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Abstract: The purpose of this paper is to examine the impact of the eastern silver crisis in the 

mid 10th century on the cultural connections and trade routes of the Late Viking Age Sveonic 

realm. By studying status symbols, such as weapons, glass and the decorative parts of the 

male and female dress, I expected to find that eastern influences declined in favour of more 

western elements. This proved to be problematic. The material indicates a continued strong 

cultural exchange between the Sveonic realm and the Slavic regions, even though trade 

clearly shifted westward. My explanation for this is that even though, and perhaps because of, 

king and church favoured a shift towards west, the demand for western goods other than 

silver remained low during the late 10th and 11th century. In addition to this, even though the 

direction of trade shifted, it was still largely conducted within the Slavic cultural sphere. 

There is also very little indicating the presence of foreign merchants other than Slavic and 

probably Frisian in early Sigtuna. My explanation for this is that the Sveons mainly went 

overseas to sell their merchandise, and that they were forced to do so since Sigtuna, as 

opposed to Birka, could offer no unique goods which would attract foreign merchants.

Städer i Skandinavien 1000-1150. Städernas storlek efter antalet 

kyrkor i varje stad. Efter Andrén 1989. 
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Introduktion 
 

De artefakter vi finner i jorden är inte bara 

livlösa rester efter människor som funnits 

på platsen innan. De är i själva verket 

avspeglingar av dessa folk. Medvetet eller 

omedvetet har klasstillhörighet, kulturella 

kontakter och trossystem präglat 

utformningen av föremålen man burit, 

använt och ofta begravts med. 

Utformningen av föremålen förändrades 

över tid. Ibland är skillnaderna så subtila 

att samtiden knappast kan ha märkt 

skillnaden. Det kan vara hantverkaren som, 

med nya tekniker och över flera 

generationer, förfinat sin produkt. Det kan 

också handla om rena modeväxlingar i 

form och motiv. Ibland verkar dock 

förändringen ha skett från ett år till ett 

annat och vara så stor att någon yttre faktor 

måste ha påverkat utvecklingen. Generellt 

är det nog så att stabila perioder i ett 

samhälle föder liten förändring, medan 

stora omvälvningar frambringar nya 

uttryck och brott i kontinuiteten.  

 

Denna uppsats är ett mer arkeologiskt 

baserat komplement till min C-uppsats, Vid 

jordens yttersta gräns – en granskning av 

framlagda teorier kring Birka – Sigtuna. 

Det är tydligt att en stor omvälvning i 

samhället ägt rum under 900-talets sista 

decennier. En omfattande myntning 

inleddes i Sigtuna under samma tid som 

kyrkor och runstenar började resas i 

omlanden. Kanske var det också under 

denna tid som den första ledungen 

organiserades. Inom några generationer 

skall även svearna fara på korståg mot folk 

med vilka man tidigare idkat handel och 

slutit förbund.  

 

Vilken effekt fick stoppet av den östliga 

silverimporten i mitten av 900-talet på 

Svearikets kultur- och handelskontakter? 

  

För att få ledtrådar till besvarandet av 

denna fråga tänkte jag studera det 

arkeologiska materialet från tiden före och 

efter silverimportstoppet. Särskilt 

intressanta är statusföremålen, såsom 

männens vapen och accessoarer till 

kvinnodräkten, då de visar varifrån eliten 

hämtat sina modeinfluenser. Det 

kulturområde som inspirerat dem som 

innehaft makten, borde även ha påverkat 

andra aspekter av samhället, såsom 

ekonomi och styrelseskick. Under mycket 

lång tid hade det kulturella utbytet till stor 

del varit med det hedniska Rus, det 

ortodoxa Bysantinska riket och det 

muslimska kalifatet. I slutet av 900-talet 

tvingades svearna att i större utsträckning 

söka sig till andra kulturer för att kunna 

sälja sina varor. Nu tog kontakterna med 

det romersk-katolska Europa fart på allvar. 

Detta avspeglas bland annat mycket tydligt 

i myntmaterialet, men också i de tyska 

källskrifterna, där svear blir allt mer 

frekventa besökare i områden som tidigare 

mest sett daner och nordmän. Framför allt 

tar den romersk-katolska kristendomen 

över som rikets dominerande trossystem. 

Syfte 
Hypotesen är: Om ett föremål kan berätta 

något om ägarens preferenser borde en 

studie av fyndmaterialet från en region 

kunna berätta om regionens preferenser. 

Om därför fyndmaterialet från Sigtunatid i 

Mälarlandskapen, i större grad än under 

Birkatid (se definitioner nedan), 

överensstämmer med materialet i 

Västskandinavien, där influenser från 

Västeuropa bör ha varit tongivande i större 

utsträckning, visar detta en förskjutning 

västerut av Svearikets kulturella kontakter 

med utlandet. Det har i sådana fall ha gått 

hand i hand med den politiska, religiösa 

och ekonomiska förändring som skedde 

vid denna tid. 

Material, metod & 
avgränsning 
Att jämföra materialet från Birkatid och 

Sigtunatid presenterar i synnerhet ett 

problem, nämligen den lägre kvantiteten  

fynd från den senare perioden. Eftersom 
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det huvudsakliga gravskicket förändrades 

från fyndrika brandgravar till fyndfattiga 

skelettgravar, har vi en mycket bra bild av 

Birkatidens dräktbruk och vapen, men vi 

vet ganska lite om Sigtunatid. I det kristna 

Sveariket manifesterade man sig istället 

med runstenar och ett fåtal skattfynd. 

Bristen på fynd från Sigtunatid gör att 

kvantitativa jämförelser blir svåra att göra. 

Dessutom verkar någon direkt 

massproduktion av dräkttillbehör ej ha 

skett i Sigtunatid, till skillnad från Birkatid 

då kopiering av föremål var utbrett. Därför 

har jag valt att studera tecken på 

kopplingar till områden utanför Sveariket. 

En studie av det importerade materialet, 

främst statusföremål och mynt, ger en mer 

direkt fingervisning vilka handelsområden 

man favoriserat under respektive period. 

 

I stor utsträckning använder jag material 

från utgrävningar i Skåne för jämförelse 

med Mälarlandskapen. Detta för att de två 

regionernas kultur bör ha varit tämligen 

lika i grunden och att därför stilmässiga 

skillnader i större utsträckning borde 

komma av påverkan utifrån. I Skåne, som 

under hela vikingatiden var en del av 

Danmark, bör influenserna huvudsakligen 

ha kommit från Tyskland och England, 

medan Mälardalen under Birkatid hade 

starka band med öst.  

Definitioner 
Jag har valt att dela in yngre järnåldern och 

medeltiden i fem perioder. Dessa är: 

 

Helgötid: Perioden 500-750 

 

Äldre Birkatid: Perioden 750-900   

 

Birkatid: Innefattar 900-talet fram till 

Birkas upphörande. Analysen fokuserar på 

denna och följande period. 

 

Sigtunatid: Innefattar tiden från Sigtunas 

grundande till år 1100. Brytpunkten mellan 

de två sistnämnda perioderna bör kunna 

sättas till mitten av 970-talet (Schultzén 

2005:28). 

Medeltid: 1100-1500  

 

För att förenkla beskrivningen av 

handelsområden och handelsriktningar 

använder jag följande definitioner: 

 

Attrahent: En särskild företeelse (oftast ett 

unikt utbud av varor eller lokala produkter 

av extra hög kvalitet, men även sådana 

faktorer som lättillgänglighet och säkerhet) 

som ett handelscentra kan erbjuda en 

handelsman.  

 

Interregionalt handelscentra: En plats eller 

region dit handelsmän från andra 

handelscentra kommer för att sälja, köpa 

och byta varor.  

 

Kalifatet: Representerar den islamiska 

världen vid denna tid.  

 

Orienten / Orientalisk: Får anses omfatta 

såväl Kalifatet som Bysantinska riket, men 

används endast då någon vidare geografisk 

avgränsning inte gjorts i 

referenslitteraturen. 

 

Regionalt handelscentra: En plats dit 

lokala producenter kommer för att sälja, 

köpa och byta varor. Dessa varor förs 

sedan därifrån till interregionala 

handelscentra. 

 

Ryssland: Används som samlingsnamn för 

den europeiska delen av forna 

Sovjetunionen utom Baltikum. 

 

Skandinavien: Representerar Danmarks, 

Norges och Sveriges områden under äldre 

medeltid.  

 

Sveariket: Representerar det tidigmedeltida 

Sverige, samt Gotland.  

 

Västslaviska området: Syftar i denna 

uppsats till de områden i nuvarande norra 

Tyskland, som vid tiden inte var en del av 

Tysk-romerska riket, samt norra Polen. 
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Analys 

Det arkeologiska materialet 

Här följer en presentation av utvalda 

föremål från Skåne och Mälardalen, som 

berättar om influenser och kontakter med 

andra kulturområden.   

Klädedräkt och utsmyckning 

 

Skåne 

 

Figur 1 visar ett antal av de dräktspännen 

och fingerringar som hittats vid 

utgrävningarna i kvarteret S:t Clemens i 

Lund.  

Ringar av glas blev vanliga i hela Sverige 

under medeltiden (från ca 1100) och har 

proveniensbestämts till slaviskt område, 

förmodligen Kiev eller Polen (Roslund 

1990:56).  

De hästskoformade spännena är vanliga 

under hela vikingatiden och medeltid och 

har återfunnits på flera håll i  Skandinavien 

och runt Östersjön (Stenholm 1976b:297). 

Det guldglänsande dräktspännet av 

tunnhamrad bronsplåt, som ser ut som en 

hatt, har stämplade timglasformiga 

ornament och har burits i par och varit 

förenade med en kedja. Dessa hör ihop 

med spännet i figur 2, vilket är tillverkat i 

Lund med ett mynt från Sven Estridsens 

regering (figur 3 höger) som förebild 

(Blomqvist 1963a:28ff). 

  

 
 

Dessa präglades ca 1044-1047 och har i sin 

tur haft bysantinska mynt som förebild. 

