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Beskrivning
Författare: Majvor Östergren.
I Spillingsskatten - Gotland i världshandelns centrum berättar sex författare om världens
största bevarade silverskatt från vikingatid. En skatt på sammanlagt 67 kilo som grävdes fram
på norra Gotland 1999. Med utgångspunkt från olika specialområden beskrivs skatten,
fyndplatsen och kontakterna med omvärlden, men också hur skatten har påverkat
människorna i fyndplatsens närhet. Gotlänningarna har ett genuint intresse för sin historia,
samtidigt som de inte så lätt låter sig imponeras!
För den som är intresserad av vikingatiden är boken ett måste. Den är rikt illustrerad med
kartor och bilder på spännande och vackra föremål.

Annan Information

Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal guld- och silverskatter över
700 har hittats som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden - fler än i något annat
område i världen. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67 kilo
och är världens största vikingatida silverskatt.
Gotland. Published: 2016/11/01. Channel: Andrix. One Day in Gotland | Expedia. Published:
2015/10/06. Channel: Expedia. Gotland (Sweden) Vacation Travel Video Guide . Skäggbarnen
bakom gruppvåldtäkten på Gotland konfronteras (English subs (CC)) ... A part of the Spillings
Hoard at Gotlands Museum. On 16 July.
Här finns också världens största vikingatida silverskatt, Spillings! Fornsalens barnutställning
Skepp & Skoj handlar om hav och sjöfart på Gotland genom tiderna. Här kan barn och vuxna
leka tillsammans och samtidigt lära sig vad havet har betytt och fortfarande betyder för
Gotland med fokus på transporter, fiske, handel.
5 nov 2006 . Den största skatten någonsin, världens största bevarade silverskatt från
vikingatiden, hittades på ön så sent som 1999 av en lantbrukare från Spillings i Othem socken,
sammanlagt 65 kilo silver och 20 kilo brons. Det mest exotiska i dessa gotländska silverskatter
är de arabiska mynten. De är alltifrån.
Inlägg om Vikingatid skrivna av Tobias Olsson Grahn. . Vikingarna är dessutom kända som
skickliga handelsmän, vilket kan ha bidragit till en del av silvret. . spillingsskatten En bråkdel
av silverskatten som hittades i Spillings på Gotland. Foto: SHM. Silverskatterna gömdes ofta i
närheten av gården. En av de rådande.
Huset har fått sitt namn efter dess ägare, den tyske handelsmannen Hans Burmeister. . GKF Gotländska Konsthantverkare och Formgivare. . Här finns bland annat de berömda
bildstenarna, skattkammaren med Spillingsskatten – världens största vikingatida silverskatt,
genuina 1200-talsinteriörer, basutställningar om.
Spillings Hoard 1.1. Administration 2; Sockens 3; Heraldry 4; Geography 5; Geology 6;
Economy 7; Military 8; Tourism 9. Cruise ships and new pier 9.1. Culture 10; Notable
Gotlanders 11; Dukes and Duchesses of Gotland 12; Sports events 13; Sports organizations 14;
In popular culture 15; Astronomy 16; See also 17.
9 feb 2010 . I ”Spillingsskatten – Gotland i vikingatidens världshandel”, utgiven av
Länsmuseet på Gotland, kan man läsa om Spillingsskatten, världens största.
25 jan 2016 . tilläggas att just Gotlands fornsal har allra flest inlån från Historiska museet av
alla landets regionala museer . turer, glasmålningar och verktyg från vikingatiden. I de
tillväxtavtal som tecknats mellan .. Den största skatten hittills vägde 10,4 kilo, men
Spillingsskatten vägde. 70 kilo. Skatten hittades i det som.
SPILLINGSSKATTEN. Gotland i vikingatidens världshandel. Red: Ann-Marie Petterson.
Visby, Länsmuseet på Gotland 2008. 205 sid. Rikt illustrerad med fotografier och kartor.
Främre- och bakre pärmars insidor med överskådliga kartor. Stort format, 22x20 cm.
