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Abstract 

Kusserow, M. 2019. Mer än bara mynt: En nätverksanalys av bysantinska silvermynt från 
900- och 1000-tal. 
 
Kusserow, M. 2019. More than just coins: A network analysis of Byzantine silver coins from 
the 10th and 11th centuries. 
 
In the mid-10th century there was an increase of Byzantine coins to the Baltic area alongside 
the shift from the eastern Islamic dirhems to a western focus on German coins. This thesis sets 
out to study networks around the Baltic area from a perspective of Byzantine miliaresion 
minted by Constantine VII and Romanus II, Nicephorus II, John I Tzimisces and Basil II. The 
material consists of coin finds in foremostly hoards but also some grave finds from Gotland, 
mainland Sweden, Denmark, Poland, Belarus, Estonia and Finland. This essay will combine 
the use of two different methods, first a network analysis in Pajek and then a spatial analysis 
in GIS. With these two methods I want to investigate what the Byzantine coins can tell us 
about the transition period between the import of Islamic coins and German coins. Together 
with the Byzantine coins I will use other materials from Gotland such as shorttwig and 
longbranch runes, a type of metal vessel found in graves and a type of clay vessel with a 
special mark on the bottom. They will highlight different aspects of the Viking age networks, 
with a focus on Gotland. 

The result showes that the import of Byzantine silver coins into the Baltic in the 10th 
century consists of two phases. The first phase consists of miliaresia minted by Constantine 
VII and Romanus II, Nicephorus II and John I Tzimisces which were probably imported 
through Poland. On their way through Poland they mixed with early southern German coins 
from Bayern and Schwaben on their way to Denmark and Gotland. With the second phase the 
eastern coin import temporarily gets an upswing. The coins minted by Basil II are more 
commonly found on Gotland and in Estonia which lead me to conclude that these could have 
been imported by Gotlandic individuals on their travels east.  
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1. Inledning 

Gotland. Hem för 700 depåer med cirka 180 000 myntfynd, men enbart cirka 500 bysantinska 
mynt (Jonsson 2015: 54). Trots att de bysantinska mynten inte är särskilt vanliga sticker de ut 
på många olika sätt något som forskningen fokuserat på, däremot föreligger det få studier om 
hur mynten kom till Östersjöområdet. Gotland har en lång historia i Östersjökontakterna och 
har varit ett centrum för fjärrhandeln som länkat samman de östliga med de västliga 
nätverken. Kontakterna med omvärlden är en anledning till varför Gotland har ett rikt 
arkeologiskt källmaterial härstammande från en mängd olika områden och kulturer. Allt från 
keramik, smycken, mynt och konst visar på utländska influenser och det är genom de 
materiella källor som forskare har försökt studera de olika nätverk och kontakter som 
människor varit del av. 

Den gotländska 
myntimporten kan kronologiskt 
och geografiskt delas upp i två 
delar. Den tidiga importen av 
islamiska mynt österifrån och 
den senare importen av tyska 
mynt söder- och västerifrån. 
Det är i övergången mellan de 
islamiska och tyska mynten 
under andra halvan av 900-talet 
som de bysantinska mynten 
ökar kraftigt i antal. Att 
undersöka de gotländska 
kontakterna och nätverken 
under senvikingatid för att se 
vart kontakterna funnits men 
kanske också vilka som drivit 
den framåt, var det 
gotlänningarna som var 
drivande eller utländska aktörer 
som utnyttjat öns placering är 
därför av intresse. Att söka 
svaren på sådana frågor kan ge information angående den övergång som skedde i importen 
och om hur nätverken var organiserade, ifall det var samma nätverk som var aktiva i öst som i 
väst. Genom att analysera nätverken som de bysantinska mynten färdats genom och svara på 
varför och hur de importerats kan det ge en inblick i övergångsperioden mellan importen av 
de olika mynten och ett samhälle under förändring, vilket inte studerats nämnvärt. 

Statistiska analyser visar att de bysantinska mynten korrelerar med andra mynttyper som 
börjar cirkulera på Gotland under andra halvan av 900-talet. Detta gäller främst de tidiga 
tyska mynten samt dirhemer präglade av de olika sena islamiska härskarna (Kusserow 2016). 

När de gotländska nätverken studeras i uppsatsen är det inte enbart ett fokus på kontakter 
som funnits utan den visar även på de komplexa sociala organisationer och strukturer som 
fanns under vikingatiden, därför kan det även vara intressant att med denna uppsats försöka se 
vilka det var som var delaktiga i dem. 

 
 
 

Figur 1. Runstenen från Hallfride, Follingbo på Gotland som berättar 

om Oddgeir eller Uddgair som dog i Holmgården. Foto Bernt Enderborg 

 

Figur 2. Gotländska hamnar under vikingatid. Karta av Dan Carlsson 

1998.Figur 3. Runstenen från Hallfride, Follingbo på Gotland som 

berättar om Oddgeir eller Uddgair som dog i Holmgården 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Fokus för uppsatsen är en rumslig analys av de bysantinska mynten och depåerna med 
bysantinska mynt. Ett huvudsyfte är att analysera övergångsperioden för när kontakterna 
skiftar från öst till väst baserat på de bysantinska mynten utifrån ett nätverksperspektiv och 
efter det skapa en karta över hur kontakterna sett ut. Eftersom myntfynden inte visar alla 
aspekterna av kontakterna kommer jag att inkludera jämförelsematerial. Jämförelsematerialet 
kommer bestå av bildstenar med lång- och kortkvistrunor samt lerkärl med en viss typ av 
bottenmarkering och metallkärl att analyseras. Jämförelsematerialet har tagits med för att de 
visar på kontakter som inte nödvändigtvis är kopplade till handeln, personer som flyttar, resor, 
religion och idéer om saker ska se ut. 

Nätverksanalyser har använts i flera studier för att studera kontakterna kring Östersjön 
och Nordsjön under vikingatiden (Sindbæk 2005; 2007b; 2013). Genom att analysera 
spridningen av olika fyndkategorier vill Sindbæk undersöka de grundläggande mekanismerna 
och strukturerna för nätverken och hur kontakterna i långdistanshandeln kan ha sett ut. I sina 
diskussioner kring långdistanshandeln så återkommer Sindbæk ofta till begreppen rutinisering 
och noder. Rutinisering är en av tre olika sätt som långdistanshandeln uttrycker sig genom. 
Begreppet omfattar skapandet av återkommande interaktioner mellan platser genom att 
parterna skaffar sig erfarenheter och kunskaper för att bedriva handel (Sindbæk 2005: 274f). 
Det andra är institutionalisering som omfattar olika sociala institutioner som infrastruktur, 
städer, hamnar etc. men också lagar, specialisering av yrken och vikt- och myntsystem. Det 
tredje och sista begreppet är regionalisering som handlar om utvecklingen av större områden 
genom skapandet av centrum och landsbygd samt relationerna däremellan i form av till 
exempel distributionssystem (Sindbæk 2005: 275). Förutsättningarna att nätverken kan 
utvecklas är enligt Sindbæk de så kallade noderna som länkar ihop de olika områdena i 
långdistanshandeln. Sindbæk skriver vidare att” Routinized exchange implies that the 
transportation of goods takes place recurrently along specific routes. This entails that 
exchange is practiced in an organised form in specific localities. This practice constitutes a 
nodal point.” (2005: 277). 

Begreppen och idéerna inom nätverksteorin har hittills använts för att studera utveckling 
av vikingatida handelsplatser och städer. Här skiljer sig dock Gotland med avsaknaden av 
tydliga platser som kan tolkas som noder likt Birka och Hedeby. Kan begreppet nod av den 
anledningen appliceras på Gotland och vad är en nod i utifrån ett gotländskt perspektiv? Är de 
gotländska noderna kopplade till en fysisk plats som hamnar och städer eller är det istället den 
sociala organisationen på Gotland utan en fysisk samlingspunkt som nod? Frågor som kan ge 
nya ingångar kring studierna om långdistanshandeln och kontakterna mellan Gotland och 
omvärlden. 

Frågeställningarna som kommer behandlas är följande där huvudfrågeställningen är hur 
såg de gotländska kontakterna och nätverken ut under senvikingatid och andra halvan av 900-
talet när kontakterna skiftade?  

• Är det samma aktörer som bedrivit det östliga kontakterna som nu istället 
fokuserar på kontakterna med Tyskland eller är skiftet på grund av en ny aktör 
som tagit sig in på marknaden?  

• Aktörerna kan kopplas till en diskussion kring hur nätverken var uppbyggt. Var 
det gotlänningarna som tog med sig mynten till Gotland eller var det individer 
som reste till Gotland som hade dem med sig?  

• Är individerna del av olika grupper som kontrollerar eller är delaktig i olika delar 
av nätverken? 

• I och med att myntens spridning kommer undersökas är det även intressant att se 
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om perioden för skiftet i importen sett olika ut för olika delar av ön? Kan 
spridningen berätta något om ifall Gotland varit uppdelat eller om skiftet varit en 
förändring som påverkade hela ön?  

• Eftersom uppsatsens fokus ligger på de bysantinska mynten kan det ge en ensidig 
berättelse om kontakterna och hur samhället sett ut. Här är fråga om nätverken och 
kontakterna kan analyseras med enbart mynten och om de övriga fynden som 
tagits med är representativa och jämförbara i en nätverksstudie. 

1.2. Material 

Denna uppsats kommer omfatta flera olika fyndkategorier. Fokus kommer vara på de fynden 
av bysantinska silvermynt från huvudsakligen vikingatida depåer men även fynd från gravar. 
Dessutom kommer andra källor som alla har sitt ursprung utanför Gotland att diskuteras för 
att se hur nätverken baserat på de bysantinska mynten kan jämföras mot andra aspekter av 
kontakterna. Det rör sig om lång- och kortkvistrunor på bild- och runstenar, samt ler- och 
metallkärl som båda hittats i gravar. Gemensamt för de olika kategorierna är att de är funna på 
Gotland och är daterade till senvikingatid och tidig medeltid, vilket motsvarande ungefär 
mitten på 900-talet till slutet 1000-talet. 

De olika kategorier av material har valts för de kan visa hur olika aspekter av 
interaktioner i och mellan samhällen lämnar olika spår efter sig som kan bidra med 
information angående nätverken. Depåerna, enligt arkeologisk och numismatisk forskning 
som har studerat sammansättningen av smycken och mynttyper för att uttala sig om 
kontakternas karaktär, har visat på egenskapen av silver som utväxlingsmediet i ekonomiska 
transaktioner av olika karaktär. Depåerna kan på så sätt inte ge en information om enskilda 
personer utan kan användas för att få reda på information om samhället i helhet, vilka handeln 
bedrivits med, hur intensiv handeln varit, direkta eller indirekta kontakter och hur 
handelskontakterna har förändrats. 

Ler- och metallkärlen i gravar, däremot, är mer personliga och kan säga mer om 
individerna som levde då. Gravgåvorna kan berätta om vem som ligger i graven som till 
exempel personens status, yrke och grupptillhörighet. Samtidigt som en grav kan ge personlig 
information är det fortfarande en efterlämning av de levande. Ytterligare information som 
gravar kan bidra med är olika former analyser på till exempel DNA som kan berätta vart 
individen kommer ifrån. 

Bild- och runstenar kan visa på olika dimensioner av kontakterna. De kan visa på 
utlandskontakter både genom i vad som berättas på stenarna om till exempel resor men också 
stilen på runorna vilket är kunskaper som härstammar från olika delar av Skandinavien. Från 
en tid där de skriftliga källorna är få och de som finns kan vara av olika grader av pålitlighet 
är bild- och runstenar en betydelsefull informationsbärare. De kan exempelvis berätta om 
släktskap, ursprung, händelser, yrken och namn på personer vilket sedan kan användas för att 
ta reda på hur delar av samhället var uppbyggt.  

Kategorierna har valts ut efter kriterierna att de alla visar på olika sätt på kontakter med 
omvärlden och i kapitel 4 kommer en närmare beskrivning att ges om materialet ifråga. 

1.3.  Källkritik   

Den källkritiska aspekten i uppsatsen är framförallt att jag inte har undersökt materialet 
personligen utan förlitar mig på vad andra skrivit om dem, något som då påverkar är vad som 
rapporteras in och analyseras efter grävningar. Material som grävts fram kanske inte alltid 
analyseras i brist på tid eller pengar och finns såpass inte tillgängligt att skriva om. 

Ytterligare en faktor som har inverkan på resultatet är valet av material och utelämnandet 
av andra. Ett av de stora problemen med denna uppsats har varit att begränsa sig. Det har 
funnits flertalet andra material som kunnat tagits med i en undersökning som den här, men 
pga. tid och uppsatsens generella begränsningar har de strukits. 
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Materialet har sedan begränsats till enbart publicerade fynd. Uppsatsen kommer utgå från 
olika publikationer som undersökt och analyserat de olika materialen i fråga vilket gör att 
vissa nyare fynd kanske inte finns med. För de bysantinska mynten från Polen har inte alla 
fynd tagits med. Detta på grund av att jag inte fått tag på alla publikationer som behandlar 
ämnet då de enbart, i skrivande stund, finns på ett bibliotek i Sverige. Det är något som har 
påverkat resultatet av analysen när det kommer till de olika kartorna. Tabeller och när de 
polska fynden diskuteras har inte påverkats i samma utsträckning då information till det har 
hämtats från Marek Jankowiaks (2016) artikel där han sammanställt alla bysantinska 
myntfynd i norra Europa i tabellform och med en spridningskarta. 

Oavsett uppsatsens begränsningar innebär de bysantinska mynten olika frågor angående 
representativitet. Eftersom uppsatsens fokus ligger på de bysantinska mynten kan det ge en 
ensidig berättelse om kontakterna och hur samhället sett ut vilket är något som kommer att tas 
upp vidare i diskussionen och är anledningen till jämförelsematerialet som redan beskrivits 
och kommer diskuteras vidare i uppsatsen. En annan fråga angående representativitet är de 
bysantinska mynten i sig och vilka nätverk de representerar. I uppsatsen jämförs de med de 
islamiska och tyska mynten och nätverken som de mynten varit en del av. De bysantinska 
mynten har dock behandlats annorlunda gentemot de islamiska och tyska mynten kan de 
bysantinska mynten därför haft en särskild betydelse med den tydliga kristna symboliken de 
påvisar. Det som skiljer de bysantinska mynten från de islamiska och tyska är framförallt att 
de i en högra utsträckning gjorts om till hängen (Audy 2016) men även antalet mynt som 
importerats. Frågan är därför ifall de bysantinska mynten ska behandlas som ett 
betalningsmedel och jämföras med andra mynt eller om de bysantinska mynten representerar 
något helt annat. 

1.4.  Definitioner 

T.P.Q. – Förkortning av ”Terminus post quem”. Används ofta inom numismatik för att 
datera med hjälp av mynt. Exempelvis om depån innehåller mynt med dateringarna 825, 850 
och 875 blir TPQ satt till 875 vilket innebär att den som tidigast kan ha deponerats det årtalet.   

Myntning – Eller myntprägling är hur mynten tillverkas och vad som är tryckt på dem.  
Nätverk – Vad jag menar med nätverk i den här uppsatsen är återkommande kontakter 

mellan områden, antingen genom handel men det kan även vara utbyte av information eller 
individer som flyttar och bosätter sig på andra platser. 

De bysantinska mynten är ofta myntade/präglade med kejsaren på ena sidan och någon 
form av kristen symbolik på den andra. 

I analysen används en del termer som är översatta från engelska och som är specifika för 
metoden vilka kommer att behandlas här nedan. 

1-mode network – är ett nätverk där alla punkterna kan relatera till varandra. Motsatta är 
ett 2-mode network där punkterna delas upp i aktörer och event. Aktörer skulle i det här fallet 
vara de bysantinska mynten och eventen platserna de hittats på. Aktörer och event kan bara 
relatera till den andre, aktör-event, ej aktör-aktör och event-event. Och i det här fallet är det 
hur eventen (platserna) relaterar till varandra baserat på aktörerna (mynten). 

Punkt – Översättning från Vertice och representerar fyndplatserna som undersöks. 
Linje – Översättning från Line och representerar en gemensam mynttyp mellan två 

fyndplatser.  
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2. Teori & Metod 

För att studera och försöka förklara hur nätverken sett ut på Gotland under senvikingatid och 
tidig medeltid kan det vara nödvändigt att använda sig av flera olika teoretiska perspektiv för 
att kunna belysa olika sorters frågor. En teori som fokuserar på hur föremål förflyttade sig och 
hur kontakterna såg ut kanske inte förklarar hur individer interagerade med föremålen eller 
vad de olika föremålen betydde för de olika individerna som ägde dem. Föremålen fick nya 
ägare och nya betydelser, nätverken skiftade i geografin och kanske även i vilka aktörer som 
medverkade, beröringspunkter som alla behöver teoretiseras. 

2.1. Nätverksteori 

Till uppsatsen har tre olika teoretiska utgångspunkter tagits med. Actor- Network theory, eller 
ANT kommer fungera som en mer övergripande teori för att förklara individernas relation till 
det materiella och det materiellas relation till individerna. Detta för att visa på hur objekten 
agerar lika mycket som människorna som hanterar dem. En del av syftet med uppsatsen är att 
visa på ett nätverk för hur mynten kan ha tagit sig till Gotland. För att bestämma hur nätverket 
kan ha sett ut kommer antaganden för myntens rörelser och handelns struktur att antas, vilket 
teorierna small-worlds och scale-free networks kommer att ligga som grund för. 

2.1.1. Actor-Network theory (ANT) 

Actor-Network theory, eller ANT, går ut på att undersöka hur mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer interagerar. Även om den kallas för teori är den mer av ett tillvägagångsätt för att se 
hur relationer kan ha sett ut istället för att säga att såhär har dom sett ut vilket teorier ofta gör. 
ANT är ett verktyg för att beskriva snarare än att bestämma hur relationer sett ut (Law 2007: 
2). 

I ANT är varje person och objekt en aktör som opererar inom ett nätverk. Och varje 
människa och icke-människa tilldelas agency för att på så sätt kunna ta reda på vad det är som 
gör att nätverket existerar och fungerar alternativt vad som gör att det slutar fungera. 
Anledningen till att även objekt tilldelas agency inom ANT är för att de är lika mycket aktörer 
i ett nätverk som människor då de både agerar och får oss att agera. Objekten agerar dock inte 
av sig själva, de behöver oss lika mycket som vi behöver dem. Sätten som objekten agerar 
genom är ofta ganska simpla, en fjärrkontroll agerar genom att byta kanal på tv:n, hammaren 
slår ner spiken, skärpet håller uppe byxorna etc. (Latour 2005: 70ff). 

Samtidigt som varje person och objekt är en aktör inom ett nätverk är även varje person 
och objekt ett nätverk i sig själva. De individuella nätverken är uppbyggda av information om 
vem som tillverkade föremålet, åt vem tillverkades det, hur hamnade objektet där det slutligen 
hittades etc. (Latour 2005: 63ff). Som exempel, vare sig det gäller ett mynt, ett kärl eller en 
run- eller bildsten kan de, utöver att vara en del av handels och kontaktnätverk som sträcker 
sig över stora områden, ses som individuella nätverk. För att de större nätverken ska bli lättare 
att studera kan informationen från de individuella nätverken placeras i så kallade svarta lådor. 
I de svarta lådorna läggs information som inte behöver tas under omprövning, ett nätverk 
består därför av flera svarta lådor med information som i sin tur innehåller ytterligare lådor 
(Latour 1998: 19f).  

Inom arkeologin kan detta dock vara svåråtkomlig information. Sindbæk (2013: 6) skriver 
att i det arkeologiska materialet finns information om vart ett material kommer ifrån och vart 
det slutligen hamnade, men hur det hamnade där och hur det faktiska nätverket såg ut är 
oåtkomlig eftersom resorna och utbyten av föremål inte syns i det arkeologiska materialet. 
Arkeologiska nätverksstudier får därför jobba utifrån att resultatet är känt och istället söka 
efter ett nätverk som skapar det resultatet (Sindbæk 2013: 7). Han refererar till detta som ”the 
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black-box problem”, att återskapa ett nätverk utan att veta dess innehåll eller form. 
Men Sindbæk ser inte bara svårigheter med teorins användning inom arkeologin. Det 

faktum att nätverken består av en blandning av olika komponenter som föremål, personer, 
kungadömen, transportmedel och landskap istället för en enskild faktor som social makt eller 
ekonomiska begränsningar. Detta menar han gör att nätverken av olika social, ekonomiska 
och rumsliga faktorer hela tiden formas av olika aktörer vilket ger den förhistoriska handeln 
och handelsplatserna en mer levande karaktär. En handelsplats ska ses som en trafikkorsning 
där olika nätverk möts och inte enbart som en ekonomisk eller politisk struktur (Sindbæk 
2007a: 120). 

2.1.2. Nätverksstäder vs Centralplatser 

Ett sätt att se på världen under senvikingatid och tidig medeltid är med ”small-worlds” teorin. 
Teorin går ut på att det finns några få städer, även kallat noder, som är delaktig i 
långdistanshandeln i ett större system än den mer omfattande lokala handeln. De få noderna 
som är delaktiga i långdistanshandeln kännetecknas av att en stor mängd av olika importerade 
material hittats på platsen medan de lokala platserna drevs av den lokala handeln som 
visserligen hade kontakt med noder, men inte som en del i långdistanshandeln. Detta skapar 
geografiskt sett mindre lokala kluster av flera handelsplatser där några få bildar broar mellan 
klustren genom långdistanshandel (Sindbæk 2007a; Brughmans 2010: 278). Detta har stora 
likheter med teorin om ”Scale-free networks”. Teorin menar på att en nätverksstad och en 
centralplats skiljer sig åt. Likt teorin om ”små världar” delas platser in i två kategorier, 
nätverksstäderna, som sysslar mer med långdistanshandeln och centralplatserna som sysslar 
mer med den lokala trafiken (Sindbæk 2007: 120). Sindbæk som också använt sig av teorin 
skiljer även på hur de två sorters platserna var lokaliserade rent geografiskt. För de lokala 
centralplatserna är det viktigt att de är lättillgängliga för landsbygden som är de som främst 
kommer till platsen, medan för nätverksstäderna är samma sorts tillgänglighet inte lika viktig. 

Förutom att vara lättillgängliga för lokalbefolkningen innebär ofta centralplatser att det är 
en plats för centrala funktioner för samhället vilket på Gotland under järnålder är ett 
forskningsområde som inte fått lika mycket uppmärksamhet som i övriga Norden. Ett av de 
senaste bidragen kommer från Gustaf Svedjemo (2018) som använt sig av romerska föremål, 
dryckeshorn och guld för att lokalisera centrala platser och områden på Gotland under den 
mellersta järnåldern. I sin studie kunde han urskilja tre områden, Havor på södra Gotland, 
Sjonhem på mellersta och Källunge/Fole på de norra delarna av ön. Han påpekar även att 
platserna ligger centralt i de så kallade tredingarna, som härstammar från Gutasagan som 
berättar om en tredelad ö vilket är något som kommer att tas upp mer om senare i uppsatsen. 
Svedjemo nämner även att platserna till stor del har levt kvar som centralplatser till 
vikingatid, dock med en viss förskjutning åt kusten, som exempel nämns Grötlingbo på södra 
Gotland och Stenkyrka samt Othem på norra delen (Svedjemo 2018: 118).  
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Nätverksstäderna är istället sådana platser där det 
är optimalt för handelsmännen att träffa på andra med 
liknande yrke. Geografiskt är det områden som 
antingen tvingar eller är lämpliga för resande 
handelsmän att stanna vid, vilket inte nödvändigtvis är 
optimalt för lokalbefolkningen (Sindbæk 2007a: 128f). 
Gotland som har varit en plats för sjöfarare från öst, 
väst och söder att stanna upp och fylla på sina förråd 
är en sådan plats som passar sig för att bedriva 
långdistanshandel på. Här kanske det visserligen inte 
handlar om nätverksstäder utan mer hamnar där 
köpmännen la till. Det som dock talar emot denna idé 
är att Gotland inte är en plats eller hamn och de 
hamnar som finns är det inte långt emellan. Däremot 
har nog inte alla hamnar varit en del av 
långdistanshandeln utan enbart några enstaka. 