Myntet till vänster i figur 3 har troligen 

präglats för kejsaren Mikael IV, som 

regerade 1034-1041, och skulle kunna ha 

stått modell för Estridsens myntning 

(Blomqvist 1963a:28ff). 

2 

3 

1 
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Figur 4 visar påsyningsbleck med pressad 

dekor från det tidiga 1000-talet. Fastsyddes 

på bältet eller direkt på kläderna. Längd 

4,3 cm (Stenholm 1976b:303). Stilen har 

tolkats som orientalisk (se definitioner 

ovan).  

 
 

Figur 5 visar ett remändebeslag snidat av 

elfenben, med strängt symmetrisk 

ornamentik. Framsidan föreställer ett 

stiliserat ansikte, alternativt en mask, med 

två runda ögon och en antydan till en näsa 

eller nos. Möjligen kan resten av 

ornamentiken tydas som stiliserade 

lemmar. Även baksidan har en ornamentik, 

men denna är mycket enkelt inristad i 

benet. Stilen tyder på ett engelskt 

inflytande, möjligen i kombination med 

skandinaviskt formspråk. Längd 4,45 cm 

(Blomqvist 1963b:190f).  

 

Spännet av brons i figur 6 har slagen dekor 

(d.v.s. präglat med en stamp) med blåa och 

vita emaljinläggningar. Huvudmotivet är 

ett kors, men det går också att urskilja ett 

fyrfotadjur i korsets mitt. Spännet 

återfanns i ett tidigt 1000-tals kontext och 

tolkades först som ett möjligt bysantinskt 

arbete. Diam. 4,6 cm (Stenholm 1976b: 

297f) Mer troligt är dock att spännet 

tillverkats någonstans i Centraleuropa 

(Jansson muntl. medd., maj 2005).  

 

Figur 7: smyckebrakteat av mässing 

präglat med en tysk myntstamp (Benno II, 

biskop av Osnabrück 1067-1088). Troligen 

tillverkat i Goslar före år 1069. Diam. 2,2 

cm (Stenholm 1976b: 298). 

 
 

Figur 8: Runt bronsspänne med 

genombrutet fågelmönster, sannolikt 

tillverkad i Lund under 1000-talets andra 

hälft. Det naturalistiska motivet tyder 

enligt Mårtensson på influenser från 

”Orienten”. Diam. 2,5 cm (Mårtensson 

1963: 58f).  

 

Mälardalen 

 

 
 

Figur 9: Kam av elfenben funnen i Sigtuna, 

troligen tillverkad i Bysans. Denna typ av 

statusföremål har tolkats vara liturgiska 

och använts i förberedelserna inför mässan 

(Roslund 1990:55f).  

 

4 

5 

9 

6 7 

8 



  

8 

 
Figur 10 visar en rekonstruktion av hur en 

Tinningring bars (efter Leciejewicz 1989). 

Kvinnorna i de flesta slaviska stammar bar 

attiraljer till sin dräkt vilka visade på deras 

etniska tillhörighet. Tinningringen var en 

sådan attiralj och var tillverkad av brons 

eller silver. Den fästes på ett band av tyg 

eller skinn och knöts kring pannan. Antalet 

ringar kunde variera, likaså deras placering 

runt huvudet. Man får förmoda att de också 

fungerat som någon form av social markör. 

De ringar som återfunnits i Sigtuna har 

kunnat hänföras till västslaviskt område 

(Roslund 1990:58). Tinningringar 

användes även av de slaviska stammarna 

runt Kiev och Novgorod och dateras till 

1000- och 1100-talen (Jansson 2005:36). 

 

Figur 11 visar ett bälte med 

prydnadsbeslag från nuvarande Slovakien 

(efter Stefanovicova 1989). Rembeslagen 

till höger i figur 11 hittades vid 

Sigtunagrävningen 1988-90 (Roslund 

1990:56), men har också hittats på Björkö. 

Paralleller går att finna så långt bort som 

Iran och Afghanistan. Där representerar 

bältena högreståndsmiljö och återfinns i 

ryttarmunderingar (Jansson 1986: 77f). 

Som synes i figur 28 nedan, kopierades 

detta mode av östersjöfolken och varianter 

tillverkades lokalt. 

 
 

I figur 12 ser vi en fingerring av glas av 

samma enkla typ som de i figur 1 ovan. 

Enligt Henricson kan ringarna som hittats i 

Sigtuna vara tillverkade i en polsk 

glashytta under 1000-1100-talet 

(Henricson 1990:77). Roslund menar att de 

även kan vara tillverkade i Kievområdet 

(Roslund  1990:56). 

 

Figur 13 visar ett korsformigt 

enkolpion – en relikgömma – 

funnen i ett 1100-tals lager. Just 

denna typ hör till den bysantinska 

kultursfären eller har tillverkats 

under inflytande av denna 

(Staecker 1999: 191). 

Föremålstypen sammankopplas 

med pilgrimsfärder till det heliga 

landet. Höjd 7,2 cm, bredd 4,6 

cm, tjocklek 8 mm (Edvardsson 

1990:148f).  

10 

12 

6 7 

13 

11

3 
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Vapen 

 

Figur 14 visar den bysantinske kejsaren 

Basileos II 976-1025 med fjällpansar 

uppbyggt av lameller liknande dem som 

hittats i Birkas garnison. Det var Basileos 

II som instiftade det s.k. Väringagardet 

(Olausson 2001: 25, fig. 3).  

I figur 15 jämförs samma lameller med 

rustningar från Östturkestan (Xinjiang, 

Kina). Lamellernas perforering är identisk 

med fynd från denna region och formen 

kan ses på väggmålningar och reliefer 

(Stjerna 2001: 25ff). 

 
Bild 16 visar en miniatyryxa i brons med 

cirkelorneringar. Det har hittats inte 

mindre än fem av dessa vid utgrävningen i 

kv. Trädgårdsmästaren i Sigtuna. Vad de 

har haft för funktion vet man inte, men de 

har annars återfunnits mestadels i 

Ryssland. Ryska arkeologer har föreslagit 

ett hedniskt skandinaviskt ursprung. Det 

faktum att man återfunnit så många av dem 

i det kristna Sigtuna talar emot detta 

(Roslund 1990: 57). Å andra sidan verkar 

Sigtuna ha grundats av Erik Segersäll, som 

enligt Adam av Bremen framlevde större 

delen av sitt liv som en hedning (Adam av 

Bremen 1984:Bok 2 Kap 35). 

 

 

14 

15 

16 
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Svärden som användes i Skandinavien och 

senare av skandinaviska element i 

Ryssland under Vendel och Vikingatid har 

ofta klingor med inskriptioner som 

”Ulfbehrt” och ”Ingelrii”, vilket kopplats 

till frankiska verkstäder (Stjerna 2001:42), 

men man har också hävdat att det handlar 

om lokala kopior på frankiskt arbete 

(Martens 1994:187f). Det var dock inte 

klingorna som markerade rang och 

tillhörighet. Svärdsfästet, med hjalt och 

knapp, samt svärdsskidan med sin 

doppsko, tillverkades troligen lokalt och 

monterades sedan på klingan (Stjerna 

2001:43). Figur 17 visar svärd och annan 

utrustning funna i Skåne. 

Glas 

 
 

Figur 18. Botten till bägare i svart-brunt 

glas med pålagda trådar i samma färg 

påträffade i Lund. De är stratigrafiskt 

daterade till 1000-talets andra hälft, men 

kan vara tillverkade mycket tidigare. 

Liknande bägare har påträffats i Birka och 

har daterats till 900-talets första hälft. 

Ursprunget är troligen rhenländskt 

(Nilsson & Wahlöö 1976: 410). 

 

 
 

Figur 19: Denna glasbägare i 

reticellateknik av rhenländskt ursprung har 

hittats på Björkö (bilden), vilket har tolkats 

som resultatet av handelsförbindelser med 

Friesland (Arbman 1939:117). Glasskärvor 

av föremål tillverkade med reticellateknik 

har också hittats i stor mängd på Helgö 

(Lundström 1981: 1f). Utöver detta har 

man funnit en praktskål i Valsgärde, 

daterad till 600-talets andra hälft 

(Henricson 1990: 72f). 

 

 
Figur 20: Slipad skål funnen i en 

vapengrav på Björkö. Förmodligen 

tillverkad i Persien (Henricsson 1990:87). 

17 

18 

19 

20 
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Keramik 

 

Figur 21 visar svartgodskärl från 1000-talet 

av slavisk typ (även kallad 

östersjökeramik) funna i Lund. De är 

troligen importerade eller tillverkade av 

invandrade slaviska hantverkare, men det 

går inte att utesluta att endast själva 

tillverkningsmetoden importerats. Några 

exakta paralleller till denna keramik har 

nämligen inte kunnat identifieras inom det 

baltisk-västslaviska området (Blomqvist 

1963b: 152). 

 Det finns även stora mängder 

nordvästeuropeisk keramik i 

lundamaterialet. De båda keramiktyperna 

förekommer parallellt från tidigt 1000-tal. 

Östersjökeramiken dominerar dock fram 

till 1100-talet, varefter det västeuropeiska 

gradvis tar över (Roslund 2001: 148ff).  

 

Man har i Lund även hittat fragment av 

täljstenskärl, troligen tillverkade i Norge 

varifrån de exporterades, även till Birka 

(figur 22). Skiringsal verkar ha varit 

platsen för täljstenskärlens utskeppning 

från Norge. De har återfunnits i stor mängd  

i Hedeby (Blomqvist 1963b: 146), så Birka 

behöver inte ha haft en direkt handel med 

Norge. 