Inbunden i förlagets pappband med illustrerad omslagsbild.
31 Aug 2017 . The island of Gotland and the other areas of the province of Gotland make up
less than one percent of Sweden's total land area. The island's main sources of income are
agriculture along .. Spillingsskatten: Gotland i vikingatidens världshandel. Visby: Länsmuseet
på Gotland. ISBN 978-91-88036-69-8.
Medeltida byggnadsutveckling. Got- ländskt arkiv 72:85–104. Widerström, Per 2008: Spillings
gård. En rik bosättning på nordöstra Gotland. I: Ann-Marie Pettersson (red.), Spillingsskatten.
Gotland i vikingatidens världs- handel, s. 41–63. Visby. Wienberg, Jes 1993: Den gotiske
labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark.
Tårar, svett och glädje…… gemenskap, lycka och besvikelse, allt ryms inom idrotten. I
Gotland – Idrottsön berättar bland annat idrottsstjärnorna Mattias Sunneborn och Anna

Jakobsson om vilken betydelse uppväxten på Gotland haft för dem. Läs också om
Lagerlingens idrottsplats som byggdes av krigsfångar, om de gamla.
26 jun 1977 . Om en nyfunnen anglo-skandinavisk prägling från Bote i Alskogs sn, Gotland.
2001. 6. 141. Elfver, Frédéric .. Golabiewski Lannby, Monica. Östersjöseminarium om
Spillingsskatten - världens största vikingatida silverskatt! (& Gert .. Ändring i lagen om handel
med mynt. 1988. 9-10. 262. Sárkány, Tamás.
Beskrivning. Författare: Majvor Östergren. I Spillingsskatten ? Gotland i världshandelns
centrum berättar sex författare om världens största bevarade silverskatt från vikingatid. En
skatt på sammanlagt 67 kilo som grävdes fram på norra Gotland 1999. Med utgångspunkt från
olika specialområden beskrivs skatten, fyndplatsen.
Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel. av Ann-Marie Pettersson (Bok) 2008,
Svenska, För vuxna. Ämne: Gotland : arkeologi : järnåldern, Vikingatiden : arkeologi,.
Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel. Visby. Stenberger, Mårten 1947-58. Die
Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. I-II. Stockholm. Thordeman, Bengt 1941. Dolda
skatters hemligheter. Stockholm. Thordeman, Bengt 1942. Gotländska skattfynd från
medeltiden och nyare tid. Gotländskt Arkiv årg. 14, 1942.
Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel. I Spillingsskatten - Gotland i
världshandelns centrum berättar sex författare om världens största bevarade silverskatt från
vikingatid. En skatt på sammanlagt 67 kilo som grävdes fram på norra…
9 Feb 2017 . Early on, Gotland became a commercial center, with the town of Visby the most
important Hanseatic city in the Baltic Sea. In late medieval times, the . A part of the Spillings
Hoard at Gotlands Museum. On 16 July 1999, the ... Spillingsskatten: Gotland i vikingatidens
världshandel. Visby: Länsmuseet på.
Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal (guld-) och silverskatter (över
700 har hittats) som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden - fler än i något annat
område i världen. Spillingsskatten , hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67
kilogram och är världens största vikingatida.
Handelbönderna sägs ha ägt en befantlig rikedom av silver och guld som fortfarande grävs
fram ut jordarna på Gotland, hittills har man hittat 700 skatter av silver. Det är fler än i något
annat land i världen och den mest omfattande Spillingsskatten är den största vikingatida skatt
man hittat någonsin. Andra tecken på gutarnas.
I Spillingsskatten - Gotland i världshandelns centrum berättar sex författare om världens
största bevarade silverskatt från vikingatid. En skatt på sammanlagt 67 kilo som grävdes fram
på norra Gotland 1999. Med utgångspunkt från olika specialområden beskrivs skatten,
fyndplatsen och kontakterna med omvärlden, men.
Spillingsskatten. Gotland I Vikingatidens Världshandel PDF.
Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal guld- och silverskatter över
700 har hittats som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden - fler än i något annat
område i världen. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67 kilo
och är världens största vikingatida silverskatt.
Inte i lager. Dan. Uppståndelsen. Inte i lager. Dan. Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens
världshandel. Inte i lager. Dan. The Spillings Hoard - Gotland´s Role in Viking Age World
Trade. Inte i lager. Dan. Medeltidens födelse. Inte i lager. Dan. NHL-rekord. Inte i lager. Dan.
Den fantastiska Gracie : ett annorlunda hundliv.
17 maj 2008 . Huvudstaden var ett nav för internationell handel, och fynden omfattar bland
annat turkosglaserad keramik från Iran, stengrytor från Uzbekistan, bärnsten från
Östersjökusten, ett drakprytt bältesspänne från Kina samt . Khazarernas storhetstid sammanföll
med början av den skandinaviska vikingatiden.

30 sep 2008 . ett s.k. Östersjöseminarium vid Hög- skolan på Gotland den 15 och 16 maj i år.
Seminariet behandlade Gotland i vikingatidens världshandel – en workshop om
Spillingsskatten. Syftet var att formulera en strategi och ett program för internationell
forskning rörande fynden från Spillings. 31 personer från olika.
De spännbucklor som vikingatida kvinnor använde för att hålla samman hängselkjolar var
ovala i Mälardalen men djur- och fiskhuvudformade på Gotland. Gutalagens stadganden visar
att det var allmogen och inte specifika handelsmän som drev utländsk handel. Här och var på.
The island of Gotland and the other areas of the province of Gotland make up less than one
percent of Sweden's total land area. The island's main sources of .. A part of the Spillings
Hoard at Gotlands Museum. On 16 July 1999, the world's ... Spillingsskatten: Gotland i
vikingatidens världshandel. Visby: Länsmuseet på.
viktmässigt endast av Spillingsskatten (Othem sn) som väger runt 70 kg och härrör från 800talet (Burenhult 1999:414). . kommer att utgå ifrån att vikingatiden på Gotland upphör ca 1140.
Bakgrunden till denna ... baserat på myntens nominella värde istället för vikt, vilket innebar att
man förbjöd handel med icke inhemska.
Keywords: Fiskhuvudformigt hänge, järnålder, Gotland, vendeltid, vikingatid, medeltid,
sociala praktiker, förändring, depå, silverskatt, gravskick Fish-head pendant, Iron Age, .. Här
blir det tydligt hur olika forskningshistoriska epoker förstår platsen utifrån sina egna
föreställningar om begreppen handel och ekonomi.
Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal guld- och silverskatter som
fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden - fler än i något annat svenskt landskap.
Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67 kilo och är världens
största vikingatida silverskatt. Ytterligare ett tecken.
utmarkens nyttjande på Gotland under äldre tid, med speciell betoning på File gård i Othem
socken. .. Skatten, gården och bygden. I boken; Spillingsskatten – Gotland i vikingatidens
världshandel. Länsmuseet på Gotland. - 2011. ”Trakten kring Visby är en öde bygd” - om det
äldre jordbrukslandskapet i Visby. Gotländskt.
Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel. By Ann-Marie Pettersson (Bok) 2008,
Svenska, För vuxna. Topic: Gotland : arkeologi : järnåldern, Vikingatiden : arkeologi,.
The island of Gotland and the other areas of the province of Gotland make up less than one
percent of Sweden's total land area. The island's . Early on, Gotland became a commercial
center, with the town of Visby the most important Hanseatic city in the Baltic Sea. ...
Spillingsskatten: Gotland i vikingatidens världshandel.
Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal silverskatter (över 700 har
hittats) som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden - fler än i något annat område i
världen. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67 kilogram och
är världens.