Dan Carlsson (1998: 10) skriver att under yngre 
järnåldern kan det funnits så mycket som 40–50 
hamnar runtom Gotland, varav sex av hamnarna var 
kopplade till handeln för ett större område (Fig. 2), för 
att under 1000-talet koncentreras till ett mindre antal 
hamnar och handelsplatser. Kanske var det de hamnar 
som var en del i långdistanshandeln som överlevde 
och gjorde de mer lokala hamnarna överflödiga. Ett 
exempel på en sådan hamn är Ridanäs i Fröjel. 
Sindbæk (2007a: 124f) skriver att hamnen mellan 600–800-talet inte visade på någon 
långdistanshandel för att under 900–1000-talet ha en entydig koppling till just 
långdistanshandeln. Vid undersökningar av de som begravts i närheten av hamnen visade 
resultatet dock på att majoriteten ursprungligen var från Gotland, vilket inte var förväntat i 
förhållande till mobiliteten som var under vikingatiden (Peschel et al. 2017: 183). Av de 60 
undersökta individerna visade sig 8 komma utifrån, 4 kvinnor, 3 män och en obestämd pga. 
dåligt skick. Tre av kvinnorna hittades med gravgods typiska för individer ursprungligen från 
Gotland, kanske hade de assimilerats in i lokalbefolkningen och även en av männen hade 
föremål typiska för vikingatida begravningar. De sista två männen, kvinnan och den 
obestämde hittades däremot i utkanten av gravplatsen utan några gravgåvor, vilket stärker 
deras status som icke gotlänningar (Peschel et al. 2017: 182). Detta öppnar upp intressanta 
frågor om hur handeln och den utländska närvaron såg ut på ön, vilket kommer behandlas 
längre fram.  

2.2. Materielkultur som identitetsbärare 

Att studera folk och gruppers identitet genom den materiella kulturen har länge varit ett 
fokusområde inom arkeologin. Föremål som bland annat smycken och keramik har använts 
för att bestämma vart individer från tex gravar härstammar ifrån eller om de tillhör en specifik 
grupp. Se tex Birger Nermans (1934: 357ff) diskussioner om utgrävningarna i Grobin, 
Lettland, där tre större gravfält undersöktes. Resultatet från utgrävningarna var att 
begravningarna från två av gravfälten daterade till 650–850 bestod av män med typiska 
skandinaviska föremål, sannolikt från Svealand och norra Götaland. Medan det tredje fältet 
hade begravningar från ca 650–850 med individer främst från Gotland. Nerman tolkade detta 
som att Svear hade kommit och erövrat området vid Grobin dit, kort efter, gotländska 
handelsmän kom för att bosätta sig med sina fruar och familjer. Även om slutsatserna och 
tankar med stor sannolikhet är påverkade av de olika nationalistiska tankesätt som existerade 

Figur 2. Gotländska hamnar under 

vikingatid. Karta av Dan Carlsson 1998. 
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då är tanken och hur materialet kan tolkas fortfarande mer eller mindre aktuellt.  
Men materielkultur och identitet är begrepp som är mer än att bara avgöra vart en individ 

kommer ifrån. Den materiella kulturen i sig kanske inte är något speciellt, utan vilket synsätt 
den tolkas ur som gör materialet till vad det är. Beroende på vilka teorier och tankar som 
appliceras på det undersökta materialet och människorna som interagerar med objekten kan 
det få olika resultat. Identitet däremot är ett begrepp som kan ha olika betydelse beroende på 
vem som frågas, men det är även något som har förändrats över tid. En idé som lagts fram är 
att en person består av olika identiteter som fokuserar på olika saker (se tex Goodenough 
1965). Chris Fowler (2010: 265f) anser istället att om hur de olika aspekterna av en identitet 
relaterar till varandra lämnas ute, är risken att en viktig del i av vad som innebär att vara 
människa glöms bort. I den här uppsatsen argumenterar jag för att identitet är något som till 
stora delar är flytande. Ens identitet är inte något som bestäms av vart en individ kommer 
ifrån, ens etnicitet eller kulturella tillhörighet, vilket ofta är en geografisk begränsning som 
rent historiskt sett ofta är något som applicerats på folkgrupper i efterhand. Även om vart vi 
kommer ifrån inte bestämmer vår identitet är det givetvis en aspekt som är viktiga 
tillsammans med politiska och religiösa åsikter, yrke, kön, sexualitet, ålder. Ens identitet 
påverkas och ändras genom livet av de olika val en individ gör, den är lika levande som en 
själv. Detta är inte på något sätt idéer som är revolutionerande för hur identitet kan tolkas utan 
faller väl inom ramen för vad andra redan har argumenterat och skrivit om (se tex. Fowler 
2010 eller Giles 2012). 

Inom arkeologin är det vanligt förekommande att ge individer en bredare 
grupptillhörighet vilket sedan ofta blir dennes identitet, som i sin tur innebär att individen 
låses till den specifika delen av vad som troligen bara är en del av en mer omfattande och 
komplex identitet. Detta är ett allmänt problem inom arkeologin eftersom enbart en 
ögonblicksbild av det förflutna är tillgänglig vilket gör att den tillgängliga informationen är 
begränsad. Fredrik Svanberg (2003a; 2003b) har argumenterat angående appliceringen utav 
större geografiska och nationella identiteter för folkgrupper i Skandinavien. Området han 
främst studerade var södra Skandinavien och en av aspekterna han undersökte var ritualer och 
religion under 800–1000-talet. Här kunde han se olika typer av traditioner vara aktiva och 
som i olika grad blivit influerade av kristendomen (2003b: 139ff). Detta är något som kommer 
att tas upp med en koppling till Gotland i kapitel 4.1. Han menar att samhället var för 
komplext för att kunna dela in folk i större grupper och att individer kunde tillhöra flera 
grupper samtidigt (Svanberg 2003a: 190f). 

2.3.  Metod 

I denna uppsats kommer två stycken metoder att användas. För att analysera spridningen av 
de olika materialen kommer jag göra spridningskartor med hjälp av GIS (Geografiskt 
informationssystem) där jag placerar ut alla fynd jag ska jämföra med varandra på en karta i 
form av olika punkter, detta för att lättare se hur de geografiskt förhåller sig till varandra. 

Den huvudsakliga delen av uppsatsen kommer däremot vara en nätverksanalys över 
nätverken till och från Gotland baserat på de bysantinska mynten och dess olika myntningar. 
Till detta kommer dataprogrammet Pajek att användas. Även om nätverksanalyser har 
förekommit i arkeologin sedan 1960-talet var det först i början på 2000-talet som metoden 
blev ett populärt inslag i arkeologiska studier. Användandet av metoden är dock fortfarande 
under utveckling. Eftersom metoden inte är utformad att användas i arkeologiska studier 
medför det givetvis sina komplikationer. Algoritmerna som ligger bakom skapades för att 
svara på en viss typ av frågor vilket gör att de begränsas när det kommer till arkeologin. Detta 
tillsammans med att det tillgängliga materialet är fragmenterat och enbart representerar en del 
av de eventuella nätverken gör att det som produceras baseras på spridningen av material inte 
kommer visa hur det faktiskt såg ut. Men med rätt frågeställning och material och att veta om 
begränsningarna med metoden ger nätverksanalysen en möjlighet att se historien i nya 
synvinklar. I nästkommande kapitel kommer en närmare beskrivning av nätverksstudier inom 
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arkeologin att ges. 
De två metoderna kommer sedan att kombineras där nätverksanalysen med de 

bysantinska mynten kommer visa på hur Gotlands kontakter med områdena kring Östersjön 
såg ut och där de övriga materialen kommer användas för att se hur det sett ut på Gotland och 
om det finns några likheter med resultatet från nätverksanalysen. 
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3. Bakgrund 

Forskningsläget kring Gotlands historia och dess plats i de nätverk som opererat i och runt 
Östersjön är oerhört omfattande. Kontakter och utbyten av olika varor och kulturella idéer 
som gotlänningarna haft är ett forskningsområde som är välstuderat och kan sammanfattas 
genom att delas upp i två olika färdvägar. En som går österut mot Ryssland och de östra 
delarna av Östersjön och en som tar sig ner söderut mot Danmark, Tyskland samt 
angränsande områden. 

Detta kapitel har delat upp kontakterna som kan urskiljas genom de skriftliga källor som 
bevarats och genom det arkeologiska källmaterialet som finns. Även en kortare genomgång av 
hur nätverk studerats genom tiderna kommer att tas med. 

3.1. Kontakter enligt de skriftliga källorna 

Gotland har genom historien varit en plats för långväga kontakter och kulturella utbyten. Med 
sin strategiska plats i Östersjön har ön varit en utgångspunkt för kontakterna österut med 
Ryssland och vidare ner mot de islamiska områdena, väst med det svenska fastlandet och 
söderut med slaviska områden samt Danmark, Tyskland och England för att nämna några. 

Redan i de tidigaste texterna från Gotland, Gutasagan och Gutalagen, som hänger ihop i 
en handskrift och daterats till att blivit nedskrivna mellan 1220 och 1275, finns det belägg för 
gotlänningarnas resor österut och en icke gotländsk närvaro på ön. Gutasagan beskriver 
legenden om hur Gotland kom till samt händelser som leder fram till att Gotland blir en del av 
det svenska riket. I den berättas det om en del av den gotländska befolkningen som tvingas 
emigrera österut först till Estland och sen vidare mot det bysantinska riket (Peel 1999: xxix). I 
Gutalagen, som är den del där vilka lagar som gällde på Gotland under tidig medeltid är 
nedskrivna är bötesgraden olika för gotlänningar respektive icke gotlänningar. Det visar på en 
närvaro av folk som inte härstammar från Gotland, vilka inte specificeras, men också att de är 
någonting annat, separerade från gotlänningarna (Peel 2009: xl). 

Nils Blomkvist (2010) har studerat Gutasagan 
och Gutalagen för att förstå sig på det gotländska 
samhället. Han lägger sitt fokus på arvslagarna i 
Gutalagen och dess strikta regler kring vem som 
fick äga gården (Fig. 3). Bara äkta gutniska 
arvingar, män nedstigna från faders sida, fick äga 
gården och fick inte säljas till utomstående. 
Blomkvist (2010: 114ff) menar på att detta skapar 
en bild av hur egendomen har ärvts från fader till 
sina söner i en lång kedja som går tillbaka långt i 
tiden och på så sätt ger befolkningen en känsla av 
tillhörighet till Gotlands förflutna. Detta skapade i 
sin tur en sorts gutniskhet som fungerade som ett 
skydd mot ”de andra” de som inte är gutar. 
Gutasagan, som berättar om det gutniska folkets 
uppkomst från sin mystiska förfader Tjelvar är 
därmed berättelsen som legitimerar lagen. 

Ytterligare något som nämns i Gutasagan som 
ger en bild över hur det gotländska samhället såg ut 
och gårdarna är de olika äldre territoriella och 
administrativa indelningar av socknarna på ön. De 
lika administrativa indelningarna ansvarade bland 
annat för beskattning och jurisdiktion inom sitt 
område. Ett exempel är att den skulle vara delad i tre olika delar rent administrativt, 

Figur 3. Kapitlet angående arvsrätt ur 

Gutalagen. Digitaliserad av Kungliga 

biblioteket, Stockholm 
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nordertredingen, medeltredingen och sudertredingen (Hyenstrand & Carlsson: 1989: 15). 
Även om de är diskuterbart vare sig tredingarna har funnits eller inte, går de som tidigare 
nämnt att ses i de möjliga centralplatserna på ön (Svedjemo 2018: 118). Hyenstrand & 
Carlsson (1989: 135) menar även på att det finns tydliga skillnader på hur den södra delen av 
Gotland skiljer sig från de mellersta och norra delarna i ortnamn, kyrkogårdsfynd, 
sockennamn och bildstensformade runstenar. 

En annan av de olika administrativa indelningarna är settingar. Per Lundström (1983: 
99ff) har diskuterat olika centralhamnar under vikingatiden utefter bland annat settingarna. 
Lundström (1983: 107) menar på att då settingarna hade kontroll över beskattningen och 
juridiska angelägenheter borde de även ha kontroll över handeln i området. Även det faktum 
att de tidiga avtalen och skrifterna som rör handelskontakterna mellan Gotland och omvärlden 
både antyder om en ö som inte är helt enad kring en plats där makten är centrerad i och med 
att ingen specifik plats anges, som tex motparterna Novgorod eller Lübeck, utan det är handel 
med den mer ospecificerade gotländska kusten som omnämns. Detta skulle enligt Lundström 
(1983: 104) indikera på att det finns fler hamnar som sysslade med handel. Med den 
gotländska kusten menas en frizon för handel som enligt Visby stadslag från 1300-talet 
omfattar en yta på cirka 14 meter vilket sträckte sig runt hela ön där köpmän kunde lägga till 
för att sälja sina varor (Westholm 2007: 58). 

Ytterligare en teori som lagts fram om hur Gotland varit uppdelad är att den skulle vara 
delad på mitten (Hyenstrand & Carlsson: 1989: 54f; Kyhlberg 1991: 63f) Denna uppdelning, 
till skillnad från de tidigare nämnda, saknar dock belägg i de tidiga skrifterna och var en del i 
ett försök till att hitta en indelningsform som var äldre än socknar, settingar och tredingar 
(Hyenstrand & Carlsson: 1989: 25f). 

På Gotland under slutet av den äldre järnåldern var ön inte politiskt enad och makten var 
utspridd mellan olika gårdar eller mindre lokala samhällen (Cassel 1998: 173f). Cassel (1998: 
180) menar även på att det inte är någon ny samhällsorganisation som framträder i skiftet 
mellan den äldre och yngre järnåldern och att den ”nya” eliten som tycks uppstå inte 
egentligen är ny utan bara den ”gamla” som manifesterar sin makt på nya sätt då samhället 
förändras.  

Några av de tidigaste skrifterna som nämner Gotland och dess befolkning kommer från 
Ryssland. Ett exempel är Nestorskrönikan från ca år 1100 som skildrar uppkomsten av det 
ryska riket. Skriften nämner enbart Gotland och gutarna i delarna som berättar om de olika 
folken som lever i Europa (Norrback & Jansson 1983: 446f). Det är i Novgorodkrönikan först 
från 1130 och sedan i en version från 1188 som händelser som omfattar Gotland behandlas. 
Den nämner stridigheter mellan varjager och novgorodbor på Gotland vilket tros ha legat till 
grund för det fördrag som tecknades mellan bland annat Gotland och Novgorod vilket gav 
respektive folk olika förmåner under handelsfärder. Även en gotländsk handelsgård, 
Gutagården omnämns (Steensland 1983: 452f). 

Som tidigare nämnts skedde handeln med den gotländska kusten och skeppen som kom 
till Gotland kunde lägga till vid ett antal olika hamnar runt om ön. Men under 1100-talet 
minskade alla i betydelse förutom Visby som blev den ledande hamnen. I och med att Visby 
fick en framstående position ville de gotländska bönderna ta del av den handel som nu blev 
koncentrerad till en hamn men även danska, baltiska och ryska köpmän ville etablera sig i 
Visby. Och i slutet på 1100-talet och början på 1200-talet upprättas olika gillen i staden. 
Tyskarna, som länge varit avskilda från Östersjön av slaverna som varit bosatta längs hela den 
södra Östersjökusten, började vid den här tiden att expandera (Westholm 2007: 56f). 

När handeln i Östersjön öppnats för de tyska handelsmännen var målet Gotland och 
kanske framförallt Visby som blomstrade som handelsplats. Till en början fanns det 
stridigheter mellan de nyanlända tyska handelsmännen och gotlänningarna, vilka kan vara 
grundade i att det fanns en oro hos gotlänningarna som kände att deras ställning i 
Östersjöhandeln blev hotad. Striderna tog slut genom att Henrik Lejonet hertig över Sachsen 
utfärdade ett privilegiebrev, det så kallade Artlenburgfördraget som innebar att gotlänningarna 
fick omfattande privilegier i Lübeck med bland annat fri tull och att detsamma gällde för 
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tyskarna på Gotland. Denna fred gjorde det möjligt för tyskarna att ta del utav den ryska 
marknaden där dom ingick i ett partnerskap med de gotländska handelsmännen (Kattinger 
1992: 131ff). 

Ytterligare en skriftlig källa som är värd att nämna är de ristningarna som finns på run- 
och bildstenarna från Gotland. Ett exempel på detta är runstenen från Hallfrede i Follingbo, 
som utöver Novgorodkrönikan är den enda där det går att läsa om kontakter mellan Gotland 
och Novgorod innan 1188 (Fig.1). Stenen berättar om Oddgeir eller Uddgair som dog i 
Holmgården (Novgorod) (Steensland 1983: 453). Och även om informationen som är skriven 
på stenarna ofta är kortfattad kan det ändå ge viktig information då de som tidigare nämnt kan 
berätta om släktskap, ursprung, händelser, yrken och namn på personer. 

3.2. Kontakter i det arkeologiska källmaterialet 

Det var så de gotländska kontakterna sett ut i de olika skriftliga källorna som finns. Men sen 
har vi det arkeologiska källmaterialet också. Förekomsten av stenyxor och bronsföremål visar 
att redan under bronsåldern så började folk från nuvarande Skandinavien söka sig österut och 
kustområdena vid nuvarande Lettland, Litauen och Estland där Gotland och den estniska ön 
Saaremaa troligtvis haft direktkontakt med varandra (Vasks 2010: 157; Lang & Kriiska 2007: 
107). Det var sannolikt av stor betydelse som de tidigare relationer österut kom att ha när man 
under vikingatiden började färdas längs floderna i Ryssland, Polen och de baltiska länderna. 
Kontakterna med just Ryssland har haft en stor påverkan på Gotland både direkt och indirekt. 
Genom Ryssland gick det att ta sig vidare mot områden påverkade av Islam och det 
muslimska kalifatet som i sin tur gav Gotland stora rikedomar i form av silver. Även om olika 
teorier har lagts fram genom åren är forskare idag mer eller mindre överens om att det var 
huvudsakligen genom handel som silvret kom till Skandinavien och Gotland (Jansson 1983; 
Noonan 1994; Jonsson 2009). Denna silverhandel höll sig till mitten på 900-talet då det 
istället etablerades en handelsstation i Novgorod vilket i sin tur öppnade upp för utvecklingen 
av en av norra Europas viktigaste handelsvägar, Novgorod-Gotland-Slesvig (Westholm 2007: 
52ff). Men det var inte bara silver och rikedomar som kom genom de ryska kontakterna. I och 
med att gotlänningarna med sin handelsgård, fick en mer permanent närvaro i Novgorod fick 
ryssarna även de en mer permanent närvaro på Gotland och från år 1177 omnämns en rysk 
gård i Visby (Roslund 2001a: 250). 

Att en förändring händer 
med den ryska närvaron kan även 
ses i konsten på ön. 
Konsthistoriska studier av de få 
bevarade rysk-ortodoxa 
målningar i gotländska kyrkor 
tyder på att det funnits två faser 
av målningar på Gotland. Den 
första som existerade under första 
halvan av 1100-talet som bestod 
av imitationer på rysk-
bysantinska målningar på trä. 
Sedan, under den andra halvan av 
1100-talet skedde en förändring. 
Trä byttes mot kalkmålningar och 
stilen visar istället på att de är 
gjorda utav mästare som kommit från öst till Gotland (Fig.4) (Cutler 1969; Vasilyeva 2009). 

När kontakterna på Gotland studerats har dock mynten haft en framträdande position, 
vilket har gjort att de till en viss utsträckning, satt sin prägling på forskningen. Skulle 
nätverken tolkas enbart baserat på mynten skulle kontakterna österut upphöra i början på 
1000-talet för att ersättas med tyska och engelska köpmän (Johansson 1997: 18). Däremot i 

Figur 4. Rysk-bysantinsk målning från Källunge kyrka. Foto Bernt 

Enderborg 
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exempelvis det keramiska materialet fortsätter de ryska kontakterna att vara aktiva till 
åtminstone 1300-talet (Roslund 2001b: 239). I det keramiska materialet finns det även 
influenser från slaviskt håll. På södra Gotland har man i gravar funnit en typ av slavisk 
keramik som inte bara saknas på övriga delar av ön utan som även har väldigt få typer av 
liknande sort på det svenska fastlandet (Trotzig 1991: 167). Även Östersjökeramiken som 
hittats på Gotland och som enligt både Roslund (2001b) och Holmbäck (2017) härstammar 
från nordvästra Ryssland är ursprungligen en slavisk stil idé. I Skandinavien är det främst de 
södra delarna som haft en utbredd tradition med Östersjökeramik, Danmark och det svenska 
fastlandet från Skåne till vissa delar av Mälardalen samt Gotland (Roslund 2006: 64). Det har 
diskuterats att det var trälar som låg bakom spridningen utav Östersjökeramiken på det 
svenska fastlandet (Roslund 2006: 68f; Zachrisson 2014: 83f). Hur stilöverföringen skedde på 
Gotland är däremot mer oklart på grund av det bristfälliga källmaterialet från 1000-talets 
första hälft. Under den andra halvan av 1000-talet är utvecklingen av den Östersjökeramiska 
traditionen tydligare och det finns en uppdelning mellan två godstyper. En som är gjord utav 
folk som kommer från nordvästra Ryssland och en som är en lokal imitation gjord av 
gotlänningar (Roslund 2001b: 250f). Även runinskrifter som tidigare nämnts, visar på 
kontakter med slaviskt område. På en bildstensformad runsten från sent 1000-tal återfunnen i 
Halla kyrka omnämns platsen Lubeke (Alt-Lübeck) vilket var ett säte för en betydande slavisk 
furste i det västslaviska området vid gränsen mot det tyska riket (Snædal Brink & Jansson 
1983: 433). 

Från att handel skett utefter den gotländska kusten till att bli mer centrerad kring Visby 
och gotlänningarnas inflytande på den ryska marknaden framtill tyskarnas intåg sker inte bara 
förändringar i handel och handelsvägar utan det kan även haft en påverkan på hur kontakterna 
sett ut och vilka som haft dem. Roslund (2001a) som analyserat Östersjökeramiken som 
påträffats i Visby menar att denna visar att de besökande handelsmännen bott hos de som de 
handlat med. Argumentet han för är ett motargument mot vad Gun Westholm (1990: 21) 
skriver där hon menar att de gästande handelsmännen fick bosätta sig i utkanten av de 
gotländska tomterna som tog upp all plats närmast kusten. Westholm grundar detta i de 
baltiska och finsk-ugriska lösfynd som hittats. Det som gör att Roslund motsäger sig 
Westholms argument och påstår att de gästande handelsmännen bosatt sig hos sina värdar är 
det keramiska materialet som hittat spridda genom staden samt att handel var en personlig 
angelägenhet under tidig medeltid (Roslund 2001a: 249f). 

