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Vidsträckta handelsnätverk och framväxten av tidiga städer ses ofta som utmärkande 
för vikingatiden. Även om internationell handel och långväga kontakter förekom redan 
tidigare förändrades under vikingatiden och den tidiga medeltiden handelns omfattning 
och uttryck på ett sätt som har givit avtryck i det arkeologiska materialet. De tidiga stä-
derna, platser som Birka och Sigtuna, kännetecknades av en utpräglad specialisering av 
verksamheter som i första hand hade med handel och hantverk att göra, men också av 
hög befolkningstäthet på en definierad och begränsad yta, samt av kopplingarna till ett 
geografiskt vidsträckt nätverk av liknande platser. Genom detta system av handelsplatser 
flödade den internationella handeln, och dess varor återfinns i den materiella kulturen, 
både i form av importerade lyxartiklar som siden och glasbägare, men också i den om-
fattande, för-industriella produktionen av exempelvis textil och ben-och hornprodukter. 
Men var låg initiativen, organisationen och makten bakom dessa platser? Frågan om de 
vikingatida städernas relation till den internationella handeln stod i fokus när forsknings-
projektet The Viking Phenomenon vid Uppsala universitet (VR 2015-00466), i samarbete 
med Sigtuna museum, bjöd in till workshop i december 2021. 

Samtalet tog avstamp i Nils Blomkvists bok The Discovery of the Baltic, där han disku-
terar spänningen mellan det han kallar för nätverksriken å ena sidan och territoriell kon-
troll å andra sidan (2005:203–214). De tidiga städerna befann sig mitt i dessa spänning-
ar, då de gav möjligheter till tullinkomster och förköpsrätt, bryggor och stadsplanering, 
men också till kontroll av den internationella handeln i en regional miljö (Middleton 
2005). Den internationella handeln hade sina egna, sega strukturer och system i vilka 
städerna med sin verksamhet fungerade som nav. Samtidigt behövde de enskilda platser-
na förhålla sig till maktstrukturerna i sin närmiljö. Hur säkerställdes handelsfriden i ett 
stort geografiskt område utan stark centralmakt? Hur såg de olika överenskommelserna 
ut och på vilka sätt kunde de upprätthållas?

Den övergripande frågan berör förutsättningarna för vikingatidens ekonomiska sys-
tem. Ofta beskrivs den vikingatida ekonomin som en mer avancerad form av bytes-
handel där silver vägs och byts mot andra varor. Men handeln av varor mot silver på en 
marknads plats hjälper oss inte att förstå de långsiktiga investeringar och ekonomiska risk-
taganden som låg bakom den internationella handeln. Både historiska och arkeologiska 
källor vittnar om ett mycket mer avancerat ekonomiskt system där krediter, investeringar 
och risktaganden ingick. Ett sådant ekonomiskt system kräver regler, upprätthållande 
av avtal och tydliga konsekvenser för dem som bryter mot dessa. Inom ekonomisk teori 
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finns ramverk som fokuserar just på de sociala och juridiska normer och regler som lig-
ger till grund för en fungerande ekonomi. Där kallas det ’New Institutional Economics 
(NIE)’. Ekonomhistorikern Anders Ögren vid Uppsala universitet, resonerade kring vad 
som händer om vi försöker förstå vikingatidens ekonomiska system utifrån ett sådant 
perspektiv (Ögren et al in print 2022). Neil Price, Uppsala universitet, belyste de särskil-
da förutsättningar som rådde för den typ av kringresande grupper som handelsföljena 
utgjorde, inte minst då de verkade i områden som inte alltid var vänligt inställda. Torun 
Zachrisson från Upplandsmuseet lyfte frågan om kungamaktens relation till handels-
städerna, med förköpsrätt och rätt till tullinkomster (Middleton, 2005) och underströk 
även drottningens roll i sammanhanget, som del av kungens råd och aktör vid diploma-
tiska allianser (Zachrisson in print). Här kommer även frågan om den tidiga myntningen 
och in och mynt som ett bevis för att man har betalat skatt. Christoph Kilger, Uppsala 
universitet, visade på mynt som ett sätt att kontrollera territorier och nätverk med skatt-
kungen, Olof Skötkonung och Sigtunamyntningen som exempel (Kilger 2011) 

De arkeologiska spåren av internationell handel summeras vanligen som mynt, 
hacksilver, vågar och vikter å ena sidan och importerade varor å andra sidan. Men med 
ett bredare perspektiv på tidens ekonomiska system behöver andra uttryck för handeln 
identifieras. Hur ser exempelvis spåren av kredithandel och gillen ut? Vilken fysisk form 
hade de tidigare nämnda respassen och symbolerna för handelsfrid och överenskommelser 
som krävdes för att få den här typen av handel att fungera (Grandell 1986, Ögren et 
al in print 2022). Som möjliga exempel på detta presenterade Ingrid Gustin, Lunds 

Figur 1. Sigtunamynt präglat för Olof Skötkonung.
Foto: Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0)

Figur 2. Ett möjligt respass 
från Birka.
Foto: Statens historiska 
museum/SHM (CC BY 4.0)



universitet, materialet från 900-talskontexterna på den s.k. södra tomten i Birkas 
stadsområde. Här påträffades bland annat en volgabulgarisk kruka och ett skattfynd 
med vikter, pärlor, bärnsten och 19 mynt, varav fem var s.k. volgabulgariska imitationer. 
Fragmenteringsgraden på mynten var ovanligt låg jämfört med hur det ser ut i Svarta 
jorden i övrigt (Gustin, 2004:115. Ambrosiani, 2021:97–99). Till skatten, som tycks ha 
varit samlad i en börs eller pung av läder eller tyg, hör även ett sigill eller myntliknande 
föremål som möjligen skulle kunna vara ett respass, i så fall ett bevis på bärarens rätt 
till fri lejd och handel. Möjligheten att genomföra isotopstudier och genetiska analyser 
på gravmaterial från de tidiga städerna bidrar med ytterligare en pusselbit. Charlotte 
Hedenstierna-Jonson, Uppsala universitet, visade på hur befolkningssammansättningen 
i exempelvis Birka och Sigtuna speglar de internationella kontaktnäten då en betydande 
del av invånarna kom från annat håll (Krzewinska et al. 2018, Hedenstierna-Jonson et 
al. 2020).

Men nätverken riktade sig inte bara till områden utanför Skandinavien. Andreas 
Hennius, Upplandsmuseet, flyttade diskussionen från de tidiga städerna och central-
bygdens jordbruksområden till exploateringen av utmarkernas rikedomar och dess be-
tydelse för den internationella handeln. Pälsar, järn och spelbrickor av valben nådde 
handelsvägarna norrifrån och importen var omfattande redan under 500-talet, långt 
före de tidiga städernas framväxt (Hennius et al. 2018). John Ljungkvist, Uppsala 
universitet, underströk i diskussionen att de tidiga städerna inte var en förutsättning för 
den internationella handeln, utan snarare ett sätt att styra upp redan befintliga nätverk 
(Lindholm et al. 2021). 

Efter en intressant och produktiv dag av diskussioner tog Anders Söderberg, Sigtuna 
museum, med gruppen på en mycket uppskattad visning av föremål i museets magasin.

Figur 3. Besök i magasinet i Sigtuna. Foto: författaren.
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Figur 4. Ett eggskydd av trä till en yxa,
från kvarteret Professorn 1 i Sigtuna,
fnr 8800. Foto: författaren.
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