 

 
 

Figur 23 visar typer av svartgods som 

återfunnits i Sigtuna, slaviskt (till vänster) 

samt nordvästeuropeiskt (till höger). Det 

slaviska svartgodset började importeras 

under slutet av 900-talet. Till skillnad från 

den inhemska keramiken, vilken var rustik 

och brändes vid låg temperatur, var den 

slaviska keramiken hårt bränd, med skarpa 

välformade kanter. Man har förmodat att 

slaviska krukmakare levt och verkat i 

22 

23 

21 
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Sigtuna med tanke på de stora mängder av 

östersjökeramik typ A som där återfunnits, 

tillverkade av samma lokala leror som den 

inhemska keramiken. Den kvalitativt mer 

högtstående, men mindre vanliga typ B har 

däremot tillverkats på slaviskt område och 

importerats till staden (Roslund 

2001:212f). 

 

Liksom i Lund återfinns även 

västeuropeisk keramik i fyndmaterialet, 

dock inte av tidigare datering än andra 

hälften av 1100-talet. Denna är säkerligen 

importerad (Larsson 1990:62f). 

 

 
Figur 24 avbildar en amfora från Svarta 

havsområdet av sådan typ som man hittat 

resterna efter i stor mängd i Sigtuna. Man 

har tänkt sig att amfororna innehållit helig 

olja för kyrkans bruk, alternativt vin till 

nattvard och gillen, speciellt med tanke på 

fyndplatsens närhet till såväl kyrka som 

kungsgård (Roslund 1990:55). 

Tillverkning 

 

 
Gjutformen i sten på den vänstra bilden i 

figur 25 är funnen på Björkö och visar 

enligt Arbman att smycken med 

”orientalisk form” tillverkades i staden 

(Arbman 1939:124-125). Det finns också 

likheter, anser jag, med former på närmare 

håll. T.ex. kedjehållare som tillverkades 

under 900- och 1000-talen i nuvarande 

Lettland (Ligi 1995: 41).  

Doppskorna som framställts med formen 

på den högra bilden verkar ha haft det i 

Sverige och Ryssland så spridda 

falkmotivet, vilket tolkats som någon typ 

av heraldisk symbol och har kopplats till 

furstarna av Rus (Ambrosiani 2001:21). 

Själva gjutformarna kan naturligtvis ha 

importerats, speciellt de som är tillverkade 

i sten och därför är originalarbeten. 

Gjutformar för kopiering av föremål 

tillverkades annars av lera, som den till 

höger i figur 25. Sådana formar förstörs 

efter gjutning och får därför anses höra till 

det lokala hantverket (Arbman 

1939:121ff). 

 
 

Figur 26: Sidenband med invävd guld- 

eller silvertråd funna på Björkö. Sidentyget 

är tillverkat i Kina, men silver och 

guldtrådar applicerades troligen lokalt i 

staden (Hägg 1986: 56f).  

 

 
 

Figur 27 visar fyra sländtrissor av 

svartgods och en av ben, förmodligen 

tillverkade i Lund, samt en trissa av 

volhyniskt skiffer troligen tillverkad i 

Polen eller Ryssland. De på bilden har 

daterats stratigrafiskt till tiden 1020-1050 

(Blomqvist 1963b: 173f). Sländtrissor av 

24 

25 

26 

27 
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volhyniskt skiffer förekommer nästan 

enbart i Lund (färre än tio) och Sigtuna, 

där drygt femtio exemplar uppdagades vid 

utgrävningarna av kv. Trädgårdsmästaren. 

De har tolkats som starka indikationer på 

att slaviska kvinnor levt och verkat i 

Sigtuna (Roslund 1990: 58). 

 
 Figur 28: Gjutform för remändebeslag av 

orientalisk typ (se figur 11 ovan) funnen i 

Sigtuna. Man har funnit spår från 

tillverkning av denna typ på flera ställen 

kring Östersjön, inte minst på Gotland 

(Roslund 1990:56).  

Handel och administration 

 

Figur 29: Vågar återfunna i Lund. Alla 

förutom den andra från vänster (med 

medföljande gaffel) är från första hälften 

av 1000-talet (Molander 1976: 189).  

 

Figur 30 visar rekonstruktionen av en våg 

från Birka (Arbman 1939:111). Dessa 

hopfällbara vågar med visare på 

mittstycket har tolkats som ursprungligen 

hemmahörande i nuvarande Irak och Iran, 

dåvarande Kalifatet, och skall ha 

introducerats runt Östersjön samtidigt med 

det islamiska viktsystemet i slutet av 800-

talet (Steuer 1987:459f).  

 
Figur 31: Vikter funna i Lund. De tre 

sfäriska längst upp till vänster är 

stratigrafiskt daterade till 1020-1050.  Den 

ensamma cylindriska vikten, 1050-1100. 

De fyra olikformade i mitten, 1100-1150, 

samt de två längst till höger 1150-1200  

(Molander 1976: 191). En analys av 

viktlodstyper följer nedan.  

28 

32 

29 

30 

31 
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Tolkning av det arkeologiska 
materialet. 

 

Med några undantag, som glasföremål och 

mynt, dominerar de östliga influenserna 

det arkeologiska materialet under såväl 

Birkatid som Sigtunatid. Även föremålen 

från Skåne, vilka dateras till Sigtunatid, är 

tydligt östinfluerade. Innebär det att 

föremålen inte speglar ägarens preferenser, 

med tanke på den politiska, ekonomiska 

och religiösa västorientering Sveariket 

genomgick runt förra millennieskiftet? 

Alternativt sker inte förändringar i den 

materiella kulturens  influenser över sådan 

kort tidsperiod som här har analyserats, i 

vilka båda fall denna uppsats 

grundläggande hypotes får anses vara 

felaktig. Det finns dock andra scenarion 

där förhållandet mellan ägarens preferenser 

och föremålets proveniens ändå är giltiga. 

Det första är om detta samhällsskifte 

uppfattades som påtvingat från kung och 

kyrka och därför framkallade en 

motreaktion och förstärkning av den gamla 

identiteten? Vi vet att en sådan 

motreaktion skedde på det religiösa planet, 

med reaktiveringen av hednatemplet i 

Uppsala (Adam av Bremen 1984: bok 4 

kap 30). Det andra scenariot är att handeln 

ännu dominerades  av områden där utbudet 

dominerades av östliga varor. Därför följer 

nu analyser av viktsystem och myntfynd i 

syfte att försöka identifiera de regioner 

som Sigtuna primärt hade handelskontakter 

med. 

 

Viktsystem 

 

Viktsystemet under Birkatid var baserat på 

det islamiska, vilket introducerades av 

kalifen i Bagdad år 696/97. Viktenheten 

var en mitqal: 4.23g vars underenhet var en 

legal dirham: 0.7 mitqal eller 2.97g, 

alternativt en market dirham: 2/3 mitqal 

eller 2,822g. Det var den senare market 

dirham enheten som användes under åtta 

och niohundratalen i Sveariket (Sperber 

2004:62). Under Sigtunatid förändrades 

denna viktenhet till 3,0g (Sperber 

1996:93f). 

 

Viktlodstyper 

 

Viktloden funna på Björkö delas in i 

huvudsakligen 5 grundformer. Dessa är, 

såsom definierade av Kyhlberg (Kyhlberg 

1980:220): 

 

 

Figur 32: Kyhlbergs typindelning av de vanligaste 

viktloden från Birka (Kyhlberg 1980:220). 

32 
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A Kulformiga viktlod: Kula med två 

cirkulära plan, parallellt avskurna på lika 

avstånd från mitten. 

 

B Polyedriska (i den här uppsatsen kallade 

kubo-oktaedriska) viktlod: Kub, vars hörn 

fasats av så att likstora regelbundna 

triangulära plan bildats. 

 

C Cylindriska viktlod: Cylinderformade 

med variationer av centrumhål, 

upphängningsögla, konvexa sidor, 

stereometriska oregelbundenheter. 

 

D Segmentformade viktlod: Kulsegment 

med förkommande stereometriska 

oregelbundenheter. 

 

E Koniska / Bikoniska viktlod: Kon / 

dubbelkon som stympats, i det senare fallet 

på två ställen på lika avstånd från mitten.  

 

(Kyhlberg 1980:220). 

 

Utöver dessa finns ett antal typer som inte 

hittats på Birka och därför inte 

klassificerats av Kyhlberg. T.ex. de 

kubiska, som är vanliga i det medeltida 

materialet, samt myntvikter, som användes 

i det Bysantinska riket, men även i delar av 

Västeuropa. 

En jämförelse mellan olika 
regioners viktsystem 

Ryssland 

 

Typ A är tillsammans med typ B de 

vanligaste viktloden i de ryska fynden, 

vilket beror på det östliga ursprunget för 

dem båda (se Kalifatet nedan). Dock har 

man inte återfunnit några viktlod av typ B 

hos Volgabulgarerna, vilket är 

anmärkningsvärt (Jansson muntl. medd., 

februari 2005).  

 

 

 

Bysantinska riket 

 
I Rom och tidiga Bysans verkar typ A ha 

varit standard. Senare (men innan Birkatid) 

övertogs typ A’s roll av skivformiga, 

kvadratiska och oktogonala präglade 

myntvikter (figur 33). Myntvikterna 

präglades förmodligen i officiella mynthus 

och bär ofta kejsarens/kejsarnas bild, vilket 

gav vikterna legitimitet (Bendall 1996:24). 

Vikterna tillverkades av brons, bly och 

glas, med guld och silver inläggningar i 

vissa fall (Entwistle 2002:612). Väldigt få 

bysantinska vikter är funna från vikingatid 

över huvud taget, så typologin baseras på 

tidigare fynd, främst från det vi benämner 

vendeltid, samt ett samtida (Korint) 

(Bendall 1996:11). De som har återfunnits 

verkar tyda på att de skivformiga 

myntvikterna dominerade från 600-talet till 

1100-talet (Entwistle 2002:612ff). Inga 

sådana vikter har påträffats i Sverige och 

det bysantinska viktsystemet verkar inte ha 

varit av någon betydelse för Sveariket. Det 

fanns visserligen avtal som reglerade hur 

mycket en rusisk (benämningen 

innefattade nog även skandinaver) 

handelsman fick ta ut ur Konstantinopel. 