3.3. Historik nätverksanalys 

Som mycket annat inom arkeologin är nätverksanalyser hämtat från andra discipliner. 
Nätverksanalys som metod utvecklades från ett område inom matematiken som kallas 
grafteori. Metoden utvecklades sedan vidare inom sociologin som snabbt adapterade sättet att 
arbeta på för att undersöka sociala relationer mellan människor (Brughmans 2010: 277; 2014: 
278). Inom arkeologin har metoden ofta använts för att studera historiska handelsnätverk 
eftersom den visuellt kan beskriva kopplingar mellan två platser både hur de relaterar till 
varandra i en graf men även hur de ligger geografiskt. 

En av de tidigaste att påpeka användningsområdena av nätverksanalys inom arkeologi var 
Cynthia Irwin-Williams (1977). Hon menade på att arkeologin har varit för fokuserad på att 
beskriva det materiella och att det finns en avsaknad utav en kvantitativ metod som gör det 
möjligt att applicera storskaliga teorier på arkeologiska data. Hon menade på att den data som 
insamlas av arkeologer gör sig utmärkt för att användas inom nätverksanalyser även om den 
skiljer sig från den information som traditionellt använts. I ett arkeologiskt nätverk är det de 
arkeologiska undersökningsplatserna som utgör noderna och fyndmaterialet om än 
fragmenterat som utgör länkarna mellan platserna. 

Metoden fick dock inget fäste som en arkeologisk metod förutom i enstaka mindre 
undersökningar. Tom Brughmans (2014: 46) förklarar att det kan vara på grund av bristen av 
den stora datamängd som krävs samt tillgängligheten på datorer som inte är för dyra och som 
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klarar av att hantera den data som krävs. Carl Knappett (2011: 17ff) förklarar det som att då 
arkeologin under 1960- och 1970-talet var mer intresserad av att göra distributionskartor och 
undersöka områdena omkring platserna än hur de relaterar till varandra.  

Ett område inom arkeologin där nätverksanalyser tagit plats är för studierna av romerska 
nätverk (Graham 2006; Brughmans 2010; Brughmans & Poblome 2012). Mycket tack vare ett 
omfattande fyndmaterial samt en stor mängd litteratur som hjälpt forskare att ställa komplexa 
frågor (Brughmans 2014: 28). Brughmans (2010) och Brughmans & Poblome (2012) är två 
studier som undersökte nätverk baserat på spridningen av keramiktyper. Graham (2006) 
skapade istället en nätverkskarta över de romerska resvägarna för att undersöka flödet av 
information mellan platser. Lämnar man den romerska världen finns det exempel från Japan 
där Koji Mizoguchi (2009) försöker förklara uppkomsten av den centraliserade hierarkin i 
början på Kofun perioden. Genom att fokusera på topologiska relationer mellan istället för 
skillnader och likheter i den materiella sammansättningen på platsen. I Sydamerika har 
nätverksanalysen använts av bland annat David Jenkins (2001) för att analysera ifall 
Inkafolket anlade sina administrativa- och förvaringsanläggningar i de mer centrala områdena 
i nätverket. I Norden är det som tidigare nämnt Søren Sindbæk (2005; 2007b; 2013) som varit 
aktiv i att studera kommunikations- och handelsnätverk under vikingatiden och medeltiden. 
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4. Materialbeskrivning 

I den här delen kommer både en närmare presentation av materialet att ges samt en kortare 
bakgrund för att sätta in dem i kontext. 

Mynt är ett bra sätt att undersöka kontakter genom. Ett problem är dock cirkulationen. 
Eftersom mynt är en värdehandling cirkulerar de och kan förflytta sig mellan platser. Ett mynt 
som anlänt via södra Gotland kan sedan återfinnas i material från norra delarna, vilket kan ge 
en förvrängd bild om hur nätverken kan ha sett ut i det här fallet där olika nätverk ska försöka 
urskiljas. Ett annat problem som uppstår är att mynt inte visar hela bilden. När fokuset enbart 
är på mynten kan andra sätt som kontakterna visar sig genom förbises. Av den anledningen 
blir det intressant att jämföra olika kategorier av fynd för att se om de ger liknande eller olika 
resultat i hur nätverken såg ut. 

 

4.1. Depåer  

De bysantinska mynten kan visa på handelsmönster antingen via en direkt handel med 
ursprungsområdena eller med områden som importerat mynten. Den huvudsakliga mängd 
bysantinska mynt har hittats i depåer och ett fåtal kommer från gravar. 

Det har lagts fram flera olika tolkningar till varför depåerna finns. Antingen att det har att 
göra med krig, fred, ett sätt att spara silvret (istället för bank), rituellt eller en kombination av 
alla (Bogucki 2005). Att det funnits flera olika anledningar till att mynten och silvret 
deponerats är inte otänkbart. Nanouschka Myrberg (2009) har tagit upp aspekten med det 
rituella. Hon menar på att depåerna kan liknas vid gravgåvor och att mynten och föremålen 
har valts ut av speciella anledningar för vad de representerar. Likt en grav skulle de olika 
objekten reflektera identiteten på den döde och mynten olika sociala relationer som handel 
och resor. Som ett exempel nämner hon de bysantinska mynten som i en större utsträckning 
har perforerats än andra mynttyper. 

Men även om det ibland förekommer rester av människa i depån ska de inte ses som 
faktiska gravar. Istället ska de ses som en symbolisk grav för den avlidne, antingen för att 
personen inte kunnat få en begravning för att kroppen försvunnit tex till havs eller för att det 
nya begravningstraditionerna som kom med kristendomen inte tillät gravgåvor gjorde att de 
grävde ner dem på en annan plats (Myrberg 2009: 139). Men det var inte bara de levande som 
hedrade sina döda genom att deponera silver, en del av depåerna tros vara nedlagda utav den 
döde innan dennes bortgång. Detta är något som har med den rituella anledningen bakom 
depåerna. Religionen under vikingatiden sa att det som den döde hade med sig på 
begravningsbålet och det som de begravt själva fick de ta med sig i efterlivet. Detta tankesätt 
kan tillskrivas folk både i Skandinavien men även folk på den östra sidan av Östersjön 
(Myrberg 2009: 140). 

En aspekt av silvrets betydelse som är mer kopplad till nätverk är skapandet av kontakter. 
Christoph Kilger (In press b) har diskuterat silvret och depåerna både som ett sätt att 
bestämma arvsrätt men också som brudgåvor som stärkte kontakterna lokalt på ön mellan 
familjer. Kontakter som gjorde de riskfyllda utlandsresorna möjliga. Silverimporten drevs 
alltså av individer som försökte skaffa sig rikedomar för egen vinning och för att kunna skapa 
nätverk och allianser mellan sig. 

Lena Thunmark Nylèn (1986) fokuserar på en annan aspekt av depåerna. Hon tar upp 
frågan angående aktivt respektive passivt deponerade skatter. Aktivt deponerade skatter är 
sådana som medvetet lämnats i marken, exempelvis det som Myrberg (2009) tar upp 
angående att de kan fungera som gravgåvor. Passiva depåer är istället sådana som glömts bort 
tex. för att ägaren dött utan att berätta vart den finns. Aktivt deponerade skatter är oftast även 
avslutade vilket innebär att de inte är tänkta att hittats eller ändras på genom att tillföra eller 
plocka bort mynt. Motsvarande är en levande depå där ägaren tillför eller tar bort mynt för att 
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använda dem och det är de som oftast blir passivt deponerade när de glömts bort (Thunmark 
Nylèn 1986: 23ff). Det som skiljer aktiva och passiva skatter är myntsammansättningen där 
passiva skatter sträcker sig över en lång tidsperiod (Odebäck 2009). Likt Myrberg (2009) tar 
Thunmark Nylèn (1986) upp att kristendomen haft en påverkan på depåerna, dock på ett 
annorlunda sätt. Thunmark Nylèn (1986: 24) menar istället att när den kristna tron införs 
ändras silvrets betydelse och deponerades inte längre för att vara nedgrävt för alltid. Istället 
göms silvret för att användas och ärvas. 

Depåerna kan som sagt tolkas på flertalet olika sätt och samma gäller dess innehåll. 
Mynten i depåerna är tillverkade efter mallar och av specifika personer som ger dem ett värde 
eller betydelse. Christoph Kilger (2005) har diskuterat de olika tolkningsmöjligheterna som 
mynten har. Mynten erhåller en position inom forskningen där de både är objekt och text 
samtidigt vilket gör att de förmedlar olika budskap och ändamål. Budskapen kan utöver det 
materiella värdet vara politisk och religiös propaganda eller maktanspråk. Han menar dock på 
att enbart fokusera på den textuella aspekten begränsar tolkningsmöjligheterna om myntens 
betydelse ska undersökas (Kilger 2005: 38f). Att mynten har flera olika tolkningsmöjligheter 
gör även att de inte kan kategorisera efter ett synsätt då det kan skifta baserat på perspektiv 
och kontext men som enbart mynt är de spår av elitens maktanspråk (Kilger 2005: 40). 

4.1.2. Bysantinska mynt 

I Sverige har totalt 635 bysantinska silvermynt (Miliaresia) hittats, varav 460 har hittats på 
Gotland och av de 68 imitationerna är ungefär hälften från Gotland (Hammarberg et.al 1989: 
9ff). Jämförs de bysantinska mynten med importen av islamska mynt, dryga 70,000, blir 
resultatet en aningen begränsad bysantinsk import. Situationen ser likartad ut i övriga Europa 
dit även importen varit sparsam (Jankowiak 2016: 117).  

De bysantinska mynt som uppsatsen kommer fokusera på är de som präglades av 
Constantine VII och Romanus II (Fig. 5), Nikephoros II Phokas (Fig. 6), John I Tzimiskes 
(Fig. 7) och Basil II (Fig. 8). 

I Byzantine coins found in Sweden (Hammarberg et.al 1989) har alla bysantinska mynt 
från mitten på 500-talet till slutet av 1000-talet 
analyserats. Detta var ett försök att katalogisera de 
bysantinska mynten som fått ett ökat intresse. Sett till 
spridningen av mynten på Gotland hittas 51 % på södra 
Gotland, 40 % på mellersta och 9 % på norra. Även 
depåernas T.P.Q ger liknande resultat. Depåerna från 
innan 990 hittas främst på södra Gotland medan mellan 
990–1060 dominerar mellersta Gotland för att efter 
1060 återigen domineras av depåer på södra Gotland 
(Hammarberg et.al 1989: 15f). 

Mynten som tillverkades under perioden 945–989 anlände till Gotland relativt snart efter 
att de tillverkats baserat på depåernas TPQ (Hammarberg et.al 1989: 14f). 

Marek Jankowiak (2016) har studerat hur de 
bysantinska mynten tog sig till norra Europa och 
anser att det finns två olika importvägar.  
Antingen via Dnepr som var den främsta floden för 
kommunikationerna med Svarta havet eller via den 
mindre floden Dniester. 

Kronologiskt har han kunnat sett att först efter 
945 återfinns bysantinska mynt i ett större antal i 
depåer från Gotland, Uppland och Estland. Innan är 
det mest enstaka fynd som till exempel Spillingsskatterna vilket innehöll 1 bysantinskt mynt 
av ca 14,000. Efter 960 återfinns de även i depåer från Kiev i öst till Storpolen i väst, vilket är 
en del i nuvarande nordvästra Polen. Omkring början på 1000-talet hittas mynten runt om hela 

Figur 5. Mynt av Constantin VII och Romanus II 
med två perforeringar. Foto Flourent Audy 
(2016) 

Figur 6. Perforerat mynt av Nicephorus II. Foto 
hämtat från Alvin 
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Östersjöområdet och i Ryssland (Jankowiak 2016: 126). Förklaringen till ökningen kan ha att 
göra med den ökad produktion av mynt som skedde efter 945 (Jankowiak 2016: 128). Utöver 
kronologiska skillnader finns det även geografiska skillnader. Jankowiak (2016: 126) kunde i 
sin undersökning urskilja två olika sfärer som olika mynt rörde sig i mer frekvent. Den ena 
var Sverige, Finland, Estland och Lettland där mynt från Basil II var mer förekommande 
medan i den andra sfären som bestod av Polen, Tyskland och Danmark var mynt från 
Constantine VII, Nikephoros II Phokas och John I Tzimiskes vanligare. 

Anledningen till att ett så fåtal bysantinska mynt hittats i norra Europa trots de omfattande 
kontakter som funnits mellan områdena har med hur 
kontakterna varit uppbyggda. Jankowiak (2016: 126f) 
jämför här med handeln som pågått med islamiskt 
område. Handeln med islam kretsade i stora drag kring 
silver vilket gjorde att när silvret tog slut gjorde även 
handeln det. Den handeln som fanns med Bysans var inte 
lika storskalig men kretsade istället inte kring en 
handelsvara. Även om silvret var en del i handeln bestod 
den också av objekt som keramik, smycken och 

glasföremål (Jankowiak 2016: 132ff). En annan faktor i handeln och importen av mynt är den 
handel som skedde med slavar. Även här jämför Jankowiak med handeln med islam (2016: 
130). Handeln med det islamiska riket bestod främst av två stycken olika varor, pälsar och 
slavar, där slavar kan ha varit den viktigaste (Jankowiak 2012: 4; 2013: 139). Hur handeln sett 
ut är känt genom de samtida arabiska skrifterna som innehåller ögonvittnesskildringar av 
bland annat händelser innefattande vikingarna (Jankowiak 2012: 4). Han menar då på att även 
om ämnet slavar i Bysans fortfarande är relativt ostuderat är det känt att efterfrågan av slavar 
var stor och att de varit en del av handeln mellan Rus och Bysans (Jankowiak 2016: 130f). 
Gotland som på olika sätt haft kontakter med islam och Bysans skulle då tagit del av denna 
slavhandel.  

Men det var inte bara genom handel som de bysantinska mynten kom till Skandinavien. 
Skandinaviska krigare anställda av bysantinska kejsare tog med sig mynten som betalning 
eller via Kiev dit de getts som gåvor till de som styrde (Jankowiak 2016: 133f). Kiev som 
alltmer kontrollerade och förmedlade kontakterna mellan Skandinavien och Bysans gjorde att 
direktkontakt mellan områdena var sällsynt. Däremot visar spridningen av de olika 
myntningarna att en större grupp av skandinaver kommit i direkt kontakt med Bysans någon 
gång efter 976 (Jankowiak 2016: 134). Jankowiak (2016: 135) avslutar med att säga att 
anledningen till att enbart ett fåtal av de mynt som kommit till norra Europa och Skandinavien 
finns kvar kan ha att göra med att de försvunnit in i och blivit en del i den lokala myntningen 
och att enbart för att myntfynden är få betyder det inte att kontakterna var det. 

Ivar Leimus (2009) som studerat de bysantinska mynten i Estland är dock inne på ett 
annat spår. Han menar på att de bysantinska mynten 
inte var målet utan när man återvände hem efter att ha 
bedrivit handel med islam kom man i kontakt med 
utkanterna av det bysantinska riket där bysantinska 
mynt beblandade sig med de islamska mynten 
(Leimus 2009: 635). 

Florent Audy (2016) har istället studerat 
betydelsen och användandet av bysantinska mynt i 
norra Europa. Här kunde två huvudsakliga 
användningsområden urskiljas. På Gotland har de 
främst används som betalningsmedel medan på det svenska fastlandet, i Finland och i Norge 
ser mynten ut att haft en större betydelse. En betydelse som i första hand baserats på deras 
ursprung. Att det var resan till Svarta havet som gav mynten sin speciella betydelse och i 
andra hand var det de religiösa avbildningarna på mynten som gjorde att de stack ut ur 
mängden. 

Figur 8. Perforerat mynt av Basil II. Foto 

Florent Audy (2016) 

Figur 7. Mynt av John I Tzimisces. Bild 
hämtad från wildminds.com 
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4.2. Lerkärl & Metalkärl 

För att begränsa materialet och göra det hanterbart i utsträckningen för denna uppsats har två 
typer av kärl som hittats i gravar valts ut. Ett typ av lerkärl med ett speciellt stämpelmärke i 
botten och en typ av kärl i metall. 

Ler- och metallkärlen är möjliga att tolka på mer än ett sätt. Keramiken har länge haft 
flera olika användningsområden. Den kan vara ett indirekt resultat av handel där den fungerat 
som förvaring, den har varit ett sätt att uttrycka etnisk tillhörighet och den kan i vissa fall ha 
haft en religiös betydelse eller fungerat som statussymbol (Stilborg 2002: 14f). Detsamma 
gäller även för kärlen gjorda i olika metaller. De kärl i metall och lera som är utvalda till 
uppsatsen är de som gåtts igenom av Gustaf Trotzig (1991). Metallkärlen är av intresse då de 
har hittats i gravar på södra Gotland och har kopplingar till det tyska riket, vilket kan ge en 
inblick i hur samhället och kontakterna såg ut på ett begränsat område på Gotland. I och med 
att myntimporten förändras och skiftar till tyska mynt kan det vara intressant att se hur andra 
föremål från samma område relaterar till myntimporten. 

4.2.1. Metallkärl funna i gravar 

Inom tillverkningen av kärl i metall har man sett fyra grundläggande metoder som kan 
användas för en mer generell klassificering A-, B-, C- och D-kärl. A-kärlen är tillverkade 
genom gjutning. B-kärlen är tillverkade genom att plåten slås mot ett hårt underlag för att få 
sin form vilket gör så att den tunnas ut vid slagytan och skapar en naturligt tjockare kant. C-
kärlen är gjorda på liknade sätt som B-kärlen, bara att underlaget är mjukt vilket gör att plåten 
inte tunnas ut på samma sätt och saknar därför den naturligt tjockare kanten. D-kärlen, 
däremot, är tillverkade genom sammanfogning av plåtar, till exempel nitning (Trotzig 1978: 
14f). 

Figur 9. Metallkärl av Typ B från Barshalder, Grötlingbo. Bild från Gustaf Trotzig 1991. 
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Materialet som hittats på Gotland består utav 36 kärl i olika bevaringsgrad (Trotzig 1991: 
16). Bland kärlen är det bara A-kärlet som inte finns med och B-kärlen är den vanligaste 
typen (Fig 9). Totalt 29 av 36 tillhör den kategorin (Trotzig 1991: 67). 

Ursprunget för B-kärlen tros vara Rhen-området och kan ha anlänt via samma 
handelsruter som det tyska silvret (Trotzig 1991: 148). 

Metalkärlen som hittats i gravar saknar mer eller mindre någon motsvarighet i form av 
andra metallkärl på ön. Enbart av typen D-kärl finns det sådana som är tekniskt lika, men inte 
mer (Trotzig 1991: 104ff). Men det är inte bara utseendet på kärlen som gör dem speciella, 
det faktum att de bara hittats i gravar på södra Gotland gör dem till en speciell fyndkategori.  

Dateringen av kärlen är högst osäker. C-14 datering utav trä taget direkt under kärlen och 
nötter som legat i dem ger en osäkerhet som sträcker sig över hela vikingatiden samt den äldre 
medeltiden. Men då användningen av metallkärl i gravar varit i bruk under en kort tid och 
mest troligt pågått under enbart en generation samt att det är under en tid där nya 
begravningstraditioner börjar tas vid där de så kallade kyrkogårdsfynden representerar slutet 
på den gamla traditionen så har en datering uppskattats till slutet på 1000-talet och början på 
1100-talet (Trotzig 1991: 171). 

4.2.2. Gotländska lerkärl från vikingatiden med stämpelmarkering i botten 

För lerkärlen ser läget ut till stor del som det gör för metallkärlen. Även här är forskningsläget 
sparsamt. Dagmar Selling (1955: 116) var den första att gå igenom materialet dock utan att 
uppmärksamma de identiska bottenmarkeringarna på kärlen (Fig. 10). Detta var istället något 
som Gustaf Trotzig (1984) uppmärksammade, dock utan att komma fram med en säker orsak 
till markeringens funktion. Det har diskuterats ifall det har en praktisk funktion för att 
förhindra kärlet att vrida sig på drejskivan, att det är en sorts signatur eller magisk symbol 
eller att kärlet ingått i ett system för rymdmått där märket fungerat som en garanti (Trotzig 
1984: 120ff). Kärltypen är av slaviskt ursprung men gjord på lera från Gotland. Tre av kärlen 
var däremot tillverkade av lera som ej härstammar från Gotland. De är även tillverkade under 
en relativt kort period, 2–3 år och med stor sannolikhet gjorda av samma individ (Hulthén 
1983: 181). Dateringen har tolkats som samtida med metallkärlen nämnda ovan (Trotzig 
1991: 171). Deras ursprung är däremot mer osäkert. Här går Roslund (2001b) emot Trotzigs 
(1991) tolkning att 
de skulle härstamma 
från Rhen-området i 
och med deras 
koppling till 
metallkärlen som 
behandlats ovan. 
Roslund (2001b: 
178) menar istället 
att de stilistiskt mer 
passar in i området 
nära gränsen mellan 
nuvarande Polen och 
Tyskland, även om 
han är försiktig med 
att ge dem en 
geografisk 
tillhörighet på grund 
av att de är relativt 
lite undersökta. Kärl 
med liknande 
symboler har Figur 10. Lerkärl med stämpelmarkering i botten. Bild från Gustaf Trotzig 1991. 
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dessutom hittats i Kruszwica (centrala Polen) (Curta 2008). Roslund (2001b: 178f) placerar 
lerkärlen med stämpelmarkering i botten under 1000-talet möjligtvis sent 1000-tal. 

4.3. Bild- och runstenar 

Bild- och runstenar är en 
kategori som kan visa 
kontakter på ett annat 
sätt än genom handel. 
Stenarna beskriver ofta 
resor eller folk som dött 
utomlands till exempel 
den i Hallfrede, 
Follingbo sn. som 
beskriver en man som 
dog i Holmgård (Snædal 
Brink & Jansson 1983: 
424ff). Men i det är det 
inte bara vad som står på 
stenarna som är 
intressant. Runorna som 
används är bokstäver och 
likt de bokstäver som 
används idag finns det 
bokstäver som skiljer sig 
beroende på vilket 
alfabet och språk som 
använts. Det denna 
uppsats kommer 
behandla är de 
geografiska skillnaderna 
bakom hur runorna 
skrevs. De två olika 
varianterna av den yngre futharken som kommer användas är kortkvistrunor och 
långkvistrunor som hittats på bildstenar respektive runstenar. Bild- och runstenar med kort- 
resp. långkvistrunor visar på en säregen utbredning på Gotland. Kortkvistrunorna förekommer 
på den norra delen av Gotland medan stenarna med långkvistrunor återfanns på den södra 
delen (Källströms 2012). Fenomenet har även uppmärksammat av Christoph Kilger (In press 
a) som kopplar samman de olika stilarna med handeln. Kilger menar på att runinskrifterna går 
att jämföra med det numismatiska materialet. Kortkvistrunorna användes ungefär i samma 
period som importen av de islamiska mynten var aktiv och när de gotländska handelsmännen 
istället sökte sig söderut mot Danmark och Tyskland kom de i kontakt med långkvistrunorna 
(Kilger In press a).  

