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S:t Knut i Osterled.
Gottland var under tidig medeltid en medelpunkt för
handeln i Ostersjöliinderiia. Två civilisationer och deras produkter möttes ute på ön. Fråti vester kom de köpfarande
med sina varor från Flanderii och Vesteuropa: de kon1 över
Slesvig. Från öster nådde de köpfarande ön på de ryska
floderna. Handeln var livsviktig för Europa. Ryssar och
nordbor, bland dem gottlandingarria sjelva, var de friimsta
bararna av den.
Ender 1100-talet började en förslijutilirng i förhållandena.
På den södra Ostersjölsusten bodde ännu rent slaviska stammar, en vendisk bondebefolkning som odlade sin Jord ocli
drev boskapsskötsel. Någon kultur i h0gre bemärlielse hade
inte friingf frarn till dem; den stora liaandeln gled dem förbi i
farvattnen utanfik liusterna. Men på andra sidan dessa slaver
bodde sachsarna, De slog nu bresch i landbaltek mellan sig
och Qstersjon. De grundade Lubecli ett stycke uppför floden
Trave. Meningen med grundandet proklamerades öppet från
början - folken omkring, danskar, svenslias, norrman och
ryssar, skulle komnia till staden med sina fartyg; all handel
skulle vara fri på platsen. Med tiden väste den ena tyska
staden upp efter den andra på slavisk mark, de flesta vid
Qstersjön, och snart var sachsarna på Gottland. 1,iibeeli hörjade träda vid sidan av Slesvig som transitohamn i vester.
I första hand westfalare sökte sig dit. Köpman fraii Soest
och Nedebach uppenbarade sig på den ryska marknaden.
Då det gallt att klarlägga dessa tidiga laandelsförhållanden har tysk historieforslining fört an; de synpunkter som
denna forskning anlagt har i stort sett godtagits aven utan-
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"r Tyslilaiad. FörsBiJutiiingen i handeasförh5llaaldena till sachsarrias f6rrnån a r ovedersaglig. Men fick man tro den tyska
historieforslirmingein, skulle tyskarna så gott som omedelbart
h a blivit de ledande i utvecklingen och vid sidan om dem
och gottliindingarraa inte ha funnits plats "i- andra folk och
deras Insaiser i handeln österut. Ar denna bild av fôrhglIlandena riktig? Tyskarna var under 1100-talet nykomlingar
vid Ostersjöii. Vad som förvanar as att de s& snabbt kala
B-ia slagit ut alla aiidra och Illivit laerrar i detta »livsrum»,
Tysk historievetenskap var, dii de11 annta existerade, utan
Biimningar ocla gick som de tyska arméerna frain ockuperande. Det var dess kynne. 1 vad mån a r det naödvandigt
att har andra och justera?

Under århunadradenas lopp samlades i klosfret B Ringsted
på Sjnlland ett stort arkiv. Bland privilegierna dar Jrar
också sadana som vid en flyktig betraktelse linappt syns h a
haft med kloslerstiftelsen att göra. Ett sidant 2- ett privilegium av kung Valdemar H, stallt till de Gottlandsiarare
som lydde under k~ai-igensjurisdiktion. Privilegiet saknar
datering. Det a r att biii-ifirca till 1170-P182 l. Det viisentliga i det lyder i översattning sona f6ljes.
»Efter helsosamt r5dsPu k, förutseenide vad som iian
vara till båtiiad, laaveil H gjort börjaii till en samnimaansltatning i ett brödraskap och kompani, helgat deil helige martyreii T<iiul. Vi omfattar detta ert företag ined stor yliiaes&
och ngde, helst det torde laiida oss i det alarvaraiide, dartilE
våra efterkoinmailde ocli Iroi~ungsligaara kil1 gagn ocli viilsignelse. Liksom Gud, allas v8r styresinaii, salt kroppens
lerniliar under ett och samma huvud och förelagt dem olika
fuiilitioiiea, liar lian efter förhAllaridenas oela tideriias vexlande Ilii-av fasllag1 vad ineriskorila har att hestalla, och hal-

