglad av Mälarstäder som 
Västerås och Stockholm. Ja, Sigtunas tillbakagång var så kraftig, 
att staden med 1300-talets ingång hade att kämpa för sin tillvaro 
med en närbelägen lokal handelsplats på rama landsbygden, 
Folklandstingstad, som efter de tre uppländska folklandens sam
manslagning år 1296 till en enda lagsaga blev den gemensamma 
tingsplatsen. Striden slutade visserligen formellt med Sigtunas 
seger men synes ha uttömt den gamla handelsstadens sista krafter.

Erikskrönikans författare, som skrev sitt arbete efter år 1320 
och troligen omkring år 1330, i varje fall under en tid, då Sigtuna 
förde en förtvivlad kamp med Folklandstingstad — stadens sista 
kraftansträngning — skattar också åt katastrofteorien beträf
fande Sigtunaepisoden. Han säger nämligen om karelernas fram
fart i Sigtuna: »Ok brändo thz swa alt i röther / at then stadhin 
fik ey än böther» (EK vv. 482—483). För krönikeförfattaren, 
som ju icke kunde känna de djupare liggande orsakerna till Sig
tunas tillbakagång, där Sigtuna blott var en detalj i hela den 
nordeuropeiska handelsutvecklingen, låg det nära till hands att 
som förklaring tillgripa en katastrof enligt ett folkpsykologiskt 
betraktelsesätt, som med förkärlek dröjer vid de yttre, mera 
dramatiska momenten i ett händelseförlopp. Erikskrönikans 
författare, vilken levde i en tid, då så många frågor avgjordes 
med svärdet, och själv tycks ha älskat stridens äventyr, ansåg 
tydligtvis den krigiska konflikten som den enda nödvändiga för
klaringen till en stads undergång (Sigtuna) eller grundläggning 
(Stockholm). Man får dessutom ej förbise den poetiska schablon, 
till vilken krönikeförfattaren ofta förfaller. Karaktäristisk är här 
hans skildring av hertigarnas angrepp på Lödöse år 1304: »Sidhan 
brändo the lödesa alt i röter / swa at summe men fingo tess 
aldre böter» (EK w. 2270—2271).1

1 Jfr även EK v. 3268: »thz breiide han tha alt i röther» och v. 3396: 
»han brenner wikena alla i röther» (efter R. Pipping, Kommentar till Eriks- 
krönikan, s. 260).
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Erikskrönikans framställning av Sigtunaolyckan skulle alltså 
kunna lämnas åt sitt vände. En detalj i skildringen är dock som 
ovan nämnts av ett visst intresse, nämligen krönikeförfattarens 
anförande av kareler som förövare av olyckan. Det är rätt san
nolikt, att det aktuella läget på krönikeförfattarens tid varit av
görande för hans bestämmande av våldsverkarnas nationalitet. 
Emellertid förefinnes ju alltid en möjlighet, att i någon författa
rens källa — kanske en muntlig traditionskälla? — karelemas 
namn på ett alldeles särskilt sätt kombinerats med Sigtuna. I 
Erikskrönikans berättelse om Jon jarl, vilken i nio år legat ute 
och krigat med ryssar och ingrer, angivas män från båda dessa 
folk som förövare av hämndtåget emot jarlen, trots att ortnamnet 
Estaskär skvallrar om tillvaron av lokala traditioner om ester i 
dessa trakter. Säkerligen har uppgiften i Erikskrönikans källa 
om jarlens strider mot ryssar och ingrer kommit krönikans fram
ställning att på ett bestämt sätt sammanhålla dessa folknamn 
med jarlens person, trots det föga sannolika i att vid denna tid 
ryssar och ingrer skulle hava härjat i Mälaren. På samma sätt 
skulle det naturligtvis alltid kunna tänka sig, att i någon tradi
tionskälla namnen Sigtuna och kareler på ett bestämt sätt kom
binerats. Men skulle i fråga om det förra namnet nödvändigtvis 
blott det i Mälardalen belägna Sigtuna vara tänkbart? En annan 
möjlighet kunde kanske också givas.