4.3.1. Långkvistrunor 

Långkvistrunorna är en stil som visar på en dominans mer söderut, i Danmark (Källström 
2013: 105f). Sett till runans spridning utanför Gotland har man sett att när det kristna 
runstensmodet som strax innan 1000-talet etablerade sig först i Danmark, spred sig norrut, tog 
den med sig den danska runformen långkvistrunor (Källström 2013: 112). På Gotland är 
runformen begränsad till den södra halvan av ön och är daterade till 1000-talet (Fig.11) 
(Källström 2012: 121). Den tidigaste användningen av långkvistrunor inom Sveriges gränser 
härstammar dock från 700-talet och kommer från södra Gotland. Det skulle alltså dröja 250–

Figur 11. Spridning utav kortkvistrunor och långkvistrunor 
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300 år innan runvarianten blev vanligt förekommande på ön (Källström 2012: 128). 

4.3.2. Kortkvistrunor 

Kortkvistrunor är typiska för det svenska fastlandet samt Norge (Källström 2013: 105f). Om 
långkvistrunan har spridit sig från Danmark till Sverige har det diskuterats ifall kortkvistrunan 
gjort motsatt resa, att den spreds till Danmark via svenska influenser där orsaken bakom är 
otydlig och kan vara en av många olika anledningar (Lerche Nielsen 2001: 144). Michael 
Lerche Nielsen (2001: 143ff) menar att det inte går att göra några säkra slutsatser kring 
svenska influenser då källmaterialet för runtraditioner i Sverige skiljer sig från de i Danmark 
etfersom det är lättare att upptäcka svenska drag i de danska ristningarna. De ska heller inte 
ses som svenska, norska eller danska runor då nationaliteter kan vara svåra att särskilja under 
vikingatiden. En som är inne på det svenska spåret är Erik Moltke som visserligen påstod att 
kortkvistrunan uppkom i Danmark men av svenskar bosatta där (1976: 303). Elias Wessén 
som utelämnar den svenska påverkan skriver att runstilen uppkom i Danmark tillsammans 
med långkvistrunorna fast med olika användningsområden. Kortkvistrunorna var mer för 
vardagligt skriftbruk på trä medan långkvistrunorna var avsedda för monumenten i sten 
(Wessen 1957: 10f). En som är inne på ett liknande spår som Wessén är Aslak Liestøl (1973: 
108ff) som skriver att kortkvistrunorna uppkom som alfabet för handelsmän då han ansåg att 
deras spridning följde de mer betydelsefulla handelsvägarna. Men oavsett hur stilen spridit sig 
är kortkvistrunor mer förekommande i det svenska och norska materialet än i det danska. På 
Gotland är spridningen begränsad till den norra halvan av ön och är daterade till 900-talet och 
tidigare (Fig.11) (Källström 2012: 121).  
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5. Analys 

Något som redan nämnts är resultatet från korrespondensanalysen för min kandidatuppsats. 
Syftet var att analysera sammansättningen av mynt i depåerna under 900-talet visade att de 
bysantinska mynten korresponderade med de tyska och de senislamiska mynten i högre grad 
än de mynttyper som representerade den stora silverimporten som skedde fram till mitten på 
900-talet. Denna uppsats är därför tänkt att analysera de bysantinska mynten för att se vilka 
nätverken de rört sig genom. För att kunna visualisera de gotländska kontakterna och hur de 
sett ut kommer två metoder att användas och kombineras, en nätverksanalys samt GIS kartor. 
GIS kartorna kommer visa spridningskartor baserat på fyndplats och kommer bidra till att 
visualisera skillnader i geografisk spridning. GIS kommer även att användas för att göra en 
modell av hur nätverket för de bysantinska mynten kan ha sett ut. 

För nätverksanalysen kommer bysantinska mynt funna i Östersjöområdet och 
angränsande regioner användas. Närmare bestämt Gotland, det svenska fastlandet (inkl. 
Öland), Danmark, Finland, Estland, Vitryssland och Polen. För information angående 
fyndplats, myntning och datering har jag förlitat mig på redan publicerade källor. För mynten 
från Gotland samt det svenska fastlandet (inkl. Öland) se Hammarberg et.al Byzantine coins 
found in Sweden (1989). För de finska fynden se Sarvas, P. Bysanttilaiset rahat sekä niiden 
jäljitelmät Suomen 900-ja 1000-lukujen löydöissä (1973). För de estniska fynden se Leimus, 
I. Funde byzantinischer Münzen in Estland (2009) och för de polska se de samlade verken 
Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Information angående de danska fynden har 
hämtats från von Heijne, C. (2004) Särpräglat: vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från 
Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800–1130), Horsnæs, H. (2015) Byzantine silver 
coins in Denmark samt genom personlig kommunikation med Gitte Tarnow Ingvardson. 
Platserna och informationen för fynden från Vitryssland har hämtats från Lavysh, K. & 
Woloszyn, M. (2011) Byzantine Coins from the Area of Belarus.  

Tabell 1 och Fig. 12 visar fördelningen av mynten för de olika bysantinska mynttyperna 
som ska analyseras. Här kan det vara intressant att se vad de geografiska och kronologiska 
skillnaderna i spridningen kan säga, ifall det kan visa på olika importvägar för de olika 
mynttyperna. 

5.1. Analys av de gotländska nätverken 

Nätverksanalysen av de bysantinska silvermynten visar på länkar mellan olika platser 
lokaliserade i Östersjöområdet och angränsande regioner. Viktigt att komma ihåg är att länkar 
inte nödvändigtvis visar på att en kontakt har funnits mellan platserna. Platserna som 
undersöks är heller inte handelsplatser eftersom begreppet handelsplats ofta tar med sig 
underliggande betydelser eller kännetecken, attribut som fyndplatserna inte nödvändigtvis 
besitter. Vad kartorna kan visa är alltså inte direkta kontakter mellan två platser och inte heller 
en visualisering av ett kontaktnätverk mellan handelsplatser. Tanken med denna analys är 
istället att försöka urskilja, både hur flödet av kontakterna kan ha sett ut baserat på 

Gotland Polen Estland Sverige Danmark Finland Vitryssland

Constantin VII/Romanus II (945-959) 68 122 9 12 10 2 1

Nicephorus II (963-969) 11 20 9 1 4 1 0

John I (969-976) 58 57 11 7 5 2 3

Basil II (976-1025) 205 18 164 35 12 13 3

Constantine IX (1042-1055) 112 0 1 0 0 1 0

Constantine X (1059-1067) 2 0 0 1 0 0 0

Antal mynt 479 251 207 73 32 19 8

Antal fynd 98 60 28 30 23 12 5

Tabell 1. Översikt över antal mynt för varje regent och fyndområde 
Gotland Polen Estland Sverige Danmark Finland Vitryssland

Constantin VII/Romanus II (945-959) 68 122 9 12 10 2 1

Nicephorus II (963-969) 11 20 9 1 4 1 0

John I (969-976) 58 57 11 7 5 2 3

Basil II (976-1025) 205 18 164 35 12 13 3

Constantine IX (1042-1055) 112 0 1 0 0 1 0

Constantine X (1059-1067) 2 0 0 1 0 0 0

Antal mynt 479 251 207 73 32 19 8

Antal fynd 98 60 28 30 23 12 5
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spridningen av mynten och att sedan dra slutsatser om hur de bysantinska mynten kommit till 
Gotland. Denna del kommer till större delen kretsa kring resultatet från Pajek och 
kompletteras med GIS för att visa den geografiska aspekten. 

 Totalt ingår 214 depå- och gravfynd med bysantinska silvermynt från Sverige, Danmark, 
Finland, Estland, Polen och Vitryssland. Platserna representerar en depå eller gravfynd av ett 
eller flera bysantinska mynt. Länkarna mellan platserna visar på gemensamma mynt präglade 
från antingen en eller flera bysantinska kejsare. 

Fokus kommer vara på präglingarna av Constantine VII och Romanus II, Nicephorus II, 
John I och Basil II vilka utgör den huvudsakliga mängd bysantinska mynt som hittats i 
Östersjöområdet. 

5.1.1. Relationer mellan varandra 

För att se hur myntfynden relaterar till varandra gjordes initialt ett test med alla 214 platser. 
Nätverket ifråga Fig. 13 är ett så kallat 1-mode network där platserna för myntfynden 
medverkar. Kontakterna mellan platserna för myntfynden baserar sig på liknande präglingar, 
vilket kan variera från 1–4 stycken där 1 är minst. Trots att fem olika mynttyper är 
representerade i 
undersökningen visar 
ingen koppling på mer 
än fyra liknande 
mynttyper. I matrisen 
visar sig skillnaderna 
genom att de med 
större likheter har en 
mörkare linje mellan sig. I Tabell 2 går det att se att Kloodi och Kehra har två respektive tre 
mynttyper, de delar dock enbart en av de olika präglingarna vilket ger kopplingen mellan dem 
en etta medan exempelvis Nygårds och Slupsk har fyra liknande mynttyper. 

Likheterna mellan platserna ska inte förväxlas med det antalet kontakter en plats kan ha. 
Antalet kontakter för varje individuell plats visar sig genom storleken på punkten. En stor 
punkt innebär många kontakter och en liten punkt visar på enbart ett fåtal kontakter. 
Spridningen av punkterna är baserad på Kamada-Kawai algoritmen (Nooy et al 2005: 17) och 
har genom repeterade tester givit samma överliggande struktur. 
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Constantin VII/Romanus II (945-959) Nicephorus II (963-969)
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Figur 12. Stapeldiagram över fördelningen av de vanligaste bysantinska mynten 

Constantine VII/Romanus II Nicephorus II John I Basil II

Nygårds x x x x

Slupsk x x x x

Kloodi x x

Kehra x x x

Tabell 2. Exempel på hur kopplingarna mellan platserna kan se ut 
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Vid en första anblick syns fyra större och ett mindre kluster som bildas (Fig. 13). Fyra 
kluster är länkade med ett centralt kluster i mitten. Ett annat framträdande element i denna 
matris är att de fyra klustren saknar kopplingar eller har endast ett fåtal kopplingar. 
Kopplingarna i de fyra yttre klustren och mellan dem är inte särskilt starka då de endast är 
baserade på en gemensam mynttyp. Det finns även en storlekskillnad på punkterna i de olika 
klustren vilket jag kommer att återkomma till i nästa kapitel. Mittenklustret består av punkter 
med en starkare koppling mellan varandra. I mitten av den hittas både de med flest antal 
länkar samt de med störst likheter i mynttyper. Här finns även en linje som skiljer sig från de 
övriga, den som går mellan Slupsk (Polen) och Nygårds (Gotland). Den utmärker sig då den 
visar på en starkare koppling mellan platserna, starkare än vad någon av de övriga visar på. 
Att Slupsk och Nygårds får en stark koppling är för att på båda platserna har depåer med fyra 
av mynttyperna. 

I spridningen finns en antydan till en geografisk samhörighet. Bortsett från de gotländska 
platserna som sprider ut sig över hela grafen bildar större delen av de danska och estniska 
platserna varsitt kluster i den högra delen av grafen och där även flertalet av de svenska och 
finska platserna placerar sig. De polska platserna är däremot inte lika sammanhängande som 
de andra, även om en viss dragning åt den nedersta delen av grafen kan urskiljas. För de 
vitryska platserna är det svårare att avgöra då de är få till antalet. De olika geografiska 
klustren är dock diffusa och det finns flertalet punkter som bryter mönstret. 

Vad de fyra kringliggande klustren visar är grupperingar baserat på mynttyp. Klustret 
nere till höger i grafen är platser med fynd av Basil II, det nedre till vänster är John I, uppe till 
vänster är Nicephorus II och upp till höger är de av Constantine VII och Romanus II. 

Gotland har ett högre antal enskilda fynd av depåer och gravfynd än övriga områden i 
studien. För att se hur detta påverkar spridningen i grafen gjordes därför ett test där först alla 
linjer mellan de gotländska platserna togs bort följt av ett test där alla linjer inuti de olika 
geografiska klustren togs bort, alltså linjer som sammankopplar två platser från samma land.  

 

Figur 13. Matris över hur alla individuella fyndplatser relaterar med varandra. 
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Båda testen gav snarlika resultat (Fig. 14 & Bilaga 1) och det kommer därför inte göras 
någon djupare jämförande analys mellan dem. Fokuset kommer dock ligga på den graf där 
linjerna mellan de gotländska platserna tagits bort (Fig. 15). Detta för att hur de olika 
gotländska platserna relaterar till varandra inte ansetts vara avgörande i det här stadiet för hur 
de bysantinska mynten kommit till Gotland medan övriga geografiska kluster fortfarande kan 
berätta något om de möjliga transportvägarna. 

I stora drag påminner Fig. 14 där de gotländska kopplingarna har tagits bort med Fig. 13, 
både när det kommer till spridningen men även formen och de kluster som uppstår. Den stora 
skillnaden är däremot att de gotländska platserna bildar små grupper inom de större 
separerade klustren. I de tre klustren som ligger i ytterkant av grafen delas de gotländska 
platserna i två grupper med övriga platser placerade mellan sig. Detta gäller även för det 
centrerade klustret, bara att här är de gotländska grupperingarna fler och ibland även mer 
otydliga. I övrigt kan liknande företeelser som med Fig. 13 att urskiljas när det kommer till 
vilka punkter som grupperas samman baserat på punktens storlek och värdet på kopplingen 
mellan dem. Enstaka punkter har flyttat på sig, dock inget som påverkar resultatet. I det 
centrerade klustret har dock en viss förändring skett. I och med att kopplingarna mellan de 
gotländska platserna försvunnit har de blivit mer centrerade kring Slupsk (Polen) eftersom 
depån från platsen innehåller fyra olika mynttyper och kopplar till nästan alla andra platser. 

Att avgöra vart mynten importerades ifrån baserat på kopplingarna mellan platserna har 
sina svårigheter eftersom två platser inte behöver haft någon kontakt bara för att de delar en 
fyndtyp. De tidigare analyserna har baserats på just de enskilda platsernas kopplingar och av 
den anledningen kommer ett test där nätverket krymps att göras. Med detta menas att de olika 
punkterna samlas tillsammans under en punkt som representerar den största gemensamma 
nämnaren i det här fallet deras geografiska tillhörighet. De gotländska platserna samlas under 
en punkt, de svenska under en annan, de finska under en egen osv. En punkt representerar 
alltså alla de punkter som tidigare representerade området och den linje som binder samman 
punkterna är en sammanslagning av alla de tidigare linjerna som funnits mellan de 

Figur 14. Matris över hur alla fyndplatserna relaterar till varandra där kopplingarna mellan de gotländska platserna tagits bort 
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individuella platserna som dessutom behåller och lägger ihop alla värdena som linjerna har 
haft. 

Fig. 15 är en krympning av Fig. 13 och visar nätverket baserat på platsens större 
geografiska tillhörighet. Fördelen med det är att grafen blir mer lättläst då antalet linjer 
minskar. Det grafen visar då är att starkast koppling har Gotland med Estland, följt av det 
svenska fastlandet, Polen, Danmark, Finland och sist Vitryssland. Det centrala klustret i Fig. 
13, där de starkare kopplingarna finns, är Gotland och Estland fortfarande mest 
sammankopplad, däremot är det istället Polen som är näst, följt av det svenska fastlandet, 
Danmark, Finland och Vitryssland (Tabell 3). Att Gotland visar på starka kopplingar med 
övriga områden som sinsemellan inte visar på några starka kopplingar kan antingen vara på 
grund av den skillnad i antalet platser som är representerade i studien. Eftersom Gotland är 
representerat utav fler punkter på kartan kommer det skapa fler kopplingar med övriga 
områden. En annan anledning kan vara att Gotland haft en framträdande roll inom importen 
av bysantinska mynt och därför sticker ut i antalet kopplingar. 

Den första del av analysen visat är att Fig. 13 de olika platserna grupperar sig efter vilka 
mynttyper som hittats i depån/graven och den visar även på en koppling som skiljer sig från 
de övriga, den mellan Slupsk och Nygårds. Den visar även på en svag geografisk indelning av 
platserna. Analysen kommer härnäst att delas upp i de olika delarna av resultatet för att ge en 
mer detaljerad bild av nätverken. 

 
 
 

Figur 15. Matris över hur de olika större geografiska områdena relaterar till varandra 

Estland Sverige Polen Danmark Finland Vitryssland

Gotland 1826 1557 1199 1143 677 284

Estland Polen Sverige Danmark Finland Vitryssland

Gotland 333 186 112 142 78 46

Tabell 3. Det totala antalet kopplingar i storleksordning mellan Gotland och de större geografiska områdena 
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5.1.2. Slupsk-Nygårds 

I analysen är det en koppling som skiljer sig från de andra, den mellan Slupsk (Polen) och 
Nygårds (Gotland) 

Det som gör att kopplingen mellan Slupsk och Nygårds skiljer sig från övriga kopplingar 
är att den är starkare i och med att den baseras på fyra stycken liknande mynttyper. Den 
källkritiska aspekten med kopplingen är att depån från Slupsk enbart innehåller fyra 
bysantinska mynt, en var av Constantine VII och Romanus II, Nicephorus II, John I och Basil 
II. Depån från Nygårds innehåller däremot 12 bysantinska mynt, två av Constantine VII och 
Romanus II, ett vardera av Nicephorus II och John I, fem stycken av Basil II samt tre stycken 
oidentifierade. Utöver det innehåller depån från Nygårds även två imitationer av Basil II. I sin 
helhet innehåller dock Slupsk-depån cirka 3000 mynt och Nygårds-depån cirka 1200. Det 
handlar alltså om två relativt stora depåer och frågan är om de bysantinska mynten i depåerna 
är representativa för importen av bysantinska mynt. Slupsk-depån innehåller visserligen de 
fyra vanligaste typerna av bysantinska mynt, dock enbart en av varje typ vilket gör det svårt 
att se en större representativet för importen av de bysantinska mynten. Depån från Nygårds 
tycker jag däremot följer trenderna i hur importen sett ut. Mynten präglade av Constantine VII 
och Romanus II är fler jämfört med de kronologiskt följande mynten präglade av Nicephorus 
II och John I för att sedan öka kraftigt med mynten präglade av Basil II. 

Det som gör kopplingen intressant mellan depåerna från Slupsk och Nygårds, utöver att 
den är starkare än de övriga, är deras fyndplatser. Depån från Slupsk har hittats i närheten till 
vad Gruszczyński (2019: 106f) benämner som en möjlig centralplats som haft en strategisk 
placering när det kommer till att kontrollera människor och varor som förflyttar sig i regionen. 
Utposten i Slupsk ska ha varit placerad i ett område där en öst-västlig handelsväg korsar den 
nord-sydliga mellan östersjöområdena och Polens inland. 

Depån från Nygårds är lokaliserad cirka 7 km söder om Visby vilket är den närmsta 
hamnen sett till Dan Carlssons (1998) karta över vikingatida hamnar (Fig. 2). Som tidigare 
nämnt och något som kommer tas upp i diskussionen är det att Gotland saknar en utpräglad 
nod som en del i långdistanshandeln, istället var de det gotländska samhället och de olika 
gårdarna på ön som kontrollerade kontakterna och nätverken. Eftersom kontrollen över 
kontakterna låg hos de individuella gårdarna går det inte, likt depån från Slupsk, tillskriva 
depån från Nygårds till en viss handelsplats eller hamn, även om Visby är närmast. 

5.1.3. Datering baserat på präglingsår 

Eftersom regeringsperioderna för de bysantinska kejsarna är kända går det att placera in dem i 
en kronologiskt följd. Av den anledningen kommer det även testas hur mynten förhåller sig 
till en sådan indelning. Denna del tar inte hänsyn till det totala antalet mynt av en viss typ som 
har hittats utan det är antal fynd av mynt som behandlas. Ett fynd kan därför innehålla mer än 
ett mynt av samma typ. Skillnader i mängden mynt behandlades i introduktionen till analysen 
och kommer diskuteras senare i uppsatsen. 

Vad den här delen av analysen kommer fokusera på är tre olika aspekter. Hur många 
mynt av varje prägling som hittats i respektive område. Hur fynden fördelas baserat på TPQ 
uppdelat i tre kategorier, den första inom perioden för när de fortfarande tillverkades, den 
andra inom cirka en generation efter att de slutat präglas räknat på ca 40 år och den tredje 
vilket är de som har en TPQ som placerar dem senare än en generation efter deras prägling. 
Den tredje och sista aspekten är att skapa en karta som visar hur ett möjligt kontaktnätverk 
kan ha sett ut baserat på spridningen av mynten. De tre olika aspekterna har valts för att de 
visar på hur många mynt som hittats i respektive område och hur länge de funnits i cirkulation 
innan de deponerats vilket kan ge en indikation på vad de används till. Mynt som cirkulerat 
länge kan ha haft en betydelse utöver att enbart vara ett betalningsmedel. Den sista aspekten 
med kartan är att visa hur kontakterna kan ha sett ut och vilka vägar mynten kan ha 
importerats via. 

Den tidigaste perioden, 945–959, består av mynt från Constantine VII/Romanus II. På 
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Gotland är de representerade över hela ön och finns även på det svenska fastlandet, Estland 
och Polen samt enstaka i Finland, Vitryssland och Danmark (Fig. 16). De danska fynden 
kommer nästan enbart från Bornholm vilket binder ihop de från södra Sverige med de från 
Polen som främst hittats längs kusten. De estniska fynden hittas längs kusten från finska viken 
och hela vägen ut i Östersjön. Sett till depåernas TPQ har den huvudsakliga mängd mynt lagts  
 ner inom 40 år efter att de präglats (Tabell 4). 

Figur 16. Spridning av mynt präglade av Constantine VII och Romanus II. Kopplingarna är baserade på närmsta 
granne. 

Tabell 4. Myntens förekomst i de olika geografiska områdena samt om mynttypen placerar sig i samtida depåer eller senare 
Gotland Polen Estland Sverige Danmark Finland Vitryssland

Constantin VII/Romanus II (945-959) 68 122 9 12 10 2 1

TPQ 945-959 960-1000 1001+

Antal depåer 8 26 13

Antal mynt 12 64 18
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Följande period, 963–969, har mynt från Nicephorus II sitt ursprung. På Gotland är de 
inte lika väl representerade som den nyss nämnda Constantine VII/Romanus II. De har även 
en mer sparsam utbredning då de hittas i ett kluster på norra halvan av ön och ett på den 
södra. Utanför Gotland är det främst Estland som även har denna mynttyp. Även om de främst 
hittas i närheten till kusten har de tillskillnad från den föregående mynttypen även en viss 
spridning inåt land. I övrigt finns det enstaka fynd från det svenska fastlandet, Finland, Polen 
och Danmark, dock inga från Vitryssland (Fig. 17). Mynten av Nicephorus II är svåra att 
bedöma då det enbart finns ett fåtal. Sett till när de deponeras i marken är läget att de läggs 
ner sporadiskt över en lång tid. 

Figur 17. Spridning av mynt präglade av Nicephorus II. Kopplingarna är baserade på närmsta granne. 

Gotland Polen Estland Sverige Danmark Finland Vitryssland

Nicephorus II (963-969) 11 20 9 1 4 1 0

TPQ 963-969 970-1010 1011+

Antal depåer 0 12 13

Antal mynt 0 13 12

Tabell 5. Myntens förekomst i de olika geografiska områdena samt om mynttypen placerar sig i samtida depåer eller senare 
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Efter den myntfattiga period under Nicephorus II ökar återigen antalet från perioden 969–
976 med mynt präglade av John I. Mynten av John I har även en större spridning på Gotland 
än de tidigare två även fast mynten präglade av Constantine VII och Romanus II är fler till 
antalet. Här är det återigen Polen som är det område utanför Gotland som har flest fynd av 
mynt från John I. Estland skiljer sig till viss del från Danmark, Finland, Vitryssland och det 
svenska fastlandet då de har något fler fynd (Fig. 18). Depåernas, innehållandes mynt 
präglade av John I, TPQ skiljer sig från till exempel de av Constantine VII och Romanus II. 
Även om ett stort antal av mynten av John I deponeras inom en generation fortsätter ett större 
antal att vara i cirkulation (Tabell 6). 

