
, I 

KONGL. VITTERHETS HISTORIE 1 

OCH 

ANTIQVI'rETS AKADE}lIENS 

M Å N A D S B L .A D. 

ANDRA BANDET 

ÅRGÅNGAllNllJ 

1875-1877. 

t:l'i'OCE:Hot:M 

"' "'"""'" ''"""' (K. V1T'.i=ER"B1 
1815-1818 . lHIST. o. ANTIQ.V. 

. AKADEMIEN 
' . . - ----- - ---~ --



432 

o) En smal mejsel af flinta med rät egg; kullrigt 
tvåsidig, utari. smalsidor. Endast vid eggen slipad. 
Möjligen bildad af det afslagna skaftet till en dolk eller 
spjutspets. Längd 7.8 cm.; bredd 2.2 cm. 

p) En liten skrapa af flinta. Längd 2.s cm.; bredd 
2.4 cm. 

q) Femton skärfvor af flinta; några af dem synas 
hafva varit använda som _skrapor. 

r) Fem smärre brynen af skiffer. Ett af dem är 6.2 
cm. långt, fyrkantigt, med afskurna kanter och tre hål 
såsom å M. 4; det andra är dylikt, men större (8.2 crn. 
långt), samt med hål blott från ena sidan och uppifrån; 
två hafva endast hål genom bredsidorna; den femte 
saknar hål. 

s) Fyra benprylar. En af dem är afbildad fig. 25 
å sid. 26 i 1:a delen af Sveriges historia; 13.2cm. lång. 
Den andra är dylik, men mindre; de två återstående 
äro upptill afbrutna. De två förstnämnda äro af får-ben. 

t) En ben-nål med genomborradt hufvud, lik M. 81; 
afbruten. 

u) En· trind ben-nål med stort, nu skadadt, öga 
upptill; något böjd mot spetsen. Längd 8.5 cm. 

v) En bernstensperla, eller rättare hälften af en 
större per la, närmast lik fig. 7 5 i Sveriges f omtid, texten 
sid. 91; den har sedan blifvit försedd med ett nytt, 
genom bredsidorna, nära ena kanten gående hål. 

w) Ett stycke af en annan bernstensperla. 
x) Fem lerkärl af grof tjock massa, illa brända, 

närmast lika M. 93; ett par af dem hafva liksom nämda 
fig. ränder af intryckta, snedt gående punkter. Två af 
kärlen voro sönderfallna; de tre återstående äro 15.r,
ll cm. höga. 

y) Den yttersta, afbrutna udden af en spjutspets af 
b1·ons; nu 2.8 cm. lång. 

433 

z) Två små, mycket enkla perlor af brons, hvar
dera bildad af en smal, endast 3 millimeter bred, tunn 
ten, hopböjd till en liten oregelbunden öppen ring, nu 
något tilltryckt. 

Oscar Montelius. 

Hvar låg Ansgarii Birka? 

I nr 2 af Månadsbladet förekom en liten notis om 
Björkö-fynden, på grund af hvilka den urgamla åsigten 
att med Birka bör förstås Björkö i Mälaren framställ
des såsom den antagligaste. Samtidigt uttalade dr Mon
telius enahanda åsigt. Häraf framkallades i en af Stock
holms dagliga tidningar en uppsats, i hvilken framhölls 
såsom mera beaktansvärd den under detta århundrade 
tillkomna teorin, att Birlrn vore att söka . i Kalmartrak
ten, på Birkenäs. Såväl dr Montelius som jag fram
ställde i samma tidning några anmärkningar mot denna 
äsigt, hvilken saknar alla giltiga bevis. 

Sedan dess hafva, ju mera dr Stolpes undersölrnin
gar å Björkön fortskridit, den allmänna meningen, i 
synnerhet hos fackmännen, stadgat sig for åsigten att 
Birka legat å denna Mälarens ö. Under tiden har dock 
en gång ett försök blifvit. gjordt att förlägga Birka till 
Visby och nu till sist att söka dess läge inom Björke
kinds härad vid den nuvarande staden Söderköping. 
Denna mening har blifvit uttalad af kyrkoherden Wicde 
i en afhandling, som bär titeln Nytt svar på den ganila 
frågan: livm· låg Ansgm·ii Birlca? 

