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Pirennc's thesis regarding the break in the trade with Western Europé because of 
the advance oflslam is examined and criticiscd, from explanations such as the ef-
fects of the invasions, the "four disappearances" (papyrus, spices, silk etc. and 
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Historik 

Varuubyte och handel i det medeltida Europa 
har diskuterats under 1900-talet utifrån den 
belgiske historikern Henri Pirennes tes om hur 
det medeltida Europa växte fram. Tesen som 
rör den ekonomisk-historiska utvecklingen i 
Europa efter sönderfallet av det västromerska 
kejsardömet tillhör bland det mest omstridda 
under 1900-talet. 

Pirenne utvecklade sin tes första gången i en 
uppsats i Revue beige de Philologie et d'Histoire med 
titeln "Mahomet et Charlemagne". Han ut
vecklade tesen ytterligare inför Internationella 
Historiska Kongressen som hade möten i Briis
sel 1923 och i Oslo 1928. Den förekom vidare i 
föreläsningar vid universitet i Briissel 1931 — 
1932 och i föreläsningar under 1920- och 1930-
talen vid universiteten i Lille, New York (Co
lumbia College), Cambridge, Montpellier, Al
ger, Kairo och i Rom vid Institute historique 
Bdge. Ett stort antal artiklar m. m. behandlar 
hans tes. Den återfinns även i de inledande av
snitten till boken Medieval Cities {ViUages du Moyen 
Age), först utgiven 1925, vidare i hans mest be
tydande arbete i denna fråga Mahomet et Charle
magne, en bok som skrevs strax innan Pirenne 
dog. Manuskriptet justerades och redigerades 
av hans son samt av en tidigare dev, professor 
M. F. Vercouteren, Antwerpen. Pirenne redo-
göt för sin uppfattning även i boken Economic & 

Socml History of Medieval Europé, publicerad på 
engelska 1936 men först utgiven inom ramen 
för verket Histoire du Moyen Age. 

Pirenne var bland de främsta historikerna 
under sin samtid — i vart fall när det gällde att 
förklara samspelet mellan den antika och den 
medeltida världen. Hans tes om den islamska 
expansionen i Medelhavet och konsekvenserna 
därav för handel och sålunda för Europas ut
veckling har ständigt diskuterats sedan dess. 
Nya tankar och synpunkter kommer fortlöpan
de fram, på senare tid inte minst till följd av om
fattande arkeologiska utgrävningar (Hodges & 
Whitehouse 1983, s. 1 ff Pirenne 1939/68, s. 9 f). 

Figur 1 visar islams utbredning 622—750 
(efter Furuhagen 1985, s. 15). 

Pirennes tes — en sammanfattning 
Pirenne hävdaratt de germanska folkvandringar
na under 400—500-talen inte medförde att den 
allmänna ekonomiska, sociala och intellektuel
la utvecklingen i det forna romarriket försvaga
des. Tvärtom fortgick det ekonomiska livet som 
förut i det merovingiska rike (ca 550—750) som 
följde efter den romerska tiden. Handel och stä
der existerade och hade betydelse för ekono
min. Import av varor från öst ägde rum t. ex. 
vin, kryddor och papyrus, som var en viktig 
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konsumtionsvara för offentlig användning (oli
ka dokument) men även nyttjades för lampor 
och lampvekar. Också olivolja importerades. 

Från merovingerriket skeppades i retur bl. a. 
slavar, kläde, textil och timmer. Inrikeshandeln 
fort for att vara betydande. Städerna var ännu 
centra för civil och religiös administration och 
lör handel. I det merovingiska riket cirkulerade 
och myntades pengar, lån mot ränta beviljades, 
marknadstullar togs upp m. m. Att en viss eko
nomisk återgång skedde genom en "barbarise-
r ing" av seder och bruk utesluter visserligen 
inte Pirenne. Han hävdar dock att någon defi
nitiv brytning med det romerska imperiets eko
nomiska liv inte ägde rum (Pirenne 1939/68, s. 
78 ff., 116 f, 140 ff; 1936/58 s. 2 ff.). 

Förhållandena utvecklade sig annorlunda 
efter det att islam började sin framryckning väs
terut under 600-talet. Den ekonomiska jämvik
ten från antiken, som bestått folkvandringarna 
i Västeuropa, kollapsade under islams tryck. 
Med islam etablerades en ny värld på de Medel
havsstränder, som tidigare lärt känna den ro
merska civilisationen. Istället för att vara för
bindelseled mellan öst och väst, blev Medelhavet 
en barriär. Det hav som tidigare varit kristendo

mens centrum blev i fortsättningen dess gräns 
mot islam. Aven om Byzans flotta lyckades hål
la tillbaka den islamska expansionen i Aegeiska 
havet, föll Adriatiska havet och södra delarna av 
Italien i islams händer. Besittning av de Balea-
riska öarna, Korsika, Sardinien och Sicilien gav 
saracenerna värdefulla flottbaser. Efter eröv
ringen av Afrika och Spanien blev västra Me
delhavet ett muslimskt hav, menar Pirenne. 

Aven om Syrien och Egypten var de områden 
som först intogs av islam, upphörde inte den 
kommersiella aktiviteten, men den ändrade in
riktning. Det var alltså först när islam i början 
av 700-talet helt behärskade Medelhavet, som 
handeln totalt försvann i dess västra del. Ned
gången började omkring år 650. Det ekonomis
ka livet och handeln inom de islamska område
na inriktades mot Bagdad, det nya centrum 
som uppstod i den islamska världen. En viss 
handel ägde rum mellan östra Italien och 
Byzans. 