Figur 18. Spridning av mynt präglade av John I. Kopplingarna är baserade på närmsta granne. 

Gotland Polen Estland Sverige Danmark Finland Vitryssland

John I (969-976) 58 57 11 7 5 2 3

TPQ 969-979 980-1020 1021+

Antal depåer 11 32 26

Antal mynt 14 48 35

Tabell 6. Myntens förekomst i de olika geografiska områdena samt om mynttypen placerar sig i samtida depåer eller senare 
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Den präglingen av bysantinska mynt som är mest representerade på Gotland, men även 
utanför, är den av Basil II, 976–1025. Här är det Estland som är det område utanför Gotland 
som har störst representation av denna prägling. Det går även att se ett kluster som bildas 
kring Bornholm, södra Sverige, övriga Danmark och tillviss del norra Polen. Myntet hittas 
även i övriga delar av Sverige och Polen samt Vitryssland och Finland (Fig. 19). Den 
huvudsakliga mängd av de deponerade mynten av Basil II är samtida med regeringsperioden. 
Det kan bero på att regeringstiden är längre än för de tidigare kejsarna. Likt John I minskar 
antalet depåer med mynt av Basil II efter ungefär en generation (Tabell 7). 

Figur 19. Spridning av mynt präglade av Basil II. Kopplingarna är baserade på närmsta granne. 

Gotland Polen Estland Sverige Danmark Finland Vitryssland

Basil II (976-1025) 205 18 164 35 12 13 3

TPQ 976-1029 1030-1070 1071+

Antal depåer 70 29 18

Antal mynt 296 94 35

Tabell 7. Den totala mängden myntens i de olika geografiska områdena samt om mynttypen placerar sig i samtida depåer 
eller senare 



 

32 

 

Den sista typen är av Constantine IX, 1042–55 (Fig. 20), som det bara finns ett fåtal av. 
Mynt präglade av Constantine IX har det hittats ett vardera av i Finland och Estland, däremot 
på Gotland har det hittats 112 stycken. Det intressanta med mynten präglad av Constantine IX 
är att på Gotland återfinns de i en depå med TPQ med 1120 och i Estland i en depå med TPQ 
1121. I Finland hittades myntet i en grav utan säker datering. 

 
 
 

Gotland Polen Estland Sverige Danmark Finland Vitryssland

Constantine IX (1042-1055) 112 0 1 0 0 1 0

TPQ 1042-1055 1120/21

Antal depåer 0 2

Antal mynt 0 113

Tabell 8. Den totala mängden myntens i de olika geografiska områdena samt om mynttypen placerar sig i samtida depåer 
eller senare 

Figur 20. Spridning av mynt präglade av Constantine IX. Kopplingarna är baserade på närmsta granne. 
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5.1.4. Geografiskt 

För den första delen av analysen (Fig. 13) är det lätt att glömma bort de geografiska 
ursprungen för platserna. Till denna del kommer jag att anta hur mynten färdats, hur var 
nätverket strukturerat, handlade alla med alla eller fanns det lokala sfärer som innehöll några 
få platser med tillgång till långdistanshandeln? Analysen i Pajek visade enbart på svaga 
geografiska kluster vilket kan tyda på att handeln varit fokuserad lokalt med enstaka 
långdistanskontakter. Tidigare i den här uppsatsen har teorier om hur nätverk kan skapa små 
världar tagits upp som small-worlds theorie och scale-free networks vilket denna del kommer 
att baseras på. För hur materialet har förflyttat sig från plats till plats kommer det antas att det 
skedde mellan grannar. Därför kommer ett försök att göra om kontaktnätverket genom att 
koppla de olika platserna till sin närmaste granne, fortfarande baserat på gemensamma 
mynttyper. Men att förklara hur handeln sett ut baserat på att den enbart skedde med de i sin 
närmaste omgivning är bara en liten del av bilden. Att gotlänningar och andra bosatta omkring 
Östersjön inte enbart har handlat med de närmast sig visar spridningen av de olika materialen. 
Därför måste även skillnader mellan att resa på land och till havs tas i beräkning. Två platser 

Figur 21. Kopplingar baserat på den närmsta granne för varje enskild mynttyp. Kartan är en sammanslagning av de tidigare 
analyserade spridningskartorna. 
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som geografiskt är beläget långt ifrån varandra kan fortfarande antas var nära i kontakt med 
varandra om det handlar om att resa till havs. Fig. 21 är ett sådant försök till att ge nätverket 
en mer naturlig karaktär. Kopplingarna mellan platserna är fortfarande baserad på liknande 
mynttyp, skillnaden är att enbart den närmaste kontakten är representera på kartan. Här har 
även Pajek kombinerats med GIS för att bättre kunna visualisera nätverket geografiskt. 

Med den nya kartan som bildas (Fig. 21) går det att urskilja två tydligare mönster. Viktigt 
att komma ihåg är att kartan fortfarande inte visar faktiska kontakter mellan platser utan 
enbart delad fyndtyp mellan platserna. Däremot anser jag att den beskriver en ungefärlig 
resväg mynten kan ha färdats via. Från söder länkas polska kusten med Bornholm och sedan 
vidare till Danmark och södra Sverige samt Gotland. Den andra möjliga importvägen kommer 
från nordöst och Estland. Kopplingarna går i första hand till Gotland men även några enstaka 
till Finland. För Gotlands plats i nätverket har redan kopplingarna med Polen och Estland 
nämnts. Utöver dem går dem längs svenska östkusten ner mot Bornholm och södra Sverige 
samt norrut till Mälardalen. Intressant är även att majoriteten av de polska fynden placerar sig 
i anslutning till vattendrag eller kust. Vilket även gäller för de danska. De svenska fynden 
bildar två stycken större skilda kluster, ett i södra Sverige som lägger sig mellan Bornholm 
och det danska fastlandet och ett i Mälardalen. De estniska fynden har en större spridning inåt 
land men överlag är även de nära kusten. För de finska är läget liknade, de är lokaliserade i 
inlandet dock kring de större sjöarna. 

5.2. Nätverken ur en lokal blick på Gotland 

Denna del kommer enbart baseras på spridningskartor i GIS. Då den föregående delen av 
analysen menade att sätta in Gotland i ett bredare perspektiv och hur ön relaterar till 
omvärlden 
kommer denna del 
att fokusera på hur 
det såg ut lokalt på 
Gotland. Detta för 
att se om 
spridningen på ön 
kan säga något om 
hur importvägarna 
kan ha sett ut. Till 
den första delen 
som undersöker 
mynten och 
depåernas 
spridning har dock 
vissa 
begränsningar 
tvingats ta till. I 
den tidigare 
analysen som 
huvudsakligen 
gjordes i Pajek 
användes de olika 
mynttyperna som 
utgångspunkt, här 
däremot kommer 
de större 
geografiska 
områdena 

Figur 22. Depåer från 900-talet med bysantinska mynt 
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användas som indelning, alltså bysantinska, islamiska och tyska. Detta för att tiden till denna 
del varit begränsad då huvudfokuset legat på den första delen av analysen. Därför har inte 
skillnader i mynttyper kunnat analyserats. 

5.2.1. Myntens spridning 

Spridningen av bysantinska mynt på Gotland kan delas in i tre kluster. Ett på södra Gotland, 
ett i dem mellersta delarna och ett på norra delen av ön. Det nordligaste klustret är dock inte 
helt sammanhängande och kan delas in i två mindre kluster (Fig. 22). För att kunna placera de 
bysantinska mynten i ett sammanhang och för att kunna dra slutsatser om importmönster 
kommer de jämföras med spridningen av andra mynttyper. De som kommer användas är 
främst tyskamynt och tillviss del islamiska mynt. Anledning till det är för att den största 
mängden av de bysantinska mynten hör hemma i perioden 949–989 (Audy 2016). Detta är 
under en period när importen av mynt förändras från ett östligt flöde av islamiska mynt till ett 
västligt med huvudsakligen tyska. 

För att materialet ska vara jämförbart har depåerna som analyserats i den här delen en 
TPQ som placerar dem under 900-talet, i och med detta har inte alla fynd från Gotland som 
använts tidigare kommit med. Sett till spridningen av de olika mynten är de islamiska 
överlägset mest representerade (Fig. 23). De är även spridda över hela ön och följer den 
klusterbildning som tagits upp tidigare. De tyska fynden är något mindre till antalet men följer 
även dem indelningen i ett sydligt, mellerst och nordligt, som dock inte är lika tydligt 

Figur 23. Depåer från 900-talet innehållande islamiska mynt 
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begränsat, kluster (Fig. 24). När det kommer till sammansättningen av depåerna, vilka mynt 
som hittas tillsammans med vilka, innehöll alla depåer förutom tre islamiska mynt. Bland de 
tyska och bysantinska mynten finns det däremot en mer variation bland depåernas 
sammansättning (Fig. 25). När följande depåer beskrivs som att de enbart innehåller tyska 
eller bysantinska utesluter det inte att även islamiska mynt kan förekomma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figur 24. Depåer från 900-talet innehållande tyska mynt 



 

37 

 

De depåer som enbart innehåller bysantinska är få till antalet. Totalt fyra stycken, två på 
den södra halvan och två i norr. De som enbart innehåller tyska mynt och de som både 
innehåller tyska och bysantinska mynt har en liknande spridning över hela ön. De med enbart 
tyska är däremot vanligare än de som innehåller båda typerna och tvärtom på mellersta och 
södra Gotland (Fig. 25). 

Analysen av spridningen på Gotland är delvis baserad på den informationen och kartor 
som användes för min kandidatuppsats. Att analysera de islamiska, tyska och bysantinska 
mynten utan att veta mer detaljerad information om vem som präglade mynten ger enbart en 
övergripande bild av spridningen vilket kan vara svårt att göra några slutsatser av. Istället får 
fokuset återgå på enbart de bysantinska mynten i studien. 

Genom att dela in Gotland i två delar (Norr/Söder) är spridningen av de olika bysantinska 
mynten fördelade följande, Constantine VII och Romanus II (22/46), Nicephorus II (5/6), 
John I (23/35) och Basil II (98/107). För mynten av Constantine VII och Romanus II och John 
I är 67 % respektive 60 % av alla mynten från södra Gotland. Mynten från Nicephorus II är 
även de marginellt mer förekommande på södra Gotland, de är dock för få till antalet och kan 
därför inte ses som ett resultat som med säkerhet bidrar till fördelningen. Mynten av Basil II 
är däremot mer jämnt spridda över ön, cirka 52 % är från södra Gotland och 48 % från norra. 
Varför mynten har denna fördelning kan givetvis vara en slump. Sett till fördelningen av 
depåer med bysantinska mynt på ön är 41 stycken (42 %) från norra halvan medan 57 stycken 
(58 %) från den södra.  

Figur 25. Skillnaderna i sammansättningen av depåer från 900-talet. Här är tre olika 
kategorier närvarande. Enbart bysantinska mynt, enbart tyska mynt och både tyska och 
bysantinska mynt 
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6.  Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i tre olika delar. I den första inledande delen ligger fokus på en 
diskussion kring hur resultatet från analysen blev och varför. I den andra delen kommer 
resultatet från analysen diskuteras efter de frågeställningar som är tänkta att besvara. Den 
tredje och avslutande delen kommer diskutera hur Gotland kan ses i ett nätverk baserat på de 
begrepp som nämndes i början av uppsatsen. 

6.1. Diskussion av analys 

Analysen bestod av flertalet olika variabler och delades därför in i tre olika kategorier. Hur 
nätverket utformar sig efter hur de relaterar till varandra baserat på mynttyp, olika aspekter av 
datering och till sist deras geografiska position. 

De fyra klustren som bildades i Fig. 13 och som genomgående fanns med i den första 
delen av analysen representerar olika saker. Det centrala klustret är en blandning av platser 
som har många kopplingar (tex Slupsk med 207 stycken) och få kopplingar (tex Bosarve 25 
stycken). Däremot består det centrala klustret av platser som med varandra har starka 
kopplingar (tex Slupsk-Nygårds). Att det är en sådan stor variation på antalet kopplingar 
mellan platserna som är de mer centrala visar att det inte är mängden som avgör positionen en 
plats har vilket gör att en plats med få kopplingar kan få en central placering. Här ska man 
dock vara försiktig med vad som gör att en plats är central i nätverket och vad som inte gör 
det. Ska centraliteten baseras på antalet mynt, hur många olika mynttyper som fyndet har eller 
hur många kopplingar en plats har. De två sistnämnda alternativen går till viss del hand i 
hand. Vissa mynttyper är vanligare än andra, dessa kan därför bli mer centrala om fokuset är 
på antalet kopplingar då antalet möjliga kopplingar är högre för en mynttyp som är mer 
välrepresenterad i materialet. Därför kan det vara svårt att basera centraliteten på antal 
kopplingar och kommer därför inte att diskuteras vidare i uppsatsen. Det centrala klustret 
består även av platser som har fynd av flera olika mynttyper till skillnad från de 
omkringliggande klustren vilket ger starkare kopplingar (mörkare färg), därför kan man till 
viss del bortse från storleken på punkterna när det kommer till antalet kopplingar då den 
snarare visar på hur vanlig mynttypen från platsen är.  

Att enbart använda de bysantinska mynten i nätvärksanalysen, vilket är fallet med denna 
uppsats och Fig. 13, ger inget tydligt resultat då materialet är begränsat till både mängd men 
också sitt smala fokus på enbart bysantinska mynt. Däremot gav det indikationer och 
perspektiv att fortsätta undersöka mynten ur. 

Något som visade på intressanta resultat var när de olika aspekter av årtal och datering 
analyserades. För TPQ kunde inte alla fynden användas då vissa platser representerade gravar 
utan någon exakt datering samt att vissa depåers TPQ är okänt. Den andra aspekten 
fokuserade istället på myntens datering vilket även ger en skillnad i spridningen av de olika 
mynttyperna. Beroende på vilken datering man använder sig av får man resultat som visar på 
olika delar av den bysantinska myntimporten. Depåns TPQ behöver nödvändigtvis inte 
stämma överens med när mynten importerades, denna datering kan därför ge indikationer på 
hur länge mynten varit i cirkulation. Större delen av mynten präglade av Constantine VII och 
Romanus II deponerades inom en generation efter att de tillverkats. Situationen ser likadan ut 
för mynten av John I och Basil II. Däremot har en större mängd mynt från både John I och 
Basil II cirkulerat under en längre period. Detta är något som Brita Malmer (2001: 296f) har 
tagit upp där hon har sett att bysantinska mynt stannar i cirkulation under en lång tid. Flertalet 
mynt har stannat i cirkulation i närmare 100 år och från 1010-talet används de även oftare 
som smycken när mynten dessutom redan är upp mot 60 år gamla. Att använda de 
bysantinska mynten som smycken är dessutom något som ökar under de tre första decennierna 
av 1000-talet från 13 % till över 30 % (Malmer 2001: 297). Denna aspekt ger dock lite 
information angående hur nätverken och importen kan ha sett ut. Delar man istället in fynden 
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baserat på präglingsår får man en spridning av vart de olika mynttyperna är vanligast. Här kan 
man dessutom se en uppdelning av spridning i två olika geografiska sfärer, en söderut med 
Polen och Danmark och en österut med Estland och Finland. Gotland som placerar sig mellan 
dessa är dock mer lik den östliga sfären. Ser man till helheten är de tidigaste mynten från 
Constantine VII och Romanus II (945–959), Nicephorhus II (963–969) och John I (969–976) 
vanligast i den södra sfären medan den senaste av typerna, den av Basil II (976–1025) är 
vanligare i den östra och på Gotland. Är detta något som kan indikera på olika vägar för 
importen? Gotland har ett relativt högt antal av alla de olika mynttyperna och att man hittar 
dem i depåer med en TPQ som tidsmässigt relaterar med när de tillverkades. Detta tyder på att 
gotlänningarna tagit del i importen av bysantinska mynt redan när de börjar cirkulerar i 
Östersjöområdet. Men eftersom mynten funnits i cirkulation på olika sätt under en lång period 
kan en datering baserat på TPQ vara missvisande. Marek Jankowiak (2016) nämner att 
kontakterna med Konstantinopel både gick via den större floden Dnepr som går genom 
Vitryssland och upp mot Novgorod som under 900-talet alltmer kontrollerades av Kiev, men 
den gick även via den mindre Dnestr som binder samman Polen med Svarta havet (Fig. 26). 
Det vi vet av de skriftliga källorna är att Rus hade kontakter med Konstantinopel via floden 
Dnepr, kontakter som ofta var kantade av olika konflikter (Shepard 2008).  

Figur 26. Importvägar för mynten av Constantine VII och Romanus II, Nicephorus II och John I som antingen gick via den 
större floden Dnepr eller den mindre Dnestr. 
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Under 940-talet behandlades dessutom kristna och okristna köpmän från Rus olika något 

som med stor sannolikhet kan ha haft en påverkan på importen av mynt. Men det vi vet av det 
arkeologiska materialet är att kontakter även gick via Dnestr. I och med att de tidiga mynten 
främst hittas i Polen kan det vara att den tidiga importen av bysantinska mynt till Gotland 
kom söderifrån i samband med att skiftet i importen av mynt gick i samma riktning. De 
bysantinska mynten anlände dock via områden där troligtvis en del av de importerade mynten 
gick åt till att tillverka de inhemska mynten, exempelvis de tyska som dominerade i 
cirkulationen gör att när mynten sedan rör sig vidare mot Gotland utgör de enbart en liten del 
av materialet. Kontakterna österut upphörde dock inte vilket det uppsving av de senare 
bysantinska mynten från Basil II (976–1025) visar. Importen av dessa mynt överensstämmer 
väl med händelser som går att härleda i de skriftliga källorna. Under 970-talet började 
skandinaver att försöka utnyttja den alltmer försvagade ställningen av Rus och i början på 
1000-talet är skandinaver ett vanligt inslag i Kiev. Mycket tack vare att den rusiska närvaron 

Figur 27. Möjlig importväg för mynt präglade av Basil II som kan ha gått via Estland till Gotland. 
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längs floden gjort den säkrare att resa och en kristen rusisk handelsplats vid Dneprs mynning 
som underlättade kontakterna (Fig. 27) (Shepard 2008: 504ff).  

Mynt av Basil II är vanligare på Gotland och i Estland vilket kan ge en indikation på att 
när förutsättningarna för handeln österut förändras återupptogs myntimporten under en period 
från ungefär 970-talet och framåt. Detta tar oss in på hur nätverket kan ha sett ut geografiskt. 
För att kunna utläsa något från Fig. 13 krävs det att den skalas ner. För att kunna göra detta 
krävdes det att man applicerade antaganden angående hur mynten kan ha förflyttat sig. 
Eftersom materialet enbart består av fynd som representerar slutet av importvägarna kan 
fokuset ligga på hur individer och grupper handlade med varandra runtomkring Östersjön. Här 
har det antagits att handeln till stor del var lokal och att det främst handlades med de som är i 
ens närområde. Resultatet av detta blev Fig. 21 där enbart den närmaste kopplingen togs med. 
Kartan visar två möjliga importvägar som kan ha existerat. Resultatet av spridningen på de 
bysantinska mynten påvisar är att områdena mellan Polen och Estland är tomt på fynd. I 
Litauen har inga bysantinska mynt hittats. I Lettland har däremot fynd gjorts och sett till 
spridningskartan över bysantinska myntfynd som Jankowiak (2016) gjort hittas de i nära 
anslutning till gränsen mot Estland, vilket tillsammans med spridningen av alla bysantinska 
mynt som hittats gör fallet med två importvägar tydligare (Fig.28). Den södra importvägen 
som består utav mynt från Polen och Danmark (mynten från södra Sverige tillhör även den 
här sfären då Skåne tillhörde Danmark under denna period) och som tolkades representera den 
tidiga importen, mellan cirka 945–976, har flera aspekter som kan diskuteras. Bornholm utgör 
ett speciellt område i det danska materialet. Här har de flesta bysantinska mynt som hittats i 
det danska området gjorts vilket gör det troligt att ön fungerat som en landningsplats mellan 
Polen, Danmark och Gotland. 

 
 
 
 

Figur 28. Spridning av alla bysantinska myntfynd i norra Europa. Karta av Marek Jankowiak 2016. 
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I Fig. 13 finns även den starka koppling som noterades mellan Slupsk (Polen) och 

Nygårds (Gotland). Den togs med då den stack ut jämfört med övriga kopplingar men också 
för att representera en möjlig direktkontakt mellan Gotland och Polen. Här kommer de 
bysantinska mynten att kompletteras med andra material för att bättre kunna säga något om 
kontakterna mellan gotlänningarna och det slaviska folk som bebodde vad som är nuvarande 
Polen. Ett sådant material kan vara keramik, vilket ofta används för att ge individer eller 
grupper en identitet men också för att säga något om handelsvägar och kontakter. På Gotland 
har det hittats olika typer av östersjökeramik som tyder på en slavisk närvaro under hela 1000-
talet och tillviss del i slutet på 900-talet (Roslund 2001b: 180). I huvudsak består det av 
keramik med anknytning till Rus och östslaviskt folk, däremot har man hittat spår av även 
västslavisk keramik på ön. Exempelvis i Silte på södra Gotland har man hittat västslaviska 
kärl av Weisdin-typ samt den typ som nämndes tidigare i texten med bottenmärkningar som 
tros härstamma från områden kring gränsen mellan Tyskland och Polen (Roslund 2001b: 
180). Vad detta säger om kontakterna mellan västslaviskt folk och gotlänningar utöver att det 
finns en närvaro av dem på ön är svårt att säga. De bysantinska mynten kan möjligen kopplas 
till detta. Mynten av Constantine VII och Romanus II och tillviss del de från Nicephorus II 
och John I som är vanligast i Polen och som representerar den tidiga importen är tillsynes 
sprida i fynd över hela Gotland. Däremot är antalet mynt större på södra Gotland vilket är 
genomgående för dessa mynttyper. Dessutom är det på södra Gotland den största enskilda 
samlingen av mynt från Constantine VII och Romanus II hittas i Havdhem, ett område som 
geografiskt på Gotland ligger mellan fynden av de olika typerna av keramik. Det som gör 
denna iakttagelse osäker är tidsaspekten. Mynten av Constantine VII och Romanus II 
tillverkades under perioden 945–959 och de andra sträcker sig till slutet på 970-talet, medan 
kärlen med bottenmarkering är daterade till andra halvan av 1000-talet. Att påstå att detta 
tyder på kontakter som varit aktiva under en lång tid är det svårt att säga utan mer omfattande 
fyndmaterial. Studier på västslavisk keramik från Lund i Skåne under 1000- och 1100-talet av 
olika typer av bottenmärken har visat att de har en begränsad spridning och samlar sig 
kvartersvis. Detta har lett till tolkningen att de slaviska keramikerna tillhörde ett hushåll i 
form av trälar (Roslund 2006: 69f). Ifall detta är en tradition som varit aktiv även på Gotland, 
med att ha slaviska slavar på gården, finns det inga tydliga spår av den. Det baseras på 
förekomsten av liknande slavisk keramik är mer sällsynt än som i Lund där den är vanligt 
förekommande. 

