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B1RKA0RAVEN NR 632 OCH KEJSAR 
THEOPHIL08' MYNT 

AV 

T. J. ARNE 

T
ack vare professor Holger Arbmans grundliga och för vår 
vikingatidsforskning så betydelsefulla arbete Birka I 
(1943) är det nu mycket lättare än tidigare att i detalj stu
dera det rika material, som av Hjalmar Stolpe framgrävdes 

på Birkas gravfält. Man kan överblicka och jämföra. Man får en 
levande föreställning om handelsstaden Birkas betydelse, när man 
iakttar, huru där importen från öster- och västerland möttes med 
alster av inhemsk tillverkning. Nedanstående grav ger ett gott exempel. 

En stor träkammarc. innehållande 2 skelett, av vilka det ur
sprungligen jordade, nr 632, var utrustat ined en rad föremål, hade 
anlagts omkring år 850, kanske något tidigare. Av s v e n s k a före
mål märkas 2 ovala spännbucklor (Birka. Taf. 63: 3), en sax av järn 
samt möjligen också ell träämbare med järnhank. Av f r a n k i s k t 
arbete torde järnkniven med filigransirad silverknopp1 vara och lika
ledes det till ett hängsmycke förvandlade rembeslaget (Arbman. 
Schweden etc. s. 149, felaktigt tillskrivet, grav 542). troligen också 
några små silverhängen. 

En bronsskål är också av västeuropeiskt ursprung, möjligen 
a n g 1 o i r i s k liksom bronsskopan med handtag. Ett litet fyrkantigt 
beslag med diurornament, buret som hängsmycke, anses av Arbman 
utgöra ett s y d e n g e l s k t fabrikat. Att pärlorna av bergkristall, 
karneol, glas och glasfluss äro i m p o r t g o d s är väl otvivelak
tigt, men var do tillverkats är ej avgjort. 

Slutligen förekomma i graven ett silvermynt, präglat för den 
b y z a n t i n s k e kejsaren Theophilos (829—842) samt ett par små 

H. A r b m a n , Schweden und das karolingische Reich, s. 210. 
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hängsmycken av silver, prydda mod njurformiga blad. J a g ha r redan 

1914 framhållit,2 att dessa härs tamma från det sydöstryska 

k h a z a r o m r å d e t . 

Den med gravgods från väster och öster utrustade avlidna var tyd

ligen en kvinna. Hon har förvärvat de främmande föremålen från 

män, som seglat vida omkring. Sällsyntast av hennes smycken är 

kanske Theophilosmyntet, ty det ä r det enda, för denne kejsare präg

lade silvermynt, som är känt från Sverige. Men icke heller från 

Ryssland eller Tyskland känner jag något dylikt. Däremot ä r ett 

Theophilosmynt av koppar (en follis) funnet i Hedeby i Slesvig.3 

Enstaka sådana kopparmynt äro även funna i de grekisk-byzantinska 

kolonistäderna vid Svarta Havet, t. ex. Chersonnesus, liksom i Bul

garien, Grekland och Turkiet . Inom det byzant inska r ikets gränser 

nyttjade man huvudsakligen mynt av guld och koppar, medan silver-

myntningen synes ha varit av jämförelsevis r inga omfattning. Theo-

philos' guldmynt känner jag till ett antal av 36 från Lagbe i Pisidien 

(nära Adalia i Mindre Asien) 4 och 1 från Reno nä ra Bologna i 

Italien. Andra härs tamma från Ragusa i Dalmatien (31), Sungurlu 

i vil. Corum i Mindre Asien (8) och från Por to Tor re s , Sardinien 

(16). Dessa s is tnämnda 55 solidi äro dock präglade ej enbart för 

Theophilos utan för honom och Konstantin V I I I samt Mikael. De i 

Lremitagemuseet förvarade byzant inska silvermynten, präglade för 

Theophilos, synas huvudsakligen vara förvärvade i Konstantinopel 

och Rom, i alla händelser troligen funna på byzantinskt eller mycket 

närl iggande område. 

Theophilos-myntet tillhör en äldre, östlig importström, som även 

medförde muhammedanska mynt, präglade för ommajader och tidiga 

abbasidhärskare . En abbasidisk dirhem, präglad 777—78 i Bas ra för 

kalifen al-Mahdi ligger i samma kammargrav som Theophilosmyntet, 

men det är osäkert om det tillhör samma skelett eller möjligen nr 

516. Det var först i senare hälften av 900-talet. som de byzantinska 

mynten i s tör re antal inkommo, blandade med tyska mynt. 