Herr Wiede har sedan många år tillbaka gjort sig 
berömligt känd såsom flitig forskare i de bi~toriska ve
tenskaperna, och med ett ganska stort intresse vi:i,nder 
man sig derföre t.ill hans bok, i hopp att få en ny ut-
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redning af den gamla frågan. Med sviken förhoppning 
lägger man dock boken ifrån sig: de gamla välkända 
uppgifterna hafva blifvit grupperade kring en ny medel
punkt, men det är också allt. Hufvudfrågan har icke 
genom denna undersökning vunnit något. Hela arb!')tet 
bl1r prägeln af en förgången tids forskningssätt. Vår 
tid kräfver en uttömmande, en mångsidig granskning af 
det ämne, man upptager till behandlande; den vill ej 
gerna godkänna den underlåtenhet, att ni\.rmare pröfva 
skälen för andras åsrgter, som hr Wiede omtalar med 
följande ord: »sjelf har jag med afsigt afhållit mig från 
att närmare inhemta innehållet af de tvistande författar
nes skrifter, för att icke vid eget omdömes afgifvande 
förvillas af förut fattade omdömen och meningar». Ge
nom ntt göra sig till godo den nyare forskningens fruk
ter hade hr Wiede undgått att i en del detaljer åter upp
r epa meningar, som längesedan visat sig vara ohållbara. 

De hittills uttalade meningarna uppräknas af br 
Wicde på följande sätt: 

Björlrntad, i Vestmanland, 
Sigtwia och Signilsberg, 
Bjö1·!cön (Messenius), 
Stockholm (Göt.lin), 
Linköping (Dalin), 
Birlcenäs, i Kalmar H1n (Sylvander), 
Borgholm (Vellejus) och 
Vi8by (Hylten-Cavallius). 

Med nnledning af denna lista torde böra anmärkas, att 
Björkö-teorien icke är uppfunnen af Messenius; i början 
af 1500-talet, ja redan under medeltiden tog man i 
Sverige allmänt för gifvet att Birka och Björkö var 
detsamma. Birkenäs-teoriens upphofsrnan är icke Syl
vande., utan publicerades denna teori allra först af 
Abraham Ahlqvist, som hade godkänt en gissning 
af ,J. H. Wallman, hvilken således ~ir t.eorins npphofs-

) 
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man, ehuru han efter ett besök på Birkenäs och efter en 
ni:i,rmare granskning af källskrifterna sjelf förkastade den . 
För ett par år sedan framställdes Visby-teorin af hr 
Mandelgren i P~t- och Inrikes tidningar. När och hur 
hr Hylten-Cavallius uttalat sig i frågan, ki:i.nner jag icke. 

Det :finnes en enda omständighet som kan med skä.l 
anföras för Söderköpings-teorin . I Adams arbete, som 
l1r den vigtigaste kä,llskriften, uppgifves Birka ligga vid 
(från Tyskland räknadt) den bortre ändan af Götarnes 
land och vid en vik af Östersjön. Det återstår då al
lenast att tänka på Bråviken eJler Slätbaken, säger hr 
Wiede, . och han bestämmer sig för den senare. Slät
baken och dess stad Söderköping var under medeltiden 
vida vigtigare för samfärdseln än Bråviken och dess 
stad Norrköping. 

De som förlägga Birka till Mälaren kunna icke i 
denna sin mening rubbas af den omständigheten att 
Birka skulle ligga vid en vik af Östersjön. Målarens 
mynningar voro på Adams tid vida bredare än nu, och 
vår tids stora insjö kunde för 800 år sedan mycket väl 
betraktas som en öppen fjärd. 

Det återstår dock den bestämda uppgiften att Birka 
låg i Götarnes land. Men denna uppgift står ensam 
i strid med andra samst.ämmande uppgifter hos Adam 
och det är derför nödigt, att underkänna antingen den 
enstaka uppgiften om Götaland eller ock de andra sins 
emellan öfverensstämmande och sålunda .hvarandra stöd
jande uppgifterna. Hr Wiede godkänner den förra, .men 
förkastar de senare. Att så förfara strider mot rim
ligheten, så vida man icke kan uppställa bindande be
vis för sin dom - något som det icke lyckats hr Wiede. 

Det är egentligen tvenne bevis, som hr Wiede an
fört för sin åsigt.. Han tyder, i likhet med Örnbjelm 
- och båda hafva säkerligen rätt deruti - den civitas, 
hvilken skulle ligga invid köpstaden Birka som en borg, 
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till hvilken man i ofredstider drog sig tillbaka, och 
framhåller att en sådan borg än i <lag finnes i närma
ste grannskapet af Söderköping. Men en sådan borg 
finnes ock på Björkön, helt nära den s. k. svarta jor
den. Detta bevis gifver <lerföre intet stöd mot Björkö
teorin. - Det andra beviset lyder så: Birka skulle ligga 
midt i Sverige. Hr Wiede drager en linie från Öd
morden till utklipporna i Blekingskären, delar denna linie 
midt itu och finner då delningspunkten just vid Söder
köping. Hr Wiede tillägger dock: »sannt är väl, icke 
hade Adam af Bremen så noga uppmätt Svea välde». 
Men den betänklighet, som denna tanke hos honom 
väcker, mötes med inkastet: »likväl måste man antaga, 
att åtminstone en ungefärlig uppmätning i tankarne 
måst hafva föregått och föranledt hans tvärsäkra uttryck 
·midt i Sve1·ige» 1