Vid mynningen av Kemi älv finnes inom finskspråkigt område 
ett svenskt ortnamn Sihtuna, vilken ort man uppfattat som ett av 
Mälarstaden Sigtuna grundat handelsfaktori. Som E. Hjäme 
påpekat, gick här en handelsväg upp till Lappmarken och Vita 
havet, och längre upp vid denna led hava märkliga fynd gjorts 
av nordiska fornsaker från vikingatiden samt av permiska 
(uralska) och t. o. m. orientaliska smycken, varjämte vid Kuusa- 
mojärvi en stor silverskatt påträffats med över 300 tyska och 
några engelska, danska och arabiska mynt.1 Ja, man identifierar 
t. o. m. ett av den arabiske geografen Idrisi vid 1100-talets mitt i 
ett berömt geografiskt verk omnämnt Siqtun med detta Sihtuna, 
då han omedelbart efter nämner Qîmia, vilket uppfattats som

1 Se A. Bugge, En Björkö i Sydrusland, i: Namn och Bygd 1918, s. 85.
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Kemi.1 En ännu omkring år 1830 levande tradition hade att för
tälja om strider mellan den gamla vid Kemi älv bosatta befolk
ningen och ett fjärran från kommande folkslag.1 2 * Andra lokala 
handelsplatser ha funnits här vid Bottenviken, av vilka Björkö 
vid Torneå kanske är mest bekant och där ännu på 1500-talet en 
livlig trafik ägde rum av handelsmän från Norge, Sverige, Fin
land och Ryssland.8 Det ovannämnda Sihtuna ligger i en lands
ända, där tidigt ryska (novgorodska) och svenska intressen starkt 
bröto sig. Tolkningen av gränsbestämmelserna i den märkliga 
Nöteborgsfreden år 1323 har varit föremål för mycken menings
skiljaktighet, varvid huvudfrågan varit, om gränsen i norr ut
mynnade i Bottniska viken eller i Norra Ishavet. Som N. Ahnlund 
påpekar, torde det icke längre kunna betvivlas, att den förra, av 
finländsk historieskrivning allmänt omfattade meningen, måste 
anses vara den riktiga.4 5 Sannolikt har en gammal gränsled mel
lan ryskt och svenskt område i norr gått från Bottenhavet utmed 
Pyhäjoki älv (mellan nuvarande Brahestad och Gamla Karleby) 
och vidare i sydöstlig riktning. Tydligen har Pyhäjoki en gång 
utgjort gränsen mellan tavasternas och karelemas utmarker vid 
Bottenhavet.8 »Området ovan Pyhäjoki var», påpekar dock 
Ahnlund, »icke något ryskt land i egentlig bemärkelse, utan sna
rare en gammal karelsk intressesfär, som omsider underställts 
Novgorods mer eller mindre verksamma hägn».6 Det folkslag, 
varmed de främmande köpmännen kommo mest i beröring, var 
de vida kringströvande karelerna? De kommo dock icke alltid 
som fredliga handelsmän. »De stora flodstråken, vilkas kom
munikationssystem in i alla enskildheter var känt för de under 
rysk spira kvarstannande karelerna, tjänade icke blott regel
bundna kommersiella expeditioner; de lämpade sig även för 

1 Se här dock R. Ekblom, Idrîsî und die Ortsnamen der Ostseeländer, 
i: Namn och Bygd 1931, ss. 15 o. 47—48 (om Kemi se Ekblom, a. a., s. 51). 
Emellertid synes mig en sammanslagning hos Idrîsî av det uppländska och det 
bottniska Sigtuna ej utesluten med tanke pä den novgorodsk-karelska päls- 
handeln, för vilken säkerligen de arabiska berättarna hyste ett stort intresse.

2 Se A. Bugge, En Björkö i Sydrusland, s. 85.
8 A. Schück, Studier, ss. 75—76.
4 N. Ahnlund, Bygde sten, i: Oljoberget och Ladugårdsgärde, s. 96.
5 Ibid., ss. 97—98. 6 Ibid., s. 101.
7 Om ryssarnas handel se Ahnlund, a. a., s. 101 ff.
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plötsliga krigiska överfall».1 Ännu år 1490 klagades det i Nord- 
österbotten bittert över att ryssarna i en följd av år farit fram 
rövande och brännande?