Theophilosmyntets förekomst bör nu enligt min uppfattning sättas 

i förbindelse med importen av de från sydöst ra Ryssland härstam-

s T. J. A r n e, La Suéde et 1'Orient, s. 118, 120. 
' II. J a n k u h n , Haithabu, 1938, s. 172, fig. 16. 
4 E. T. N e w e l l , The byzantine hoard of Lagbe (Numismatic notes 

and monographs, no. 105), New York 1945. 
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mande rembeslagen av »khazariskt» ursprung.5 Liknande beslag med 
njurformiga blad äro funna i Birkagravarna 163, 184, 552, 573, 606 
samt av besläktad art även i nr 791, 838, 523, 845. 

Jämte beslaget i brandgrav 16 3 hittades liksom i grav 6 3 2 
ett silverbeslag i sydengelsk stil, daterbart till omkring 800 e. Kr. I 
brandgrav 18 4 funnos jämlo det orientaliska beslaget 4 Birkamynt 
med bakåtseende hjort. Här påträffades även ett bronsbeslag med 
trappformigt anordnade inskärningar av samma utseende som hos 
liknande silverbeslag ur en äldre grav från Tuna i Alsike sn,c 

daterbar till omkring 800. Ett beslag med njurformade ornament, 
hittades jämte 10 andra, besläktade, men med avvikande motiv, i kist
grav 5 5 2 tillsammans med tidiga, ovala spännbucklor och ett lik
armat spänne. De med sistnämnda orientaliska beslagsgrupp nära 
överensstämmande beslagen i Birka grav 6 0 6 lågo tillsammans 
med ovala spännbucklor7 av 800-talstyp, ett likarmat »sköldformigt» 
silverspänne samt spetsen av en guldberlock, som Arbman anser till
höra romersk tid men som också visar förvantskap med silverber
lockerna från Aska i Hagebyhöga sn (Östergötland) (800-talet), om 
vilka jag framkastat den förmodan, att typen kanske vegeterat under 
århundraden på det konservativa kaukasiska eller islamiska om
rådet, varifrån den under vikingatiden funnit vägen till vårt land.' 
Samtliga här nämnda 5 Birkagravar kunna hänföras till 800-talets 
förra, hälft eller mitt. Do övriga ha anlagts något senare, ända in på 
900-taletS förra hälft, även om de orientaliska föremålen äro av tidi
gare daliini. 

Det förefaller sannolikt all även pärlorna av glas, karneol och 
bergkristall, som påträffats i samma Birkagravar, härstamma från 
Sydösteuropa eller angränsande asiatiska område (de kaukasiska 
liergstrakterna). 

Under vilka omständigheter skulle nu det sällsynta Theophilos
myntet ha kunnat komma till Birka? Det iir känt. att kejsar Theophi
los något efter år 833 (omkring år 834 eller 835) på begäran av kha
zarernas furste (khakan) sände spatarokandidaten Petronas Kama
teros med medhjälpare för att åt khazarerna uppbygga en fästning till 

•• T. .1. A r n e, La Suéde et 1'Orient, s. 117 ff. 
11 T. .1. A r n e , Das Bootgräbcrlold von Tuna in Alsike, s. 28, 69 och 70. 
7 Jfr T. J. A r n e , Ein bemerkenswerter Fund aus Östergötland (Acta 

Archfoologica III), s. 93 ff. 
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skydd mot de angripande fienderna. Fästningen fick namnet Sarkel 
och låg enligt nyare ryska forskningar omkring 65 km från Tsym-
Ijanskaja Stanitsa på vänstra sidan av floden Don i Rostovdistriktet, 
alltså i c k e på den plats, där Don och Volga flyta varandra när
mast.8 Frampå 900-talet, då Konstantin Porfyrogennetos nedskrev 
sina anteckningar, om peöenegerna och nödvändigheten att upprätt
hålla vänskapen med dem, voro visserligen dessa Sarkels farliga 
grannar, men under förra hälften av 800-talet var det snarare madja-
rema som hotade khazarväldet. Konstantin skriver också, att ung
rarnas (i texten turkarnas) stam en gång bodde i närheten av 
Khazarien i det land, som efter sin förste vojevod bär namnet Lebe-
dia.9 J. B. Bury10 tror för sin del, att varken madjarer eller pecene-
ger voro särskilt farliga fiender vid den tid då Sarkel uppfördes. 
Han gissar, att redan nu såväl den grekiske kejsaren som khazarerna 
hyste fruktan för de vikingar, som från Novgorod-området trängde 
söderut och som plundrat städer på Mindre Asiens nordkust mellan 
Kalcedon och Sinope. Dessa plundringslåg ha knappast avsatt några 
spår i det arkeologiska materialet. Huruvida nian i Sarkel funnit 
några Theophilosmynt är mig obekant, men det är icke uteslutet. Vid 
Tsymljanskaja Stanitsa har påträffats etl mynt för Basil I (867— 
886) och ett för Romanus I och Konstantin VII (931—944). I en 
artikel om grävningarna 1934—1936 vid Tsymljanskaja Stanitsa11 

