
Vikingene fraktet silke langs farefulle 
veier i dagens Ukraina og Russland 

I vikingtiden fikk de rike og mektige smaken på silke, og begynte å importere 

luksusproduktene fra Persia og Bysants. De eldste silkestoffene som er funnet i Norge er fra 

denne tiden.   

Skjøre silkestoffer har mot alle odds blitt bevart  

I likhet med andre tekstilfibre bevares silke ofte dårlig når de blir 

liggende i jord over lang tid. Det er derfor ganske sjelden at silkestoffer 

fra vikingtiden er bevart helt fram til våre dager. Men på et tyvetalls 

steder i Skandinavia har arkeologene gjort silkefunn. Det er nesten 

uten unntak i rike graver hvor samfunnets toppskikt er stedt til hvile. 

Blant berømte vikingtidssteder i Norden hvor det er gjort funn 

av silke finner vi Gokstad i Vestfold, Mammen på Jylland og Birka 

utenfor Stockholm.  Skipsgraven fra Oseberg i Vestfold er den 

absolutt mest mangfoldige blant graver med silkefunn. I denne graven 

fantes foruten husgeråd, kjøretøy, skipsutstyr og redskaper også 

en overdådighet av tekstiler til flere slags bruk. Blant disse finnes 

vevde silkestoffer, silkebroderier og brikkevevde bånd med 

innslag av silke.  

 

Stoffene ble fraktet langs farefulle veier i dagens 

Russland og Ukraina 

Fra Persia og Bysants ble silken fraktet nordover langs ulike ruter. Flere av dem gikk gjennom 

middelhavslandene og sentral-Europa. Men noen av de viktigste handelsrutene gikk via de 

russiske elvene Dnepr og Volga.     

I siste del av 800-tallet ble det bygget en rekke festninger langs elven Dnepr i området 

rundt Kiev. Antakelig var innkreving av toll og skatter fra handelsreisende en av årsakene til 
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at disse festningene ble bygget. Arkeologiske utgravninger i disse områdene har avdekket en 

mengde gjenstander av skandinavisk type, for eksempel de typiske ovale spennene som var en 

del av kvinnedrakten mange steder i Skandinavia. Sammen med disse er det også funnet silke. 

 Veien fra Skandinavia til Miklagard, dagens Istanbul, var lang og ekstremt farlig. For 

å nå målet måtte man være både modig, tålmodig og fysisk sterk. Hvis vi skal tro de 

nedskrevne historiene var handelsmennene nødt til å sloss mot fiendlige stammer, forsere 

farlige fosser og stryk og ferdes gjennom lumske sumpområder før de kunne seile på åpen sjø 

mot Miklagard –den store byen. Blant handelsvarene de brakte med seg i bytte mot silke, var 

slaver og pels.  

 

 For å komme til de store silkestedene i Sentral-Asia lenger øst kunne man isteden 

følge Volga, med sine vidstrakte og forgrenede deltaer, mot Bulgar og videre mot det 

Kaspiske hav. De tidligste sporene etter skandinavisk tilstedeværelse i Volga-området kan 

dateres til begynnelsen av 800-tallet, i en delvis befestet bosetning kalt Sarskoe Gorodishche. 

Her har man funnet et senter for langdistansehandel og håndverksproduksjon som peker mot 

at folk med ulik kulturell bakgrunn møttes her. I området rundt dagens Yaroslavl, midt i 

Russland, er det også gravet ut en rekke boplasser som viser at folk med sterk tilknytning til 

Skandinavia både levde og ble begravet der på 800- og 900-tallet. 
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Fra det Kaspiske hav gikk turen videre gjennom Khasarenes land til steder som 

Bukhara og Samarkand, eller mot Rayy og Bagdad hvor det ble produsert et vell av ulike 

silkeprodukter. Vi vet ikke hvor langt øst vikingene reiste selv, og hvor langt silken ble fraktet 

av handelsreisende fra andre steder. Sikkert er det at silkestoffene som til slutt havnet i 

Skandinavia, passerte gjennom hendene til en fargerik flora av handelsfolk og håndverkere 

med ulik kulturell og religiøs bakgrunn. 

Utførsel av dyre silkestoffer gav strenge straffer  

Silken i det bysantinske riket ble først og fremst produsert i og utenfor dagens Istanbul. 