1 Ahnlund, a. a., s. 103. 2 »Thz gledde karela ok rytza land> (EK v. 487).
3 Jfr omnämnandet hos geografen Idrïsï, om avseende får fästas vid nyss

nämnda tolkningsförslag.
4 Jfr ovan s. 217 ff.

Ett plötsligt karelskt överfall år 1187 på nyssnämnda handels
plats Sihtuna vid Bottniska viken synes mig förklarligare än ett 
dylikt överfall på det långt bortom havet, djupt in i Mälardalen 
liggande Sigtuna. De karelska farkosterna voro dessutom av 
tämligen blygsamma dimensioner, avsedda att från det inre lan
det dragas eller bäras över näsen mellan vattnen ned till kusten, 
något som redan Olaus Magnus bemärkt (Historia de gentibus 
septentrionalibus, 20:eboken). Då, såsom ovan framhållits,Eriks- 
krönikan ensam mot annalernas och biskopskrönikans uppgifter 
bestämt anger karelerna som gärningsmännen i Sigtunakatastro- 
fen, vilken krönikan låter ske, om icke på Novgorods tillskyndan, 
så likväl med dess goda minne1 2 * 4, torde icke utan vidare böra för
nekas, att krönikans författare kunnat äga tillgång till en tradi
tionskälla, vars karaktär nu är för oss helt obekant. Men denna 
källa synes mig utan tvivel ha åsyftat detta bottniska Sigtuna.

Ett förhärjande av denna plats synes mig också mycket na
turligare kunna förklaras med det följande årets händelser. Situa
tionen skulle då bli denna:

År 1187 skedde ett plötsligt överfall av kareler på den gamla 
handelsplatsen Sigtuna vid Bottniska viken, dit sedan gammalt 
handelsmän från alla håll och kanter brukade infinna sig, däri
bland kanske på senare tid, i gotlänningarnas följe, även tyskar. 
Platsen, som dittills varit blomstrande, möjligen den förnämsta i 
hela Nordösterbotten8, förvandlades genom den karelska härj
ningen till en ruinhög och återvann sedan icke sin forna glans. 
Nästa år, 1188, utkrävdes repressalier mot karelska handelsmän, 
som infunnit sig i Korois och Åbo, varjämte på Gotland vidtogos 
restriktiva åtgärder mot Novgorodfarare, hemmahörande i Nov
gorod? Så synes man mig böra tolka uppgifterna rörande 1188 
års händelser sådana de refereras i den Novgorodska krönikan.
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Som förut nämnts, skulle man ytterligare kunna tyda krönikans 
uppgifter så, att tyskarna utövat repressalierna på de nämnda 
finska platserna, medan svenskarna ingripit på Gotland.1 Jag 
har dock samtidigt anfört, att krönikans nationalitetsbeteckningar 
kunna vara något svävande i fråga om uttrycken »tyskar» och 
»svenskar» (varjager). Emellertid är det icke uteslutet, att bakom 
novgorodskrönikans ord ligger en bestämd distinktion.

Det karelska illdådet mot det bottniska Sigtuna år 1187 kan 
hava framkallat en så upprörd stämning, att de främmande köp
männen det nästkommande året undveko handelsplatserna vid 
Bottenviken och i stället koncentrerade årets köpslagan till den 
gamla handelsplatsen Korois med dess nyare annex Åbo i syd
västra Finland, vilka lågo under svenskt skydd och på svenskt 
område. Omöjligt är då icke att jämte svenskar enskilda tyskar 
kunnat deltaga på dessa platser i repressalierna mot enskilda 
karelska handelsmän, som infunnit sig2, därmed görande sig 
handgripligen betalda för vad deras landsmän eller de själva 
kunnat förlora vid katastrofen året förut. Däremot torde ett 
samlat tyskt uppträdande på Gotland gent emot Novgorod hava 
inneburit ett betänkligt steg med allvarliga risker för den tyska 
storhandeln på Novgorod. Ingripande av en tysk statsmakt i 
Östersjön och i denna konflikt var ju uteslutet. Att Novgorods 
onåd dock även drabbade tyskarna på Gotland, varom 1189 års. 
utkast till ett handelsfördrag vittnar, visar blott, att man i Nov
gorod, säkerligen med en viss rätt, ansåg svenskar och tyskar 
hava handlat i samförstånd i fråga om uppträdandet år 1188 
mot Novgorod och dess undersåtar.