Iiiiut hertig %r i privilegiet oilitelad som allmiiill dyikat helgon och
martyr; Iranoiiiseringen skedde geilom pivebrev 1169 november, slrsinlaggningen 1170. Valdemar I dog 1182. Under mellaiilideii 1175 28. juni (Dipl.
A M. I, 236) ar deii i privilegict ilamride Itapcllariei~Otto onitalad sasoin sadan.
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las vi under hans regemente ined lika rättrådighet och med
samma faderskarlek, evad vi ger oss av ined handel och
köpenskap eller brukar var jord i anletets svett eller lyser i
riddarebalte. Därför är vår vilja att vara ined i det brödraskap I nyligen gjort början till, och saintycker vi och ar
ined i allt soin edert vällovliga samfund samtyckt. Bjude
och befalle vi eder förty att utan att förtröttas arbeta på
att inom den tid I utsatt och funnit lämpad f5 färdigt
vad I börjat, det ä r edert hus och gillesiilrättning, utan att
störas av iiagra inviiiidningar eller de meniiigsskiljaktigheter soin lian liomina från några konliurrenter. Av vår
kapellan och legat Otto haven I inheintat räd och utfäst
eder att vara Gudi lika väl soin lagen underdånige. Må'n
H hålla detta säsoin skrivet skär i evangelio: given Gudi det
Gudi tillhörer och kejsarenom det kejsarenom tillhörer.
Befalle vi eder alltsä samt- och syiinerligen att genoin inan
soin B liten på låta fora de gåvor som årligen Iisrniner iii
från brödraskapet i fräga, bäde hos eder på Gottland och i
samtliga de stader i vårt rike dar den helige Knuts gille
firas, till den plats dar sainnie ~lpzirtyrvilar. Men avgiften
för intriidet i samina gille skall tills brödernas hus stär fardigt, nyttdas att bygga delta för»l.
1 Danmarks
Gilde- og Lavsskraaer fra Middelaldereil, udg. ved
C. Nyrop, T, 3:
Valdemarus dei gratia rex Danorum univcrsis in Gntlandiain traiiseuntibus, sub jurisdictione suae majestatis co~islitutis,gratiam et saIutem. hloris
est viiiuersae gentis, praecipue horum, qni diuersa iniindi elimata transnauigailt causa acquisitionis, statuni suuin legibus et eaeremoniis confirinare
in melius. Quia vbi aliena non siibueniunt praesidia, piropriarum virtuiuni
suffragari noii desistent munimina. Inde est, quod vestrae fraternitatis a c
societatis coiiiiexioilem, quani in honore sailcti Kanuti martyris salubri consilio atque vtilima prouidentia iricoastis, magni fauoris gratia amplectimur,
praesertim eum nohis praesentibus nec non et posteris nostris regioque
honori fructuosissime coilsult~imsit. Sed quia deus cunctorum guberuator
sicut vni capiti diuersorum officioruin distinxit membra, sic varietate rerum
ac, temporum determinauit iiegotia gentium, igitur siue mercimoniaruin
negotiis laborailtibus, siue agriculturis desudanlibus ve1 militiae cingulo
fulgeiitibus, aequa lance juris omnibus paterno tenemur affectu. Proiilde est,
quod vestrae fraternitatis nouiter inchoatae participes esse volumus et in
omnibus, in quibus vestra consenserit licita iilstiiutio, nostrae authoriiatis
conseilsu participabimur. Igitur roganius atque praecipimus, quatenus ea,
quae incepistis, scilicet domus aedificatioilem et conuiuii solempnitatem,
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Originalet till detta priviliegieam för Gotlandsfararna
f r i n Danmark a r förlorat, mena avskrevs d e s s f ~ r i n n a ni Ringskedbogen; Hamsfort (j-1627) och Srahm (8800) registrerade
det efter denna. Texten blev p~abliceradfbssta ghgeen 1880.
Privilegiet hur i senare tid inte helt Erbisetts av forskningen. Men nigot f6rsöIi att vardesatta innebörden av
det och insatta det i dess historiska sammanhang har inte
blivit gjort l.
Privilegiet a r rikt p i uppgifter. Analyserar mail det
nárinare, Beder det till fQ1jande,
tempore praefixo aique oporfuno nulla ratione neqne contradictioiie nec
aliquoruiii aeniuloruin disscnsu oinittatis, quin elaborando perficiatis. Et
sicut cominuiiicato coilsilio capellaiii nostri Ottoiiis atque legnti tam deo
quain legibus obiloxios uos spopoildistis, ita tencatis; scriptum est enim in
euaiigelio: reddite deo, quae sunt dci, et caesari, quae sunt caesaris. Propterea
l~raecipimus viliuersitati vestrae, quatenus eleemosynae annuales, quae
proueniunt de eadeni fraternitabe, siue apud iios in Gutlandia, siue in
vniiiersis ciuilatibiis regni iiostri, vbi conuiuium beati Railuti celebralur, ad
locuin ejusdem inartyris per iideles homines transferantur. Introitus ejnsdem
conuiiiii ad aedificatioilein donnus fratrum, donec consummetur, deferatur.
Hujus autcm praesentis pagiiiae tenoren1 majestatis iiosirae maniilentione et
eonfirinatioiie corroboramus et irrefragabiliter confirmamus. Serilantibus ea,
quae supradicta sunt, pax dei et iiostra perpetua maneal. Valete iii domino.
Utoin hos Nyrop a r privilegiet publicerat av Nasse, Das Schleswiger
Stacltrecht, 131; ikdolf Schiiclr, Det svenska stadsviisendets upplroinsl ocli
aldsta utvecliling, 372; Ambrosiani, Stadfästelsebrev för et1 danslit ICiiiitsgille 11%Gottland fr511 senare hälften av 1100-talet (Gottlandskt arkiv 8, s. 3 8 ) ;
Erik Wiberg, Sanlil Kiiuts gille i Yslad, 18. Jinfr SRD I, 279; Suhni VII, 502.
Enligt Hasse, 100, iir privilegiet en förfalslriliilg. Privilegiet förutsiilter
existensen av ett stort, vitt utbrett gilleförbund, sadant maii känner det från
de senare gillesslirålla, men frågar Hasse: w o siiid iin zwölften Jahrhundert
die Stadle vorhaiiden, iii denen Gilden Platz greifeil Iroiinlen? Och, fortsätter han: wo findet sich im zwölfieil Sahrh~indertdie ICaufn~annschaft,die
sich der Ritterschaft gleichstelleil kann, dereil Mitglied zu heissen selbst
einem König lieiile Unelirc briilgl? Hasses argumeiiteriiig salrilar bärkraft.
Gentemot denila lian anföras, vad han inte förnekar, att privilegiet formellt
samhör med de saintida Valdemarsdiplomen. Vidare att den %tinglige
kapellanen Otto som nämi~esi privilegiet kan påvisas i ett diplom från I175
(Dipl. A. M. I, 256) och att gillesorganisationen överensstämde med organisationen av de flandriska kopmansgillena vid tiden för privilegiet (nedan
s. 88). Slutligeil alt Ringsted iiiinu 1231 var huvudorten för ICnutsgillcna,
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Enligt privilegiet h a r vid tiden då det utfardades, danslia
köpfarare drivit handel på Gottland. Dessa köpfarare liar
ute på ön slutit sig samman i ett brödraskap, ett Inompana,
helgat Knut hertig. Ett gilleshus Ilar planerats att uppföras.
Valdeinar H har sant sin Iiapellail Otto som salidebud till Gottland och denne fört förhandlingar med bröderna. Slutet
h a r blivit att kompaniet organiserats. Iiungen sajaalv har intratt i brödraskapet och b r ~ d e r n a stallt sig under hans
jurisdiktion. Men brödrasltapet har inte varit en fristående
institution. 1 staderna hemrna i Danmark existerade, d5
privilegiet koni till, gillen som ocksa de var helgade Knut
hertig. Dessa gillera h a r statt baltom ocPi ingift sona led i
brödraskapet för handeln p6 Gottland och för den eko~ionaiskaordningen har sörjts genom vissa intäkter aven frSn
dem. De disponibla medlen var av två slag: dels årliga
gåvor från brödraskapet på Gottland och från gillena i de
danska staderna, dels intradesavgifterna i sjelva gillet. De
Arliga gåvorna skulle föras till den plats där Knut hertig
vilade; alltså till liIosterkyrliari i Ringsted. Inträdesavgifterna skulle till en början anviiidas alt bygga Iiompanlhuset för.
Ingenting a r vid en så tidig tidpunkt som det har galler kant o m h u r tyskarnas och gottlandii-agarnas haildel kan
ha varit organiserad i Ostersjöområdet. Orgaiiisationen av
det danska liandelskompaniet står med privilegiet Idar. Och
den visar sig vid en iiarmare gralaskning ha starka heröringspunkter med motsvarande organisationer i det vestra
Europa, särskilt i Flandern. Det a r välbekant att en vidstraclnt handel denna tid drevs från Flaridern p5 utlandet.