Vi känner till en sådan från ett avtal från 

944, där en handelsman inte fick föra ut 

siden för mer än femtio nomismata 

(guldmynt) (Laiou 2002:724), men det är 

ändå en ansenlig summa. Det kan jämföras 

med årslönen för en protospatharios (en 

position som automatiskt gav innehavare 

en plats i senaten) på 72 nomismata 

Figur 33: Präglade bysantinska myntvikter från 

900-talet och 1000-talet (Bendall 1996:21ff). 
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(Oikonomides 2002: 591). Det fanns dock 

andra begränsningar. De rusiska 

handelsmännen var tillåtna att bo utanför 

staden, men fick inte övervintra där. 

Tillträde till Konstantinopel skedde under 

beväpnad eskort genom en särskild port 

och aldrig fler än femtio ruser åt gången 

(Laiou 2002:724).  

Kalifatet 

 

Eftersom Kalifatet till stor del utgjordes av 

det gamla Östroms östligaste provinser, 

levde typ A kvar tillsammans med 

glasvikter, typer som tidigare använts i 

Östrom. När sedan skandinaver började 

anlända i den islamiska världen för att 

handla, var det naturligt för dem att 

adoptera denna typ. Detta skall ha skett ca 

890, vilket är samtidigt med spridningen 

till de delar av Östeuropa som också 

influerades av det islamiska viktsystemet 

(Steuer 1987:462). Det finns också ett 

viktlod av glas i Helgömaterialet, funnet i 

ett vendeltida kontext, vilket möjligen kan 

ha kommit från Kalifatet. Man vet att det 

tillverkades vikter av glas med mycket hög 

precision i Kalifatet under 700-talet 

(Sperber 1996:43). Att typ A verkligen 

togs upp av Sveariket från Kalifatet, och 

inte direkt från det romerska eller 

bysantinska riket, kan man se på de 

imitationer av islamisk skrift som ofta 

pryder de platta polerna, samt att de vikter 

som återfunnits i Sverige tillhör det 

Svensk/Islamiska viktsystemet, baserat på 

1 mitqal = 1,5 dirhams = 4,23 g. Ett annat 

tecken på islamiskt ursprung är att man 

inte hittat någon typ A på Helgö, vars 

blomstringsperiod föregick såväl Birka, 

som den mest intensiva handeln med 

Kalifatet. Typ B verkar också vara av 

islamiskt ursprung. Den var som mest 

förekommande under Birkatid och 

förekom i viktsatser i kombination med typ 

A och ihopfällbara vågar (Steuer 

1987:470ff), men försvann från såväl det 

svenska som det ryska materialet i 

samband med att handeln med Kalifatet 

avtog.  

Västeuropa 

 

Viktlod av typ A har återfunnits i Hedeby. 

Typ B har återfunnits i Centraleuropa, 

Zeeland, Jylland och längs Norska kusten, 

samt några i England (Gustin 2004:17). 

Förutom för Centraleuropa, borde detta 

vara ett resultat av dessa områdens 

kontakter med Birka och kan inte tas som 

bevis på direkt handel med Kalifatet. Figur 

34 visar våg och viktlod från en 

anglosaxisk grav daterad till 600-talets 

första hälft. Viktsatsen har enligt Kyhlberg 

tillhört en ”nummularius”, en myntväxlare. 

De flesta av föremålen är bysantinska eller 

har en sådan utformning (Kyhlberg 

1980:164ff). Bysantinska vikter är dock 

vanligare fynd längs Donau och Rhen än i 

England (Steuer 1987:451). Notera de 

cylindriska blyviktloden av typ C (nr. 4,5 

och 11) vilka påminner starkt om det 

samtida materialet på Helgö. Cylindriska 

viktlod har också hittas i bl.a. Avenches i 

Schweiz, som dock var gjutna i järn 

(Kyhlberg 1980:152). I Skottland, närmare 

bestämt i Collonsay, har man hittat kubiska 

viktlod (Kyhlberg 1980:173) 

Figur 34: Vågar och vikter från en anglosaxisk 

grav från 500-talet (Bendall 1996:21ff). 
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Viktlodstyper i regioner inom 
Sverige 

 

I Birka har man hittat företrädesvis typerna 

A, B och C, medan D och E återfinns i 

mindre mängd i äldre gravar. Framför allt 

typ C har en stark anknytning till Helgö 

(70% av viktlod funna på Helgö), och i 

tidiga gravar på Birka (Kyhlberg 

1980:222f). I Sigtunamaterialet dominerar 

typ A medan typ B nästan helt saknas, 

vilket överensstämmer med fyndmaterialet 

från Lund. I Lund dominerar typ A 

tillsammans med typ C, som ju även 

dominerade Helgömaterialet (Kyhlberg 

1980:240f). Typ B, det kubo-oktaedriska 

viktlodet, blir alltså något av en 

främmande fågel, ett intryck som förstärks 

då man studerar typförhållandet mellan 

gravfynd och lösfynd. På Birka har man 

hittat flest typ B i Svarta jorden (23%), 

medan A dominerar gravfynden (67%). 

Över huvudtaget kan man se att lösfynden 

från Birkas svarta jord har en jämnare 

fördelning mellan typerna, vilket jag tycker 

tyder på att typ A, som är så dominerande 

som gravgåva från äldre Birkatid och 

vanlig i lösfynd ända in i medeltid, i såväl 

Mälardalen som Skåne, är den av lokala 

handelsmän föredragna typen.  

 

Ofta kan man se, vad som påminner om 

islamiska tecken på typ A:s flata poler. 

Enligt Steuer uppträdde den typ som 

återfunnits på Birka, först runt Östersjön i 

slutet av 800-talet (Steuer 1987:462). I och 

med att det islamiska silvret tröt verkar 

man också ha inlett tillverkning av en ny 

typ av sfäriska viktlod. Dessa var helgjutna 

i brons och baseras på en enhet av 3,0 g, 

vilket inte överensstämmer med det 

islamiska systemet (Sperber 1996:93f).  

 

Typ B har ofta kompletterat typ A i 

viktlodsuppsättningar, där typ B användes 

för vikter upp till ca 5 gram (Gustin 

2004:19). Typ B uppträder i liten mängd 

på Helgö och är sedan vanlig i Birka och i 

Paviken, för att närmast försvinna i Sigtuna 

och saknas helt i Lund.  

 

Typ C är det vanligaste viktlodet på Helgö, 

förekommer i Birka och i viss mån även i 

Sigtuna, men är mycket vanlig i 

Lundamaterialet. Viktsystemet på Helgö 

var baserat på enheter om 1,17 g, vilket 

inte överensstämmer med det islamiska, 

men väl med det merovingiska systemet 

(Sperber 1996:56ff). De viktlod av typ C 

som återfunnits i Paviken, verkar tillhöra 

det islamiska viktsystemet, även om 

formen inte gör det (Sperber 1996:74).  

 

Till detta kommer en typ som inte har 

hittats i Birka, nämligen de kubiska 

viktloden. Dessa förekommer på Helgö 

och återkommer i Sigtuna och Lund för att 

bli helt dominerande i det medeltida 

materialet (Kyhlberg 1980:240f).  

 

Tolkning utifrån 
viktlodsanalysen 

 

Jag anser att sambandet mellan viktlodens 

förekomst i olika lokaler och handelns 

skiftning över tid är tydligt. Typ A och B 

är båda enheter i samma viktsystem, det 

islamiska. De förekommer tillsammans, i 

princip under den tid Svearikets handel 

huvudsakligen skett med Kalifatet. Typ A 

består sedan i Sigtunatid som den 

inhemska typen. Typ C var helt 

dominerande under Helgötid och var så 

också i Lund, platser som har ett mer 

västligt fyndmaterial. De finns dock 

fortfarande under Birkatid, vilket är 

naturligt eftersom handeln med Västeuropa 

inte var avbruten på något sätt. Som vi sett 

ovan användes de med säkerhet i England 

och det Tyskromerska riket. De kubiska 

viktloden däremot finns inte alls i Birka 

materialet, men har hittats på Helgö, 

Sigtuna och i Lund. Denna typ dominerar 

sedan det medeltida materialet på ett 

sådant sätt att dess ursprung bör vara tyskt, 

alternativt en inhemsk ersättning för typ B. 
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Min tolkning är att pendeln svängt från 

huvudsakligen sydlig/västlig handel under 

Helgötid, till huvudsakligen östlig under 

Birkatid, för att slutligen svänga tillbaka 

från och med tidig medeltid, vilket var det 

förväntade resultatet utifrån den här 

uppsatsens frågeställning. Därmed inte sagt 

att Mälardalen under Helgötid enbart hade 

västliga kontakter. Handel som krävde 

viktlod var ju inte hela bilden, framför allt 

inte i en tid då det rusiska riket ännu inte 

existerade och vägen till Bysans och 

Kalifatet därmed var svårare att forcera. 

Materialet av viktlod från Helgö är 

dessutom för litet för att kunna dra några 

statistiska slutsatser. Östliga respektive 

västliga handelskontakter synes tydliga i 

Birka och Lund, men i Sigtuna är det 

egentligen bara typ A som sticker ut, dvs. 

den typ jag tolkar som inhemsk (i den 

bemärkelsen att den definierats som 

regional standard). Jag anser att man bör 

kunna se detta som en parallell till 

myntningen i staden och att det tyder på att 

man försökt skapa ett enhetligt 

handelssystem inom Sveariket, samt att 

Sigtuna inte var en interregionell 

handelsplats, som Birka varit i sin tid. 

Detta stämmer också överens med Steuers 

tolkningar av handelsområden baserat på 

spridningen av olika typer av viktlod och 

vågar (figur 35 & 35 ovan). Från att ha 

innehaft en centrumposition under Birkatid 

hamnar Mälardalen i periferin under 

Sigtunatid. Områdescentrum tycks istället 

förskjutas mot Gotland och handeln 

begränsas till ett mer kustnära område 

kring Östersjön. 