I varje fall torde skådeplatsen för sistnämnda års nu berörda: 
händelser, efter vad jag här sökt utreda, böra förläggas till trak
ter bortom det svenska moderlandet och Mälardalen, och säker
ligen har man också att bakom Erikskrönikans, annalernas och 
biskopskrönikornas uppgifter om härjningar vid samma tid av 
kareler eller hedniska folk i Mälardalen se en missuppfattad tra
ditionskälla, som i själva verket åsyftat tilldragelser i svenska, 
områden eller svensk intressesfär öster om Bottniska viken.

1 Se ovan s. 220 och noten.
2 Om den tyska handeln i Åbotrakten se ovan s. 219.



Bilaga 1.

Stockholm den 14 augusti 1288.

Konung Magnus Ladulås’ brev rörande byte av hans gård Grindberg 
(>Grimbyærghæ>) m. m. mot herr Anund Haraldsson tillhörig jord i 
»Vældænes», Rörstrand (»Rorixstrand»), Lundby och Valmundsö enligt 
vidimation den 1 juli 1360 av franciskanpriorn, fogden, borgmästarna 
och rådmännen i Arboga. Originalet i Arnemagnæanska samlingen i 
Köpenhamns universitetsbibliotek. Förut otryckt.

Vniuersis presentes lifteras visuris vei audituris fräter iohan- 
nes ordinis fratrum minorum gardianus arbugensis, Laurencins 
ingiuastason prefectus ceterique proconsules et consules arbu- 
genses in domino salutem sempitemam. Recognoscimus per pre
sentes atque in publicam omnium deducimus nocionem nos anno 
domini moccoc sexagesimo prima die mensis Julij vidisse ac dili
genter pçrspexisse lifteras incHti principis domini Magni dei gra
cia olim swecorum gotorumque regis illustris non rasas, non 
abolitas, non cancellatas in aliqua sui parte viciatas sub veris 
ipsius aliorumque Reuerendorum patrum Episcoporum necnon 
nobilium dominorum militum licet propter vetustatem aliquan- 
tulum corruptis sigillis tenorem qui sequitur de verbo ad verbum 
expresse continentes.

Magnus dei gracia Sweorum gotorumque Rex omnibus pre
sentes lifteras inspecturis salutem ac omne bonum. Ne quod 
racionabiliter actum est, propter hominum labilem memoriam 
siue exquisitam maliciam peruersorum ad contencionem deueniat 
vel in dubium reuocetur presenti scripto recognoscimus et tam 
ad futurorum quam ad presencium certitudinem et noticiam 
deuenire volumus quod curiam Grimbyærghæ cum molendinis 
et ceteris eiusdem pertinencijs infra sepes et extra cum insula 
eciam thraaso que curie vikhusum adiacere consuerat domino 
anundo haralzson et eius heredibus titulo permutacionis relinqui-
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mus et cum omni iure et dominio possidendam perpetuo vendi- 
camus. Recipientes ab ipso in vældænes duas marchas terre 
dimidia ora minus et tribus denarijs. Item in rorixstrand qua- 
tuordecim solidos terre cum duobus denariis et dimidio Item in 
lunby vndeciim solidos terre cum dimidio et vno denario Item in 
valmunzo duos solidos terre cum quinque denariis Quorum sum
ma est tres marche terre et duo solidj cum quiinque denariis que 
nobis et nosiris heredibus iure perpetuo pertinebunt. ne igitur 
hec permutacio tam iuste et legaliter facta impugnetur faciliter vel 
vt supradicium est conatu malignantis alicuius infringatur. pre- 
sentibus liiieris sigillum nostrum vna cum sigillis reuerendorum 
dominorum videlicet dilectissimi fraûris nostri benedicti episcopi 
lincopensis ducis finlandie. a. episcopi strengenensis, C. episcopi 
vexionensis. benedicti legiferi. Magni Jonson, karuli gôstafson. 
kanuti erexson. Suantepolchi kanuti legiferi, vlphonis hulmgers- 
son, haquini marscalki nostri, laurencii bobyærg, nicholai sigh- 
ridisson. Vemeri brunkke duximus apponenda. datum Stoc- 
hohnis. Anno domini mococlxxviijo. In vigilia assumpcionis beate 
virginis.