SPILLINGSSKATTEN. GOTLAND I VIKINGATIDENS VÄRLDSHANDEL. Tekijä: Majvor
Östergren; Per Widerström . GÅRD, HAMN OCH KYRKA : EN VIKINGATIDA
KYRKOGÅRD I FRÖJEL. Tekijä: Dan Carlsson . THE SPILLINGS HOARD - GOTLAND´S
ROLE IN VIKING AGE WORLD TRADE. Tekijä: Majvor Östergren; Per.
Vid Volgas delta, där floden möter kaspiska havet, sprids nu ljus över ett föga känt men
betydelsefullt imperium, känt av historiker som khazarriket. Tills nyligen hade arkeologerna
ingen aning om var rikets huvudstad funnits. Många trodde att den dränkts och förstörts av
Kaspiska havets vattenmassor.
Spillingsskatten (2008). Omslagsbild för Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens
världshandel. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Spillingsskatten. Bok (1 st) Bok (1
st), Spillingsskatten. Markera:.

24 Nov 2017 . Gotland (/ˈɡɒtlənd/; Swedish pronunciation: [ˈɡɔtland] ( listen), older spellings
include Gottland /ˈɡɒtlənd/ or Gothland /ˈɡɒθlənd/,), Gutland in the local dialect Gutnish, is a
province, county, municipality, and diocese of Sweden. It is Sweden's largest island. The
province includes the small islands of.
Almedalen. På Fornsalen kan sport- lovslediga barn tillverka egna lyktor under onsdag och
fredag. Länsmuseet på Gotland 0498-29 27 00. 10/3 Kl 19.00. "Den vikingatida gården
Spillings i. Othem". Föreläsare: Per Widerström. Ett sensationellt fynd av 67 kg vikingatida
silver och 20 kg bronss- mycken från samma tidsepok.
8 jul 2015 . Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel PDF ladda ner. Beskrivning.
Författare: Majvor Östergren. I Spillingsskatten ? Gotland i världshandelns centrum berättar
sex författare om världens största bevarade silverskatt från vikingatid. En skatt på sammanlagt
67 kilo som grävdes fram på norra.
Spillingsskatten: Gotland i vikingatidens världshandel · Pettersson, Ann-Marie [Publ.]. - Visby
(2008). Descriptors: Gotland. Language: Swedish. Link to KVK search: [Karlsruher Virtual
Catalog], Search for title. Search for authors: Pettersson, Ann-Marie. Content. Essay. Ägare
saknas?: skatten, gården och bygden · Carlsson.
De spännbucklor som vikingatida kvinnor använde för att hålla samman hängselkjolar var
ovala i Mälardalen men djur- och fiskhuvudformade på Gotland. Gutalagens stadganden visar
att det var allmogen och inte specifika handelsmän som drev utländsk handel. Här och var på.
För lite har hänt men nu ska det ske mer. Vi har bildat en allians med representanter för
länsstyrelsen, Högskolan och länsmuseet. Syftet är att sätta forskarfokus på Spillingsskatten.
Nu samlas forskare till en konferens med Spillingstema. Samtidigt ges en bok ut om
Spillingsskatten på Gotland i vikingatidens världshandel.
What is Gotland? Gotland is a province, county, municipality, and diocese of Sweden. .
Gotland (; in Swedish pronounced as /ˈɡɔtland/, older spellings include Gottland or
Gothland,), Gutland in the local dialect Gutnish, is a province, county, municipality, and ...
Spillingsskatten: Gotland i vikingatidens världshandel. 2008.
Spillingsskatten – Gotland i vikingatidens världshandel.
13 mar 2015 . 2008 (Swedish)In: Spillingsskatten: Gotland i vikingatidens världshandel / [ed]
Ann-Marie Pettersson, Visby: Länsmuseet på Gotland , 2008Chapter in book (Other (popular
science, discussion, etc.)).
ISBN 978-91-85926-64-0 126 Nationalbibliografin 2008: September Rosén, Christina, 1959Spillingsskatten 1000 år på Aplared : en gård i Sjuhäradsbygden från medeltid till
Spillingsskatten : Gotland i vikingatidens världshandel / nutid / Christina Rosén. [Stockholm?] : Avdelningen för [redaktör: Ann-Marie Pettersson.