Mynt 

 

Den absoluta majoriteten av alla mynt från 

Birkatid som återfunnits är av islamiskt 

ursprung. Det faktum att de är 

fragmentariserade är ett starkt indicium på 

att myntet under Birkatid inte 

representerade ett nominellt värde, utan 

bokstavligen var värt sin vikt i silver 

(Gustin 2004:16f). Under Sigtunatid är den 

islamiska andelen av importerade 

nypräglade mynt plötsligt försvinnande 

liten och materialet domineras helt av 

tyska, anglosaxiska och inhemska mynt 

gjorda efter anglosaxisk förlaga. 

Fyndmaterialet från Sigtuna visar 

visserligen på fortsatta kontakter med såväl 

det Bysantinska riket som med Kalifatet, 

men är föremålen ett resultat av handel? 

Till viss del kan de naturligtvis vara det, 

men föremålens ofta religiösa och 

personliga karaktär tyder mer på 

souvenirer från pilgrimsfärder, tjänstgöring 

i den bysantinska kejsarens väringagarde, 

eller då det gäller Kalifatet, förbindelser av 

Figur 35 och 36: Handelsområden utifrån förekomsten av olika typer av vikter och vågar under perioderna 

870-970 & 970-1070 (Steuer 1987:491ff). 
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mer social karaktär (Jansson 2005:6f). Det 

enda riktigt tydliga importmaterialet är de 

Västeuropeiska mynten. Det är frestande 

att koppla ihop dessa med plundring och 

danagälder, snarare än handel. Utöver 

danagälderna utkrävdes härgäld (heregeld) 

från England, vilken hade introducerats av 

Ethelred och inte upphörde förrän 1051. 

Totalt skall 20600 pund, eller 80 ton silver 

ha utbetalats i danagäld åren 991-1018 

(Petersson 1969:67). Ett par 

frågeställningar måste dock besvaras innan 

man kan göra en sådan koppling.  

 

I vilken utsträckning var svear delaktiga i 

de expeditioner som resulterade i 

danagälder?  

 

Varför är det en så stor andel tyska mynt i 

materialet då danagälder utkrävdes i 

England? 

  

Visst var svear med och utkrävde 

danagäld. Flera runstenar omtalar detta, 

bl.a. den som nu står utanför Orkesta 

sockenkyrka och berättar om Ulv som var i 

England och gäldade tre gånger. Adam av 

Bremen skriver också att danernas prins 

Knut (senare kung med epitetet ”den 

store”) slog sig ihop med svearna för 

invasionen av England, i syfte att hindra 

norrmännen att anfalla då han var borta 

från Danmark med sin flotta (Adam av 

Bremen 1984:Bok 2 Kap 52).  

 

Svearnas deltagande borde dock rimligtvis 

inte ha varit lika stort som danernas. Ändå 

är det anglosaxiska myntmaterialet större 

inom det forna Svearikets gränser än i 

Danmark (inklusive de sydsvenska 

landskapen och Schleswig). Danagälder 

kan heller inte vara svaret på varför det 

finns så mycket tyska mynt i materialet. 

Dessa mynt bör inte ha varit resultatet av 

plundring eller gälder under 1000-talet. 

Det finns endast ett fåtal vittnesbörd om 

skandinaver som gäldar i det Tysk-

romerska riket under Sigtunatid (Jonsson 

1993:211). 

Dessutom är ju Sigtunas själva existens ett 

bevis på handel. De vågar, viktlod och 

lösfynd av mynt som finns i materialet går 

inte att förklara med plundring, även om en 

del av mynten säkerligen ursprungligen 

förvärvats med våld innan de användes i 

staden. 

 

Till Birka kom bevisligen köpmän från 

andra länder för att handla. Staden kunde 

erbjuda inhemska varor i förädlad eller 

råvaruform, men dessutom varor från 

Bysans, Kalifatet och ännu längre ifrån. 

Staden hade därmed en attrahent som 

lockade handelsmän att bege sig på den 

långa resan dit. Den huvudsakliga vinsten 

kom ändå från de resor Birkafolket själva 

företog i österled. Målet för resorna var 

huvudsakligen Kalifatet. Det var där man 

kunde få betalt i det så begärliga silvret. 

Denna handel avbröts dock som bekant i 

mitten av 900-talet och efter det verkar 

Kalifatet ha förlorat sin attrahent – silvret, 

som nu fanns att tillgå på närmre håll. 

Svearna som under Birkatid färdats österut, 

styrde sin färd västerut istället. För det är 

inte troligt att tyska och engelska, eller ens 

skandinaviska köpmän ville komma till 

Sigtuna, då staden inte ägde en attrahent 

såsom Birka. Svearikets produkter, såsom 

päls och järn, var säkert fortfarande 

eftertraktade på grund av hög kvalitet, men 

de var inte på något sätt unika. Järn kunde 

framställas lokalt i de frankiska och tysk-

romerska områdena. Pälsverk kunde 

anskaffas från Baltikum. Av samma 

anledning är det svårt att se varför svearna 

i sin tur skulle fortsätta med handelsfärder 

till Ryssland i någon större utsträckning. 

Om vägen till Kalifatet hade stängts, 

kvarstod egentligen bara vägen till det 

Bysantinska riket, med vilket utbytet 

huvudsakligen verkar ha varit kulturellt 

och religiöst under Sigtunatid.  
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Handelsområden  

 

Om handeln i staden till största delen varit 

lokal, vilket viktlodsmaterialet (se ovan), 

men även den relativt obetydliga 

spridningen av Sigtunamynten utanför 

Sveariket tyder på (Metcalf 1994:202), var 

kommer i så fall de västeuropeiska mynten 

ifrån?  

 

Kenneth Jonsson anser att handel inte skett 

direkt med England i någon större 

utsträckning, utan att de anglosaxiska 

mynten blandats med de tyska i 

Nordtyskland och på så sätt inkluderats i 

materialet (Jonsson 1993:230). Metcalf 

menar att det inte finns något stöd för 

denna teori i det tyska materialet, eftersom 

anglosaxiska mynt nästan helt saknas där 

(Metcalf 1994:209). Jonssons svar på 

Metcalfs invändningar är att de 

anglosaxiska mynten, eftersom de inte var 

giltiga lokalt, använts i den tysk-romerska  

handeln med utlandet och att de på så sätt 

förts ut ur riket innan de har kunnat hamna 

i jorden (Jonsson: muntl. medd. april 

2005).  

 

Jag tror att Jonsson har rätt i att de 

anglosaxiska mynten blandats med de 

tyska redan innan de kom i händerna på 

svear, men att detta skett i ett 

transitområde utanför det dåvarande Tysk-

romerska riket. Anledningen till denna 

slutsats är delvis frånvaron av anglosaxiska 

mynt i det tysk-romerska fyndmaterialet, 

men också frånvaron av tysk-romerska 

varor i 1000-talets Sigtuna. Till saken hör 

att de tyska mynten präglades och 

användes lokalt inom respektive regioner. 

Då en tysk köpman kom till en annan 

region var han tvungen att växla in sin 

egen regions mynt till den aktuella. I de 

tysk-romerska 

depåfynden är därför 

blandningen mellan 

olika regioners mynt 

låg (jfr fynden kring 

Köln och Regensburg i 

figur 37), vilket inte är 

fallet i de 

skandinaviska fynden, 

där mynt från olika 

tyska regioner blandats 

väl (Metcalf 1994: 

200f). Figur 37 visar 

spridningen av mynt 

präglade i Köln 

respektive Regensburg 

(Hess 1990: 115). 

Utifrån den verkar det 

inte troligt att mynten 

från Regensburg har 

spridits till Sveariket 

via Rhen och Friesland. 

Istället kan man följa 

dem i kontinuerliga 

fynd norrut genom 

Polen och upp i det 

Västslaviska området 

(Hess 1990: 113). 

Figur 37: Spridningskarta över Pfennige präglade i Köln respektive 

Regensburg under tidig Pfennigtid (Hess 1990:115). 



  

21 

Kölnermynten bör dock ha nått 

Östersjöområdet sjövägen. 

 

Med hjälp av kartan i figur 37, i 

kombination med det arkeologiska 

fyndmaterialet kan vi identifiera tre 

möjliga transitområden för tyska och 

anglosaxiska mynt till Sigtuna.  

 

Det första är Danmark och 

Skånelandskapen, med framför allt den 

interregionella handelsplatsen Hedeby, 

vars roll under Sigtunatid överfördes till 

Slesvig.  

 

Det andra är det västslaviska området vars 

produkter är så talrika i såväl Sigtunas som 

Lunds 1000-tals lager.  

Det tredje möjliga transitområdet är 

Gotland, med sitt enorma myntmaterial 

och väl lämpade geografiska placering 

mellan Sigtuna och kontinenten.  

 

För att ringa in det viktigaste 

transitområdet av dessa tre får vi studera 

myntmaterialet. Eftersom det tysk-

romerska mynten förvränger statistiken 

genom präglingsorternas geografiska 

närhet till, framför allt Danmark och det 

västslaviska området, har jag valt att främst 

studera andelen engelska mynt i respektive 

område.  

 

Eftersom ingen omfattande direkthandel 

verkar ha ägt rum mellan England och 

områdena kring Östersjön, måste de 

engelska mynten ha nått dessa via ett 

transitområde. Med tanke på den stora 

mängden engelska mynt i det svenska 

materialet (även exklusive de då danska 

landskapen Skåne, Blekinge och Halland), 

bör detta ha varit Danmark. Ingen annan 

region, utöver England, kan rimligen ha 

exporterat vidare sådana mängder. Med 

tanke på de enorma summorna som 

utkrävdes i gälder är det troligt att 

merparten av det danska anglo-saxiska 

myntmaterialet är resultatet av dessa. 

 

Figur 38: Andelen anglosaxiska mynt per period  i regionerna: medeltida Danmark utan Skåne, Skåne, 

medeltida Sverige samt Gotland. Trendlinjer beräknade för varje region. 
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Den följande analysen bygger vidare på 

antagandet att en myntimportregion över 

tid erhåller ett material som är någorlunda 

representativt för typfördelningen i 

myntexportregionen.   