vilket var förändrat 1256, och att dessa gillen då och senare utgjorde som
i privilegiet en sluten enhet och geinenskap (nedan s. 92). Det bör inte Iieller
i samband med Hasses argumentering Iiinnas osagt att ett praktfullt sigill
för Knutsbröderna i Slesvig frail omkring &r 1200 a r bevarat visande den
brynjekladde Knnt hertig till hast med sviird och länsfana i händerna och
sköld för bröstet (IIenry Peterseil, linud Lavards Nelgenlilbedelse; ICildeii
og Capellet ved Haraldsted i Aarb. f. nord. Oldkyndighed 1885, s. 22).
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Iiöpmansgilleila i flera eller färre städes var för denana
handel sammanslutna i brödraskap, caritck, coilifrkries, hansor; ledningen förlagd till en av staderna ocla gilleslaus ocla
faktori inrättade i det område dar laandelia drevs. Ekonsmisiit vilade dessa företag p i avgifter som uppbars och erlades inom organisationen sjelv. De flaaidrislia Iiöpnnansgillena handlade mest p5 Brittaninien. Det danska brödi-askapet
har, aveil det, handlat p5 ritlandet: p3 Gottland.'
Det 5s nu förstaeligt varför Valdemar 1:s privilegium
för Gottlandsfasarna blev nedlagt i arkivet vid Knut hertigs
gravliyrka i Ringsted - staden var den ort dar S:t ICnuts
gilles brödraskap f ö r a ~ ~ r a dsin
e liassa ocli d a r det hade sitt
sate. Privilegiet ger smedelhart danskarna en plats i $stersJöhaaadePn. Det öppnar niya utsiliter Qver denna handel i
5Idre medeltid.

De gillen 1 de danska staderna som Valdemar 1:s privilegiulaa omtalar, var helgade Valdemars far, Kaiut hertig, De
var med andra ord: Knutsgillen.
De% ä r allmänt kiiiit att dessa gillen P ett mycket stort
antal existerade medeltiden igenom i de danska staderna -nagra 1% utanför det nuvarande Danmarks gränser, gillena
i Lund, Malm6 och Ystad och 4 Flensborg, fortlever an-miau
som filantropiska och sallskapliga samananslutningw, de alsta
samn.aai~slutningar. överhui\rrid i det norra Europa. Av de
gamla stadgarna 1För dessa gillen, deras skrin, ar hite f5 i
deras helhet eller fragmentarislit bevarade tiP1 vara dagar.
Alst bland dessa stadgar a r stadgarna för gillet i Flensborg.
De ä r från onlikring 1200. De näst 5IsPa stadgarna, fran 1240talet, galler gillet i Odense. Andra stadgar, bland vilika Malmögillets stadgar ar de flesta, a r nigot yngre. I vililiet "rWalter Steiil, hailsa (Hailsische Gescliicli~sblatter. dahrg. 1909, s. 53);
Zur Geschichte iiltereii Iiaufmaiiiisgeiiossei7schaften (silist. Jalirg. 1910,
s. 571).
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hiillande star dessa Iiriritsgillen fil1 Valdemarsprivilegiets
Mnulsgillen 7
Forsliningen har under århundsadeiias lopp myeket sysselsatt sig med de gamla Knutsgilleiia. Inte underligt då
deras stadgar i så hög grad hör Bill s,jeelv grundlialliorna för
kännedomen om det medeltida gillesvasendet överhuvud. Det
stora samnianfattande arbetet ar h a r hfax Pappenlieims verks
Die altdanisclien SchutzgiIden (1885). Den teori han utbildat
on1 I(nutsgiil1ena ar numera en vetenslrapljg trossats: P<iiuisgillena liar varit allmanna gilllen; de har saknat speciell
yrkesbetoning; de b a r haft till syfte att bereda sina medlemmar
iribördes skydd oeli att sörja för deras valbefinnande, Men
Valdemarspri\rilegiets Knutsgillen hade till uppgift handel och
sjöfart. Det a r utan vidare lilart att om teorien ar riktig,
lian dessa Iinutsgillen inte ha något med de andra att skaffa.
&'len Sr teorien riktig?
Teorien on1 I(neitsgi1lena sona sliyddsgillen bygger p i
sjelva gillesstadgarna, och i sjehva verket masle det medges
att dessa stadgar inte direlit innehåller nigra foreskrifter om
det yrlie soni bröderna Iicaii ha utiPvat. Men meningen med
stadgarna har heller aldrig varit att ge nigon vagledning p5
denna punkt. Meningen var en lielt annan: att reglera broderraas inbördes förhållanden; r i t t och sed inom liorporationen; det sociala livet inom denala. Ma11 har, da man sökt
karakterisera arten av dessa Knutsgillen, förbisett denna
stadgarrias grundlaggande karakter. Men darmed ar inte
sagt att man inte genom att ge akt p i vad stadgarna mera
tillfälligt lian innehålla, p i den miljö som skynitar i dem,
slaulle kunna fastställa om teorien håller eller inte.
Vi väljer de två alsta gillesstadgarna, de för Flensborg
och 0deilse.l Man kan s i mycket hellre valja dessa som de
yngre stadgarna mer eller mindre visar en fortsatt utveckling p i grundval av de 5Idre. Vi frågar oss om m a n u r
dessa stadgar kan iitliUsa om bröderna tillliört en bestämd
yrkesgrupp?
P
-

Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen I, 6, 18.
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De två gillesstadgarna ger klart besked om att de gillesbröder det a r fråga om, har Iiafi för vana och bruk att fardas med varor och pengar inom- och utomlands och at%
bestaimmelserila aven galler för vad sorn kala intraiffa p5 frammande botten, i BrBdernas fiirder g5r gernia till sjoss, s c h
sj3arderna h6r i den grad till ordningen fQr dagen att om
en broder utanf0r gillet driiper en Knutshroder, det stadgas
att de andra H<nutsbröderiia Inte f5r dricka eller ata med
hononii vare sig till Pands elPer sj6ss % F6s de br6der åldermannen utser a%t laålla gille anges vissa allnaanna Baga
förfall: utona sjulidom och fattigdom, om Psan liar mist sina
varor, a m han Imar lastat sina varor på skepp och ar spi sin
farande vag» 3. Det féirutses i stadgarna att en broder p5träffas en broder som lidit slreppsbrolt; han har d i %r att Iijelpa
hoilon1 ur livsfaran att kasta ut tir sitt skepp varor till ett
punds vikt och ta honom sjelv upp i det4. Mister en broder sitt skepp, skal1 var oclm en av de andra brQderna ge
kaoi~srraen fixerad pea~ningsunamaj. Ea-i aranan bestanaimelse
Oppnas utsikt till en oamigavi~liigsom redan srar frganmande
p5 nordisk botten: den galler lösepenning fhir broder som
eia anrian broder pairaffar i fängelse hos hednisk mara 6.
Aven fallet att en broder skulle g5 Bill skepps med sjQr6vare
fir sin artikel '. 1 den roll affiser med pengar spelar B"6r
bröderna, deras samhbrighet p5 denna punkt, får man en
inblick da det besliim~ues,att enr broder elisam har at&svar a f ~ rra d han har att kriiva eller gajda innan han går in
P gillet; med vad som kan ske efteråt har däremot samt%iga
broder att hjelpa honom tillritla
En annan bestammelse
galler penninglrrav som frarnstaills inmot en broder och till
--Flei~sb.Inledil.; §S 17, 18, 20, 21; Odeilse S§ 21,
Flensb.
3, 17, 20; Odeilse S 24, 10.
Odeilse
27.
4Fleiisb. 5 17; Odense § 21.
Odense S 39.
Flensh. § 18; Odeiise
25.
Flei~sb.§ 20; Odense 9 10.
Flensb. § 9: Odense 8 6 .