1.1 Spillings Hoard. 2 Administration; 3 Sockens; 4 Heraldry; 5 Geography; 6 Climate; 7
Geology; 8 Economy; 9 Military; 10 Tourism. 10.1 Cruise ships and new pier. 11 Culture; 12
Notable residents; 13 Dukes and Duchesses of Gotland; 14 Sports events; 15 Sports
organizations; 16 In popular culture; 17 Astronomy; 18 See.
Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal (guld-) och silverskatter (över
700 har hittats) som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden – fler än i något annat
område i världen. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67
kilogram och är världens största vikingatida.
Kusserow, M. 2016. Från öst till väst: En fallstudie av den vikingatida myntimporten med.
utgångspunkt i de gotländska depåerna från 900-talet. In the mid-10th century the import of
dirhems from Eastern Europe came to an end. From. being a steady flow of Islamic coins
from Viking-Age Russia the focus shifted to western.
Det är förstås inte sant, och sådant fick sig en ordentlig knäck när man hittade världens största

vikingatida silverskatt, Spillingsskatten, på östra Gotland i närheten av . Om du tar del av
litteraturen om vikingatiden så kommer du snart till påstående att vikingarnas handel i österled
bevisas av att man har hittat så många.
silverskatt från vikingatiden, Spillingsskatten. (som finns att beskåda på Fornsalen) innehåller
till exempel huvudsakligen arabiska mynt. Att Visby var knutet till den tyska Hansan är
välbekant, men även ryska. Novgorod hade en handelsgård vid det som i dag är Stora torget.
Gotlands kulturarv och naturvärden är en.
antal bildstenar, vikingatida silverskatter. (däribland Spillingsskatten, världens störs- ta, se bild
ovan) och utställningen Kalla. Spår om hur modern teknik hjälper arke- ologer att lösa
medeltida gåtor. Strandgatan 14, Visby www.lansmuseetgotland.se. Bläse kalkbruksmuseum.
Här visas stenindustrins historia på. Gotland.
Gotland hade många och vidsträckta handelsförbindelser på vikingatiden. Över 700
vikingatida skatter har hittats på ön, däribland världens största vikingatida silverskatt,
Spillingsskatten, som visas på Gotlands Fornsal från juni 2007. Medeltidsveckan är ett
arrangemang som lockar många historieintresserade. Vecka 32.
17 Aug 2011 . Härifrån seglade vikingarna iväg på sina långa handelsresor österut. Hit kom
även utländska handelsresande. De många fynden av silverskatter vid de båda hamnarna
vittnar om en livlig handel. Vid Spillings, norr om Bogeviken, påträffades på sommaren 1999
världens hittills största vikingatida silverskatt,.
Under vikingatiden blev Gotland ett av norra Europas rikaste områden. Gutniska . Om
handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal (guld-) och silverskatter (över 700
har hittats) som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden - fler än i något annat område
i världen. Spillingsskatten, hittad 1999, .
Välkommen till Fröjel på sydvästra Gotland. I Fröjel socken ryms både historia och nutid. På
vikingatiden var Fröjel en handelsplats som en tid var större än Birka, och på . (Spillings,
1999) och vägde drygt 65 kg! . '-materialet har innehållet om vikingatiden för den skull gjorts
något fylligare för att ge fantasin lite 'bränsle'.
Othem socken. Spillings. Tid: sommaren 2004. Länsmuseet på Gotland. Per Widerström.
Arkeologisk undersökning bekostad av Länsstyrelsen på Gotland och inom ramen för
Studieförbundet. Vuxenskolans kurser i arkeologi. □ □ 1999 återfanns på platsen världens
största vikingatida silverskatt uppdelad på två depåer.
30 okt 2006 . En vikingatida silverskatt har hittats på södra Gotland, i närheten av Sundre
kyrka, på mark som ägs av konstnären Lars Jonsson. . Över 700 vikingaskatter har hittats, den
största hittills är Spillingsskatten hittad 1997. Ädelmetallerna . Skatterna kan komma från både
handelsresor och politiska kontakter.