Västeuropa var totalt blockerat fram till 
1000-talet, när det gäller handel på Medelha
vet, och fick leva av sina egna resurser. Pirenne 
citerar Ibn-Kahldoun, en arabisk författare en
ligt vilken "de kristna inte längre kunde låta en 
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planka flyta på havet". Saracenernas pirat
flottor behärskade havet och härjade hamnar 
och öar. 

Pirenne anför olika bevis för sin uppfattning 
om att Västeuropas handel med öst försvann. 
Det är, menar han, inte möjligt att finna någon 
text som nämner att syriska och andra orienta
liska köpmän fortsatte driva handel. De orien
taliska varorna försvann. Först minskade och 
upphörde handeln med papyrus. Till en början 
ersattes inte bortfallet med inhemsk perga
ment. Kryddor importerades inte längre och 
även vin försvann som importvara. Inte heller 
kom det längre några leveranser av matolja från 
Afrika. Siden m. m. användes inte mer. 

Guldhlev en alltmer sällsynt vara i det frankis
ka riket, även om guld under 700-talet i ökad ut
sträckning legerades med silver. Guld fortsatte 
dock att som mynt cirkulera i Italien. Pirenne 
hävdar att guld var en konsekvens av handel. 
Eftersom handel ägde rum i södra Italien var 
guld i allmänt bruk där. Sibervaluta ersatte 
under karolingisk tid (ca 750—850) guldvalu
tan. Enligt Pirenne var detta bevis på brytning
en med den antika ekonomin och inledning till 
det medeltida penningsystemet. Nyttjandet av 
silver som mynt var bevis på ekonomisk regression. 

Det karolingiska riket blev en inlandsmakt 
utan hamnar. Jord blev det dominerande för
mögenhetsinnehavet. Yrkesköpmännen för
svann — inte minst från städerna. Endast ju
darna var ensamma kvar och drev en regelbun
den handel från början av den karolingiska eran 
med kryddor och dyrbara tyger. När det inte 
längre fanns köpmän (och stadsfolk), fick var 
och en istället leva av jorden. Städernas ekono
miska betydelse minskade alltså kraftigt. Det 
uppstod en sluten ekonomi utan marknader. 
Den kyrkliga administrationens makt ökade 
däremot. Städerna kom i större utsträckning än 
tidigare under kyrkans kontroll. Det gällde 
även det marknadsliv som dock fanns kvar, dvs. 
i huvudsak veckomarknader för dagligvaror. 

Städer och s. k. " b u r g h s " var enligt Pirenne 
belästa platser och administrativa centra under 
karolingisk tid och kommersiell/industriell 
verksamhet var främmande för dem. Pirenne 
menar att Karl den Store kunde upprätta sitt 
imperium på grund av att påvens makt begrän
sades genom att väst skildes från öst. Det ledde 

till att påven orienterade sig mot väst och mar
kerade detta genom att kröna Karl till kejsare 
år 800. 

Genom islams erövring av stora delar av Me-
ddhavsområdet blev frankernas kung ett slags 
herre över den västra kristenheten. Det var där
för enligt Pirenne rätt att hävda att Karl den 
Store inte hade varit tänkbar utan Moham-
med! 

Den västliga civilisationen nödgades sålunda 
orientera sig norrut. Dess centrum kom att lig
ga mellan Seine och Rhen och norrut. De ger
manska folken fick en positiv roll i rekonstruk
tionen av den europeiska civilisationen. Friser
na fick betydelse som handdsdrivande folk 
även om nordmännens härjningar på 800-talet 
kraftigt inskränkte handeln. Den inriktades 
bl. a. på de skandinaviska länderna och han
delsplatser som exempelvis Hedeby och Birka 
med utgångspunkt i bl. a. Dorestad och Quen-
tovic. 

Det nya Europa med ökad makt för kyrkan 
och feodalsystemets framväxt innebar, att me
deltiden inleddes med en övergångsläs mellan 
650 och 750. Under denna tid av anarki försvann 
den antika traditionen, nya element framträdde 
och utvecklingen fullbordades år 800 med Karl 
den Stores kejsardöme, som innebar en defini
tiv brytning mellan väst och öst. När handeln så 
småningom på nytt expanderade under senare 
delen av 900-talet, tillväxte enligt Pirenne stä
derna. Köpmännens vandringar med de läror, 
som de utsatte sig för, ledde till att de slog sig 
ner i skydd av muromgärdade städer och borg
ar längs floder och naturliga leder. Handels
platser uppstod, s.k. "portus'-platser genom 
vilka varor fördes (transiterades). Tidigt — 
dock senast i början på 1000-talet — skapades 
cn jus mercatorum i Europa, ett slags embryo till 
en kommersiell kod — en samling "handds -
erlärenheter"/kutymer, som köpmännen nytt
jade vid sina transaktioner (Pirenne 1924/74, s. 
3 - 5 5 , 59ff, 1936/58, s. 411, 9, liff, 21 ff, 
40 ff, 53, 1939/68, s. 152 ff, 166 ff, 173, 183, 
234 ff, 244, 253, 284 f). 