Myndighetene 

førte en streng 

kontroll av både 

silkeproduksjon og 

salg, særlig av 

silke av høy 

kvalitet og store 

kvanta. I denne 

byen fantes det 

allerede et 

laugsvesen for 

silkearbeid, med 

blant annet egne 

laug for råsilke, for 

salg til utlendinger og for produksjon av klær. Oppgavene ble holdt strengt adskilt. Hvis man 

som handelsmann i råsilke forsøkte seg på salg av silkestoffer utenfor byen, risikerte man å 

bli pisket og skamklipt som straff.  

 Den strenge reguleringen gjaldt ikke minst salg av silke til utlandet. Men selv om de 

fineste stoffene var forbeholdt keiseren og hans hoff, klarte enkelte utlendinger å forhandle 

seg fram til gunstige handelsavtaler. Etter flere angrep på Istanbul ble den Bysantinske 

keiseren tvunget til å inngå flere handelsavtaler med Rus i første del av 900-tallet, og 

skriftlige kilder forteller at menn med skandinaviske navn som Vemund og Hrollaf var med 
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på angrepene. Etter dette fikk de lov til å kjøpe fem ganger så mye silke som andre 

handelsmenn uten avtale. 

Et sinnrikt distribusjonssystem førte til effektiv skatteinnkreving 

I det store persiske produksjonsområdet hadde de allerede lenge hatt et effektivt system for 

produksjon og distribusjon av silke da vikingene begynte å interessere seg for 

luksusproduktene. Det abbassidiske kalifatet etablerte sitt hovedsete i Bagdad i år 762, og 

både Islam og kalifatets inflytelse spredte seg raskt mot nord og 

vest. Kalifatet adopterte antakelig det gamle regimets glimrende 

distribusjonssystem kalt Tiraz, og kunne dermed fortsette å kreve 

inn skatter i form av lokale silkespesialiteter. Dette systemet 

hadde trolig lenge stimulert både spesialisering og spredning av 

mote og ny teknologi, og langt til rette for eksport av silke. En 

mengde forskjellige stoffer og kvaliteter beregnet på ulike formål 

ble på denne måten spredt innenfor og utenfor kalifatet.  I 

Sogdianas hovedstad Bukhara, som på denne tiden var et av 

kalifatets østligste provinser, fantes en sagnomsust Tiraz-fabrikk. I 

dette området ble det i følge en samtidig skribent produsert 

verdens beste silke av kvaliteten ibris, som også ble solgt til fjerne 

land.  I rikets hovedstad Bagdad gikk det imidlertid an å få tak i all 

slags silke, og byen var kjent for sine vakre stoffer og 

internasjonale handel.  

Silke var ettertraktet som handelsvare og som diplomatiske gaver 

Silke fra Sentral-Asia og Bysants ble spredt over store deler av verden. Samme type 

silkestoffer med mønster fra gamle persiske myter endte sin reise både i hedenske graver i 

Norden og som innpakning for kristne relikvier i Europa.  

Arkeologiske funn viser at en flom av islamske dirhemer nådde Skandinavia på 800 og 900-

tallet. De fleste av disse myntene er slått i de abbasidiske og samanidiske kalifatene. Men en 
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rekke imitasjoner av dirhemer er også laget i det Volga-Bulgarske riket, som i likhet med 

Khazarene etablerte politiske enheter med egen myntproduksjon langs handelsrutene.  

De luksuriøse stoffene var ikke bare handelsvarer men også ettertraktede gaver blant 

aristokratiet og de kongelige. Æresdrakter av ulike kvaliteter og utforming var særlig 

populære gaver. Den abbasidiske prins Adud al-Dawla gav for eksempel i år 977 alene bort 

fem hundre plagg. Den bysantinske keiseren hadde også egne regler nedskrevet om hvilke 

silkekvaliteter og antrekk som skulle gis bort til embetsmenn og diplomatiske utsendinger av 

ulik rang. Dette kom også vikingene til gode. Da den senere kong Harald Hardråde tjente i 

keiserens livgarde på begynnelsen av 1000-tallet, fikk han trolig utdelt spesielle silkeklær i 

henhold til sin rang. Etter endt tjeneste fraktet han i følge Snorre alle sine bysantinske skatter i 

sikkerhet til sin 

kommende svigerfar, 

fyrsten i Kiev.  
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