l

z, 10, 9,

27.
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vilket denne sager nej ocli den procediimg som då ar att
fö'ja l.
Det torde vara tydligt att stadgar som dessa inte gerna
kan avse gillen som endast a r skyddsgillen. Vad stadgarna
tar silite på a r handel och sjöfart. Bröderna liar varit köpfarare; resorna företrädesvis gatt till sjöss. De Ilar nått trakter
d a r Iiedei~doinensom I öster iiranu var vid makt.
Afen det a r möjligt alt g5 ett steg Pangre: att precisare
ocli precist få fram h u r förl-iållaildet ar mellan de yngre
I<iiutsgillena och Valdemarsprivilegiets.
Enligt privilegiet var Kiiigsted huvudorten for Knutsgillena - dar vilade deras lielgon Knut hertig, dar förvarades
deras geiilensamma Irassa och arkiv - och bildade dessa
gillen eii sIuteii enhet och gemenskap. Har stadgarna för
de andra gilleila ~ i å g o tharom?
E n gillesstadga från Iiundrade året av Kniit Lavardc
död ar bevarad 1 fragment. Den h a r följande datering:
Ista statuta fueruilt jnuenta et compllata i n Kyrickstaete ab
aldermaennis de conuiuio sailcti Manuti anno domini millesimo ducei~tesimotrigesimo primo - »denna stadga har sin
upprinnelse och sammanslirevs i Ringsted av åldermannen
i S:t Knuts gille i det Herrans Aret 1231)). Huvi~ciorteia
för gillet a r har som 1 Valdemarsyrivile@ Riiigsted. Enligt
stadganla hade vart linutsgille sin alderman. Pluralformen
aldermaennis, åIderinai1, i dateringen 8231 visar att flera
gillen varit representerade vid brödernas möte i Riilgskd.
Men samtidigt visar singularformeni: in coniuii~ioS:ti Kanuti,
i S:t I<iluts gille, att dessa gillen betraktades som en enhet och
gemenskap, ett ocli samma brödraskap. Sjelva grundorganisationen a r saledes densamma soin I Valdeinarsprivilegiet.
Förliållaiideila fortfor i det följande. T v i av gillesstadgarna a r
daterade 7. september 1236; en tredje, dari heligonnamnet ii<ilul
fått vika för Erik (Erik Plogpenning), från samma dag och
val samma år. Det sägs i alla tre att de »har sin upprinnelse
Flensb. # 10; Odense # 21.
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och sammanskrevs av de aderton alsfe i S:t 1<11ufsgille som
kallas aIderniaia» l.
Endast i en prii11it skiljer sig de tre yngre stadgarna
i sin datering fran stadgan 1231. Dateriilgsorten ii- inbe
Bjngre Riiigsted. Handel och sjöfart gick vid mitten av 1200talet efter nya Pinjer. Och helgonskenet kring Piaieit hertigs
grav var inte langre tillrackligt för art liålla brödrasliapets
ledning kvar i den lilla staden p5 den sjaellandslia landsbygdeim, B3ingt borta fran de stora fsrdevagasna. Aldermannen samlades nu i stallet i Skanör, tidens stora marknadsplats vid ililoppek till Seiiidet där sillen fiilgades och varorna
strömmade till fran snart sagt hela Nordeuropa. ?döfesbesluten daterades dar. Föraiidringen ar beteclrnai~de. Den visar inte blott den roll handel ocla sjöfart alltjemnt spelade
för brödraskapet: den visar också att bröderna i denna liandel och sjöfart foritfor att st5 i omedelbar Boaitakt med de
vägar dar verldshandeln gick franm. Ocln den visar val 5nnu
ett: att de varor de framst handlade med har varit de massvaror som öt.ersvammade maïkiiadsplatserna vid Skanör: sill,
salt, slihan, hudar och textilier.
Teorien om Knutsgillena som allmanila gillen utan yrkeshetoraiiig a r oriktig. Valdemarsprivilegiet och de senare
Knulsgillesstadgarna galler samma iinstitutiona: Iinutsgillena
ii de danska staderna, redan p2 1180-talet förenade i ett och
samma brödraskap elPer hansa, Gottlandsfarariias ImandelsHrompani.

Br6derna i S:t Knuts gille I Ringsted, senare i Skanoir,
seglade och handlade alltså på Gottland. Meii Gottlailcl var
endast en station på vägen. Bakom låg Ryssland, landet
fullt av råvaror, ouinbarliga för E~aropa. Den livlandske
Biistorieskrivaren Henrik av Lettland skrev på 1220-talet sin
Dariinarlcs Gilde- og Lnvssbraaer fra Middelalcleren 1, 17, 32, 44, 56. Eriksgillets datering i nara övere~isstamiirelse med de båda andra gilleiias
men med sitalet 1266.
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Chronicon L i u o n i ~ . Man kan hos honom läsa om hur de
fartyg son1 angjorde stationen styrde vidare österut eller var
på vag dariifrån. Kring Ryssland och var~iförmedlingenmed
det rörde sig all haridel i dessa traltler. Spörsmålet ar i vad
mån det låter sig göra att konstatera de daitnslta köpfararna
på aiidra sidan Gottland.
De kallor som direkt upplyser i detta avseende a r f5
ocli tillfalliga och härrör fi-åri olika håll.
Från Ryssland har man några urkunder son1 reglerar
handeln på Novgorod och på Srnolens%r;viktigast ar ett privilegium av furst Jaroslav för Novgorodfararna från slutet
av 1100-talet och ett fördrag från 1229 som fastställer freden
»mellan Smolensk och Riga och deii gottländska kusten fös
alla köpfarare)) l. Urbeinderna a r utfärdade för »de främrnaride»
i landet (nemtsy) »den latinska tungan)) %ch »alla dem
-

'

Goctz, Deutsch-Russische Haridelsvertrage des Mitlclalters, 15, 231;
Sveriges traktater I, 106, 146. 1%- litteratiiren hailvisas 1111 Goetz. Jinfr
Ko~nieclri,Varzgislte Milider i deii russiske Heltedigtning, ocli Yrwiiig, Gottland under äldre medeltid. - Behandlingen av spörsmålet ovan ett Iiort saininandrag av en slörre undersökning.
Nemtsy har från början betydelsen »de stuinina», de »obegripliga»,
ined andra ord follr som inte kunde lala ryska, folk a v friimmaride språk
och nalionalitet i Ryssland. P enlighet häriiied Bom beteckningen med tiden
och tidigast under 1200-talet att i första haiid galla tysltarna efter det all
dessa blivil det främmande follc som ryssarna företriidcsvis Iroiil i beröring
med. AIen sanitidigt fortfor nenitsy att beteclriia oclrså andra Pollr av frainniande härkomst och bibehölls långt fram i modern tid so111 betecli~iingför
dessa. Svenskar ocli danslrar var nemtsy. O1n de förra brukas såIunda i
Novgorodkrönilrorila oinvexlande svei och nemtsy. De svei~slra hövitsmannen Trilnd (1284) och Sten (1338) ä r nemtsy; Viborg (1322, 1337, 1338) ocli
Landskrona a r nemlsyska städer; svciislrarna i Vihorg neintsy (1411); deii
sveilslra örtugen anges som nemtsysk örtug (1410). Nagon gång omriainnes
sveiislrariia till undvikande av varje missförstånd som nemlsyslra sveiislrar
eller svenska neinlsy. Xiliiu i senare hälften av 1500-talet ocli I5ngt diirefter
talas det om svenskarna som nemtsy. I de iiIsta svensk-ryska legationsakterna ar svenska brev, en svensk brevdragare, den svenska gränsen, sve~islca
ombud iienitsyslra. - Roinieclri, 209; Goetz, 19; De äldsta svenska legatioiisakterna, utg. af Harald Hjärne, 15, 17, 86; jmfr 33, 67, 70; Harald Hjiirne,
Svensk-rgslta förhandlingar 1364-72, s. 127, 128.
Uttryclcet: »den latiiislra tuiigan», beteclrnaï fraii börjaii dein sciii i
motsats till ryssarna hyllade sig till den romersk-IratoIsira Iäran. Uttrycket