Debatten om Pirennes tes 

Under 1900-talet har många forskare fört fram 
argument för och emot Pirenne. Från arkeolo
gisk synpunkt har t. ex. alltfler bidrag lämnats 
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under senare tid. De har belyst utvecklingen 
från handelssynpunkt i Europa och Medelhavs-
området vad gäller bl. a. merovingisk och karo
lingisk tid. Debatten om Pirennes tes sträcker 
sig från 1920-talet — dvs. från den tid Pirenne 
först lade fram sin uppfattning — till vår egen 
tid. Det skulle föra för långt att i en artikel gå 
igenom allt vad olika forskare anfört. Här söker 
jag istället kommentera debatten kortfattat ut
ifrån fyra väsentliga förklaringsaspekter: 

— effekten av folkvandringarna, 
— de "fyra försvinnandena" (papyrus, kryd

dor, siden m. m. samt guld), 
— silver och silvermyntfot m. m. 
— Medelhavet som barriär mot islam. 

Kommentarerna inriktas på handelsaspcktcr-
na (Ringstedt 1987, s, 47 ff). 

Vad har då anförts i forskningen om de fyra 
nämnda aspekterna? Vissa forskare stöder Pi
renne i uppfattningen att de germanska folk
vandringarna inte innebar någon definitiv 
brytning med det romerska imperiets ekono
miska liv. Andra anser att handeln gick tillbaka 
och att ekonomin inriktades på lokal produk
tion och byteshandel. Nya arkdologiska under
sökningar under senare år visar visserligen att 
handelslivet bestod i vissa Medelhavsstäder 
men även att städerna minskade i storlek och 
att standarden sjönk vad gäller bostäder redan 
innan den arabiska framryckningen. 

Pirennes uppfattning om de "fyra försvin
nandena" har analyserats och motsagts av flera 
forskare på ett i flera avseenden övertygande 
sätt. Bl. a. har anförts att Pirenne överskattade 
papyrusens betydelse. Men papyrus var en sedan 
400-talet statskontrollerad vara i romarriket 
och senare även i det bysantinska. Fri handel 
rådde alltså inte löre den islamska framryckning
en. Pergament kunde däremot tillverkas lokalt 
och var enligt fleras uppfattning hållbarare. 
Konkurrensen från papper nämns även. Kryddor 
kunde enligt forskare köpas även under karoling
isk tid men till höga priser. En annan uppfatt
ning är att väst inte hade tillräckligt med guld 
för att köpa de kryddor som efterfrågades. Be
träffande tyger hävdas det att Byzans hade noga 
övervakning av in- och utförsel av dyrbara väv
nader, monopol på purpurfärgning m. m. För 
guld gäller att den romerska storhanddn redan 

från 200-talet begränsades till lyxvaror och att 
den tillgängliga mängden guld och silver mins
kade. På grund av stigande inflation och lev
nadskostnader nödgades kejsar Diodetianus år 
301 utfärda maximipriser med stränga straff för 
överträdelse. Det romerska riket genomgick 
alltså ekonomiska kriser långt innan folkvand
ringarna och islams expansion. Samtidigt häv
das att guldmyntens försvinnande snarare var 
ett tecken på att handeln ökade. Genom att va
ror av lägre värde omsattes och samtidigt varu
omsättningen ökade något under 700-talet, för
lorade naturligtvis guldet sin roll som bytesin
strument. Silver var, menar man, säkert 
bekvämare att använda i samband med smärre, 
lokala handelsaffärer än guld. Silver blev ett 
viktigt myntslag ungefär samtidigt i frankerri
ket som i kalifatet, även om myntsystemet i det 
senare var bimetalliskt. 

Flera forskare bestrider även Pirennes upp
fattning att Medelhavet blev en barriär mot is
lam. Många är övertygade om att handeln fort
gick på Medelhavet även efter den islamska er
övringen. Pirater kunde, menar man, inte ha 
existerat, om det inte fanns handelsfartyg att 
kasta sig över. Och varför ville araberna bryta 
Meddhavshanddn, när de själva högt hyllade 
handeln, Mohammeds yrke? 

Effekterna av folkvandringarna 
Det är uppenbart att senare tids forskning ser 
något annorlunda på frågan om effekterna av 
de germanska folkvandringarna än Pirenne. 
Pirennes uppfattning, att det romerska imperi
ets ekonomiska liv i stort sett fortsatte, bestrids 
av flera. Det kan synas riktigt, att barbarerna 
sökte efterlikna romarnas levnadsstil. Sanno
likt är det dock så att de förändrade levnadsva
nor, som barbarfolken förde med sig, slog ige
nom i det förfinade kulturliv som rådde — åt
minstone bland de högre befolkningsskikten. 
Folkvandringarna var inte oblodiga. Säkert in
träffade såväl massakrer som plundringar samt 
förstörelse av byggnader och av andra civilisa-
tionens kännetecken. Att städerna uppenbarli
gen blev alltmer lantliga och att den ekonomis
ka aktiviteten minskade under merovingisk tid 
är, anser jag, ett tecken på att strukturella effek
ter följde på folkvandringarna. Sannolikt kan 
en del av dessa effekter spåras till tiden före folk-
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vandringarna och alltså vara utslag av det sön
derfallande romarriket. I detta hade bl. a. tek
nologin stagnerat och ekonomin byggde i alltför 
hög grad på tillgång till slavarbetskraft. Det sy
nes troligt att folkvandringarna med åtföljande 
påfrestningar för de landområden som drabba
des, också förde med sig — och kanske påskyn
dade — avgörande förändringar i ekonomiskt 
hänseende. Därmed påverkades av allt att döma 
handelns omfattning och struktur. Arkeologi
ska utgrävningar under senare år bekräftar tyd
ligen även att den ekonomiska aktiviteten avtog 
i västra Medelhavsområdet efter folkvandrings
tiden. Arabernas framgångar kan därför myc
ket väl bero på att nedgången i ekonomiskt och 
samhälleligt avseende i området av här nämnda 
skäl var så långt gången, att deras anlopp inte 
mötte några svårigheter. 