In quorum testimonium et euidenciam pleniorem Sigillum 
meum. fratris Johannis vna cum sigillé ciuitatis arbugensis 
presentibus est appensum. datum arbugis Anno, ac Die superius 
prenotatis.



Bilaga 2.

Stockholm den 7 februari 1291.

Salubrev av Tideman Fris, borgare i Stockholm, rörande försäljning 
till S. Klara kloster vid Stockholm av jord m. m. i Frösunda, som han 
förvärvat av herr Johannes Ingevaldsson i Bromsten. Efter det nu för
lorade originalet1 gjord avskrift i Westinska samlingen i Uppsala uni
versitetsbibliotek, handsskrifts volymen W. 1038, utgörande Stockholms 
stads politikollegii brevbok nr 1 (avskrifter och originalhandlingar för 
tiden 1430—1710). Avskriften av nämnda brev daterar sig tydligen 
från 1600-talet. Förut otryckt.

1 I behåll tydligen ännu i 1700-talets början — se Jb I, ss. 440—441.
3 Dum dictatem felskrivning för dimedietatenrt

31 G. Bolin

Omnibus presentes literas inspecturis vel audituris Tijdhi- 
mannus cognomento Fris villanus stocholmensis salutem in do
mino sempiternam. Humani generis actiones perpétua memoria 
indigentes plerumque ab hominum notitia cicius dilabuntur quod 
viuorum literarum testimonijs non firmantur. Nouerint igitur 
tenore presentium, tam futuri quam moderni, me Anno Domini 
M:CC:Nonagesimo circa aduentum Domini habuisse viginti so
lidos terræ in Frösund et partem stagni adiacentis dictæ terræ 
attinentem et dum dictatem2 piscarie ibidem sub ponte que vulgo 
dicitur Wärka de Domino Johanne Ingiwalsson de brumastenj, 
firmo et pleno iure perpetuo possidenda, pro solutione debiti quod 
michi quandocumque(?) idem dominus Johannes solvere tene- 
batur in presentia et cum testimonio prouidorum virorum Sub- 
scriptorum, videlicet domini philippi de Rumby, soceri dictj, 
domini Johannis Botonis albi exactoris, Siguardi iudicis de 
Withæby, Requidi iudicis de Röristrandh, Botholphi de Hutastum, 
Ærnis de vtarstum, Botonis de Karlaby; Gyme de Methalby, gelli 
gubernatoris et aliorum plurium, usque ad numerum XXIIII per
sonarum qui vulgo dicuntur fastar quos consuetudo ab antiquo et
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leges terræ super tradictione1 et venditione hujus modi re- 
quirebant, reliquom vero terrain meam ibidem jn Frösund emj 
de domino Nicholao filio Marei plebano, in Hamarby, iure pre- 
dicto et sub forma prenotata.1 2 * Volo nihilominus ulterius constare 
universis, me XVI. literas8 januarii eiusdem anni totam sepe 
dictam terram meam in Frösund cum omnibus suis attinentijs, 
domibus, aruis, agris, pratis syluis venafionibus, aquis et piscarijs, 
et piscationibus predictis, uendidisse monasterio sororum apud 
Stochoim, ordinis Sancte Claræ, pro centum marchis denariorum 
quos recepi, et a me et meis heredibus plenum ius propietatis4 5 et 
possessionis in ipsum monasterium, eo tempore tronstulisse 
presentibus providis viris et honestis villanis Stocholmen- 
sibus. videlicet arturo Johanne pascadach6, Lamberto mulæ, Thi- 
dimanno de essia, Henza Aspösund, et Haquino procuratore mona
stery memorati. In testimoniam® ergo7 pleniorem euidentiam 
premissorum, sigilla domini Rödh castellani et ciuitatis Stochol- 
mensis, nec non et Sigillum meum proprium presentibus sunt 
appensa. Datum et actum Stochoim Anno Domini M: CC: Nona 
gesimo primo. Septimo Idus Februarij.