I analysen nämns dessutom centralplatsen vid Slupsk och även om Nygårds inte är en 
större handelsplats ligger den i ett område mellan hamnplatser som Visby och Paviken. Men 
innan kontakterna mellan Slupsk och Gotland diskuteras vidare bör Bornholms position i 
nätverket tas upp och speciellt en depå. Från Kongens Udmark på Bornholm kommer en depå 
daterad till 970-talet som innehåller en stor mängd tyska mynt samt en del bysantinska mynt. 

Majoriteten av de tyska mynten i depån från Kongens Udmark är från södra Tyskland 
vilket liknar mer sammansättningen hos depåerna från västslaviska områdena än andra danska 
depåer. De västslaviska depåerna innehåller större mängder mynt från Bayern och Schwaben 
än till exempel Danmark och Gotland dit enbart ett fåtal mynt importerades. De västslaviska 
områdena hade därför troligtvis en direkt kontakt med de myntproducerande områdena medan 
Danmark och Gotland istället importerade sina mynt via den västslaviska marknaden (Jonsson 
1990: 141f). Depån från Kongens Udmark innehåller främst mynt från Bayern och Schwaben 
av de tyska mynten, av de bysantinska mynten innehåller den mynt präglade av Constantine 
VII och Romanus II och Nicephorus II men den innehåller även mynt av Constantine VII och 
Romanus I vilket är från perioden före Constantine VII och Romanus II. Depån från Kongens 
Udmark innehåller alltså tyska mynt från det tidiga stadiet i importen som tros ha importerats 
via västslaviskt område, depån innehåller även bysantinska mynt som är av de tidiga typerna 
som startade den ökning i import av bysantinska mynt som sker i mitten på 900-talet. De 
bysantinska mynten i depån borde därför ha importerats tillsammans med de tyska mynten. 
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Tidigare nämnt har det hittats både öst- och västslavisk keramik på Gotland som dock är 
daterad till en senare period än myntimporten. De olika materialen kan därför representera två 
delar av importen. De bysantinska mynten kan representera den tidiga importen medan 
keramiken är en del av de senare kontakterna, mycket likt kontakterna österut som till en 
början kretsade kring de islamiska mynten men sedan när myntimporten tog slut levde 
kontakterna vidare med bland annat östersjökeramiken. 

För att återgå till Slupsk, kopplingen med Nygårds behöver inte nödvändigtvis betyda 
något men i och med den möjliga centralplatsen som kontrollerade handeln i området kan 
Slupsk fungerat som en plats där mynten passerat för att komma till Bornholm och vidare till 
Gotland. 

Huruvida det funnits en direktkontakt med Polen baserat på materialet kan diskuteras. Det 
finns däremot belägg för de nära kontakterna med Danmark. Här ligger återigen södra 
Gotland i fokus. Tidigare i uppsatsen togs skillnader i runbruk upp där bildstenar med 
långkvistrunor eller kortkvistrunor begränsades till södra respektive norra Gotland. 
Långkvistrunorna som är begränsade till södra halvan är daterade till första halvan av 1000-
talet vilket gör att de kronologiskt kommer efter kortkvistrunorna och har även sitt 
geografiska ursprung i Danmark. Skiftet från kortkvist till långkvistrunor har förklarats med 
det skifte i handeln som sker från Ryssland i öst till Tyskland i väst. När de gotländska 
handelsmännen anlände till städer som Hedeby eller längs den tyska kusten och vid Rhen-
området lyckades de även få med sig specialister inom olika yrken (Kilger In press a). Jag vill 
därför argumentera för möjligheten att lerkärlen med bottenmarkörer kan liknas vid 
tolkningen som gjorts för det keramiska materialet i Lund. Lerkärlen på Gotland har tolkats 
att ha tillverkats under en period på 2–3 år, möjligtvis 5, och har en väldigt begränsad 
spridning i två socknar på södra Gotland, vilket liknar hur det såg ut i Lund. Tillverkaren av 
kärlen i Hemse och Grötlingbo kan ha hämtats av antingen gotlänning eller från Danmark 
exempelvis och förts till södra Gotland med någon som bott/bosatt sig där. Alternativt att 
kärlen tillsammans med möjligheten att producera ytterligare kärl importerats och ingått i ett 
hushåll. Det sistnämnda är något som både Roslund (2006) och Hulthén (1983) anser vara en 
möjlighet. Detta skulle både kunna förklara varför de i sådan stor utsträckning korresponderar 
med metallkärlen som har ett ursprung i just Rhen-området som även de är begränsade till 
liknande utsträckning på södra Gotland. Men även varför de två kärlen med så olika 
geografisk tillhörighet hittas i sådan stor utsträckning på ett begränsat geografiskt område. Det 
är den möjliga starka kopplingen till Danmark som funnits på södra Gotland. 

Om vi skiftar fokus från den södra importvägen och istället ser på den östra ger det en 
annan bild av kontakterna. Efter att myntimporten stannat av får den ett tillfälligt uppsving i 
slutet på 900-talet med mynten av Basil II (976–1025), detta baseras på att dessa mynt är 
vanligast i Estland och på Gotland. Fig. 15 visar även på en starkare koppling mellan Gotland 
och Estland när man lägger ihop alla kontakter. I den här delen kan även kopplingar med 
svenska fastlandet att tas upp. Intressant är även att Basil II mynten är vanligare på fastlandet 
än övriga typer och sett till spridningen i de två huvudsakliga klustren av bysantinska mynt, 
Skåne och Mälardalen/Uppland, hittas 13 mynt i 9 olika fynd i Skåne och 15 mynt i 2 fynd i 
Mälardalen/Uppland. Mellersta Sverige har alltså mer mynt men färre enskilda fynd. Denna 
spridning anser jag är ytterligare tecken på en östlig import som går via Gotland. Totalt har ca 
37 mynt från Basil II hittats på det svenska fastlandet, ungefär 13 av dem är från Skåne som 
tillhörde Danmark under slutet av vikingatiden vilket gör materialet mindre. Ungefär 15 av 24 
mynt har som sagt hittats i Mälardalen/Uppland, vilket är en ganska liten mängd med tanke på 
att det är ett område som dominerades av först Birka och sedan Sigtuna. Slutet på 900-talet är 
dock en period där stora förändringar sker, Birka är på nedgång och Sigtuna grundas som stad 
(Roslund 2015: 47). Att detta påverkade kontakterna med Gotland är inte omöjligt. Vi har 
redan sett ett skifte i runskrift i början på 1000-talet. Kortkvistrunorna som är begränsade till 
norra Gotland kommer från det svenska fastlandet och är vanligt förekommande i Birka byttes 
mot de danska långkvistrunorna. I Danmark har 12 mynt från Basil II hittats, 25 om de från 
Skåne tas med i beräkning. Därför föreslås följande kontaktvägar, importen gick österifrån till 
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Gotland där svagare kontakter inåt land med Mälardalen/Uppland gjorde att enbart ett fåtal 
mynt tog sig dit. Istället gick de huvudsakliga kontakterna söderut till/via Danmark, ett 
område där andra mynttyper var dominanta vilket gjorde bysantinska mynt överflödiga och 
enbart en relativt liten andel mynt kunde beblanda sig i cirkulationen tack vare de starka 
kontakterna.  

Här kan det vara värt att nämna resultatet från en korrespondensanalys av depåernas 
sammansättning jag gjort. Analysen från 2016 visade att de bysantinska mynten 
korresponderade bäst med de tyska samt de senislamiska mynten. Dock användes bara mer 
övergripande information angående vilket område mynten kom ifrån och inte vem som 
tillverkat mynten. Resultatet tolkades som att de bysantinska och senislamiska mynten 
möjligtvis kan ha importerats via Polen (Kusserow 2016). Med denna studie som indikerar på 
att importen av en del av de bysantinska mynten kan ha gått genom Polen är relationen från 
korrespondensanalysen mellan de tyska, bysantinska och senislamiska mynten har att göra 
med att alla importerades via Polen och att relationen med de senislamiska beror på att de 
med stor sannolikhet importerats tillsammans österifrån. Här krävs dock en närmare studie 
över hur de olika myntningarna från Tyskland och för de senislamiska relaterar till de 
bysantinska. 

6.2. Diskussion av frågeställningar 

För att besvara frågan hur de gotländska kontakterna och nätverken såg ut under senvikingatid 
ställdes olika underfrågor som var tänkta att belysa olika aspekter av nätverken. Först ska 
dock frågan angående hur nätverken såg ut besvaras. 

Ett definitivt svar på hur de gotländska nätverken såg ut under senvikingatid är svårt att 
ge då denna period bestod av både förändringar i nätverken men också många olika komplexa 
relationer till olika områden. Kontakterna och nätverken kan beskrivas i stora drag skiftar 
fokuset från de ryska östliga kontakterna och främst då importen av mynt till en västlig från 
Tyskland via Danmark. Detta ger dock en väldigt ensidig och förenklad bild av kontakterna. 
De bysantinska mynten istället ge en mer nyanserad bild. Importen av den större mängd 
bysantinska mynt till Skandinavien som skedde under 940- till och med 970-talet anser jag av 
spridningen följer det skifte i importen som sker och kan på så sätt härledas till att ha anlänt 
via Polen. Den senare importen av Basil II (976–1025) har dock en annorlunda spridning. 
Mynten av Basil II är istället vanligast på Gotland och i Estland och korresponderar med olika 
händelser som gjorde att handeln via Ryssland och floden Dnepr öppnade upp och blev mer 
tillgänglig. Detta gjorde i sin tur att myntimporten fick ett tillfälligt uppsving via den östliga 
vägen. 

Kan nätverken analyseras enbart med hjälp av de bysantinska silvermynten? 
Denna frågan var tänkt att belysa vad mynten kan visa men även vilka begränsningar som 

finns. 
Till uppsatsen har två metoder använts, en nätverksanalys med Pajek och en analys av 

spridningen med GIS vilket öppnar upp för en jämförelse mellan dem. Att enbart använda sig 
av mynt i nätverksanalysen gav vissa felkällor. Anledningen till det kan vara att de 
bysantinska mynten är få till antalet. Den mest centrala depån i analysen var Slupsk, Polen. 
Den innehöll dock enbart fyra bysantinska mynt. Att basera antaganden på starka kopplingar 
mellan fyndplatser och hur centrala de kan ha varit blir därför svårt enbart med de bysantinska 
mynten. I kombination med GIS kunde däremot de bysantinska mynten visa på möjliga 
importvägar 

De bysantinska mynten eller rent av mynt i allmänhet kan vara en oerhört givande källa 
för att studera historiska nätverk. Importen av bysantinska mynt var småskalig jämfört med de 
islamiska eller tyska och fick därför inte en annorlunda spridning. Däremot bör man inte 
förlita sig helt på vad mynten berättar. Skillnaden i spridningen hos mynttyperna behöver inte 
bero på olika importvägar utan det kan även finnas andra förklaringar på detta. De 
bysantinska mynten anlände till områden som under slutet på 900-talet antingen redan hade en 
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egen myntning, exempelvis Tyskland, eller områden som började att tillverka egna mynt, som 
Sverige, Norge och Danmark. En inhemsk myntning som troligtvis en del av de importerade 
mynten smältes ned och användes till. Det antal mynt från de olika kejsarna behöver därför 
inte vara representativt för hur den fullständiga importen av just ett specifikt mynt såg ut. Här 
kan andra föremål, händelser och de förändringarna som sker i samhället sätta mynten i ett 
annat perspektiv. Exempelvis har de förändringar i handelsvägar som sker under andra halvan 
av 900-talet och hur det kan ses i andra material samt hur konfliktförhållandena omkring 
floderna som leder till Svarta havet tagits upp i relation till myntimporten. Att inte enbart 
fokusera på mynten ger en mer omfattande bild av kontakterna och kan placera mynten i ett 
sammanhang. Handeln kretsade dessutom inte enbart kring mynten, att därför enbart fokusera 
på dem gör att man bara ser en del av helheten. För att återkoppla till den teoretiska 
utgångspunkten. I ANT är ett nätverk inte enbart en politisk eller ekonomisk struktur därför 
borde inte fokuset vara på enbart ett föremål heller. Att fokusera enbart på mynten visar 
enbart en del av nätverken som existerat under vikingatiden. Nätverken är visserligen ofta 
uppbyggda på handel och gåvor men även människor som emigrerar och letar sig till nya 
områden. Samtidigt är det resterna av kanske främst handeln som oftast studeras i 
nätverksammanhang, och av naturliga skäl, spåren av handeln är lätta att upptäcka och spåra. 
En stor mängd mynt från ett ställe betyder ofta att de två områdena har haft någon form av 
kontakt, men då mynt är värdehandlingar och cirkulerar går det inte längre att spåra 
importvägar för tex de islamiska mynten. Att mynt fått en så framstående position inom 
forskningen kan delvis även vara för att arkeologin är oerhört utlämnad till vad som finns kvar 
och handelsvaror som kryddor, tyger och pälsar har försvunnit. Men även för att mynten, som 
tidigare nämnt, är en kombination av text och objekt. 

En stor del inom arkeologin är klassificering och typologi. Men genom att bestämma 
innebörden för ett föremål berövas samtidigt dess möjlighet till att placeras i ett annat 
sammanhang är vad klassificeringen tillåter. Ett mynt är inte bara ett mynt, ett lerkärl är inte 
bara en behållare, ett smycke är inte bara något som är fint. Det är därför viktigt att komma 
ihåg att mynt, men även andra föremål lever ett eget liv och till viss del saknar geografiska 
restriktioner. Mynt från olika platser blandas och föremål ändrar betydelse. Ett objekt som på 
ett ställe är ett vardagligt föremål kan på ett annat ställe vara ett statusobjekt, religiöst föremål 
eller en identitetsmarkör som separerar en från mängden vilket i sin tur kan göra att de rör sig 
genom olika nätverk. Den här betydelsen kan dock vara svår att se i det arkeologiska 
materialet vilket gör att fokus på ett material lämnar ute delar av de historiska nätverken.  

Varför ser resultatet ut som det gör? 
Frågan är menad att undersöka den sociala aspekten bakom importen och behandla vilka 

som var delaktiga med olika underfrågor. En av dem undrade om det var mynten som kom till 
Gotland eller om det var gotlänningarna som tog med sig dem. Detta kommer till stor del att 
baseras på spridningen av mynten men även vad som är känt angående andra mynttyper. Likt 
importen av de lika mynttyperna och vilka vägar de tagit kan det även finnas en viss skillnad i 
vilka som tog mynten till Gotland beroende på importväg. De mynten som kom via Polen 
anser jag kan ha varit en kombination av att köpmän hade med sig mynten och att 
gotlänningarna fick med sig dem tillbaka från sina resor söderut. Den östliga importen av 
Basil II anser jag däremot var hämtade av gotlänningar, antingen från Ryssland, floderna ner 
mot Svarta havet eller via en direktkontakt med Bysans. Detta bedömer jag vara ett troligt 
scenario baserat på den spridning av mynten, att det till stor del var gotlänningarna som tog 
med sig mynten österifrån och sedan spred dem vidare både till det svenska fastlandet och 
söderut till Danmark. Givetvis går det inte att utesluta en annan importväg eller att de stora 
koncentrationer av Basil II mynt på Gotland och i Estland beror på att mynten återanvänts i 
andra områden. Däremot är det en kraftig ökning från John I (969–976) till Basil II (976–
1025). Det har hittats drygt 150 mynt fler av Basil II än John I, över 200 jämfört med cirka 60 
(Fig. 29). Att en sådan plötslig ökning skulle ske via områden med en egen myntning anser 
jag vara av låg sannolikhet.  
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Den andra 
delen med denna 
fråga var ifall olika 
grupper varit aktiva 
inom nätverket. 
Denna fråga är 
svårare att svara på 
då det kan finnas 
skillnader i varför 
de importerades och 
hur de användes när 
de cirkulerade på 
Gotland, 
anledningar som 
inte behöver ha 
någon koppling till 
varandra. Här kan 
man återigen 
återkoppla till 
diskussionen kring kristendomens möjliga påverkan. Om depåerna kan vara uttryck för en 
identitet kan de kanske även berätta något om grupptillhörighet. Att säga att en viss grupp 
importerat en viss typ av mynt och en annan grupp en annan typ går till viss del emot idéen 
om att individer kunde tillhöra flera grupper samtidigt och även ha flera olika identiteter 
baserat på olika grupper. Istället borde en prata om olika influenser som kan ha påverkat 
myntimporten. Kan det vara handel eller religiösa anledningar som gjorde att specifika mynt 
importerades eller att de inte alls var målet med importen utan att de anlänt tillsammans som 
en del av en större betalning eller tillsammans med någon som besökt Gotland. De tyska och 
islamiska, baserat på deras mängd, är mynt som varit en del av den handel som bedrivits, 
exemplet med de frisiska mynten är troligtvis mer att de anlänt tillsammans med någon eller 
något. Fallet med de bysantinska mynten anser jag vara placerade mellan handel och religion. 
I och med att de importerats i ett relativt litet antal och att de ofta valts ut för specifika 
ändamål går det att tolka dem som att de haft en speciell betydelse. Samtidigt som de 
importerades under en tid där kontakterna österut förändrades och mynten skiftade fokus, 
något som med stor sannolikhet påverkade antalet mynt. Därför ser jag det inte som omöjligt 
att importen drevs av handel men att mynten fått en annan betydelse när de anlänt till Gotland. 
Detta är dock något som kräver en djupare studie av depåerna på Gotland, något som ligger 
långt utanför begränsningarna för denna uppsats och som enbart spridningen av de 
bysantinska mynten inte kan svara på. 

Det spridningen däremot kan visa på är om det funnits olika indelningar på Gotland, att 
vissa typer är vanligare än andra på vissa platser och om det kan indikera på olika 
importvägar. Till synes är mynten sprida över hela ön. Delar man in Gotland i två delar 
(Norr/Söder) är mynten fördelade följande, Constantine VII och Romanus II (22/46), 
Nicephorus II (5/6), John I (23/35) och Basil II (98/107). För mynten av Constantine VII och 
Romanus II och John I är 67 % respektive 60 % av alla mynten från södra Gotland. Mynten 
från Nicephorus II är även de marginellt mer förekommande på södra Gotland, de är dock 
oerhört få till antalet och kan därför inte ses som ett resultat som med säkerhet bidrar till 
fördelningen. Mynten av Basil II är däremot mer jämnt spridda över ön, cirka 52 % är från 
södra Gotland och 48 % från norra. Varför mynten har denna fördelning kan givetvis vara en 
slump. Sett till fördelningen av depåer på ön är 41 stycken (42 %) från norra halvan medan 57 
stycken (58 %) är från den södra. Spridningen av depåerna är till viss del till fördel för södra 
Gotland, däremot inte i den uträckning som spridningen av mynten från främst Constantine 
VII och Romanus II samt John I får det att verka. Här är det även möjligt att se paralleller 
med vad som tidigare tagits upp om södra Gotland i denna uppsats. Skillnaderna i runbruk där 
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långkvistrunorna från Danmark användes samt förekomsten av ler- och metallkärl som visar 
på sydliga kontakter. Slutsatsen att södra Gotland har en starkare koppling söderut kan kanske 
även ses i myntimporten. Spridningen av Constantine VII och Romanus II samt John I, i och 
med att de är förekommande över hela ön fast vanligare på södra halvan kan indikera på att de 
främst anlände med handelsmän söderifrån men även att gotlänningar tog med sig dem vilket 
ger en större spridning. Basil II mynten däremot importerades av gotlänningarna vilket ger 
dem en större spridning över hela ön, den marginellt större mängden på södra halvan kan vara 
på grund av spridningen av depåer som har en liknande procentuell fördelning.  

För att återkoppla till den del av analysen som undersökte kopplingarna mellan de större 
geografiska områdena som använts och där enbart de kopplingarna med två liknande 
mynttyper eller fler togs med i beräkning. Här har Gotland starkast koppling med Estland 
vilket kan förväntas vara fallet om importen av mynt gick via Estland och där dessutom de 
bysantinska mynten med avsikt hämtades. På en andra plats kommer Polen som har lite mer 
än hälften så många kopplingar. Att kopplingarna är starka men inte lika starka som med 
Estland kan ha att göra med som nämnt att den ökning i importen av bysantinska mynt som 
sker går till en början genom Polen, däremot är den mängd mynt som förs vidare till Gotland 
huvudsakligen tyska och de bysantinska kan ses som en biprodukt i sammanhanget. 
Kopplingarna blir därför starka, dock inte i likhet med Estland. Det svenska fastlandet och 
Danmark kan i sammanhanget ses som sekundära spridningsområden, vilket även antalet 
kopplingar visar. Siffrorna för det svenska fastlandet respektive de danska ska dock ses med 
en viss källkritik. Fynden av de bysantinska mynten från Skåne kan ses tillhöra den danska 
sfären av fynd vilket skulle ändra antalet kopplingar för respektive länder. Kopplingarna till 
Sverige samt Danmark kan därför antas vara relativt likvärdiga. Till antalet är de relativt få, 
något som skulle kunna förklaras genom att områdena inte varit drivande i importen och tagit 
del av den genom att vara ett stopp på vägen eller en del av ett nätverk som är uppbyggt på 
andra föremål eller gamla kontakter. 

Resultatet om varför importen ser ut som den gör och att gotlänningarna kan ha varit 
drivande i alla fall i importen av Basil II som kommer tas upp i nästa kapitel är mycket 
baserat på den spridning av mynt som kunnat urskiljas och det kan givetvis finnas andra 
anledningar som påverkat importen. Marek Jankowiak (2016) tar som tidigare nämnt upp två 
enkla anledningar till varför importen av de bysantinska mynten ser ut som den gör. Den 
första och kanske mest logiska anledningen han tar upp är produktionen av mynt. Här 
refererar Jankowiak till studier gjorda på bysantinska guldmynt av Franz Füeg (2007) som sett 
att en ökning i produktionen sker efter år 945. Han anser då att produktionen av silvermynt 
tordes följa en liknande utveckling. Detta skulle förklara varför den huvudsakliga mängden 
mynt härstammar från andra halvan av 900-talet. Den andra orsaken Jankowiak ser som 
format importen av mynt är hur kontakterna varit uppbyggda. Den handel som var kretsade 
inte enbart kring mynten, till skillnad från kontakterna med islamiskt område som levde och 
dog med silvret. Istället importerades även silke, keramik, glasbehållare och olika typer av 
smycken. Eftersom mynten inte hade en lika stor roll minskade de även i antal. Föremål är 
dock sällsynta på Gotland, eller iallafall studier gjorda på dem, och bortsett från mynten är det 
först under 1100-talet som tydliga influenser dyker upp i form av olika rysk-bysantinska 
inslag i kyrkor (Cutler 1969; Vasilyeva 2009). Enligt de skriftliga källorna har kontakterna 
med Bysans främst gått via Rus (Nuvarande Ryssland) och Jankowiak (2016) menar på att 
direktkontakt mellan Gotland och Bysans var sällsynt. Ivar Leimus (2009) menar istället på 
att de bysantinska mynten hamnade i norra Europa genom att de beblandade sig med de 
islamiska och de därför inte finns många av dem. Här går det att jämföra med de frisiska 
mynten från efter 1050-talet då även de, likt de bysantinska mynten, enbart är ett fåtal funnet 
av. I Sverige har cirka 1000 frisiska mynt hittats jämfört med de drygt 600 bysantinska 
mynten. På Gotland är siffrorna istället cirka 160 för de frisiska mynten och nästan 500 för de 
bysantinska. De frisiska handelsmännen tolkats som ej varit aktiva på Gotland och att 
gotlänningarna inte var intresserade av de frisiska mynten på grund av deras låga silverhalt, 
mynten ska därför anlänt som en del av något annat (Jonsson 2002). De bysantinska mynten 
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på Gotland är däremot fler till antalet och de är även ofta utvalda för specifika ändamål. Detta 
tillsammans med att handeln och kontakterna med Bysans inte enbart kretsade kring mynten 
gör att jag anser de bysantinska mynten vara medvetet importerade. Det jag har tagit upp nu är 
bara en kortfattad och väldigt förenklad bild av hur kontakterna såg ut. Jag har till exempel 
inte tagit upp alla de stridigheter som varit mellan Rus och Bysans eller hur rusiska 
handelsmän behandlats på sina besök i Konstantinopel beroende på hur relationen mellan de 
två områdena såg ut. Angående detta har Jonathan Shepard (2008) skrivit om där han tar upp 
en intressant detalj att under den efterkrigstiden som kom efter ett slag 941 får kristna rusiska 
köpmän specialbehandling jämfört med de som inte är. 