J ag anser det därför klart, att Pirenne inte 
kan få stöd i sin uppfattning, att de germanska 
folkvandringarna inte innebar någon definitiv 
brytning med det romerska imperiets ekono
miska liv. 

De "fyraförsvinnandena" 

Papyrus, kryddor, dyrbara vävnader samt guld 
försvann från eller blev sällsynta i handeln, när 
islam behärskade Meddhavsområdet. Det är en 
av Pirennes synpunkter för att förklara sin tes. 
Övertygande argument för att handeln med va
rorna inte försvann helt eller till följd av islams 
segertåg har dock lagts fram av andra forskare. 

Vad gäWerpapyrus; synes Pirenne ha överskat
tat dess betydelse som skrivmaterial. Visserli
gen användes det traditionsenligt också under 
merovingisk tid inom härskarnas kansli, kanske 
levererat via bl. a. Italien. Men uppenbarligen 
hade någon fri handel aldrig förekommit med 
papyrus. Sedan romartiden var materialet un
derkastat statskontroll i syfte att undvika för
falskningar. Bristen på konkurrens genom au 
ett statsmonopol förelåg, måste tidigt ha drivit 
upp priserna på papyrus jämfört med ersätt
ningsmaterial som t. ex. pergament. Det senare 
kunde framställas lokalt, var hållbarare och var 
därför även innan arabernas ankomst ett san
nolikt alternativ till papyrus. Genom ett tillfäl
ligt exportstopp, som iscensattes från arabisk 
sida, påskyndades kanske övergången till alter
nativ till papyrus. Papper nämns av några fors

kare som en vara, som blev alltmer konkur
renskraftig. Med tiden kan också ändrade ruti
ner i de furstliga och kyrkliga kanslierna ha 
länkat efterfrågan på skrivmaterial till andra 
produkter än papyrus. Det förefaller helt natur
ligt i en utvecklingsprocess. 

Jag anser det därför troligt, att papyrus inte 
"försvann" i den meningen som Pirenne gör 
gällande. Flera ekonomiska och praktiska fak
torer bör ha medverkat till att andra produkter 
med samma eller bättre egenskaper så små
ningom ansågs överlägsna papyrus som skriv
material. Vissa avnämare fortsatte traditions
enligt att bruka papyrus. Islams erövring av 
västra Medelhavet kan därför möjligen ha på
skyndat förändringar i efterfrågan — men av 
allt att döma inte ha varit orsaken till dessa. 

Också kryddor har enligt forskarna tillförts 
Västeuropa även efter det att islam kom att be
härska Medelhavet. Sannolikt har det enligt 
min uppfattning aldrig varit något helt avbrott 
i kryddhanddn. Kryddor har antagligen — i 
vart fall av förmögna personer (stormän, kyrko
dignitärer m. fl.) — ansetts som nödvändiga in
gredienser i livsföringen. Dessa personer har 
därför på olika vägar skaffat kryddor, även om 
de oroliga tiderna troligen drev upp priserna på 
dessa produkter. Att efterfrågan varierat — 
bl. a. på grund av olika konjunkturförhållan
den, förstärkta genom de politiska problemen 
till följd av islams framgångar — står klan. 
Dessutom har säkerligen också skiftande smak 
över tiden medfört olika stor efterfrågan. Själv
fallet kan också muslimerna själva ha haft pro
blem med kryddleveranser från kryddområde-
na i Indiska Oceanen. Men som handdsdri-
vande folk kan de knappast ha haft intresse av 
att i någon högre grad undanhålla väst sådana 
produkter, som de visste var högt skattade och 
därför kunde bytas mot t. ex. av araberna efter
traktade handelsvaror som slavar och andra 
nordliga varor. Några stora kvantiteter kryddor 
torde dock aldrig ha införts i väst. Troligen får 
kryddor ses som lyxvaror avsedda enbart för de 
högre skiktens/hushållens behov. Säkert har 
kryddor aldrig haft någon större betydelse i 
handeln sett i stort. Men kryddor har — oaktat 
Pirenne hävdar motsatsen — troligen alllid 
funnit cn marknad i väst. Begärliga varor har i 
alla tider kunnat passera "spär ra r" (jämför se-
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nare tiders smuggling), om avnämarna varit 
beredda att betala det pris som begärs. 

Vad gäller dyrbara tyger/vävnader från öst, före
låg också för dessa varor byzantinskt statsmo
nopol under aktuell tidsperiod. Någon " f r i " 
handel kan då, anser jag, uppenbarligen inte ha 
förekommit före de arabiska erövringarna. Vis
serligen uppges viss privat tillverkning av väv
nader ha existerat i det byzantinska riket. I nå
gon mån kan dessa enklare vävnader ha nått 
Västeuropa. Men det varde finare vävnaderna, 
de som var avsedda för kyrkans och stormän
nens behov, som de byzantinska kejsarna förbe
höll statlig kontroll. Till väst kom de bl. a. i form 
av gåvor i samband med diplomatiska missio
ner. Gåvofrekvensen — och kvantiteten — 
måste i hög grad ha berott på de byzantiska kej
sarnas politik, något som förklarar svängning
arna i "leveranserna" till väst. Vävnaderna 
kan även ha sålts med förtjänst av den byzantin
ska staten — så länge den västeuropeiska sma
ken krävde att östliga vävnader skulle importe
ras. Men även i fråga om vävnader måste smak 
liksom köpkraft ha varierat hos de välsituerade 
hushållen i väst under de oroliga tider, som följ
de på arabernas frammarch. Detta förklarar 
bättre nedgången i handeln med lyxtygerän att 
varan försvann ur handeln enbart på grund av 
arabernas agerande. Också vad gäller dyrbara 
vävnader, måste Pirennes synpunkter modifie
ras. 