'
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som far på ostersjöla». Vid sidan om dessa allmänna beteekningar förekoanmer utom gottl5ndingarna 1 en best5mmelse i
privilegiet fran slimtet av 1100-talet
10) iiven varjagerna.
Nana har tillagt »de frannmande)), nemiisy, betydelsen
tyskar, Igslia köpnaan, ))den latinska tungan)) betydelsen lyskar och gottländingar och låtit uttrycket varjager utgCPra en
gemensam beteckning p i dessa tyskas och gottlandingar, hiir
med betoningen lagd på den skandinaviska delen av dem.
Varje obje%iliv grund torde calinas G r dylika tolkningar.
Urkiinderna V~SCPB-att folk av olika nationaliteter mötts p5
den ryska markanadeal och att handeln reglerats med dessa,
Men de visar ocksa att varjager fnn~iitsbland denn. Tliaomsen, RoZiaiecBii och andra har utrett att varjager bland follien
i öster haft en geografiskt eller etnografiskt fixerad betydelse
ocli att innebyggarna i den sliaradinaviska Norden, särskilt
svensliarna, betecknades darmed '. H Novgorod var dehia
enligt liröniliorna fallet a n n u 1201, Varjagerna i C, 10 hhbr
tilP »de främmande)). De var nordbor. Den s~rbestämmelse
som ar egnad denn laandlas o m framsl5lHd fordran pi dem
eller ryssar, Dera står ytterligt náia en motsvarande bestammelse i den samtida Skanelagen, men liar p5 ryskt omrade
getts en mera vittrackande betydelse 3.

(s

a r alltså ay hierarkiskt ursprung, meii fick s å småningom profan betydelse.
Länge fórstod man därmed företradesvis varjager. Det blev ined tider],
ocliså det, en samiilailfattaiide beteclining p& inte-ryssar och Ituilde ISslas %ii
vid det ena, an vid det andra l'ollret (Roinieclii, 1197; Goetz, 21).
Goetz, 19 (jmfr 2242 uiider 5 4) ; Hansisches Urliundeilbucli I, 26.
Thomsen, Ryska rikets grui~d!aggning, 93; RoZniecki, 147.

'
3

Skånelugcn k a p . 219 (jmfï Andreas
Sunescn kap. 136).
i. Slial annar man gialde aiidruni
maiini. oc sighir swa j gen Ila haii
k r z f s a t han for gaf hanum. @a ma
hin c l y l i ~maej, lyltaer elle. a t han
fore gaf ey hanum. 2. =n sighir Rail
swa j gen a t han galt hanuin. zellzer
han stadde a n d r z luiid stva smrn han