 

Efter Birkas övergivande menar man att 

just Gotland blev dominerande i 

Östersjöhandeln (Hatz 1974:164), vilket ju 

även spridningen av vikter och vågar 

verkar stödja (enligt figur 35 och 36 ovan). 

Ett skattfynd från gården Stumle i Alva 

socken, där innehållet hade fått ligga orört 

i bronskärlet innan analys, utgjordes av två 

eller möjligen tre lager mynt med inbördes 

sammanfallande präglingsperioder, vilket 

visar att man deponerat mynt i omgångar. 

Analysen tycks också visa att ägaren tagit 

en del av mynten ur föregående lager som 

kapital till den nya handelsresan, av vilka 

en del som inte nyttjades återfördes 

tillsammans med den nya vinsten  (Jonsson 

& Östergren 1990: 156f). Kenneth Jonsson 

tolkar det som att de gotländska 

farmannabönderna med några års  

mellanrum begett sig på handelsfärder, 

kanske till Ryssland, för att köpa varor 

som de sedan sålt annorstädes (Jonsson 

muntl. medd. april 2005). Men eftersom 

Rysslands och Svearikets produkter till stor 

del var likartade är det inte troligt att de 

kunde frakta rusiska pälsvaror till Sigtuna 

för att sälja med någon vinst.  

 

En studie av diagrammet över de 

anglosaxiska myntens andel i de olika 

regionerna (figur 38 ovan), visar också att 

fördelningen på Gotland skiljer sig mycket 

från resten av Sveariket. Utifrån det kan vi 

anta att Sigtunas handel på Gotland varit 

begränsad. De två regionerna var snarare 

konkurrenter om Östersjöhandeln, men 

fynden av Sigtunamynt på Gotland (se 

kapitlet om Sigtunamynt nedan) borde 

ändå tyda på att gotlänningarna till viss 

utsträckning handlade i Sigtuna. Kanske i 

samma syfte som de handlade i Rus, köpa 

varor för att sälja någon annanstans. 

 

Trendlinjerna för andelen anglosaxiska 

mynt per period mellan medeltida 

Danmark utom Skåne och Sveariket 

stämmer någorlunda överens, men det är 

vid en jämförelse med Skåne separat, som 

fördelningen passar bäst (se figur 38 ovan). 

Den största skillnaden är att andelen 

anglosaxiska mynt konsekvent är lägre i 

Sveariket, vilket beror på att Skåne inte var 

det enda området med vilket man förde 

handel. 

 

Att ett handelsutbyte mellan Sigtuna och 

det västslaviska området verkligen ägde 

rum är tydligt utifrån det arkeologiska 

materialet. Och där dominerade naturligt 

nog de tyska mynten stort. De tyska 

handelsmän som under 1000-talet ville 

bedriva handel med skandinaver begav sig, 

enligt Hatz, i stor utsträckning till de 

västslaviska handelsplatserna, t.ex. via 

landsvägen eller Oder till Wollin (Hatz 

1974:164). Handeln med denna region 

medförde därför att andelen anglosaxiska 

mynt i det svenska materialet minskade. 

Det tydligaste spåret av denna handel är 

faktiskt den västslaviska keramikens 

successiva undanträngande i såväl Lunds 

som Sigtunas fyndmaterial, i takt med att 

det Tysk-romerska riket expanderar över 

detta område. Denna expansion 

visualiseras bäst i figur 39 nedan, vilken 

visar fördelningen av de homogena 

”Inlandsfunde” (med mer än 80% mynt 

från samma myntort) och de mer 

heterogena depåfynden i Nordtyskland, 

eller ”Auslandsfunde”, enligt TPQ. De 

heterogena fynden (som tolkas som 

västslaviska) försvinner under 1000-talet 

och 1100-talet allt mer till förmån för de 

homogena (vilka tolkats som resultatet av 

tysk-romersk överhöghet). Då återstår 

resten av det medeltida Danmark och 

framför allt Slesvig som möjligt 

transitområde. De skriftliga källornas 

uppgifter om Erik Segersälls och Olof 

Skötkonungs förehavanden i Danmark 

under 990-talet tycks visa på 
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starka  sveonska  intressen i området (jfr. 

Adam av Bremen 1984: bok 2 kap 30-41). 

Bristen på Sigtunamynt i Slesvig och 

bristen på danska mynt i Sigtuna, talar 

dock emot en mer omfattande direkt 

handel (Jonsson muntl. medd., april 2005). 

 

Utifrån fördelningen av anglosaxiska mynt 

har vi alltså identifierat Skåne och det 

västslaviska området som troliga regioner 

där Sigtunas handelsmän till stor del 

omsatt sina varor. 

Sigtunamynten 

 

De mynt som präglades av Olof 

Skötkonung och Anund Jacob i Sigtuna i 

slutet av 900-talet och början av 1000-talet 

var resultatet av en tidskrävande och 

kostsam myntningsprocess. Detta ger 

anledning att förmoda att de innehaft ett 

nominellt värde och inte endast använts 

som silverstycken, i vilket fall en sådan 

arbetsinsats hade varit överflödig. Det 

finns också tecken på att man förfalskat 

skandinaviska mynt, vilket skulle vara 

onödigt i en utpräglad gåvoekonomi 

(Malmer 1997:55). Jag vill dock inte 

utesluta teorin om att kungens namn och 

bild innebar en garant för silverkvalitén 

(Christensen 1995:32), i vilket fall man 

fortfarande skulle ha vägt mynten vid 

transaktioner. Den irreguljära vikten (från 

1,01g till 4,38g Malmer 1989:31) talar för 

detta. Det är dock i sådana fall 

anmärkningsvärt att vissa mynt präglats 

med två frånsidor och alltså helt saknar 

både kungens namn och bild (Malmer 

1991:43). Huruvida Sigtunamynten hade 

ett nominellt värde eller silvervärde är 

dock inte avgörande för en analys av 

stadens handelsvägar. Förekomsten av 

Sigtunamynt i utlandet är ändå ett indicium 

på att folk från dessa regioner varit i staden 

(figur 40).  

 

Spridningen av Sigtunamynt präglade 

under Olof Skötkonungs första tio år visar 

tydliga koncentrationer till Skåne, 

Figur 39: Fördelningen av homogena och heterogena 

fynd i Nordtyskland enligt TPQ (Kilger 2000: 320ff). 
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Bornholm, Gotland (fynd ej med på kartan) 

och naturligtvis Mälarlandskapen. 

Dessutom har man gjort ett flertal fynd 

längs den norska kusten, de danska öarna, 

samt i Finland, Rus och Estland. Vid första 

anblick kan detta synas vara ett argument 

för att Sigtuna skulle vara ett interregionalt 

handelscentra. Vid närmare analys visar 

sig andelen Sigtunamynt i nämnda 

regioners totala myntmaterial vara mycket 

litet. Förutom ett fynd i Eskilstuna, som 

består av 137 nypräglade Sigtunamynt, 

vilket där motsvarar 28 % av totalen, är 

andelen i depåfynd med fler än 15 

Sigtunamynt som mest 5 % (Malmer 1989: 

Katalog).  

 

Tabell 1: Antalet Sigtunamynt präglade 

995-1005 med känd fyndort i respektive 

områdes material (Malmer 1989: 

Katalog). 

 

Sveariket 

Up, Vs, Sö 228 

Vg, Nä 17  

Gä, Dr, Me, Ån 39 

Öland 5 

Gotland 393 

  

Dåvarande Danmark  

Skånelandskapen 41  

Bornholm 4 

Övriga Danmark 22 

  

Dåvarande Norge  

Norge 17 

Jämtland 1 

Island 4  

  

Övriga områden  

Finland 9 

Ryssland & Ukraina 6 

Baltikum 15  

Nordtyskland & Polen 10  

 

En studie av de absoluta antalen (tabell 1) 

ger således en annan bild än 

spridningskartan. Mynt som är resultatet av 

en handelsfärd till en annan region 

hanteras normalt inte på samma sätt som 

den lokala valutan och borde därför i större 

utsträckning hittas som depåfynd än som 

lösfynd. Endast i Skåne har man hittat mer 

än ett depåfynd med fler än fem 

Sigtunamynt. Om man förutsätter att 

utländska handelsmän som sålde sina varor 

i Sigtuna accepterade dessa mynt som 

betalning, bör vi stryka alla ovan nämnda 

regioner förutom Skånelandskapen (samt 

Gotland som jag dock räknar till Sveariket 

under denna tid), som områden med mer 

omfattande handel på Sigtuna. Intressant 

att notera är den totala avsaknaden på 

Sigtunamynt i Slesvig och Friesland. Det 

fanns ju ett frisiskt gille i Sigtuna (se 

kapitlet om runstenar nedan). Detta kan 

bero på att Sigtunamynt inte var 

accepterade som betalningsmedel i 

Friesland eller att gillet inriktade sig på 

export av Svearikets produkter, snarare än 

försäljning av frisiska varor i Sigtuna.   

 

En intressant fråga i detta sammanhang är 

varifrån man tog det silver som behövdes 

för myntningen? Baserat på antalet 

understampar har man räknat ut att så 

mycket som två miljoner mynt, men med 

hänsyn till undermålig skandinavisk 

stampkvalitet närmare en miljon, kan ha 

Figur 40: Spridningskarta över Sigtunamynt 

präglade ca 995-1005. (Malmer 1989:32). 
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präglats mellan 995 till 1030-talet (Malmer 

1997:25 baserat på Jonsson 1987:117). Det 

verkar i alla fall ha blivit brist på silver. 