Är resultatet applicerbart på Gotland om man tar hänsyn till andra föremålsgrupper? 
I och med att mynten bara berättar en del av hur nätverken kan ha sett ut var denna fråga 

tänkt att se om andra föremålsgrupper kan stödja eller motbevisa slutsatserna angående hur 
nätverken ur de bysantinska myntens synvinkel kan ha sett ut. Här valdes olika material ut 
från Gotland som alla öppnar upp för att diskutera hur utlandskontakterna kan ha sett ut.  

Att enbart basera analysen och diskussionen på mynten hade givit ett resultat, dock ett 
högst osäkert sådant. Men genom användandet av ytterligare material har resultaten och de 
tankar och idéer som uppstått kunnat förankras i ytterligare källor. 

6.3. Gotland i ett nätverk 

I introduktionen av uppsatsen nämndes begrepp som ofta används för att beskriva 
utvecklingen av handelsplatser, städer och långdistanshandel. Begreppen var noder, 
rutinisering, institutionalisering och regionalisering. Under senvikingatid skiljer sig dock 
Gotland mot områden som det till exempel det svenska fastlandet eller Danmark. Gotland 
saknar en plats som kan klassificeras som en nod inom långdistanshandeln som Birka eller 
Hedeby. Och det är först under 1100- och 1200-talet när staden Visby grundas som en plats 
likt en nod för långdistanshandeln uppstår på Gotland. 

Istället för en stark handelsplats som kontrollerar långdistanshandeln bestod Gotland av 
ett starkt samhälle som bidrog till utvecklingen av ön. Att prata om regionalisering i den 
meningen i skapandet av centrum och periferi är svårt då nätverken kretsade kring enskilda 
familjer och gårdar med allianser mellan sig. Att kontakterna varit spridda kan ses i den 
mängd hamnar på ön. Dan Carlsson (1998: 10) anser att det kan ha funnits så mycket som 
cirka 50 platser längs Gotlands kustområden som visar hamnaktiviteter varav sex stycken 
varit handelsplatser som representerat större områden. Att klassificera alla dem som noder i 
långdistanshandeln går emot Sindbæks (2005) tolkning att noderna är distanserade från 
varandra. 

Istället för att se skillnader i centrum och periferi som enskilda platser går det istället att 
se skillnader mellan större regioner. I uppsatsen har det diskuterats angående södra Gotlands 
möjliga starka kontakter söderut med kanske främst Danmark. Här är frågan ifall det är 
individer som anlänt till Gotland med kunskaper och kontakter eller om de är gotlänningarna 
som influerats under sina resor. 

I uppsatsen har två möjliga importvägar diskuterats baserat på spridningen av de 
bysantinska mynten. Den första vägen som de bysantinska mynten anlänt via gick genom 
Polen under perioden cirka 940–970. Mynten från den här perioden, de av Constantine VII 
och Romanus II, Nicephorus II samt John I anlände inte i några större mängder till Gotland 
vilket dem gjorde till Polen relativt sett. Jämfört med den andra importvägen österifrån med 
Basil II mynten som varade mellan cirka 970–1020 är läget omvänt. Då är istället mynten av 
Basil II mer förekommande på Gotland och i Estland än i Polen. Spridningen av de olika 
mynttyperna lokalt på Gotland kan även den bero på att kontakterna sett olika ut. Spridningen 
av mynten från Constantine VII och Romanus II, Nicephorus II samt John I förekommer mer 
på södra halvan av Gotland medan mynten av Basil II är mer jämnt spridda över ön. 
Ytterligare något som är utmärkande för södra Gotland är användandet av runor. Till södra 
Gotland är använd av långkvistrunor begränsat, som härstammar från Danmark. Gotlands 
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södra halva visar på flera indikationer att ha kontakter som till viss del separerar dem från 
norra Gotland. 

Här kan man även diskutera begreppet rutinisering och skapandet av återkommande 
kontakter. När importen från Tyskland startade under mitten på 900-talet var kontakterna 
söderut med stor sannolikhet inte lika välutvecklade som de österut. Importen av mynt 
söderifrån kretsade kring de tyska mynten och de bysantinska mynten anlände troligtvis som 
en del av en större betalning. När importen av de bysantinska mynten får ett tillfälligt 
uppsving med de präglade av Basil II anser jag att det sker genom kontakterna österut. 
Kontakter som tack vare sin långtgående historia inte dog ut när nätverket undergick drastiska 
förändringar. I och med det relativt stora antal mynt av Basil II, jämfört med andra 
bysantinska mynttyper, och deras spridning över hela ön anser jag även att mynten nu 
importeras av gotlänningarna med en tydlig avsikt. Kan den småskaliga importen av 
bysantinska mynt vara en indikation på att de importerades i ett annat syfte än handel? 

I Skandinavien som helhet sker en förändring i användandet av bysantinska mynt. 
Fragmentionsgraden som har med handel att göra minskar och användandet av bysantinska 
mynt som smycken ökar i slutet på 900-talet (Audy 2016). Myntens betydelse förändras och 
här kan kristendomen lyftas fram som en del av förklaringen. 

Även fast de första missionsresorna till Gotland började under 800-talet och att de 
resande gotlänningarna kom i kontakt med kristendomen på sina resor, dröjde det först till 
1100-talet innan religionen hade fått sitt fäste (Nerman 1941). Och man kan med säkerhet 
säga att under 1200-talet var kristendomens som religion på Gotland ett faktum (Theliander 
2013). Missionsresorna som ofta hade sitt ursprung i Tyskland eller England hade däremot 
mer lycka åt annat håll. Danmarks kristnande brukar dateras till mitten av 900-talet (Gelting 
2007: 86). Och på det svenska fastlandet har kristendomens inträde daterats till att ha skett 
under 1000-talet (Blomkvist et.al 2007). I Polen tros det ha skett någon gång mellan 950- och 
1050-talet (Urbańczyk & Rosik 2007). Ryssland som genom handel kom i kontakt med 
muslimer och kristna i Bysans och Grekland tog till sig kristendomen under slutet på 900-talet 
(Shepard 2007). Estland däremot, likt Gotland, kristnades sent. Först under början på 1200-
talet omvändes folket av tyska och danska korsfarare (Valk 2003). I överlag skedde alltså 
kristnandet av flera områden kring Östersjön strax innan och efter 1000-talet, med undantag 
för Estland och Gotland. Och även om gotlänningarna inte hade accepterat kristendomen 
levde dem i en alltmer kristen värld och kom i kontakt med religionen både på sina resor men 
även hemma på ön. Att kristendomen varit aktiv på ön men inte helt accepterad kan ses bland 
exempelvis gravar som kombinerar kristna och hedniska begravningstraditioner (Se tex 
Westholm 1926 eller Rundkvist 2003). 

Ökningen och förändringen i användandet av de bysantinska mynten sker samtidigt som 
samhällena de importeras till blir alltmer kristna. Symboliken på de bysantinska mynten har 
ofta kristna inslag, antingen genom kors, text eller avbildningar av tex Jesus. Avbildningar 
som ofta, men inte alltid, spelat roll i användningen av bysantinska mynt som smycken (Audy 
2016). Gotland har dock ett procentuellt mindre antal mynt som gjorts om till smycken än 
övriga Norden (Audy 2016). Även fast de bysantinska i större utsträckning används som 
annat än betalningsmedel och kanske även importeras av samma anledning syns det inte i det 
gotländska materialet. Här har mynten främst använts som betalning och de mynt som tidigare 
varit smycken har förlorat sin symboliska betydelse när de deponerats genom borttagandet av 
öglan som gjorde dem till hängen (Audy 2016). Det betyder dock inte att de bysantinska 
mynten inte haft en symbolisk betydelse på Gotland, bara att den inte är lika utbredd och 
kanske även uttrycker sig annorlunda. 

Som tidigare nämnt i bakgrunden för depåerna användes silvret ofta som gåvor för att 
stärka relationerna på ön. I och med att betydelsen för de bysantinska mynten, men även 
mängden, förändrats mot slutet av 900-talet kanske mynten av Basil II spelat en speciell roll i 
gåvoutbytet. På Gotland kanske deras ursprung gett dem en speciell innebörd snarare än 
symboliken, något som Florent Audy (2016) även är inne på. Den del av kulturen på Gotland 
där gåvor spelade en viktig roll kanske även sträckte sig utanför ön. Gotland och Estland 
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besitter stora likheter. Både i förekomsten av bysantinska mynt där antalet är något mindre i 
Estland men följer en liknande utveckling i antalet mynt för de respektive präglingarna. Båda 
områdena delade liknande religiösa synsätt och kristnades även sent. Kan de bysantinska 
mynten därför vara en del av gåvor för att hålla kontakterna österut vid liv under en period när 
stora förändringar skedde i samhället? Ta mynten präglade av Constantine IX som exempel. 
Det har hittats 114 mynt totalt varav 112 kommer från en depå på Gotland. De andra två 
kommer från en depå i Estland och en grav i Finland. Både depån från Gotland och Estland 
har en liknande TPQ, depån från Oxarve på Gotland är daterad till 1120 och depån från Kose i 
Estland är daterad till 1121. För graven i Finland kunde ingen datering hittas. Att mynten från 
Finland och Estland importerats tillsammans med de gotländska och de delats ut som gåvor är 
inte otänkbart men det är dock inte omöjligt att de helt enkelt varit del av någon form av 
betalning. 

Till sist ska även institutionalisering tas upp. Förekomsten av infrastruktur, städer, 
hamnar etc. men också lagar, specialisering av yrken och vikt- och myntsystem. Under 
senvikingatid finns det dock inget som kan klassificeras som en stad på Gotland, däremot 
finns det flertalet hamnar. Lagar däremot är svåra att se spår av i och med avsaknaden av 
skriftliga källor. Här får istället svaren sökas i den senare Gutalagen. Texten som är 
nedskriven under 1200-talet kan till viss del härledas till runstenar från vikingatid när det 
kommer till arvsrätten som beskrivs (Kilger In press b). Det är därför inte otänkbart att även 
andra lagar kan ha existerat i det gotländska samhället redan under vikingatiden. De andra två, 
specialisering av yrken och vikt- och myntsystem, är däremot lättare att spåra. Specialiserade 
yrken kan ses ibland annat de bild- och runstenar som finns på ön. Brukandet av 
långkvistrunor visar dessutom på att gotlänningarna möjligen kan ha ”importerat” specialister 
inom olika yrken. Vikt- och myntsystem är kanske den mest dokumenterade av de kategorier 
som nämnts. Gotland under senvikingatid hade inte någon egen myntning. Istället kretsade 
betalningar och handeln kring ett viktsystem där silvrets vikt och innehåll var i fokus mer än 
dess utseende. 

Det kanske därför inte går att prata om en nod på Gotland i den meningen Sindbæk talar 
om noder. Istället kanske Gotland ska ses som nod i östersjöhandeln med den sociala struktur 
och organisation som finns på ön.  
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7. Slutsats 

De gotländska nätverken under senvikingatid var under förändring i och med skiftet i 
myntimporten. Från att handeln dominerats av islamiska mynt österifrån skiftade fokuset till 
Tyskland med sin inhemska myntning. Sett istället till importen av de bysantinska 
silvermynten uppstår en mer komplex bild av kontakterna. Här är det främst mynt av 
Constantine VII och Romanus II, Nicephorus II, John I och Basil II som har analyserats då det 
är de som importerades i större mängder. Här anser jag att det finns två separata importvägar. 
Där mynten från Constantine VII och Romanus II, Nicephorus II, John I representerar den ena 
importvägen och Basil II den andra. Den första vågen av bysantinska mynt är de från 
Constantine VII och Romanus II, Nicephorus II, John I som tillverkades mellan 945–976, en 
period när kontakterna med Tyskland ökar. De här mynten är dessutom mer förekommande i 
Polen än på Gotland. Ifall mynten anlänt via Polen skulle det förklara deras ringa antal på 
Gotland. Myntimporten söderifrån kretsade främst kring de tyska mynten, de bysantinska 
mynten skulle därför kunna ses som en biprodukt av importen av de tyska under denna period, 
att de anlänt till Gotland tillsammans med andra mynt. Som exempel togs depån från Kongens 
Udmark upp och importen av mynt från Bayern och Schwaben. De västslaviska depåerna 
innehåller ett större antal mynt från södra Tyskland än till exempel Danmark och Gotland 
vilket fick Kenneth Jonsson (1990) att anta en direktkontakt mellan västslaviskt område södra 
Tyskland. Danmark och Gotland importerade istället mynt präglade i södra Tyskland från 
västslaviskt område och det är här depån från Kongens Udmark blir intressant. Depån 
innehåller en större mängd mynt präglade i södra Tyskland samt bysantinska mynt av 
Constantine VII och Romanus II och Nicephorus II men även den tidigare myntningen av 
Constantine VII och Romanus I. Att mynten importerats tillsammans via västslaviskt område 
är inte otänkbart och att de bysantinska mynten är en del av den tidiga importen av tyska mynt 
där båda gick via västslaviskt område. 

Intressant är även deras spridning på Gotland. Mynten av Constantine VII och Romanus 
II, Nicephorus II, John I är alla mer förekommande på södra Gotland 67 % respektive 60 % 
för Constantine VII och Romanus II och John I. Mynten av Nicephorus II är relativt vanligare 
på södra Gotland, de är dock oerhört få till antalet för att göra några riktiga slutsatser kring. 
Denna spridning är av intresse då södra Gotland verkar ha speciella kontakter söderut med 
Danmark. Exempelvis används långkvistrunor, en runtyp som härstammar från Danmark, 
enbart på bildstenar som finns på södra Gotland. Kronologiskt är majoriteten av bildstenarna 
daterade till 1000-talet, vilket som bäst ger en skillnad på 30–50 år mellan mynten och 
stenarna förutsatt att mynten importerats relativt snart efter de tillverkats. Det finns dock 
tidigare fynd av användning av runtypen på just södra Gotland, mynten kan därför vara en del 
av det tidiga stadiet av utvecklingen som sker på södra Gotland. Spridningen kombinerat med 
mängden anser jag även visar på att det inte var gotlänningarna som kontroller importen utan 
de anlände troligtvis främst tillsammans med handelsmän som hade med sig andra mynt. 

För mynten av Basil II (976–1025) anser jag däremot att läget ser annorlunda ut. 
Spridningen av mynten visar att de är vanligast på Gotland och i Estland. Och på Gotland har 
de en spridning som är jämn till sett över hela ön. Bortsett från på Gotland och i Estland är 
Basil II mynten relativt ovanliga. På det svenska fastlandet och i Danmark har drygt 25 
stycken var hittats om de skånska fynden räknas till Danmark. I Polen har något färre än 20 
hittats. Under början på 1000-talet ökar även användandet av bysantinska mynt som smycken. 
Importen av mynt från Basil II sammanfaller även med händelser som öppnade upp handeln 
via Ryssland och floderna ner mot Svarta havet. Alla argumenten anser jag visa på att det var 
gotlänningarna som var drivande i importen av mynten från Basil II som gjorde att 
myntimporten österifrån fick ett tillfälligt uppsving. Och tillskillnad från de mynt som kom 
söderifrån importerades mynten österifrån med avsikt kanske även för ett speciellt ändamål. I 
och med myntens kristnabudskap och att de ofta används till specifika användningsområden 
troligtvis baserat på deras utseende är tolkningen att kristendomen kan ha funnits som ett 
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bakomliggande motiv inte långt borta. Att det är fallet krävs dock en närmare studie för att 
bestämma. Det jag däremot anser är att de bysantinska mynten av Basil II anlände via Gotland 
och sedan vidare till det svenska fastlandet och söderut mot Danmark och södra Östersjöns 
kustområden.  

Fig. 30 är en visualisering av hur spridningen av de olika materialen kan ha sett ut. 
Den visar spridningen av mynten från södra Tyskland och hur de blandas med de 
bysantinska mynten i Polen, lerkärlen kommer dock kronologiskt senare och kan vara 
del av de senare kontakterna som funnits, samma sak gäller metallkärlen. De olika 
kärlen och mynten har sedan med stor sannolikhet passerat Bornholm vidare mot 
Gotland vilket även är vägen långkvistrunorna kan ha färdats. De bysantinska mynten 
av Basil II har istället importerats via Estland. Storleksskillnaden på figurerna i bilden 
har att göra med om det är genom direktkontakt eller sekundärt som materialen förts 
vidare. Exempelvis har Polen importerat de tyska mynten men kanske även de 
bysantinska mer eller mindre direkt från där de tillverkats för att sedan sekundärt 
importerats till Danmark och Gotland.  

Figur 30. Kontaktkarta för hur spridningen av materialet kan ha skett. Kartan tar inte hänsyn till de olika kronologiska 
skillnaderna mellan materialen. 1. Mynt av Basil II. 2. Mynt av Constantine VII och Romanus II, Nicephorhus II och John I. 3. 
Mynt från södra Tyskland främst Schwaben och Bayern. 4. Metallkärl som möjligtvis kommer från Rhen-området. 5. Lerkärl med 
bottenmarkering med ett möjligt västslaviskt ursprung. 6. Långkvistrunor.                  7. Kortkvistrunor 
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8. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka de gotländska nätverken baserat på de bysantinska 
silvermynten. Studien fokuserar på den period när myntimporten av bysantinska mynt ökade 
kraftigt under andra halvan av 900-talet. Mynttyperna som det största fokuset legat på är de av 
Constantine VII och Romanus II, Nicephorus II, John I och Basil II. Syftet med de 
bysantinska mynten var att placera Gotland i ett större perspektiv och i relation till omvärlden. 
För att även kunna säga något om hur det såg ut lokalt på Gotland och för att kunna relatera 
myntimporten till något mer än sin egen spridning användes ytterligare material som hittats på 
Gotland. Materialen var lerkärl med en viss typ av bottenmarkering och metallkärl som båda 
hittats i gravar samt två typer av runor, långkvist- och kortkvistrunor. Alla som visar på 
säregna spridningsmönster. Till detta kombinerades två stycken metoder. Först användes 
dataprogrammet Pajek för att utföra nätverksanalysen. Resultatet från Pajek kombinerades 
sedan med GIS för att bättre kunna belysa de geografiska relationerna mellan områdena. 

Det analysen visade var att kopplingarna mellan Gotland och Estland samt Gotland och 
Polen visade sig vara starkare än mellan övriga områden. Spridningen av mynten visade även 
på att det var de tre områdena där mynten var vanligast. Baserat på detta föreslogs två olika 
importvägar. En som kom söderifrån Polen via Danmark och kretsade främst kring 
Constantine VII och Romanus II, Nicephorus II och John I. Under slutet på 900-talet får 
däremot myntimporten österifrån ett uppsving med mynten av Basil II. De två olika 
importvägarna för de bysantinska mynten kan även antas vara uppbyggda på olika sätt. Den 
sydliga vägen kretsade främst kring de tyska mynten och de bysantinska kom troligtvis 
tillsammans med köpmän söderifrån. Den större mängd mynt som kom österifrån anser jag 
däremot vara en produkt av gotlänningarnas resor österut och att det var gotländska 
handelsmän som tog med sig mynten och även spred dem vidare.  
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9. Framtida forskning 

Något som skulle ge ett intressant resultat i relation till den här studien är att göra en närmare 
undersökning av hur spridningen på de senislamiska mynten jämfört med de bysantinska. I 
och med att de är från liknande område och tid kan det vara av intresse att se hur de relaterar 
till varandra. Att även att använda sig av de olika tyska myntherrarna som en kategori kan 
dessutom tillföra hur de står sig till den mer allmänna förändringen i importen av mynt som 
skedde under samma tid. 