Gotland (Gutland på gutniska) är en svensk ö i Östersjön, cirka 100 km från det svenska
fastlandet. 310 relationer.
Vikingatiden. F. redagen den 16 juli 1999 gjordes ett spektakulärt fynd vid gården Spillings i
Othem socken på norra Gotland. En ovanligt stor silveroch bronsskatt . Det troligaste svaret på
frågorna är att det rör sig om överskott från handel i Östeuropa som har bevarats i hemmet
men aldrig kommit till användning. Förvisso.
11 sep 2011 . Det är en gammal vikingaskatt från 8-900 talet som man hittade 1999 på Spillings
på Gotland. . Det här kom till Sverige via österledsvikingarnas omfattade handel med den
östromerska, östeuropeiska och islamska världen. Likt de flesta andra silvermynten i Sverige
från vikingatiden så är de islamska.
22 aug 2017 . Här har vi omärkligt lämnat de båda bronsåldrarna och tagit oss till järnåldern
och vikingatiden, och här har vi förstås en lång rad intressanta frågor att ställa . Så sent som
1999 fann man två silverskatter i höjd med Slite på Gotland som kallas Spillingsskatten och

som sannolikt gjorde upptäckarna om inte.
Enligt den idag rådande uppfattningen föregicks grundandet av staden inte av en tysk
handelskoloni, som man tidigare trott, utan Åbo planerades och grundades systematiskt på
1280- och 1290-talen . Aktuellt Myntfynd Eskelhem, Övide sn, Gotland I juli 2012 hittades en
vikingatida skatt i Övide, Eskelhem sn på Gotland.
13 feb 2005 . På vintern åker de till fastlandet för att praktisera på krogarna i fjällvärlden, som
har högsäsong när Gotland håller stängt. . Kvinnfolkis handelshus i Visby är en av de största. .
Sommaren 1999 påträffades en silverskatt från vikingatiden i en åker vid Spillings, strax norr
om Bogeviken på norra Gotland.
Spillingsskatten (2008). Omslagsbild för Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel
Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Spillingsskatten. Reservera. Bok (1 st),
Spillingsskatten Bok (1 st) Reservera. Markera:.
[pdf, txt, doc] Download book Spillingsskatten : Gotland i vikingatidens världshandel /
[redaktör: Ann-Marie Pettersson]. online for free.
Det pågår år 2017 projekt om Gotlands grunda havsvikar, muddra månne, för såväl Bogeviken
som Burgsvik, och säkert funderas det också om de inre delarna . I dag är det är ett par km
från Vikhagen till platsen för världens största vikingatida skatt, Spillingsskatten, och det är
omkring 1,5 km till en av vikingatidens absolut.
5 apr 2008 . Många skatter. Omkring 2.300 vikingatida silverskatter har hittats i Sverige, allt
som allt innehållande cirka 225.000 mynt, och smycken och hackat silver. Den största
myntskatten i Sverige är från Spillings på Gotland. 1999 hittades totalt 14.295 mynt från olika
länder. Skatten bestod av 65 kilo silvermynt och.
30 nov 2011 . I förhållande till ytan är Gotland rikast i hela världen när det gäller vikingatida
silverskat- ter. Över 170 000 mynt har hittats i .. i Spillingsskatten i Othem socken 1999, är det
första arkeologiska beviset för att khazarerna, som levde ... när det gäller handel med
plundrade fornfynd. • Länsstyrelserna bör aktivt.
Westholm, Gun 1946- (författare); Gotland och omvärlden / Gun Westholm; 2008; Ingår i:
Spillingsskatten : Gotland i vikingatidens världshandel. - 2008. - 978-91-88036-69-8 (inb.) ; S.
109-153 : ill. Artikel/kapitel. Ingår i. 8. Omslag. Wilson, David M. (David Mackenzie), 1931(författare); Economic aspects of the Vikings in the.