Myntvikten minskar nämligen successivt 

(Malmer 1991:43). Det handlar alltså 

antingen om en vikingatida revalvering av 

myntvärdet, eftersom en mindre mängd 

silver tillerkänns samma värde som det 

krävts en större mängd för tidigare, vilket 

skulle öka kungens inkomster från ett 

eventuellt växlingspåbud. Alternativt 

sänktes även värdet i och med den 

minskade silvermängden, i vilket fall det 

snarare får tolkas som behov av lägre 

valörer. Kan det ha varit tillgången på 

äldre arabiska silvermynt som tröt? Det 

fanns bevisligen äldre islamiska mynt i 

cirkulation ännu under Sigtuna tid. 

Eftersom det finns så mycket tyska och 

anglosaxiska mynt bevarade så verkar man 

inte ha varit intresserad av att smälta ned 

dem för omprägling. De gick ju att 

använda i Sigtunas handelsområden. Det 

islamiska silvret däremot, var icke-kristet 

till sin utformning och kanske inte 

accepterat som legitim betalning? 

Silvervärdet var naturligtvis detsamma, 

men anledningen till att man präglade 

mynt var att man ville få ut ett övervärde 

för silvret. Annars skulle man knappast 

bemöda sig att avlöna en myntpräglare 

(Malmer 1991:42). Att man valt 

anglosaxisk förebild tyder på att man velat 

anpassa sig till handel med Danmark 

(inräknat Skånelandskapen och Slesvig), 

där av politiska skäl denna typ av mynt var 

välkända och förtroendeskapande. Det 

finns dock Sigtunamynt med bysantinsk 

förebild. Men som vi kan se i figur 2 & 3 

ovan, lär även dessa vara imitationer av 

danska mynt. Det var knappast lönt att 

försöka kopiera de tyskromerska mynten. I 

det tysk-romerska riket accepterades 

endast lokalt präglade mynt som något mer 

än bara silvervärdet. Detta kan vi se i de 

s.k. ”Inlandsfunde”, som till skillnad från 

”Auslandsfunde” (se figur 39 ovan), har en 

homogen sammansättning med mynt från 

ett fåtal myntningsorter (Kilger 2000: 162).   

 

Gravskick 

 

Då människorna i Mälardalen bekände sig 

till kristendomen övergick gravskicket inte 

omedelbart till skelett i flatmarksgravar 

med väst-östlig orientering på kyrkogårdar. 

De kristna döda begravdes i öst-västlig 

riktning och oftast obrända, men där 

upphör likheterna med vad vi skulle kalla 

en typisk kristen begravning. De fick ofta 

med sig någon eller några gravgåvor, 

såsom en kniv, ett mynt, dräktdetaljer och 

smycken. Under samma tid börjar man 

dock parallellt begrava enligt kristen sed 

på kyrkogårdar i Mälarlandskapen, vilket 

visar att övergången från hediskt gravskick 

till kristet inte blev påtvingat utan fick ske 

med ett visst mått av tolerans. Någon 

direkt uppdelning mellan skicket i stad och 

land föreligger inte (Jansson 2005:20f). 

Samma utveckling skedde i Rus, där 

högbegravning med gravgåva levde vidare 

i stor utsträckning, dock med obrända 

kroppar, in på 1100-talet (Jansson 

2005:14ff). I västra Skandinavien övergick 

man till kristen gravsed snabbare. Vid 

utgrävningarna i Lund har inte några 

typiska hedniska inslag kunnat återfinnas 

(förutom vissa lokala egenheter som bör ha 

haft ett hedniskt ursprung – träslanor av 

hassel placerade under kistorna i olika 

formationer Mårtensson 1963: 48ff). I 

Norge lagstiftade man i Gulatingslagen 

mot begravning i hög (Jansson 2005:21). 

Dessa skillnader mellan Sveariket och 

Västskandinavien kan ha berott på 

religiösa influenser från den ortodoxa 

kyrkan (Jansson 2005:20), som inte verkar 

ha haft samma strikta påbud om gravskick 

som den katolska. 
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Skrifter 

  

Runstenar 

 

Runstenarna tycks symbolisera ett ökat 

behov att styrka sin rätt till jorden. De som 

berättar om färder i österled har, förutom 

Ingvarsstenarna, nästan inga referenser till 

Särkland, det vill säga den islamiska 

världen. Istället omtalas resmål i Rus (9-10 

stenar) och Grekland (Bysantinska riket) 

(29-30 stenar), Italien (södra Italien var vid 

den här tiden ännu en del av det 

Bysantinska riket) och Jerusalem (2 stenar 

vardera), förutom England (ungefär lika 

många som de grekiska stenarna) dit flera 

runstenar berättar att svear färdats (Jansson 

2005:9).  

 

De runstenar i Sigtuna som omtalar ett 

frisiskt gille är naturligtvis mycket 

intressanta för tolkningen av Sigtunas 

handelsvägar. På den ena (U379) står det: 

 

+ frisa : kiltar * letu * reisa * s(t)ein : 

þensa : ef(t)iR * (þ)(u)(r)--- ----a * sin : 

kuþ : hialbi : ant * hans : þurbiurn : 

risti 

 

Frisa gildaR letu ræisa stæin þennsa æftiR 

Þor[kel, gild]a sinn. Guð hialpi and hans. 

Þorbiorn risti. 

 

Frisernas gillebröder lät resa denna sten 

efter Torkel, sin gillebroder. Gud hjälpe 

hans ande. Torbjörn ristade (Wessén & 

Jansson 1946: 139). 

 

Och på den andra (U391): 

 

× frisa : ki... ... : þesar : eftR : alboþ : 

felaha : sloþa : kristr : hia : helgi : hinlbi 

: ant : hans : þurbiun : risti × 

 

Frisa gi[ldaR] ... þessaR æftiR Alboð, 

felaga Sloða. Kristr hinn hælgi hialpi and 

hans. Þorbiorn risti. 

 

Frisernas gillesbröder…dessa (runor) efter 

Albod, Slodes bolagsman. Den helge Krist 

hjälpe hans ande. Torbjörn ristade 

(Wessén & Jansson 1946: 162). 

 

 

Inskriptionerna får anses utgöra bevis för 

handelskontakter mellan Sigtuna och det 

frisiska området. Att det är just Friesland 

är föga överraskande med tanke på Birkas 

fyndmaterial. Rimbert beskriver också hur 

en kristen kvinna i Birka reser till Dorestad 

för att idka välgörenhet (Rimbert 1965: 

Kap 20). Dessa nära kontakter har 

uppenbarligen upprätthållits. Frågan är 

dock om det frisiska gillet i Sigtuna var 

svear som handlade på Friesland, eller 

friser stationerade i Sigtuna? Namnen på 

stenarna är tvetydiga. Torkel är ett nordiskt 

namn, men Albod verkar vara tyskt. Det 

faktum att stenarna är resta enligt lokal 

sed, med runskrift och på fornnordiska, 

behöver inte betyda att gillebröderna var 

svear. Om man vill resa ett minnesmärke 

över någon, så är det logiskt att man gör 

det på ett sådant sätt att betraktaren skall 

förstå det.  

 

Latinsk skrift 

 

Olof Skötkonung lät prägla mynt med 

latinsk skrift. Efter att de engelska 

myntmästarna lämnat Sigtuna blir texten 

oläsbar då de inhemska myntmästarna inte 

verkar ha behärskat det latinska alfabetet. 

Det är dock viktigt att notera att man inte 

övergick till runskrift, utan envisades med 

att försöka få mynten att se Västeuropeiska 

ut till formen. Detta är dock ett av få 

exempel på latinsk skrift i Sveariket vid 

den här tiden. I övrigt användes fortfarande 

runskrift till minnesmonument och 

meddelanden i flera hundra år framöver. 

Troligen användes latinsk skrift av kyrkans 

män under Sigtunatid, men något spår av 

detta finns inte bevarat. 
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Korrespondens med Rus 

 

 
 

De två blysigill som återfunnits i Sigtuna 

(figur 41, teckning Johan Westerlund, efter 

Edberg 1999, fig. 1, 3) är rimligen bevis på 

att officiella skrivelser skickats till staden 

från Ryssland och kanske Bysans. Att det 

vänstra sigillet är fornryskt råder ingen 

oenighet om. Det högra har dock tolkats 

som såväl fornryskt (Janin 1999) som 

Bysantinskt (Edberg 1999).   

 

I Nestorskrönikan kan vi läsa att Jaroslav i 

Sigtunatid upprepade gånger sände bud om 

hjälp över havet till varjagerna (år 1015, 

1018 & 1024 Schultzén 2005:12), liksom 

Vladimir hade gjort före honom. Detta var 

kanske en rättighet han åtnjöt i och med 

sitt äktenskap med Olof Skötkonungs 

dotter Ingegerd. Om inte, så lär i alla fall 

sveakungen varit lättövertalad då hans 

dotter (syster till Anund Jakob år 1024) 

varit i fara. 

 

Tolkning 
 

Vilken effekt fick stoppet av den östliga 

silverimporten i mitten av 900-talet på 

Svearikets kultur- och handelskontakter? 

 

Min hypotes var att man genom att studera 

tidens statusföremål kunde se elitens 

kulturpreferenser och som en följd förstå 

den religiösa, politiska och ekonomiska 

omvälvningen i Sveariket kring det förra 

millennieskiftet. Analysen av föremålen 

från tiden har visat att det östliga materialet 

dominerar även under 1000-talet och det är 

först under 1100-talet som större mängder 

importgods från Västeuropa, annat än 

silvermynt, börjar komma till Sigtuna. 

Birkatidens hantverk, med vilket så stora 

likheter finns i Rus, lever vidare i 

Sigtunatid på båda sidor Östersjön. Delvis 

skulle detta kunna förklaras med att 

föremålsfloran varit så likartad att 

utvecklingen fortsatte oberoende men 

parallellt en tid innan några större 

avvikelser skedde, men vi vet ändå att 

såväl politiska som religiösa kontakter med 

Rus fortsatte under Sigtunatid. Därefter har 

den kulturella klyftan mellan folken 

vidgats snabbare i och med romersk-

katolsk respektive ortodoxt kristen 

påverkan samt assimileringen av det 

skandinaviska folkelementet i den slaviska 

gemenskapen. En jämförelse mellan 

Sverige och Ryssland vid slutet av 

medeltiden visar därför två väsensskilda 

kulturer, vars inbördes relationer övergått 

till fientlighet på grund av ömsesidig 

expansion och konkurrens i kontrollen av 

de finsk-ugriska områdena.  