1 Tradictione felskrivning för traductionel
2 Prenotata felskrivning för prenominataï
8 Literas felskrivning för kalendas?
< Propietatis felskrivning för proprietatis.
5 Jfr SRS I: 1, s. 71: »Johannes dictus Paschædach».
6 Testimoniam felskrivning för testimonium.
7 Ergo felskrivning för atque?



Bilaga 3.

Stockholm den 8 september 1296.

Anteckning rörande ett av herr Birger Persson gjort utbyte av Finsta 
till herr Rörik Mattsson i Sollentuna mot dennes gård Skällnora. Ori
ginalet i Svenska riksarkivet. Tryckt i Svenskt diplomatarium, II:a 
bandet, under nr 1744. Här avtryckt efter denna publikation.

Anno domini. M°. CC°. Nonagesimo Vio. facta est commutacio 
prediorum inter dominum Byrgherum pætærson et dominum ro- 
ricum de solandæthunum. Filium mathie. Jn die natiuitatis 
beate virginis marie in domo fratrum in stokholm sub summa 
missa. Jta quod dominus byrgherus dimisit domino rorico suam 
mansionem ffinstaö dictam cum molendina pro curia quam dic
tas dominus, ro. possedit in skelldonor cum suis molendinis quam 
sibi dimisit secundum leges patrie attestantibus viris discretis et 
fide dignis fastæ dictis eciam et adhibitis. silicet hiis. dominis. 
Thyrgillo knutson marskalcho. abemo sixstenson. yop moÖorson. 
karulo thyzkæ. de armigeris. aderant. kanutus swantpolkhson 
Sighmundus Eringislæson. Johannes Thur. Germundus filius 
legiferi. Hericus de husaby. andreas de logho. Jngimarus famu
lus domini aberni. Jtem de bondonibus Johannes gasæbogh1 cum 
filio suo Johanne. Morkarus de alsno. Jtem de mercatoribus. 
Tythimannus essæ. et skulo. Jtem bondones Johannes vlfson. 
nicolaus gubernator. Jngimundus de arnunge. Symon hakk. Jngi-

1 Om denne se R. Pipping, Strödda anteckningar till de fornsvenska 
lagarna (i: Acta academiae Aboensis, Humaniora VII, Abo 1931), s. 25 f. 
I anslutning till Söderwall tolkar Pipping gasabogh såsom ’gåsbog, ss. 
tillnamn’. Namnet vore då att räkna till de skämtsamma tillnamn, som 
ofta förekomma under medeltiden. Pipping påpekar också, att lohannes 
Gasabogh förekommer bland dem, som i Upplandslagens confirmatio upp
räknas som lagkommissionens medlemmar för Attundaland.
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mundus de sælnom. Grymbr de liôærnom. Olawus longus. Jo
hannes cristinæson. Annundus de næsby. et Olawus piscator. 
Hiis eciam peractis affuerunt filii eiusdem domini rorici silicet 
Johannes et ingiwaldus annuerunt huic pacto et firmum duxerunt 
in domo fratrum pariter et in ecclesia villanorum in stokholm 
ita tarnen quod domus et mobilia in vtrisque curiis. pari modo 
apprecientur vt soluere dinoscuntur. et cuius res vei domus de 
teriora probantur ille alteri satisfaciat pro dictis domibus sev 
rebus quibuscumque sicut viri inter eos diusi fuerint seu ordi- 
nauerint fide digni.1

1 Utgivaren av Svenskt diplomatarium tillfogar här: »Skriften öfvergär på 
andra sidan af pergamentsbladet och synes aldrig varit med undersatta sigill 
bekräftad. Med nyare hand'. Sjællanora et finstad permutacio PV°».