• Mot detta kunde här mycket vara att 
säga - hur är för denna tid en uppmn.tning ens i tan
karne möjlig? - men vi behöfva icke väga mot hvar
andra den ena eller den andra sannolikheten, ty man 
har icke rättighet att anse Sveabygden på mäster Adams 
tid taga slut vid Ödmorden. Det är förut visadt 2, att 
redan under den tidigare jernåldern såväl Helsingland 
som Medelpad var uti ganska vidsträckt mått befolkade 
af ett folk med samma kultur, som de som fanns i 
södra Sverige. Sedan dess har äfven från Ångerman
land, till och med från V esterbottens lappmark kommit 
till Statens Historiska Museum fynd hörande till samma 
ålder 3

• Under elen senare delen af vår hedniska jern
ålder fanns i Ångermanlands hufvuddelar en ganska 
betydande bygd. Grafhögarne gå till och med upp till 

1 Ju medio Svevonire behöfver för öfrigt icke betyda annat än i 
Svei•iges mellei·sta clel, hvanued mycket väl kan afses ett ganska vid
sträckt område. 

2 Antiqvai·isk Ticlski·~ft f ö1· Svei·ige, 2 s. 222. 
3 Måuctdsblaclet nr fi3 6i 54 s. 270 och 275. 
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trakten af Piteå. Om · den linie, som skulle represen
tera det hedniska Sveriges längd, delas midt itu, faller 
således skärningspunkten långt i norr om Söderköping. 

På uppgiften att -Birka skall ligga lika långt från . 
Östersjöns främmande kuster fast.er hr Wiede ingen 
vigt. »Sjelfva uttrycket», säger hr Wiede, i>innebär ett 
nonsens». Detta Adams yttrande har tidigare anförts 
af dr Sylvarider såsom ett bevis för Birkas läge i Kalmar
trakten, alldenstund han derifrån på ett af Klint.s sjökort 
funnit afstånden lika långa till fiere af Östersjöns kust.er. 
Det är samma misstag, som hr Wiede gjort med afse
ende på den nyss omtalade punkten, misstaget. näm
ligen att man får kontrollera 1000-talets uppgifter 
med de upplysningar som nutidens noggrannt uppmätta 
kartor lemna. För att på m~i,ster Adams tid besfämma · 
afstånden något när tillförlitligt hade man ingen annan 
utväg ä,n att rät.ta sig efter de uppgifter man hade om 
den tid sjöfart.en drog mellan de olika orterna. Men 
det var icke så mycket seglingen på öppen sjö som man 
dervid hade att rätta sig efter, utan snarare efter de 
uppgifter man kunde få om afstånden mellan de oljlrn 
hvilostationerna inom skären. Till all lycka finnes en 
sådan redogörelse 1 från början af medeltiden för en sjö
resa från Utlängan vid Blekinges sydöstra hörn ti.11 Stock
holm och derifrå.n till Reval, och det visar sig att läng
den af hvardera resan är ungefär densamma. Om man 
till hvardera afståndet lägger elen i hvart.dera, fallet ge
mensamma l~i.ngclen för resan mellan lVIälarens mynning 
vid Stockholm och Björkön, kommer man tycfögen till <let 
resultat att afståndet. från Blekinges g1·äns till Björkö var 
ungefär detsamma som afståndet mellan Björkö och Reva.I. 
Mäster Adams uppgift om de lika afstånden till andra 
kuster behöfver således icke vara fnllkomligt nonsens. 

1 Tryckt i S ci•iptores 1•e1·um Dctnicamin medii (JJVi, del. 5 png. fi22 . 
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De uppgifter, som hos mäster Adam förekomma och 
som helt visst liro de vigtigaste, emedan de ära de mest 
detaljerade, äro följande. 