Home » Books and media » Books in Swedish » Spillingsskatten – Gotland i vikingatidens
världshandel. Spillingsskatten – Gotland i vikingatidens världshandel. Spillingsskatten –
Gotland i vikingatidens världshandel. Click to enlarge image · Spillingsskatten – Gotland i
vikingatidens världshandel · Click to enlarge image.
Om den här magnifika skatten kan du läsa mera i boken ”Spillingsskatten : Gotland i
vikingatidens världshandel” (Länsmuseet på Gotland, 2008). Sex olika artiklar, skrivna av
olika experter, belyser skatten och den vikingatida handeln. Fyndet sätts in ett sammanhang.
Hur kom det sig att så mycket silver samlades på ett.
Vikingahamnar i Östersjöområdet. I: Arkeologi i Norden, del 2 (red. Göran Burenhult).
Höganäs. Carlsson, D. 2008. Ägare saknas? Skatten, gården och bygden. I: Spillingsskatten –
Gotland i vikingatidens världshandel. Länsmuseet på Gotland. Carlsson, D. 2009. Owner
missing? e Hoard, the Farm and the Community.
Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel (Innbundet) av forfatter Ann-Marie
Pettersson. Pris kr 289. Se flere bøker fra Ann-Marie Pettersson.
Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världs- Numismatic Journal 50 (1980), 20-49 and The
38 Varför fick Gotland dansk mynträkning vid handel (red. A.-M. Pettersson). Visby 2008, 1140. British Numismatic Journal 51 (1981), 52-90. 1400-talets mitt? Ord med mening (red. J.C.
61 Spillings - the largest Viking Age silver.

Jämför priser på Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel (Inbunden, 2008), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Spillingsskatten.
Gotland i vikingatidens världshandel (Inbunden, 2008).
8 apr 2004 . För fyra år sedan hittades världens största vikingatida silverskatt vid Spillings
gård i närheten av Bogeviken, Gotland. Skatten, som har kommit att kallas för
Spillingsskatten, är central i forskningsuppgiften. Det finns olika anledningar att misstänka att
området har hyst en vikingatida hamnanläggning. Kanske.
hur mynten får en ökad användning. Många kloster präglade mynt och deras myntning
redovisas. Mycket av detta material har hittats i svenska fynd. Ann-Marie Pettersson (red.).
Spillingsskatten. - Gotland i vikingatidens världshandel. Lund. 2008. År 1999 hittades världens
största bevarade vikingatida silverskatt i Spillings,.
17 aug 2004 . Länsmuseet och Länsstyrelsen på Gotland hälsar i år alla välkomna till Spillings i
Othem och Langhammars på Fårö söndagen 22 augusti. . Bogeviken finns ett stort antal
fornlämningar och fynd från vikingatid och tidig medeltid som vittnar om livlig verksamhet
med sjöfart och handel som viktiga inslag.
Bara vid Hoburgen uppskattar vi antalet besökare till flera hundra tusen per år. Trycksaker
utgivna böcker Spillingsskatten Gotland i vikingatidens världshandel Gotländskt Arkiv 2008
(årgång 80) under produktion Ett uppdrag som fortgått under hela året är fotografering och
materialsammanställning för boken Gotländska.
10 nov 2015 . Vid det blodiga slaget 1361 var Visby fortfarande en av Nordens mest
välbesökta handelshamnar. Gräver man i Gotlands mylla kan man ha turen att hitta bevis för
den flitiga handeln och de enorma rikedomar som den medförde för de gotländska bönderna
ända sedan vikingatidens början. Över 700.
58 Anders Andrén Sundber Vem lät bygga kyrkorna på Gotland? 59 — 2002: Under plogen.
En studie från Mallgårds i Levide socken.
I Spillingsskatten ? Gotland i världshandelns centrum berättar sex författare om världens
största bevarade silverskatt från vikingatid. En skatt på sammanlagt 67 kilo som grävdes fram
på norra Gotland 1999. Med utgångspunkt från olika specialområden beskrivs skatten,
fyndplatsen och kontakterna med omvärlden, men.