uppger M. I. Artamonov. att dessa ledde till klarhet i frågan om Sar
kels kronologi. I sitt arbete »Medeltida bebyggelse vid Don» (Lenin
grad 1935) hade Artomonov på grund av typologiska studier av kera
miken hänfört bebyggelsens uppkomst på platsen för Sarkel till tiden 
före 800, vilket emellertid visat sig oriktigt. »Grävningarna bekräf
tade möjligheten att uppdela Sarkels historia i två kulturhistoriska 
perioder, av vilka den första hänför sig till 800- och 900-talen och 
karakteriseras genom föremål, som förbinda Sarkels kultur med kom
plex av Saltovo-Majatskoje-typ å ena sidan och nordkaukasiska å 
den andra. Den andra kiilturkronologiska perioden i Sarkels historia 
hänför sig till 1000- och 1100-talen och kan kallas d e n r y s k a 
efter den nära likheten hos det material, som borgens övre lager upp-

8 T. J. A r n e , Grävningarna i Khazarfästningon Sarkel (Fv. 1942). 
9 T. .1. A r n o i Fv. 1935, s. 186 ff. 
10 J. B. B u r y , A History of the eastern ompire 1912, s. 417. 
11 Archeologicoskie issledovanija v RSFSK. 1934—1936, s. 187. 
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visar, med former från rent ryska områden, tillhörande samma tid.» 
De av Artamonov i sistnämnda skrift avbildade föremålen kunna 
inte heller vara äldre än från slutet av 900-talet. Saltovo-kulturen 
däremot härstammar ungefär från århundradet 750—850. Huvud
massan av de i gravar vid Saltovo anträffade mynten utgöras av 
sasanidiska mynt, tabaristanska ispegiiedmynt och abbasider. Ett 
mynt för Marcus Aurelius har där även upphittats, liksom de övriga 
använt som smycke. 

Förbindelserna mellan byzantinarna och khazarerna voro livliga 
redan under senare delen av 700-talet — kejsar I^eo IV (775—780) 
erhöll (efter sin mor) t. o. ni. binamnet Khazaren. Det förefaller 
alltså sannolikt, att Theophilosmyntet kunnat förvärvas på khaza-
riskt område. 

De i Birkagravarna funna 800-talsbeslagen av sydöstlig härkomst 
äro icke så talrika, att de med nödvändighet behöva antyda mer än 
en enda lyckad färd ned till Volga-Don-området. De äro ju blott 2 i 
grav 632, 13 i grav 606, varav 6 med njurformade blad. 1 dylikt 
heslag i grav 163. 1 i grav 184, 1 något avvikande i grav 573 och 
likaså 1 i grav 552, där jämväl funnos 3 med oxhuvudsomament 
( = 6 sådana i grav 606) samt 6 med en sittande människofigur. 
Dessa 28 beslag räcka knappast till för utsmyckande av en enda 
rem.12 De beslag, som ej från början hade ögla, ha sedermera för
setts med sådan för att duga som hängsmycke. Man kan gott före
ställa sig att beslagen från en eller ett par remmar delats upp av 
köpmannen på flera ägarinnor. Gravarna 632, 552 och 606 och även 
523 ligga ganska tätt intill varandra på nordsidan av »Borgen», och 
helt nära ligger även graven 542, som innehöll det cylindriska per
siska glaskärlet från samma tid.1* Brandgravarna 163 och möjligen 
184 befinna sig i Hemlandens inre, sydöstra del, men gravarna 791. 
838 och 845 ha anlagts i gravfältets kant. intill »Svarta Jorden», 
innan vallen byggdes upp. 

Det är möjligt, att Theophilosmyntet och do »khazariska» beslagen 
anlänt samtidigt till Sverige, men det kan naturligtvis inte bevisas. 