En tanke som uppkommit under arbetets gång är relationen mellan metallkärlen och 
mynten. Om de importerats tillsammans kan det vara intressant att se ifall det finns en relation 
till vissa tyska mynt likt den möjliga mellan de tidiga tyska och de bysantinska mynten som 
kan ha importerats via Polen. En framtida studie skulle kunna studera ifall en relation finns 
mellan metallkärlen som möjligtvis kan härstamma från Rhen-området och tyska mynt från 
samma område.  
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12. Bilaga 

Bilaga 1. Matris över hur alla fyndplatserna relaterar till varandra där kopplingarna inuti de olika geografiska områdena tagits bort 

 



 

66 

 

Område Ort Plats Mynttyp TPQ Referens 

Gotland Hejde Sigsarve Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

1053 Hammarberg et.al 
1989 nr.82 

Gotland Tingstäde Karls Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

1039 Hammarberg et.al 
1989 nr.163 

Gotland Vamlingbo Kvarne (Lillängen) Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

994 Hammarberg et.al 
1989 nr.175 

Gotland Visby Östra Byrummet (Södra) Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

1042 Hammarberg et.al 
1989 nr.178 

Gotland Fole Öster Ryftes Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

1027 Hammarberg et.al 
1989 nr.53 

Gotland Grötlingbo Norrkvie 1 Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

991 Hammarberg et.al 
1989 nr.65 

Gotland Hellvi Vivlings Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

991 Hammarberg et.al 
1989 nr.86 

Gotland Grötlingbo Kattlunds 2 Nicephorus II, John I, 
Basil II 

1018 Hammarberg et.al 
1989 nr.64 

Gotland Västerhejde Nygårds Constantine 
VII/Romanus II, Nicephorus 
II, John I, Basil II 

1038 Hammarberg et.al 
1989 nr.171 

Gotland Othem Kviende Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

1029 Hammarberg et.al 
1989 nr.125 
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Gotland Hemse Ocksarve (Oxarve) Constantine 
VII/Romanus I, Constantine 
VII/Romanus II, Basil II, 
Romanus III, Constantine IX 

1120 Hammarberg et.al 
1989 nr.88 

Gotland Hellvi Kännungs (Saigs) Basil II 1018 Hammarberg et.al 
1989 nr.84 

Gotland Hejde Ekeskogs John I, Basil II 1017 Hammarberg et.al 
1989 nr.81 

Gotland Bäl Ösarve Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

1002 Hammarberg et.al 
1989 nr.20 

Gotland Fardhem Gerete Basil II 1099 Hammarberg et.al 
1989 nr.49 

Gotland Väskinde Skäggs Basil II 1018 Hammarberg et.al 
1989 nr.168 

Gotland Öja Domerarve John I, Basil II 1089 Hammarberg et.al 
1989 nr.117 

Gotland När Hallsarve John I, Basil II 1110 Hammarberg et.al 
1989 nr.113 

Gotland Hogrän Stora Enbjänne Constantine 
VII/Romanus I, John I, Basil 
II 

1005 Hammarberg et.al 
1989 nr.93 

Gotland Othem Österby John I, Basil II 1024 Hammarberg et.al 
1989 nr.127 

Gotland Fole Stora Sojdeby Constantine 
VII/Romanus II, Nicephorus 
II, Basil II 

1089 Hammarberg et.al 
1989 nr.54 
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Gotland Burs Änges Basil II 1029 Hammarberg et.al 
1989 nr.31 

Gotland Lärbro Liffride 2 Basil II 1026 Hammarberg et.al 
1989 nr.99 

Gotland Othem Ytlings Basil II 1003 Hammarberg et.al 
1989 nr.128 

Gotland Ekeby Österby Basil II 1079 Hammarberg et.al 
1989 nr.38 

Gotland Eskelhem Lingsarve John I, Basil II 1039 Hammarberg et.al 
1989 nr.41 

Gotland Sjonhem Bjärby Nicephorus II, Basil II 1027 Hammarberg et.al 
1989 nr.141 

Gotland Eskelhem Kvarna Basil II 997 Hammarberg et.al 
1989 nr.40 

Gotland Alskog Lassor Basil II 1003 Hammarberg et.al 
1989 nr.16 

Gotland Hablingbo Lilla Vasstäde Basil II, Romanus III 1067 Hammarberg et.al 
1989 nr.69 

Gotland Rone Stale Basil II 1036 Hammarberg et.al 
1989 nr.134 

Gotland Follingbo Rosendal Constantine 
VII/Romanus II, Basil II 

1047 Hammarberg et.al 
1989 nr.56 

Gotland Akebäck Glammunds 1 Basil II 1047 Hammarberg et.al 
1989 nr.12 

Gotland Stenkyrka Stora Bjärs Basil II 1053 Hammarberg et.al 
1989 nr.154 
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Gotland Levide Mallgårds 1 John I, Basil II 996 Hammarberg et.al 
1989 nr.100 

Gotland Fröjel Sälle John I, Basil II 1009 Hammarberg et.al 
1989 nr.57a 

Gotland Gerum Hägvalds Constantine 
VII/Romanus II, John I, 
Basil II 

991 Hammarberg et.al 
1989 nr.59 

Gotland Alskog Guffride John I, Basil II 1027 Hammarberg et.al 
1989 nr.15 

Gotland Hogrän Prostarve John I, Basil II 1023 Hammarberg et.al 
1989 nr.92 

Gotland Lärbro Liffride 1 John I, Basil II 1070 Hammarberg et.al 
1989 nr.98 

Gotland Rone Hägdarve Constantine 
VII/Romanus II, Basil II 

997 Hammarberg et.al 
1989 nr.133 

Gotland Mästerby Ammor Basil II 999 Hammarberg et.al 
1989 nr.111 

Gotland Väte Botarve Basil II 1059 Hammarberg et.al 
1989 nr.173 

Gotland Sundre Digrans Basil II 1017 Hammarberg et.al 
1989 nr.160 

Gotland Etelhem Hemängen Basil II 1024 Hammarberg et.al 
1989 nr.47 

Gotland Lojsta Kvie Basil II 1017 Hammarberg et.al 
1989 nr.106 
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Gotland Silte Kyrka Basil II 977 Hammarberg et.al 
1989 nr.140 

Gotland Stenkumla Källgårds Basil II 1011 Hammarberg et.al 
1989 nr.148 

Gotland Havdehem Lingvide 2 Basil II 977 Hammarberg et.al 
1989 nr.79 

Gotland Alskog Mallgårds Basil II 991 Hammarberg et.al 
1989 nr.17 

Gotland Linde Myrungs Basil II 1003 Hammarberg et.al 
1989 nr.104 

Gotland Öja Petes Basil II, Romanus IV 1077 Hammarberg et.al 
1989 nr.118 

Gotland När Pilgårds Basil II 1046 Hammarberg et.al 
1989 nr.115 

Gotland Havdhem Prästgård Basil II 1042 Hammarberg et.al 
1989 nr.80 

Gotland Alskog Snauvalds Basil II 1085 Hammarberg et.al 
1989 nr.18 

Gotland Barlingbo Digeråkra Constantine 
VII/Romanus II, Basil II 

1002 Hammarberg et.al 
1989 nr.23 

Gotland Othem Barshage Basil II 1011 Hammarberg et.al 
1989 nr.124 

Gotland Lummelunda Burge Basil II 1143 Hammarberg et.al 
1989 nr.107 

Gotland Hall Gannarve 1 Basil II 1120 Hammarberg et.al 
1989 nr.71 
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Gotland Dalhem Hallfose Basil II 1056 Hammarberg et.al 
1989 nr.34 

Gotland Endre Hulte Basil II 991 Hammarberg et.al 
1989 nr.39 

Gotland Hellvi Ire Basil II 977 Hammarberg et.al 
1989 nr.83 

Gotland Väskinde Lilla Klintegårde 1 Basil II 1047 Hammarberg et.al 
1989 nr.166 

Gotland Stenkyrka Stenkyrka kyrka Basil II 997 Hammarberg et.al 
1989 nr.153 

Gotland Rute Risungs Basil II 996 Hammarberg et.al 
1989 nr.136 

Gotland Roma Timans 2 Constantine 
VII/Romanus I, Constantine 
VII/Romanus II, John I 

991 Hammarberg et.al 
1989 nr.131 

Gotland Tingstäde Bryor Constantine 
VII/Romanus II, Nicephorus 
II, John I 

972/3 Hammarberg et.al 
1989 nr.162 

Gotland Fardhem Hallsarve John I 1002 Hammarberg et.al 
1989 nr.50 

Gotland Eskelhem Valdarve John I 1031 Hammarberg et.al 
1989 nr.43 

Gotland Gerum Botes Constantine 
VII/Romanus II, John I 

973 Hammarberg et.al 
1989 nr.58 

Gotland Lye Lilla Rone Constantine 
VI/Romanus II, John I 

973/4 Hammarberg et.al 
1989 nr.108 



 

72 

 

      

Gotland Havdehem Lingvide 1 (Sigters) Constantine 
VII/Romanus II, John I 

978 Hammarberg et.al 
1989 nr.78 

Gotland Hablingbo Mickels John I 1056 Hammarberg et.al 
1989 nr.68 

Gotland Tofta Norregårde John I 1017 Hammarberg et.al 
1989 nr.164 

Gotland Grötlingbo Norrkvie 2 John I 969 Hammarberg et.al 
1989 nr.66 

Gotland Hablingbo Stora Vasstäde John I 1101 Hammarberg et.al 
1989 nr.70 

Gotland Väskinde Lilla Klintegårde 2 Constantine 
VII/Romanus II, John I 

1039 Hammarberg et.al 
1989 nr.167 

Gotland Akebäck Glammunds 2 John I 1024 Hammarberg et.al 
1989 nr.13 

Gotland Rute Kauparve John I 1017 Hammarberg et.al 
1989 nr.135 

Gotland Väskinde Stora Klintegårde John I 991 Hammarberg et.al 
1989 nr.169 

Gotland Rute Talings John I 995 Hammarberg et.al 
1989 nr.137 

Gotland Grötlingbo Kattlunds 1 Constantine 
VII/Romanus II, Nicephorus 
II 

1088 Hammarberg et.al 
1989 nr.63 

Gotland Stånga Bosarve Nicephorus II 1029 Hammarberg et.al 
1989 nr.145 
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Gotland Stånga Kyrkogård Nicephorus II 1086 Hammarberg et.al 
1989 nr.146 

Gotland Stenkyrka Liknatte Nicephorus II 991 Hammarberg et.al 
1989 nr.152 

Gotland Havdehem Botels Constantine 
VII/Romanus I, Constantine 
VII/Romanus II 

983 Hammarberg et.al 
1989 nr.76 

Gotland Lye Smiss Constantine 
VII/Romanus II 

951/2 Hammarberg et.al 
1989 nr.110 

Gotland Västerhejde Gåshagen Constantine 
VII/Romanus II 

975 Hammarberg et.al 
1989 nr.170 

Gotland Sundre Majstre Constantine 
VII/Romanus II 

947/8 Hammarberg et.al 
1989 nr.161 

Gotland Grötlingbo Sandes Constantine 
VII/Romanus II 

997 Hammarberg et.al 
1989 nr.67 

Gotland Stenkumla Snäckarve Constantine 
VII/Romanus II 

991 Hammarberg et.al 
1989 nr.149 

Gotland Levide Tummelbos 2 John I 1018 Hammarberg et.al 
1989 nr.101 

Gotland Eskelhem Övide Constantine 
VII/Romanus II 

976/7 Hammarberg et.al 
1989 nr.42 

Gotland Hall Gannarve 2 Constantine 
VII/Romanus II 

993/4 Hammarberg et.al 
1989 nr.72 

Gotland Othem När Constantine 
VII/Romanus II 

945 Hammarberg et.al 
1989 nr.126 

Gotland Halla Broa 1 Constantine 
VII/Romanus II 

991 Hammarberg et.al 
1989 nr.73 
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Gotland Roma Timans 1 Constantine 
VII/Romanus II 

997 Hammarberg et.al 
1989 nr.130 

Gotland Burs Häffinds Basil I 957/8 Hammarberg et.al 
1989 nr.32 

Fastland 
Sverige 

Kloster Ärsta Basil II 1017 Hammarberg et.al 
1989 nr.97 

Fastland 
Sverige 

Österåker Näs John I, Basil II 1006 Hammarberg et.al 
1989 nr.120 

Fastland 
Sverige 

Hurva Äspinge Basil II 1047 Hammarberg et.al 
1989 nr.94 

Fastland 
Sverige 

Lilla Slågarp Villie Constantine 
VII/Romanus II, Basil II 

1028 Hammarberg et.al 
1989 nr.102 

Fastland 
Sverige 

Everlöv Hemmestorp Basil II 1018 Hammarberg et.al 
1989 nr.48 

Fastland 
Sverige 

Hjortsberga Johannishus Basil II 1120 Hammarberg et.al 
1989 nr.89 

Fastland 
Sverige 

Varnhem Varnhem Basil II 1035 Hammarberg et.al 
1989 nr.176 

Fastland 
Sverige 

Löddeköpinge Löddeköpinge Constantine 
VII/Romanus II, Basil II 

977 Hammarberg et.al 
1989 nr.105 

Fastland 
Sverige 

Alböke Stora Haglunda Basil II 1085 Hammarberg et.al 
1989 nr.14 

Fastland 
Sverige 

Böda Torp Basil II 1056 Hammarberg et.al 
1989 nr.27 

Fastland 
Sverige 

Eggby Såntorp Basil II 977 Hammarberg et.al 
1989 nr.37 
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Fastland 
Sverige 

Glemminge Klockarebacken Basil II 996 Hammarberg et.al 
1989 nr.61 

Fastland 
Sverige 

Grönby Grönby Basil II 1024 Hammarberg et.al 
1989 nr.62 

Fastland 
Sverige 

Hököpinge Hököpinge Basil II 1002 Hammarberg et.al 
1989 nr.91 

Fastland 
Sverige 

Östra Herrestad Östra Herrestad Basil II 1023 Hammarberg et.al 
1989 nr.123 

Fastland 
Sverige 

Stävie Ramsåkern Basil II 977 Hammarberg et.al 
1989 nr.147 

Fastland 
Sverige 

Valbo Allmänninge Basil II 1083 Hammarberg et.al 
1989 nr.174 

Fastland 
Sverige 

Eskilstuna Kvarngärdet John I 1002 Hammarberg et.al 
1989 nr.44 

Fastland 
Sverige 

Solna Karlberg John I 1018 Hammarberg et.al 
1989 nr.144 

Fastland 
Sverige 

Sturkö Sturkö John I 1002 Hammarberg et.al 
1989 nr.157 

Fastland 
Sverige 

Styrnäs Djuped I John I 1024 Hammarberg et.al 
1989 nr.158 

Fastland 
Sverige 

Österhaninge Broby Nicephorus II 1035 Hammarberg et.al 
1989 nr.121 

Fastland 
Sverige 

Baldringe Baldringe Constantine 
VII/Romanus II 

983 Hammarberg et.al 
1989 nr.22 
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Fastland 
Sverige 

Dingtuna Östjädra Constantine 
VII/Romanus II 

991 Hammarberg et.al 
1989 nr.36 

Fastland 
Sverige 

Vagnhärad Stortorp Constantine 
VII/Romanus II 

945 Hammarberg et.al 
1989 nr.173a 

Fastland 
Sverige 

Adelsö Björkö II Constantine 
VII/Romanus II 

963/4 Hammarberg et.al 
1989 nr.4 

Fastland 
Sverige 

Adelsö Björkö III Constantine 
VII/Romanus II 

957/8 Hammarberg et.al 
1989 nr.5 

Fastland 
Sverige 

Boteå Undrom Constantine 
VII/Romanus II 

1047 Hammarberg et.al 
1989 nr.29 

Fastland 
Sverige 

Estuna Norr Nånö Constantine 
VII/Romanus II 

952/3 Hammarberg et.al 
1989 nr.46 

Fastland 
Sverige 

Bondkyrka Sunnersta Constantine 
VII/Romanus I 

931 Hammarberg et.al 
1989 nr.28 

Estland 
 

Völla Constantine 
VII/Romanus II, Nicephorus 
II, John I, Basil II 

1002/3 Leimus 2009 nr.7 

Estland 
 

Paunküla Nicephorus II, John I, 
Basil II 

1008/9 Leimus 2009 nr.9 

Estland 
 

Vaabina Nicephorus II, John I, 
Basil II 

1006 Leimus 2009 nr.12 

Estland 
 

Raasiku Nicephorus II, John I, 
Basil II 

1017/18 Leimus 2009 nr.13 

Estland 
 

Kloodi Nicephorus II, Basil II 1000/1 Leimus 2009 nr.8 

Estland 
 

Käku Basil II 1089 Leimus 2009 nr.19 

Estland 
 

Kose Nicephorus II, Basil II, 
Constantine IX 

1121 Leimus 2009 nr.21 

Estland 
 

Erra-Liiva Constantine 
VII/Romanus II, Basil II 

977/8 Leimus 2009 nr.3 
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Estland 
 

Lömala Constantine 
VII/Romanus II, Basil II 

985 Leimus 2009 nr.5 

Estland 
 

Räägi Constantine 
VII/Romanus I, Basil II 

998/9 Leimus 2009 nr.6 

Estland 
 

Sootaga Basil II 990-
1000 

Leimus 2009 nr.10 

Estland 
 

Rääbise Basil II 1038 Leimus 2009 nr.14 

Estland 
 

Levala Basil II 1046 Leimus 2009 nr.15 

Estland 
 

Edise Basil II 1060 Leimus 2009 nr.16 

Estland 
 

Kohtla-Käva Basil II 1113 Leimus 2009 nr.20 

Estland 
 

Soontagana Burgberg Basil II 
 

Leimus 2009 nr.22 

Estland 
 

Viltina Basil II 
 

Leimus 2009 nr.1 

Estland 
 

Randvere Basil II 
 

Leimus 2009 nr.2 

Estland 
 

Saaremaa Basil II 
 

Leimus 2009 nr.5 

Estland 
 

Raasiku Basil II 
 

Leimus 2009 nr.7 

Estland 
 

Vihula Basil II 1002 Leimus 2009 nr.4 

Estland 
 

Kehra Constantine 
VII/Romanus II, Nicephorus 
II, John I 

978/9 Leimus 2009 nr.4 

Estland 
 

Vao John I 1089 Leimus 2009 nr.18 

Estland 
 

Olustvere Nicephorus II 1080 Leimus 2009 nr.17 

Estland 
 

Saue Constantine 
VII/Romanus II 

951/2 Leimus 2009 nr.1 

Estland 
 

Parivere Constantine 
VII/Romanus II 

952/3 Leimus 2009 nr.2 

Estland 
 

Paikküla Constantine 
VII/Romanus II 

 
Leimus 2009 nr.4 



 

78 

 

Finland Hattula Ellilä Basil II 1030 Sarvas 1973 
nr.9,11,16 

Finland Hattula Luurila Constantine 
VII/Romanus II, Basil II 

1040 Sarvas 1973 
nr.1,6,12 

Finland Nousiainen Nikkilä John I, Basil II 1040 Sarvas 1973 
nr.5,10,14 

Finland Lieto Anttila Basil II 1065 Sarvas 1973 nr.7, 8 

Finland Yläne Anivehmaanmäki Basil II 
 

Sarvas 1973 nr.13 

Finland Eura Luistari Basil II 
 

Sarvas 1973 nr.15 

Finland Maaria Virusmäki Basil II 
 

Sarvas 1973 nr.17 

Finland Masku Humikkala Basil II 
 

Sarvas 1973 nr.18 

Finland Saltvik Åsgårda Constantine 
VII/Romanus II 

 
Sarvas 1973 nr.2 

Finland Vesilahti Hukari Nicephorus II 
 

Sarvas 1973 nr.3 

Finland Asikkala Pätiälä John I 1020 Sarvas 1973 nr.4 

Finland Karkku Koirakallio Constantine IX 
 

Sarvas 1973 nr.29 

Vitryssland 
 

Izbishche John I, Basil II 900–
1025 

Lavysh & 
Woloszyn 2011 nr.3 

Vitryssland 
 

Novy Dvor John I 990 Lavysh & 
Woloszyn 2011 nr.6 

Vitryssland 
 

Poreche Basil II 1016–
1035 

Lavysh & 
Woloszyn 2011 nr.9 

Vitryssland 
 

Stary Dzedzin John I 978/9 Lavysh & 
Woloszyn 2011 nr.11 
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Vitryssland 
 

Zauzhel´e Constantine 
VII/Romanus II 

900–
1025 

Lavysh & 
Woloszyn 2011 nr.14 

Danmark Bornholms amt Munkegård Constantin VII/Romanus 
II, Basil II 

1002 von Heijne 2004 
nr.5.112 

Danmark Sorö Kelstrup/Kjeldstrup John I, Basil II 1023 von Heijne 2004 
nr.4.108 

Danmark 
 

Blykobbegård John I, Basil II 
 

Gitte Tarnow 
Ingvardson 

Danmark Skanderborg Enner Basil II 1029 von Heijne 2004 
nr.9.34 

Danmark Bornholms amt Holsegård Basil II 1004 von Heijne 2004 
nr.5.121 

Danmark 
 

Rosmannegård Southwest Basil II 1000 Gitte Tarnow 
Ingvardson 

Danmark Bornholms amt Paeregård Basil II 1026 von Heijne 2004 
nr.5.18 

Danmark Svendborg Iholm Basil II 1002 von Heijne 2004 
nr.7.42 

Danmark Bornholms amt Rabaekkegård Basil II 1079 von Heijne 2004 
nr.5.114 

Danmark Bornholms amt Jydegård Basil II 991–
1034 

von Heijne 2004 
nr.5.6 

Danmark 
 

Dammegård Basil II 961/2 Gitte Tarnow 
Ingvardson 

Danmark Bornholms amt Slamrebjerg John I 1024 von Heijne 2004 
nr.5.37 
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Danmark Bornholms amt Lillegaerde John I 1048 von Heijne 2004 
nr.5.126-127 

Danmark 
 

Buddegård John I 969 Horsnæs 2015 

Danmark Bornholms amt Kongens Udmark Constantine 
VII/Romanus I, Constantine 
VII/Romanus II, Nicephorus 
II 

973 von Heijne 2004 
nr.5.97 

Danmark Fredriksborg amt Kulhusgård/Kulhusene Nicephorus II 991 von Heijne 2004 
nr.4.4 

Danmark Maribo amt (Falster) Lymose Skov Nicephorus II 999 von Heijne 2004 
nr.6.3 

Danmark 
 

Torpegård Nicephorus II 1025 Horsnæs 2015 

Danmark Bornholms amt Skovvang Constantin VII/Romanus 
II 

1017 von Heijne 2004 
nr.5.86-87 

Danmark Bornholms amt Skaeringegård Constantin VII/Romanus 
II 

962 von Heijne 2004 
nr.5.29 

Danmark Maribo amt (Falster) Vålse Constantin VII/Romanus 
II 

991 von Heijne 2004 
nr.6.5 

Danmark 
 

Hesselbjergmark/Nordenbrogård Constantin VII/Romanus 
II 

945 Horsnæs 2015 

Danmark Tönder amt Jyndevad Constantin VII/Romanus 
I 

954/5 von Heijne 2004 
nr.10.22 

Polen Pluznica, Wabrzezno, 
Kujawsko-pomorskie 

Mgowo John I, Basil II 1042  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.138 
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Polen Kreisstadt, Pomorskie Slupsk (Stolpe) Constantine 
VII/Romanus II, Nicephorus 
II, John I, Basil II 

990  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.185 

Polen 
 

Krakow (Rynek Glowny Basil II 
 

 Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar IV nr.52 

Polen Loco, Wolow, 
Dolnoslaskie 

Winsko(Winzig) Basil II 1014  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar IV nr.82 

Polen Ciechanow, Mazowieckie Ciechanow Basil II 1045  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar III nr.16 

Polen Gabin, Plock, 
Mazowieckie 

Dobrzykow Basil II 1018  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar III nr.30 

Polen Warta, Sieradz, Lodzkie Mikolajewice Basil II 1063  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar III nr.85 

Polen Manowo, Koszalin, 
Zachodniopomorskie 

Bonin Basil II 1080  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.12 

Polen Chelmno, Kujawsko-
pomorskie 

Kaldus-USC (Kaldus-Usch John I 973  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.95 

Polen Stara Dabrowa, Stargard, 
Zachodniopomorskie 

Moskorze (Lenz-Ilsenhof) John I 991  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.144 
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Polen Grudusk, Ciechanow, 
Mazowieckie 

Purzyce Nicephorus II, John I 975/6  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar III 
nr.128 

Polen Swieta Katarzyna, 
Wroclaw, Dolnoslaskie 

Kotowice Constantine 
VII/Romanus I, Constantine 
VII/Romanus II, John I 

1010  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar IV nr.31 

Polen Koden, Biala Podlaska, 
Lubelskie 

Kostomloty John I 970  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar III nr.57 

Polen Rzeczenica, Czluchow, 
Pomorskie 

Garsk John I 996  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.43 

Polen Santok, Gorzow 
Wielkopolskie, Lubuskie 

Gralwo (Gralow) John I 983  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.76 

Polen Polczyn-Zdroj, Swidwin, 
Zachodniopomorskie 

Polczyn-Zdroj (Bad Polzin) John I 995  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.161 

      

Polen Debrzno, Czluchow, 
Pomorskie 

Strzeczona (Stretzin) John I 1055  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.198 

Polen Stara Biala, Plock, 
Mazowieckie 

Trzebun Nicephorus II 1046  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar III 
nr.181 
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Polen Ciechanow, Mazowieckie Ciechanow (Gostkowska 
Strasse) 

Constantine 
VII/Romanus I, Constantine 
VII/Romanus II 

975  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar III 
nr.181 

Polen Swierzno, Kamien 
Pomorskie, 
Zachodniopomorskie 

Rybice (Riebitz) Constantine 
VII/Romanus II 

983  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.174 

Polen Wojewodschaftshauptstadt, 
Zachodniopomorskie 

Szczecin-Swierczewo (Stettin-
Schwarzow) 

Constantine 
VII/Romanus II 

1056  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.216 

Polen Wolin, Kamien Pomorskie, 
Zachodniopomorskie 

Wolin Constantine 
VII/Romanus II 

982  Frühmittelalterliche 
Münzfunde aus 
Polen Inventar II nr.262 