I bok I kap. 63 sH,ger han:· att Birlrn ltr en Götar
nes stad, liggande midt i Sverige (Sveonia) icke lcZngt 
frcZn det mest fröjdade af.quclaternpel Svearne ega, nämli,qen 
Uppsala. Denna uppgift om läget i närheten af Uppsala 
står, sliger hr Wiecle, i uppenbar strid med alla Adams 
öfrjga uppgifter om Birkas läge, hvadan näppeligen 
någon annan möjlighet till förklaring återstår än den 
att tänka sig rent af ett misstag. Uppgiften står dock 
icke i strid med någon annan än elen enda att Birka 
skulle ligga i Götarnes land, men detta senare påstå
ende kan hafva berott på en felaktig slutsats af Adam, 
beroende på en mindre noggrann kännedom om Göta
lands gränser mot norr, under det uppgiften om läget i 
närheten af Uppsala vida snarare är en underrättelse 
som han mottagit af någon, som besökt Mälaredalen. 

Det är i sammanhang med berättelsen om erke
biskop Unnes färd till Norden, som denna uppgift före
kommer. I sammanhapg med redogörelsen för den 
yngre biskop Adalvards fard till Sigtuna omtalas att 
den som färdas dit landvägen från Skåne, far· igenom 
Skara, Telge och Birka - således måste Birk1:1 ligga 
mellan Södertelge och Sigtuna, d. v. s. vid eller i Mä
Jaren. Som ytterligare bestyrkande tillägg kommer i 
ett tillägg (scholion 138) uppgiften att Adalvard under 
sin första resa till Sigtuna gjorde en liten omväg (occa
sione itine1'is divertit) till Birka. Dessa två uppgifter hos 
Adam, om Unnes och Adalvards resor, om hvilka han 
kuti,de få noggranna underrättelser, styrka hvarandra 
ömsesidigt. Så omöjlig finner ock hr Wiecle denna se
nare uppgift vara att förena med sin teori, att han helt 
enkelt kastar om ordningen mellan stH.derna och säger: 
iigenom Birka kom man från Skara till Telge» o. s. v. 
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- - ett förfaringssi:Ltt, so10 han visserligen sökt att styrka, 
10en som i alla händelser måste anses föga lämpligt. 

Utrymmet i Mc'lnadsblaclet för.bjuder mig att här 
ingå i en utförligare granskning af det ganska iutres
santa ämnet; jag hoppas snart kunna dertill återkomma. 
Så mycket torde vara tydligt för hvarje kritisk for
skare, hvilken icke rättar sig efter lösryckta upp
gifter, att intet enda factum blifvit af hr Wiede anfördt 
som gifver ett stöd för han& · teori, att Birka varit be
läget vid Slätbaken. 

Hans Hildebrand. 

Från Akademiens sammankomste1·. 

Den 6 mars 1877. 
,, Herr friherre G. von Essen, som, enligt Akademiens anhållan, bc-

sokt Dala kyrka, hade i bref till riksantiqvarien af den 24 februari 
merldelat beskrifning· öf'ver .så väl kyrkan som det vid sidan af den
samma uppförda Ribbingska grafkoret, insändt teckningar af en åldrio· 
P?I-t på kyrkan och af ett par målade figurer, som upptäckts vid rapp~ 
mngens ,bortknackan~e, samt anmält att det vid hans ankomst pågående 
n~dbry~nrngs~rbetet , a kyrkaus och . korets tak blifvit på hans nppma
nrng tills vidare rnstäldt. Sedan riksantiqvarien genast efter moita
gand~t a_f detta ,br~f, i skrifvelse till pastorsem betet, yrkat rifningsarbe
t~ts rnstallande rntill dess Akademien får besluta de åtgärder som böra 
vi~ltagas, hade kyrkoherden i församlingen prosten A. Bero·man inkom
mit med en utförlig skrifvelse, i hvilken han an håller alt få sii fort 
ske k~~' till A~ademien inkomma med yttrande af elen antagn~ kyrko
~yg:grnast~ren rorande så kyrkans som det Ribbingska grnfkorets brist
fall1ga skt~k, och ansåg Akademien sig böra afvnkta mottagande af detta 
yttrande'.. 11rnan beslut fattas huruvida 11<1gon person bör nedsändas för 
alt anstalla noggrannare undersökning och afteckna <le målningar som 
kunna upptäckas vid rappningeus borttagande. ' 

~tt af grefve Henning Hamilton inlemnadt förslag till en miun<Js
pennrng·, som kommer att präglas öfver bankdirektören A. 0 . Wn.llen
berg, upplästes och godkändes, 

Intendenten vid Göteborgs museum G, Brusewitz hade anhållit 
om tillåtelse att _till nämnda museum få intaga ett i klockstapeln virl 
Dalstorps kyrka 1 Vestergötland anträffad t, mycket illa medfaret s. k. , 
hufvuclbaner, tillhörigt sliigten Gyllenmärs, Akademien lemnadc härtill 