Jmoslaupriuilegiet Pj 10.
Oin en varjager har att erhalla
pengar a\- en ryss eller en ryss av
en varjager, och man sägcr nej dartill, då a r tolv man viltneil, de avlägger cd och han erhåller sitt.
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Aaidra liallor soin Bastar ljus över förhallandena a r från
Danmark och Livland. A I S ~a r har stadsratten från Slesvig.
Den härrör från början av 1200-talet. I en av dess bestämmelser liandlas det om den tull som skalil erläggas för fartyg som utklareras fran hamnen. Bestämmelsen gäller »de
köpfarare som beger sig till Gottland och annorstädes han
utanför Danmark)) l och ar att sammansfalla med vad Saxo
har oxn den livliga trafiken i äldre tid mellan Slesvig och
Ryssland och, nied vad Adan1 av Bremen berättar om samfärdseln inellan SIesvig och Bornholm å ena sidan och Ryssland 5 deil andra 3. Hos Henrik av Lettland förs man ett
steg vidare. Meinhard arar biskop av Livland i böyjan av
1190-talet. Han beslöt sig för att därifrån bege sig till EstBand. Hans avsikt var att fortsätta till Gottland nied de köpfarare som gjorde sig färdiga att fara hem igen på sina fartyg. Bland dessa Piöpfarare namnes tyskar och norrman; vid
sidan om dem darisliar. Estland Iig invid routen till Novgorod.
Fartygens förekomst har visar att det varit novgorodfarare
från Da~imarli.
Det torde framg5 av vad här aaif~rtsatt när man velat
förbehålla tysliarna ocli vid sidan av dem gottläladingarna
Iner eller mindre ensamina handeln på Kysslai~d i äldre
medeltid, detta inte framgår av de samtida killarna. Vid
sidan av tys1;arila bar också andra iiatloner deltagit i denna
handel. Bland dem: dansliarna.
gaf ia wi@w. Iiaui l m r iwigia iIiaiiiia
witni til oc iyltir ep. a t han galt
=Ilser lök andra? lund sum han -\vilde.
Gamle dailske Love, udg. ved Iiolderup-Roseliviilge,
V, 316.
' Saxo, ed. Muller-Velsclio\\-, 713; OIrik-Raeder, 399.
"dam,
ed. Schmeidler, 80, 228, 243.
Henrilr av Lettland I: 11: Visa autem Lyuoilum pertiiiacia et labore
cassato, episcopus predictus ( 3 : Meynardus) , collectis clericis euin fratribus,
mercatorum naues iam in pascha Gothlandiam ituras recedendi proposito
aggrcditur. . . Mercatoruin consilio siinulque futuri exercitus fiducia accepta,
cum Liuoiiibus reuertitur. Prorniserant enim aliqui de Theuthonicis et quidam
de Danis et de Normannis et de singulis populis exercitum se, si opus foret,
adducturos.
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S:t Kilut i Osterled.
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4.
Man fragar sig hur de danska köpfararnas upptradande
p i de11 ryska marlinaden glider in i det allmsnna politiska
Iiinalelseförloppet i dansk historia och därmed villsen betydelse man har att tillskriva dem.
Tiden f r i n senare halfteia av 1000-talet och Pn P 1200talet var de stora laorstågens tid. Korstigen inriktade sig p5
att ryclia det lieliga landet tir de otrognas vild oela massorna följde villigt den appell dartill soin 1;yrkan gav. Men
vid sidan darav tog borsfararila snart också sikte p& att föra
Biristen tro till de delar av Europa d2r hedei~domern annu
florerade. B norr gallde det till en början att kris%nade
vendiska stammarna p5 södra sidan av Ostersjön. Fsann i
senare delen av 1100-talek utstriicktes dessa tåg till att galla
ocksa de östra Ostersj~länderiaaoch Finland, nara samhörigt med dessa.
Initiativet till korstågen till de Cestsa deliarna av Ostersjöomr6det togs av arliebiskop Eskil av kund. Planen d5rtill uppgjordes av honom i förening med abbot Peter av St.Remi i Beimc, och en niaurilr frim detta kloster, Fulko, blev
a v iirkebiskopeii vigd till biskop av Estland. Piiven Alexander
III gav sitt samtycke till denina missioan och eatfardade till
stöd för den en serie hrev. Iiorsti%get var tiinkt som ett
Iiorståg L vilket Nordens alla folk sliulle ta del; utom mot
Estland skulle det rikta sig siirslrilt mot Finland, och det
var I detta sammanhang det så totalt n~issuppfattade»påvebrevet o m S:t Eriks korstig)) kom till '. I vad m i n korståget blev av Gr inte kant. Men 1184 gick sbiaxingarna och
sjzielläi~darnai n för ett korsfag kil1 Estland 1197 f ~ r d eKnut
VI en stor har dit
Det initiativ ärkebiskop Eskil tagit upptogs och f ~ ~ l l f ö l j des frannst av hans slorc efterkradare på 2rkebiskspsstolen B
k u n d Andreas Sunesen.
Lauritz Weibull, Alexander 111:s septemberbrev till Norden. Seandia

XIII, 93.
Saxo, ed. Muller-Velschow, 969; Olrili-Rzclcr, 521.
Aliilales Dailici, 92, 93.