Pirennes uppfattning alt guld (dvs. främst 
guldmynt) blev en bristvara i det frankiska riket 
efter islams erövring av västra Meddhavsområ-
det och att detta indikerade en nedgång i han
deln, kan bemötas med flera argument. Andra 
forskare har sålunda visat, att guldmynt av 
sämre kvalitet präglades även före arabernas 
ankomst. Övergång från guldmyntlöt till silver 
behöver inte innebära att handeln därmed gick 
tillbaka Guld kan ha flutit ur landet i form av 
tributer eller i form av betalningsmedel, men 
kan också ha smälts om till smycken eller andra 
produkter. Det var för övrigt inte någon hastig 
förändring från guld- till silvervaluta under ka
rolingisk tid. Uppenbarligen hade denna för
ändring pågått även innan arabernas erövring
ar i väst. Förekomsten av guld i olika kvantite
ter i väst måste även ha berott på rådande 
konjunkturförhållandcn. Då goda konjunktu

rer rådde i väst med en för detta område gynn
sam handelsbalans gentemot öst, kan guldföre
komsterna ha varit större än i dåliga tider. Gul
dets "försvinnande" var snarare enligt min 
uppfattning ett tecken på ökad handel med ton
vikt mer på inrikes/lokal handel och på en ex
panderande ekonomi, där behov av lägre valö
rer gjorde sig gällande för inte enbart stora utan 
även smärre transaktioner. 

Silver och silvermyntfot 

I det föregående har redan hävdats att en eko
nomisk återgång inte kan ha blivit följden av att 
silver ersatte guld i betalningssystemet. Silver 
var bekvämare att använda som betalningsme
del, antingen som mynt eller värderat efter vikt, 
och kunde användas vid handel med annat än 
lyxvaror, t. ex. lokalt. Och silvermynt fanns i 
det frankiska riket redan före islams ankomst 
till västra Medelhavsområdet. Tillgång till sil
ver fanns genom gruvor i Frankrike och Tysk
land. Enligt uppgift hade vidare silver alltid va
rit det främsta handdsinstrumcntet i norra 
frankerriket. Därtill kom att det låg nära till 
hands att prägla mynt av en metall som fanns på 
närmare håll än guld. I frankerriket slogs också 
mynt i ett stort antal orter, något som i och för 
sig kan innebära en alltmer decentraliserad 
makt. Myntprägling, som brukar anses fram
häva monarkens prestige, fick därmed antagli
gen motsvarande symbolvärde för de dåvaran
de feodala stormännen lokalt och regionalt. 

Samtidigt är det ostridigt att andra betal
ningsmedel än mynt var vanliga, I. ex. omyntad 
metall (kanske smycken m. m.) som värderades 
efter vikt. Den kommersiella betydelsen av 
mynten under merovingisk och karolingisk tid 
är därmed svår att la klarhet i. I vart fall är san
nolikheten större, att silver användes oftare i 
kommersiellt syfte än guld, som möjligen tjäna
de vissa fjärrhanddssyften, men sannolikt även 
nyttjades för ersättning till förtjänta personer i 
form av gåvor m. m. 

Pirennes uppfattning att öst och väst isolera
des från varandra under karolingisk tid bestrids 
bl. a. av Bolin under hänvisning till att mynt-
skatterna från denna tid utvisar nära förbindel
ser mellan de frankiska och arabiska områdena. 
Bolin hävdar att den franska denarens vikt an
passade sig till guld—silverrdationerna i kalifa-
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tet (Bolin 1953, s. 16). Samtidigt kan konstate
ras att arabiska dirhemer inte lämnat spår efter 
sig i frankerriket, något som förklaras med att 
de "smälts om". Andra förklaringar till den ka
rolingiska denarens varierande vikt har förts 
fram, t. ex. de karolingiska kungarnas politik. 
Oavsett vilken numismatisk förklaring som är 
den rätta står det dock utifrån litteraturen upp
enbarligen klart att karolingiska produkter 
nådde kalifatet — även sådana som var belagda 
med exportförbud såsom vapen — och tvärt
om. Förbindelser har därför funnits, såväl di
rekta som indirekta via andra länder. De nor
diska råvarorna järn m .m. — nödvändiga för 
den europeiska krigsekonomin — bör ha varit 
tänkbara överskottsvaror, som efterfrågats. 
Nordbornas roll i detta sammanhang bör inte 
underskattas. Dokumenterade fynd av karoling
iska varor och mynt i Skandinavien visar att 
förbindelser mellan karolingerriket och Skan
dinavien förelegat (jfr t. ex. Arbmans utred
ning 1937 samt Malmer 1985, s. 188; Talvio 
1985, s. 195). 

O m sedan Norden fungerat som transitland 
för väst—östliga varor inklusive silver kan dis
kuteras — olika uppfattningar har förts fram. 
Otvivelaktigt har förutsättningar funnits för att 
vikingar även kunnat engagera sig som mellan
händer och kanske också i någon mån friser fast 
dire.kta bevis härför uppenbarligen inte kan på
visas. 

Samband mellan dirhemen och denaren kan 
därför ha funnits på grund av direkta och indi
rekta kulturkontakter. En tolkning av den öka
de användningen av silvermynt, ökad mynt
prägling och decentralisering av myntverkstä
der under karolingisk tid kan därför ges många 
dimensioner. 