Rättelser.

3, not 5, står >1346», läs »1436>.
10, not 1, står >MCLXXXVIII> och »liulii», läs >MCLXXXVni»> och 

>Iulii».
15, not 3, står »F. h. 10, 1», läs >F. h. 10».
26, rad 8 nedifrån, står »Tewtonica», läs »Tevtonica».
34, not 2, står »R.R. Ferlin» och >1—3», läs »P.R. Ferlin» och »1—2».
35, rad 13 nedifrån, står »T. C. Rudbeck», läs »T. G. Rudbeck».
72, not 4, står »Olof», läs »Olaf».
100, not 3, står »Kopparbergs», läs »Kopparbergets».
120, not 1, står »Burggrafamt» och »Gerichtbarkeit», läs »Burggrafen*  

amt» och »Gerichtsbarkeit».
141, not 4, står »deldaterade», läs »feldaterade».
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sid. 31 — J. Elers, sid. 32 — E. M. Fant, sid. 34 — A. Fryxell, sid. 
35 — E. G. Geijer, sid. 36 — A. M. Striimholm, sid. 36 — C. T. 
Odhner, sid. 38 — O. Montelius, sid. 40 — H. Hildebrand, sid. 41 
— K. Hildebrand, sid. 42 — S. Ambrosiani, sid. 43 — O. Janse, sid. 
44 — N. östman, sid. 44 — L. M. Båäth, sid. 45 — R. Josephson, 
sid. 45 — Gunnar Bolin, sid. 46 — H. Rosman, sid. 47 — B. Nerman, 
sid. 48 — Sven Tunberg, sid. 48 — A. Schûck, sid. 49 — N. Ahnlund, 
sid. 49 — M. Olsson, sid. 50 — E. Granlund, sid. 51.

KAP. II. Namnet Stockholm, sid. 52.
Den geografiska miljön, sid. 52 — Den arkeologiska miljön, sid. 54 
— Ortnamn av typen stäk, sid. 59 — Ortnamn av typen Pål- 
sund, sid. 65 — Ortnamn av typen Stavsund, sid. 67 — Namnen 
Stocksund och Stockholm, sid. 70 — Snorre Sturlasson och 
»Stocksund», sid. 75 — Styrmer Frodes Olofssaga, sid. 81 — Den 
s. k. Legendariska Olofssagan, sid. 82 — Ortnamnet Stockholm i 
Styrmers Olofssaga, sid. 84 — Ortnamnet Stockholm i Historia Nor- 
vegiae, sid. 85 — Ortnamnet Stocksund i Sggubrot, sid. 88 — Be
tydelsen av namnen Stockholm och Stocksund, sid. 89 — ’Ösminni’ 
i Styrmers Olofssaga, sid. 97.
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KAP. III. Birka och Sigtuna, sid. 103.
Mälardalen omkr. är 800, sid. 104 — Birkaproblemet, sid. 113 — 
Rimbert om Birka, sid. 118 — Sammanfattning: 1. Birka på Rim> 
berts tid, sid. 131 — 2. Birka under 900-talet, sid. 131 — Sigtuna, 
sid. 132 — Sigtunas uppkomst, sid. 133 — Sigtuna som biskopssäte, 
«id. 137 — Upplandsstiftets godsinnehav, sid. 141 — Sigtunakyr- 
korna och Sigtunamissionen, sid. 146 — Sigtuna som hednisk han
delsplats, sid. 150 — Olof Skottkonungs grundläggning av Sigtuna, 
sid. 152 — Sigtuna som stadstyp, sid. 154.

KAP. IV. Sigtunas tillbakagång samt Mälardalens politiska och kommersiella 
betydelse intill HOO-talets slut, sid. 158.