Jobbskaparna : företagande, utanförskap och mångfald · Svenska och mycket mer/SFI, kapitel
8, C-kurs · Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring · På Bäcka-Markus jaktstråk · Gryningsljus :
musikal om skapelsen noter · Maktens stad · Dvärgen · Spillingsskatten. Gotland i
vikingatidens världshandel · Box - Alfabetisk ordning.
Gotland (9783492259927) i nie tylko. Bazarek.pl - przyjemność z kupowania.
6 jan 2011 . Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal guld- och
silverskatter som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden - fler än i något annat
svenskt landskap. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67 kilo
och är världens största vikingatida silverskatt.
I Spillingsskatten – Gotland i världshandelns centrum berättar sex författare om världens
största bevarade silverskatt från vikingatid. En skatt på sammanlagt 67 kilo som grävdes fram
på norra Gotland 1999. Med utgångspunkt från olika specialområden beskrivs skatten,
fyndplatsen och kontakterna med omvärlden, men.
Gotland hade många och vidsträckta handelsförbindelser på vikingatiden. Över 700
vikingatida skatter har hittats på ön, däribland världens största vikingatida silverskatt,
Spillingsskatten, som visas på Gotlands Fornsal från juni 2007. Medeltidsveckan är ett
arrangemang som lockar många historieintresserade. Vecka 32.
12 apr 2011 . Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal guld- och
silverskatter som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden - fler än i något annat

svenskt landskap. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67 kilo
och är världens största vikingatida silverskatt.
29 dec 2015 . Frankrike överlät 1784 ön till Sverige i utbyte mot handelsrättigheter i Göteborg!
... Fem intressanta föredrag där jag hade störst behållning av Per Widerström "De fantastiska
fynden i Spillings på Gotland" och Svein Gullbekks "Den Norske Gulltransporten: Hvordan
den nasjonale gullbeholdningen ble ført.
»Det här är riktig arkeologi», hör man ofta. Ett uttryck för makt som implicerar gemensamma
föreställningar om hur det arkeologiska fältet ser ut och ska förstås. Själv är jag en del av den
så kal- lade uppdragsarkeologin och undrar allt som of- tast om den praktiken inkluderas i den
riktiga arkeologins värme eller är det så att.
Gun Westholm (2017) : "Visborgs slott", "Visby 1361- Invasionen", "The Spillings Hoard",
"Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel", "Visby 1361", "Gotland vikingaön",
"Hanseatic sit .
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
. 2182 SJUKVÅRDEN 2181 ENSTAKA 2181 SORTIMENT 2179 HANDEL 2175 STÄRKA
2174 KLUBBEN 2173 ERBJUDS 2173 FÖRUTSÄTTNINGARNA 2172 .. 1633 STARTEN
1630 MICROSOFT 1630 GOTLAND 1630 ANPASSAS 1630 HÖJA 1629 GRÄNSER 1629
GENOMFÖR 1629 ALKOHOL 1629 LÖRDAG 1628.
Man ville också gynna de svenska handelsmännen och yrkade på fri marknadsrätt ... De
personer som for i österled under vikingatiden kallades inte vikingar utan .. Island 11 st. Den i
särklass största skatten påträffades 1999 i Spillings, Othems sn på Gotland. Här återfanns 65
kilo silver, varav 14.000 arabiska mynt, som.
Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal (guld-) och silverskatter (över
700 har hittats) som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden – fler än i något annat
område i världen. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt. Den vägde totalt 67
kilogram och är världens största vikingatida.
London 1982, Hodges, R. & Whitehouse, D., Mohammed, Charlemagne and the origins of
Europe. London. 1983, McCormick, M., 2001. För Gotlands roll i detta varuutbyte, se framför
allt Blomkvist, N., 'Spåren av en svunnen världskonjunktur', i: Spillingsskatten. Gotland i
vikingatidens världshandel. Visby 2008, s. 155–183.
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