En rimlig slutsats från ekonomisk synpunkt 
är, anser jag, att karolingerriket under Karl den 
Store befann sig i ett expansivt skede. Krigen 
och erövringarna förbrukade varor och skapa
de därmed även efterfrågan på olika produkter, 
inte minst vapen. Krigsekonomi har alltid 
främjat produktion och omsättning också av 
andra varor än vapen. Ny teknik och nya upp
finningar i förening med befolkningstillväxt 
verkade expansionsfrämjande. Utvecklingen 
var sannolikt olika i skilda delar av det karoling
iska riket beroende på de olika uppsättningar 

produktionsfaktorer som förelåg geografiskt. 
Utnyttjande av komparativa fördelar mellan 
olika regioner främjade därmed handeln. San
nolikt breddades den till att omfatta andra kate
goriers behov än ledande personers. Arkeologi
ska fynd bekräftar också utveckling av särskilt 
de nordligt belägna handelsplatserna i vart fäll 
fram till ca 830, varefter en förändring inträffa
de för bl. a. Dorestads del. Oroligheterna i sam
band med det karolingiska rikets uppdelning 
mellan Ludvig den Frommes söner ledde san
nolikt till ekonomisk nedgång, inte enbart orsa
kad av de allt hårdare vikingaattackerna. Men 
den ekonomiska uppgången i början av 800-ta-
let med sannolikt stor in- och utförsel bör ha 
främjat även den inre samfärdseln och handeln. 
Detta måste ha sysselsatt fler människor än ti
digare för att föra överskott från olika delar av 
riket till utförselhamnar. 

För köp och försäljning har krävts värdemä
tare antingen i form av mynt eller i form av ck-
vivalenter till mynt. I den mån silvermynt an
vändes i handdn/varuutväxlingen, var det san
nolikt till stor del för omsättning av varor som 
inte direkt kan utpekas som lyxvaror, även om 
silver p. g. a. sitt värde kanske inte alltid var 
lämpat för små transaktioner avseende direkta 
förbrukningsvanor (t. ex. bröd lör dagen). Det
ta måste i sin tur innebära att varor omsattes, 
som inte bara var avsedda att täcka behoven hos 
stormän och kyrkans folk. Ett bredare befolk
ningsskikt har på grund av ökade ekonomiska 
möjligheter till följd av de nyssnämnda expan
sionsfrämjande faktorerna deltagit i varuom
sättningen. En stor del av handeln har skett lo
kalt på marknader och mässor i stället för ge
nom en från transportkostnadssynpunkl för
dyrande fjärrhandel. Överskott från godsen 
och omland kring de stiirre orterna och städer
na fördes antagligen till marknaderna för att 
avsättas där. Genom att handelns tyngdpunkt 
då inte längre låg på en utpräglad fjärrhandel, 
behöver detta i sig inte tas som tecken på ekono
misk regression, snarare enligt min uppfatt
ning tvärtom. Fjärrhanddn var antagligen tidi
gare inte så omfattande — kvantitativa uppgif
ter saknas. Vidare var lyxvaror dyra och 
tillgodosåg i stort sett endast elitens behov. 
Kvantiteten lyxvaror, som transporterades på 
Medelhavet längre sträckor, var inte stor bero-
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ende på höga transportkostnader. Den nya han-
ddsekonomiska situationen innebar möjligen, 
som antytts, att en större del av det vanliga 
folket — brukarna — kunde aktivt delta i han
deln, även om handeln skedde i liten skala jäm
fört med senare medeltida handel och kanske i 
icke bestämbar omfattning skedde utan köp
män som mellanhänder. 

I detta sammanhang kan hänvisas till Duby 
som påpekar att denaren under karolingisk tid 
hade betydelse i relationen mellan herrar och 
bönder. Aven de ringaste arrendatorer ägde då 
och då några denarer. De var också skyldiga att 
årligen i silver betala vissa räntor till godsher
rarna (Duby 1962/77, s. 116). Med tiden ökade 
också den d d av folket som inte aktivt deltog i 
lantbruket. Det ökade efterfrågan på varor som 
inte kunde skaffas genom självförsörjning inom 
hushållen och krävde överföring av överskott 
genom handel. 

Att sedan volymen på handeln och omfatt
ningen av användningen av silvermynt i kom
mersiellt sammanhang inte kan beräknas samt 
att en stor d d av varuomsättningen — såväl in
rikes som utrikes — även skedde i form av bl. a. 
varubyten, står klart. Det får anses troligt att 
verklig myntcirkulation blev mer allmän mot 
slutet av första årtusendet, e. Kr. när mynt i läg
re valörer än de förekommande denarerna kom 
i omlopp. Det förringar inte mitt påstående, att 
övergången till silvermynt som värdemätare i 
förening med ökad lokal handel var ett tecken 
på förändrad ekonomisk struktur hos det fran
kiska samhället. Förändringen måste ha inne
burit att de enskilda människorna/hushållen i 
högre grad än tidigare aktivt kunde spela sin 
roll i handeln — på marknader m. m. Den eko
nomiska förändringen understryks av att de ar
keologiska fynden visar att det inträffade en 
plötslig och massiv välståndstillväxt under ka
rolingisk tid, dvs. främst under Karl den Stores 
regeringstid. 