7
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Den propaganda som omgav korstågen har gjort att
huvudbetoningen alltid kommit att läggas på sjelva Itorstågen, sjelva missionen. Men Båg, nar Andreas Sunesen drog
österut, verliligen grundorsakerna har?
Det a r redan betecknande att då arkebiskop Eskil vigde
sin biskop för Estland och planlade ett korståg till dessa
trakter, tiden nara sariimanföll med den tid d&Valdemar 1 utfärdade sitt privilegium för Gottlandsfararna från Danmark.
Det skymtar ett sainband, Men an tydligare framträder sambandet mellan Andreas Sunesens korståg och de grundlaggande merkantila förl-iållandena den tiden i öster. En
blick på förl-iållandena belyser saklaget,
Två stora handelsomraden i Ryssland stod dennia tid i
nära förbindelse med Ostersjötrakterna. Det ena området hade
Novgorod vid s*jöö Ilmen till sin rnedelpunlit; vaigarna dit
och därifrån följde Neva, sydkusten av I d o g a och floden
Volchow eller följde de Narovafloden, Peipussjon och flodsystemen som i öster ansluter till denna. Det aridra handelsområdet låg kring Diinaflodens övre lopp och i Dnjeprs
källområden; centralpunliter var har Polotzsk och Vitebsk,
framför andra Smolensk. Mellan dessa l-iandelsområden och
Ostersjön utbredde sig vidstrackta, ofta oländiga och siinipiga
landstrackor, bebodda av vilda, hedniska stammar, finnar,
ester, letter, liver och kurer, ständigt i inbördes fejd, staildigt ute efter rov och byte. Den äldre medeltidens köpfarare
färdades beväpnade. För köpfararna som drog fram bar ute,
var vapen en tvingande nödviindighet; och dessa köpfarare
fann yttermera skydd av de trupper son1 de ryska f~irstariia
kunde stalla till deras förfogande.
Det var under dessa förhållanden som Gottland varin
sin dominerande kommeïciella ställniing. On hade mangca
och salira hamnar; befolltningen var fredlig och merkantilt
inställd. Flottorna till oclm från Ryssland sökte sig In 1
hamnarna där; runtom uppstod marknadsplatser på on. Goitland blev statiorien for färderna till och från Ryssland.
Ju mer enaellertid handeln p2 Ryssland kring arheindradeskiftet 1200 tilltog, desto mindre gjorde Gottland till
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fyllest och desto klarare stalilde sig tv5 anål i oster: att kristna
och pacificera de vilida horder som lade hiiider i vägen %r
passagen mellan Ryssland och Ostersjön och samtidigt darmed att uppratta fiisten och faktorier p5 den baltiska kusten,
biohiavuden fran arillta handeln kunde ledas och regleras,
Situationen var Inte olik den siiiriaiion som ett arhundrade
tidigare, vid tiden f6s det första kosstaget, förelåg i Syrien
och Palestina. Kampen f ~ r d e sdar mot de otrogria. Jemsides gick dar de italienska stadernaas stravari att safta sig
fast i de orter där karavailrragarna från det inre av Asien
naynnade ut arid Biuis%eaz.
l[ det sammanlaang som hiil- tecknats ar Andreas Sunesens Itorstig att insatta.
Tyskarna blev Grst färdiga med uppraiitaiidet av sitt
brohtivud i de östliga Ostersjölanden. Esi tysk andlig Albertus,
kanik i Bremen, blev 1198 vigd till bisliop aiver letterna.
?Tagol å r senare bennaktigade han sig Dunamyianaiaigeaa, grundade ett stycke fran kusten staden Riga, stiftade svarcjisriddarorden och uppdrog åt denna att %%ra kampen mot hedningarna
i dessa trakter. Men tyskarna var endast en hastlatagd före
dansliarraa. Danmark var inile i sin stora erövringsperiod,
Valdemarernas tidsalder. Samma tankegangas som beharskade biskop Adbest d5 B-nan gruiidade Riga, beherskade ockss
dein dåtida danska politikens Bedare Andreas Seailesen.
Andreas S ~ i ~ i e s e nf6rsta
s
korståg i (>ster gallde Finland;
den stora route11 gick d a r i f r h till Novgorod uppför Neva
oclm vidare 6ver Ladoga och uppför Biolchow; et8 bispår ledde
till Karelen, pelsjagai-nas och pelsvarornas Band. P202 arar
Andreas Suneseu med sina broder, Sunesöniierria, i Finland;
delar av laridet kristnades aren efter och p5ven gav ärkebiskopen av Lurad feallmakt att viga ena biskop, Fyra ar
senare laom Andreas Stmeseii och med Bionom Valdemar
SeJr till osel. 1 bukten innaraftir flöt D-baaaa i havet. o n
beherskade inloppet med Riga; fr5n Riga gick routen vidare
till det andra stora hanidelsområdet i Ryssland med dess
hiivudort Srnolensk. Henrik av Lettland beskriver fejderna
p i Osel, byggandet axr ettffaste på ön och berattar att nar
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tåget var över, Andreas Suneseni steg onibord med de sina
och seglade till Riga. Han skall ha samlat klerltesna dar
omkring sig, hållit förelisnilagar om den teologiska doktrinen
och tillbragt vinatern med psaltareläsning och kontemplationer l.
Anidreas Sunesen val- lika lärd som lian var frona. Men lärdomen och fromheten torde i Riga inte gerna helt ha kunnat.
kamouflera vad statsmannen ocla erövraren syftade till.
Det lyckades varken då eliler senare Andreas Sunesen
att behålla Osel, an m i i ~ d r eatt få Duna och Riga i sin Iiland.
Men 1269 liom ett nytt korståg, länge förberett, till stånd.
Det gick till Estland. I slaget vid Liaadariese blev esterna
besegrade. Det dariska brohuvudet till Ryssland blev grundat: RevaI, staden och fästet, inne vid en vik dar kristen
svänger mot öster och skeppsfarten tiP1 och från Narova och
Neva drog förbi. Estlands hela B~iststräckabort till Narova
&om under Danmark. Seglatsen in i Finska viken kunde
darifrån Itontrolileras. Likaså de vägar som till lands förde
österut till Novgorod.
Andreas Seiniesens korståg har Ia11ge stått som något
mer eller mindre oförklarligt. Bakgrunden har saknats.
Nar påven och klerkerna skrev oin dessa härtåg i öster
talte de om korståg ocli hedningarnas omviindelse. Efterverlden liar upprepat vad de sade. Men andra synpunkter
-utom rent politiska sådana av ekonoinisl; art - Påg bakom.
De var de avgörande. Kung -\Taldemar I hade på 1170-talet
stadfast de danska Gottlandsfararnas handelskompani, S:t
Knuts gilles brödraskap. Sen dess hade bröderna i kompaniet farit på liandelsfärd till Gottland och på andra sidan
detta; de hörde till de köpfarare som trängde fram till

"enrilr
av Lettland X: 13: Archiepiscopus Lurideilsis predictus et episcopus Nicolaus cum duabus nauibus cibariis onustis et oinilis iainilia ipsorum
Rigam diuertunt, et in Dunam ueilientes a preposito beate Marie Eggelberio
et oinni conuentu suo deuotissime suscipiuntur. . . . Post hec archiepiscopus,
coiluocai~do omnem clerum doctrinam proponit theologicam et legendo iii
psalterio totam hyemem in diuina coiitemplatione deducunt.
Henrik av Lettlalid XXIII: 2.
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Novgomod och Srnolensk. Ingen k a n gerna stanna i tvivelsmål att dessa haildelsfardes i öster 15%balism och spelade
en luest5mmande roll, då Axadseas Sunesen förde de danska
hararna österut och grtaimdade det danska väldet i Ostersjöprovinserna.

Lataritz IVeiDr~bl.

(Tryckt mars 1946).