 

Att något klart kulturskifte inte skedde i 

Sveariket betyder dock inte att elitens 

kontakter fortsatte som tidigare. Tvärtom 

visar analysen av det numismatiska och 

metrologiska materialet ett paradigmskifte 

mellan Birkatid och Sigtunatid. Min 

tolkning är att handelspendeln inte bara 

svängde västerut utan att även riktningen 

på handeln skiftade och att Sigtuna därför 

inte var en interregional handelsknutpunkt 

i samma mening som Birka. Det enhetliga 

viktlodsmaterialet och den obetydliga 

spridningen av Sigtunamynten tyder på en 

reglerad intern handel inom Sveariket. De 

varor som samlades i Sigtuna genom denna 

handel fördes sedan till främst Skåne och 

det västslaviska området av svearna själva 

(till viss del även i transithandel av 

gotlänningar). De fick betalt i tyska och 

anglosaxiska mynt och inhandlade varor av 

slavisk typ, kanske främst för att utbudet 

var sådant, men kanske också p.g.a. 

efterfrågan på just slaviska produkter i 

Sveariket.  

 

Det finns indicier i fyndmaterialet på 

slavisk bosättning och produktion i staden 

41 
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(Roslund 1990: 58). Denna produktion var 

av sådan typ att den förmodligen var 

ämnad för en lokal marknad. Det verkar 

som om också frisiska handelsmän verkat i 

Sigtuna (alternativt sveonska handelsmän 

med inriktning på Friesland). Förmodligen 

därför att de hade ett redan etablerat 

kontaktnät i Sveariket sedan Birkatid och 

kunde utnyttja detta även i fortsättningen. 

Även friserna tycks ha varit inriktade på 

export av Svearikets produkter, snarare än 

import av frisiska. För dem som inte hade 

frisernas fördelar, vunna från lång närvaro 

i regionen, är det svårt att se anledningar 

till varför de skulle bege sig ut på 

vanskliga resor till en handelsplats som 

inte erbjöd några orientaliska lyxvaror, 

såsom Birka tidigare, eller för den delen 

några andra riktigt unika varor. Man kan 

argumentera att de pälsverk från Norrland, 

som svearna saluförde, var av extra god 

kvalitet på grund av de långa vintrarna, 

eller att järnet av någon anledning var att 

föredra framför det kontinentala järnet. Det 

hela kan komprimeras till en fråga. Vilket 

scenario är troligast?  

 

Att utländska handelsmän trotsade 

Östersjöns faror och kom till Sigtuna för 

att köpa Svearikets produkter, trots att 

dessa gick att få tag i på närmre håll, på 

grund av att varorna i Sigtuna höll en 

högre kvalitet. 

 

Eller att sveonska handelsmän tog sina 

varor till de utländska handelsplatserna, 

där det gick att komma över lyxartiklar och 

silver, något som inte fanns på närmre 

håll. 

 

Det är visserligen möjligt att det första 

scenariot lockade några utländska 

handelsmän till Sigtuna, men knappast från 

områden dit svearna brukade resa med sina 

produkter, eftersom det inte vore 

ekonomiskt försvarbart.  

 

Av samma anledning som västeuropeiska 

handelsmän inte borde ha varit särskilt 

frekventa i Sveariket under Sigtunatid, 

borde antalet sveonska handelsmän i Rus 

ha minskat betydligt. Vad fanns där som 

inte även producerades i Sveariket? 

Möjligen slavar, men det finns inga belägg 

för en sådan handel under Sigtunatid. Det 

redan under Birkatid begränsade 

handelsutbytet med Bysans verkar ha 

upprätthållits av svearna själva, i form av 

pilgrimer och krigare i väringagardet.  

 

Även Rysslands handel med Kalifatet 

upphörde under 1000-talet. De orientaliska 

föremål från Sigtunatid som hittats i 

Sveariket är därför antingen lokala kopior 

eller av sådan karaktär att de snarare får 

tolkas som personliga gåvor eller 

souvenirer. Därför bör rusiska handelsmän, 

på samma sätt som svearna, ha tvingats 

fara ut till handelsplatser där de kunde få 

omsättning för sina varor. Detta 

förhållande ändrades förmodligen först i 

och med Hansans uppkomst under 1100-

talet, då utländska handelsmän började 

återvända till Mälardalen.  

 

Mycket av denna tolkning är grundad på 

logiska slutsatser utifrån universella risk-

/vinstanalyser för handel. Den stöds dock 

av bristen på västeuropeiska föremål i 

äldsta Sigtuna, framförallt frånvaron av 

främmande viktlodstyper, i  stark kontrast 

mot den stora andelen västeuropeiska 

mynt. En del av dessa mynt kan som sagt 

ha kommit till Sveariket genom plundring, 

framför allt de anglosaxiska, men som jag 

tog upp i min analys ovan, borde den delen 

vara rätt liten i jämförelse med 

handelsvinster. Ett annat stöd för min 

tolkning anser jag vara bristen på 

referenser till Sigtuna i de skriftliga 

källorna. Adam av Bremen nämner 

visserligen Sigtuna några gånger, men bara 

i samband med geografiska skildringar och 

missionsverksamhet. Detta till skillnad från 

Birka, som av både Rimbert och Adam 

beskrivs som en handelsplats. Inte heller de 

norröna källorna ger några referenser till 

handel i samband med Sigtuna. 
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Kulturella kontakter visar sig inte i mynt så 

mycket som i rena föremål och traditioner. 

Vid en sådan jämförelse (se ovan) är 

bandet österut fortfarande under Sigtunatid 

mycket starkt. En bidragande orsak till 

detta bör också kunna tillskrivas den 

fortsatta handeln med den slaviska 

kultursfären, i de västslaviska områdena. 

Det är talande hur det västeuropeiska 

exportföremålen introduceras och intar en 

dominerande ställning i takt med det tysk-

romerska rikets expansion i de västslaviska 

områdena under 1000-talet och 1100-talet. 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att närmare 

studera följderna av det importstopp på 

islamiskt silver som inträffade under 900-

talets senare hälft, primärt på Svearikets 

och Sigtunas handels- och kulturkontakter. 

Genom en studie av periodens status 

symboler, såsom vapen, glas och smycken, 

förväntade jag mig att finna en tydlig 

skiftning från östliga stilinfluenser och 

importvaror, mot en mer västeuropeisk 

föremålsflora. Det arkeologiska materialet 

berättar dock en annorlunda historia än 

myntmaterialet. Under hela 1000-talet och 

vidare in i medeltiden var kopplingen 

mellan Sveariket och den slaviska kulturen 

fortsatt stark, trots att handeln inte längre, i 

någon större utsträckning, fördes österut. 

En jämförelse av andelen anglosaxiska 

mynt i olika östersjöregioners 

myntmaterial tycks visa att Sigtuna till stor 

del handlade med Danmark och då 

huvudsakligen via Skånelandskapen, samt 

med någon annan region där tyska mynt 

dominerade. Det arkeologiska materialet 

pekar på att detta område var just det 

västslaviska. Det tysk-romerska riket hade 

ännu i Sigtunatid inte underkuvat de 

västslaviska folken, genom vilkas områden 

en stor del av det tyska silvret nådde 

Sveariket. Det tycks även visa på att, 

åtminstone slaviska kvinnor varit bosatta i 

Sigtuna. I övrigt är det inte mycket som 

tyder på att utländska handelsmän kom till 

staden. Förutom hänvisningarna till ett 

frisiskt gille på runstenarna U379 & U391, 

vilket också skulle kunna vara svear med 

inriktning på just Friesland,  saknas tydliga 

spår av inkommande interregional handel. 

Anmärkningsvärt är att utbytet mellan 

Gotland och Sigtuna utifrån den 

metrologiska och numismatiska analysen 

verkar ha varit begränsat. Den relativt 

obetydliga spridningen av Sigtunamynt i 

kombination med ett viktsystem som inte 

har några direkta paralleller hos andra 

östersjöfolk, tyder på att staden varit en 

regional handelsplats varifrån handelsresor 

utgått till interregionala handelscentras i de 

områden som nämnts ovan. Detta är det 

logiska utfallet av att mälardalsregionen 

inte längre hade några unika varor att 

erbjuda – en attrahent – och därför svaret 

på halva frågeställningen om vilken effekt 

stoppet av den östliga silverimporten fick 

på Svearikets kultur- och handelskontakter. 

De kulturella kontakterna verkar däremot 

inte ha påverkats på samma drastiska sätt. 

Svear reste även fortsättningsvis österut, 

dock av andra anledningar än tidigare. Nu 

togs värvning i den bysantinske kejsarens 

garde och snart tog pilgrimsfärder till det 

heliga landet vid. Den åt väster skiftade 

handeln innebar visserligen utökad kontakt 

med folken i nuvarande norra Tyskland 

och Polen, men dessa tillhörde fortfarande 

det slaviska kulturområdet. Det är också 

naturligt att människor håller kvar vid 

gamla traditioner trots, och kanske till och 

med tack vare, maktelitens strävan till 

förändring. En aktuell parallell till detta 

kan vi hitta i den franska och nederländska 

nedröstningen av den föreslagna EU 

konstitutionen. Den kulturella förändringen 

blev därför liten i jämförelse med skiftet i 

handeln och religionen. Det var inte förrän 

de västslaviska områdena erövrades av det 

Tysk-romerska riket och Hansan började 

formas, som de starka banden med den 

slaviska kulturen började tvinnas upp. I 

och med Hansan kom handelsfartygen till 

Mälardalen ånyo och det svenska riket 

knöts till den västeuropeiska kultursfären  .  
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