Medelhavet som barriär rnol islam 
Pirennes uppfattning att Medelhavet efter is
lams erövringar fungerade som en spärr för för
bi lidelserna österut får enligt mitt sätt att se inte 
anses korrekt. Andra uppfattningar kan med 
skiil göras gällande. Störningar förekom i öst — 
västhandeln redan före islams dominans, i. ex. 

genom vandaliska pirater. Vidare hade två eko
nomiska regioner urskiljts före islams expan
sion — nämligen kring Rom och Konstantin
opel, de båda romerska rikena. Härigenom 
existerade redan vissa spänningar mellan dessa 
områden i ekonomiskt hänseende. Den byzan
tinska delen hade en utvecklad östhandel längre 
tid än den västliga. Arkeologiska utgrävningar i 
Italien, Nordafrika, Grekland och Mindre 
Asien visar, att Roms kommersiella liv fortlö
pande avtog före den arabiska tiden. Genom 
den nedgång som den västra delen av Medel
havsområdet uppenbarligen hade i ekonomiskt 
avseende innan arabernas framryckning, un
derlättades denna sannolikt. Därmed har sä
kert Hodges & Whitehouse rätt, när de fram
håller att Mohammed och Karl den Store båda 
var ett resultat av Roms fall (Hodges & White
house 1983, s. 175). 

Samtidigt är det — som påpekas av olika 
forskare — viktigt att hålla i minnet, att araber
na inte hade något intresse av att begränsa eller 
skära av handeln med väst. Handel var Mo-
hammeds yrke och hölls högt i kurs bland ara
berna — en ädel och värdig sysselsättning. I 
väst däremot ansågs handel av aristokratin vara 
en föga ståndsmässig verksamhet. Köpmännen 
skiljde sig för övrigt från överklassen inte bara 
genom sitt yrke utan också ifråga om bildning. 
Det antika bildningsidealet levde kvar hos över
klassen. Köpmännen däremot besatt praktisk 
kunskap. Claude har vidare erinrat om att t. ex. 
Omar II (717-720) bekräftade principen att 
havet fick fritt nyttjas för handel (Claude 1985, 
s. 280). 

O m för övrigt Medelhavet hade rensats från 
västliga fartyg, skulle därmed också piraternas 
verksamhet ha försvårats. Men dessa verkade 
även efter islams framgångar, vilket tyder pä fö
rekomst av sjöfart. Det är också bestickande att 
pestepidemierna snabbt kunde breda ut sig un
der de kritiska århundradena i Meddhavsom-
rådet. Det bekräftar sannolikt atl sjöfarten inte 
hämmades mellan öst och väst. Inte heller tycks 
förbindelserna ha skurits av mellan Medelhavs-
området och Nordvästeuropa atl döma av de 
sceattalynd som påträffats i Cimiez (Callmer 
1984, s. 53 ff). 

Att det förekommit varutrafik och även verk
lig handd i Medelhavsområdet (dvs. köp och 
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försäljning i vinstsyfte) även efter islams eröv
ringar torde alltså stå klart. Det framgår av se
nare tids forskning. Det är sannolikt riktigt att 
öst—västtrafiken mest skedde sjövägen. Land
transporten var kostnadskrävande. Frågan om 
t. ex. Donau varit en tänkbar handdsled mellan 
Svarta Havsområdet och Mellaneuropa kan 
diskuteras. Men troligen var de oroliga förhål
landena kring Donau ett hinder. Till detta kom 
problem med omlastningar. Slavisk expansion i 
Balkanländerna under 600-talet gynnade inte 
heller kommunikationerna mellan öst och väst. 
Det är dock en brist att det arkeologiskt endast 
i begränsad omfattning är möjligt att bekräfta 
de vittnesbörd, som de skriftliga källorna läm
nar om förekommande handelsvaror i Medel-
havstrafiken. 

Det är värt att hålla i minnet att handeln un
der den behandlade tiden även stördes av andra 
orsaker än krigiska. Tullar och avgifter liksom 
skattepålagor och exportförbud var besvärande 
för köpenskapen. Den moderna debatten om 
inskränkningar i den nutida fria handeln till 
följd av s. k. tariffära och icke-tariffara handels
hinder har därför gamla rötter. 

Sammanfattningsvis anser jag, att Pirennes 
antagande, att den arabiska expansionen av
bröt handeln mellan väst och öst, behöver nyan
seras. En nedgång i handeln på grund av olika 
ekonomiska och politiska störningar är uppen
bar, men sjötrafiken tycks synbarligen ha fort
gått. Varor har förts från öst till väst och tvärt
om. Landtransporter kan möjligen ha kommit 
ifråga i mindre utsträckning för vissa lyxvaror 
som kunde bära de höga fraktkostnaderna från 
t. ex. Medelhavet över Alperna. 

Avslutande kommentarer 

Debatten om Pirennes tes bygger på ekono
misk-historisk och arkeologisk forskning ut
ifrån skriftligt, numismatiskt och arkeologiskt 
källmaterial. Flera forskare har under den tid 
som debatten pågått, dvs. 1920-talet till nutid, 
anfört kritik mot bristerna i källmaterialet. De 
har antytt att underlaget ger möjlighet att dra 
v iu skilda slutsatser. Om sålunda Pirenne inte 
kan anses ha rätt i alla avseenden, beror detta 
därför mycket på, anser jag, att källmaterialet 
ger möjlighet till skilda tolkningar. Detta har 
givetvis även gällt lör Pirenne. 

Sedan Pirennes tid har emellertid fördjupa
de studier skett av det skriftliga och numismati
ska underlaget. Nya arkeologiska upptäckter, 
t. ex. utgrävningar av handelsplatser som He
deby, Dorestad m. fl. har gett nya infallsvinklar, 
en utveckling som är lovande för framtida ana
lyser av Pirennes tes. Analyser av handdsför-
binddser/varuubyten mellan olika länder i 
Europa och Meddhavsområdet har företagits 
utifrån bl. a. de arkeologiska fynden. Debatten 
har alltså nu tillförts en mängd nya argument 
och fakta som inte var kända för Pirenne. 