Sigtunas tillbakagång som kyrkligt centrum, sid. 159 — Sigtunas 
tillbakagång som kommersiellt centrum, sid. 160 — 1. Den frisiska 
handeln, sid. 160 — 2. Förbindelserna med Novgorod, sid. 162 — 
3. Den gotländska handeln, sid. 170 — »Gotländska kusten», sid. 173 
— Sigtuna och Novgorod, sid. 177 — »Gotländska kusten» och Nov
gorod, sid. 178 — Henrik Lejonet och gotlänningarna, sid. 181 — 
Sammanfattning av orsakerna till Sigtunas nedgång, sid. 183 — Svea
väldets yttre och inre politik under 1100-talet, sid. 184 — Sverker 
d. ä:s regeringstillträde, sid. 185 — Kyrkliga och provinsiella mot
sättningar, sid. 186 — Johan Sverkersson och »Jon jarl», sid. 191 
— Erik Jedvardsson, sid. 197 — Eriks korståg till Finland, sid. 200 
— Kaland, sid. 201 — Ulf dux Galla, sid. 203 — Kumotrakten, sid. 
204 — Karl Sverkersson, sid. 205 — Knut Eriksson, sid. 206 — Knut 
Erikssons traktat med Henrik Lejonet, sid. 208 — Uppkomsten av 
svensk bergshantering, sid. 209 — Knut Erikssons utrikespolitik, 
sid. 214 — Sverige och de östbaltiska folken, sid. 216 — Härjnings
tåget mot Sigtuna år 1187, sid. 220 — Förefanns under Knut Eriks
sons tid en befästningsanläggning vid Mälarinloppet?, sid. 226.

KAP. V. Det stockholmska stadssamhällets grundläggning, sid. 231.
Sveriges politiska läge under 1200-talets förra hälft, sid. 232 — De 
tyska stadsgrundläggningama i Östersjöområdet, sid. 233 — Sveri
ges ställning till grannländerna omkring år 1250, sid. 236 — Birger 
Jarls traktat med Lybeck år 1250, sid. 239 — Birger Jarls politik 
omkr. år 1250, sid. 242 — Birger Jarls tåg till Finland, sid. 246 — 
Tidpunkten för staden Stockholms grundläggning, sid. 249 — Anled
ningen till staden Stockholms grundläggning, sid. 254 — De ad
ministrativa gränsförhållandena i Stockholmstrakten vid stadssam
hällets uppkomst, sid. 262 — Stockholm och Roden, sid. 282 — Stock
holms bjärköarätt, sid. 294 — Den stockholmska bjärköarättens ål
der, sid. 306 — Stockholms bjärköarätt och rodarätten, sid. 319 — 
Ägokaraktären av markområdet för det nygrundade stadssamhället, 
sid. 324 — Grundläggningsförfarandet och stadsförfattningen, sid. 333.
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EXKURS I. Sigtunakyrkorna och Sigtunamissionen, sid. 361.

EXKURS II. Sigtuna och friserna, sid. 376.
Frisiska handelsplatser. 1. Dorestads nedgång, sid. 377 — 2. övriga 
frisiska handelsplatser, sid. 378 — 3. Tiel som främsta frisiska han- 
delscentrum omkr. år 1060, sid. 379 — Ortnamnet Til vid Sigtuna 
och frisernas handelsfaktorier, sid. 382 — Det frisiska gillet i Sig
tuna, sid. 385.

EXKURS III. Henrik Lejonet och gotlänningarna, sid. 390.
Hertig Henriks privilegiebrev och Mariakyrkan, sid. 391 — Maria- 
kyrkans dubbelförsamling, sid. 395 — Mariakyrkan, westfalerna och 
Novgorod, sid. 397 — Lybecks sjöfartsteknik, sid. 403 — De- got
ländska Novgorodfarama, sid. 409 — Uppkomsten av Visby stads
samhälle, sid. 416.

EXKURS IV. Bestämmelsen om »purgacio ferri candidi» i konung Knut 
Erikssons traktat med hertig Henrik Lejonet, sid. 426.

EXKURS V. Har en nederländsk kolonisation ägt rum i Västmanland^, 
sid. 430.

EXKURS VI. överfallet pä Sigtuna år 1187, sid. 461.

Bilaga 1, sid. 479.
Bilaga 2, sid. 481.
Bilaga 3, sid. 483.
Rättelser, sid. 485.