Pirenne har gjort en skickligoch grundlig ge
nomgång av bl. a. handelns utveckling i Nord
västeuropa efter islams erövring av västra Me
delhavsområdet och orsakerna till att Nordväst
europa gick in i medeltiden. 

Pirennes arbete har över tiden kritiserats ut
ifrån ett i flera avseenden nytt och annorlunda 
material. De nya synpunkter, som förts fram i 
senare ekonomisk-historisk och arkeologisk 
forskning beträffande Pirennes tes, gör det en
ligt min uppfattning klart att tesen inte står sig. 
Andra förklaringar kan uppenbarligen läggas 
fram. I stort får även dessa förklaringar anses 
vara präglade av det rådande forskningsläget, 
när de presenterades. Nya infallsvinklar kom
mer säkert också i framtiden att kunna läggas 
på Pirennes tes. Ett tecken på detta är att skrif
ter med argument rörande Pirennes tes publi
cerats också under de senaste åren. Särskilt bör 
understrykas att de arkeologiska aspekterna för 
att belysa handelns utveckling har fått ökad 
tyngd, något som säkerligen kommer att accen
tueras i framtiden. Fortsatta och vidgade arkeo
logiska undersökningar, särskilt av handels
platser med deras arkeologiskt sett rika materi
al, bör ge goda förutsättningar för att få en bild 
av utvecklingen av varuubytet under meroving
isk och karolingisk tid i Nordvästeuropa. Mate
rial från Medelhavet har visserligen uppgivits 
vara bristfälligt. Det iir dock önskvärt att fram
tida forskning går igenom det material som 
finns lor att därmed konkret försöka belysa 
varuströmmarna mellan olika områden i syfte 
att jämföra med uppgifter i det skriftliga käll
materialet. Samtidigt står det klart att det beva
rade arkeologiska materialet endast utgör en 
ringa del av det ursprungliga, dels beroende på 
förgänglighet, dels på forskningsläget samt kul-
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ture l la faktorer u n d e r d e n tid som mate r i a le t 

a c k u m u l e r a d e s . 

J a g finner det angeläget at t la en bä t t r e u p p 

fa t tn ing o m h u r u tvecklad h a n d e l n / v a r u u t b y t e t 

var mel lan Mede lhavsområde t och Nordväs teu

r o p a u n d e r d e n av P i r e n n e s t u d e r a d e t idsper io

den . Ett sätt att ta r e d a på d e t t a ä r att t. ex. reda 

ut h u r m å t t - och v ik tsys tem var beskaffade i be

r ö r d a o m r å d e n . Vä l u tveck lade system för må t t 

och vikt, d e r a s s p r i d n i n g rumsl ig t , h u r olika 

o m r å d e n förhåller sig till v a r a n d r a i form av lik

het me l l an m å t t - och v ik tsys tem, dvs. g r a d e n av 

" s t a n d a r d i s e r i n g " , h a r intresse i flera avseen

d e n . En s å d a n u t r e d n i n g kan belysa h u r ut

vecklat va ruuby te t var och kanske också ge en 

u p p f a t t n i n g o m i vad m å n verkl ig hande l be

drevs . S t a n d a r d i s e r i n g av bl. a. må t t och vikt ä r 

ju för övrigt en företeelse som alltid h a r hal t s tor 

betydelse för h a n d e l n och dess olika p a r t e r — 

såväl säljare som k ö p a r e / k o n s u m e n t e r . 

M o t b a k g r u n d av d i skuss ionen o m silver

myntfo t , l ägre valörer, lokal hande l m. m. bö r 

en ekonomisk-h i s to r i sk s tud ie av de uppgi f te r 

om prisförhällanden/prisrelationer, som kan 
finnas b e v a r a d e från merov ing i sk och karol ing

isk lid, också ha intresse. Rumsl ig t sett bö r j ä m 

förelser göras mel lan olika o m r å d e n över t iden , 

o m u n d e r l a g här för finns. Syftet bö r va ra att 

visa i vad m å n va ruknapphe t /öve r sko t t / i n f l a 

t ion förekommit. 

En u t r e d n i n g r ö r a n d e pr i ser på va ro r l iksom 

löneuppgi f te r lör olika y rkeska tegor ie r bö r göra 

det möjligt att d r a s lu tsa tser o m i vilken omfa t t 

n ing vanl iga konsumenter/hushåll de l tog i va ru-

u b y t e t / h a n d e l n . Det kan y t te r l igare belysa i vil

ken m å n en ekonomisk expans ion ägde r u m (el

ler ej) och vilken förklaringskraft som kan 

t i l lmätas de vanliga m ä n n i s k o r n a s roll i handels-

o m s ä t t n i n g e n . P i r e n n e l iksom h a n s kr i t iker h a r 

sa gott som helt försummat att d i sku t e r a h a n 

de lns betydelse för ensk i lda k o n s u m e n t e r som 

inte var s t o r m ä n , kyrkl iga d i g n i t ä r e r eller lik

n a n d e vä l s i tuerade personer . De t t a gäller även 

d e m som tagit u p p P i r e n n e s tes utifrån arkeolo

giskt ma te r i a l . M e n kanske det skriftliga käll

ma te r i a l e t , som j u anse t t s va ra bristfälligt i oli

ka avseenden , in te m e d g e r l å n g t g å e n d e slutsat

ser i de t t a avseende? 
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