Innehållet i grav 632, i den mån det är av östlig karaktär skulle 
emellertid kunna ha anlänt, till Sverige på en helt annan väg än ge-

,f Jfr t. ex. beslagen i Birkagraven 1074. 
" Birka I, Tafel 194,1. 
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nom Byssland. Del var den av sina arabiska fiender mycket be-
Irängdo kejsar Theophilos, som 839 sände en ambassad till kejsar 
Ludvig i Ingelheim för diverse underhandlingar. Därvid medförde 
ambassaden »några män, som kallade sig och det folk de tillhörde 
Rhos (d. v. s. ryssar) och, som sade sig ha blivit sända av sin ko
nung, kallad Chacanus, till grekernas kejsare av vänskap (för att 
lietyga sin [hans] vänskap); ooh han begärde i ovannämnda brev. 
att de genom kejsar Ludvigs godhet skulle erhålla tillstånd och un
derstöd för att genom hela hans rike (eller i trygghet genom hans 
rike) kunna taga återvägen, då den väg på vilken de kommit till 
Konstantinopel förde genom barbariska och fruktansvärt grymma 
folk, och han icke ville, att de på hemvägen åter skulle utsätta sig 
för så stor fara. Vid noggrann undersökning rörande orsaken till 
deras resa erfor kejsaren, att de tillhörde svearnes folk (eos gentis 
esse Sveonum); men då det föreföll honom, att de snarare voro spe-
jare i hans (Theophilos') och vårt (Ludvigs) rike än sändebud med 
vänskapsförsäkringar, höll han för lämpligast att så länge behålla 
dem hos sig, tills han kunde övertyga sig om, att orsaken till deras 
ankomst verkligen var den av dem uppgivna. Detta av honom fattade 
beslut meddelade han genom sändebuden i ett brev till Kejsar 
Theophilos; han hade av vänskaplig hänsyn för honom, Theophilos, 
mottagit dessa män väl och skulle lämna sitt understöd för deras 
hemresa, om deras utsagor visade sig sanningsenliga och tillfälle 
erbjöde sig för dem att utan fara kunna återvända till sitt fädernes
land; om det förhölle sig annorlunda, skulle han genom våra (Lud
vigs) sändebud åter skicka dem tillbaka (till Theophilos) för att 
han själv skulle bestämma, vad som med dem borde ske». 

Att Ludvig var misstänksam, är lätt begripligt. De med svenskarna 
besläktade danskarna hade åren 834, 836 och 837 plundrat Dorestad. 
men deras konung Hårek uppträdde som om han ogillade dessa 
härjningar och växlade beskickningar med Ludvig. Den av Ans
gar på Ludvigs uppdrag 829—831 utförda missionsresan till Birka 
hade kanske icke heller varit alltför lyckad, trots kung Björns och 
ståthållaren Herigars beprisade välvilja. Ansgars lärdomar hade 
svårt att vinna svearnas hjärtan — han och hans första medhjäl
pare voro väl också skäligen okunniga i danernas och svearnas 
språk och det föll dem inte in att liksom de ungefär samtidiga sla
vernas apostlar översätta evangeliet till värdfolkets språk. Därige-
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nom skulle de åtminstone ha gjort språkforskningen en ovärderlig 
tjänst. 

Hurusomhelst är det väl sannolikt att de svenska sändebuden 
fingo resa hem till sitt land igen — bakslaget för Birkamissionen 
uppges ju först ha inträffat efter vikingarnas överfall på Hamburg 
år 845 eller i varje fall först efter kejsar Ludvigs död 840. Skulle 
däremot folkupploppet mot Gautbert och mordet på Nithard ha in
träffat tidigare hade kejsarens misstankar varit ännu mera moti
verade. 

Man14 har antagit, att de svenska sändebuden, som av Theophilos 
skickades vidare till kejsar Ludvig, förut besökt khazarernas khan 
— Chacanus — och att uppgiften om titeln på deras egen konung 
genom missförstånd influtit i kejsar Theophilos brev. 

En rysk författare (Diakonov) vill visserligen göra gällande, att 
»dessa varjager med orätt tillägnade sig namnet på det folk, hos vil
ket de slagit sig ned, och eftersom de hade de livligaste förbindelser 
med Byzans och därvid ständigt utgåvo sig för ryssar, så grundla
des hos byzantinarna fram till 900-talet don föreställningen, att var
jagerna voro identiska med Rus'». Man har härvid antagit, att ett 
sydligt Rus' med huvudstaden Kiev existerade redan före Askolds och 
Dirs' legendariska erövring av staden och att den slaviske härskaren 
därstädes även bar den turkiska titeln ohakan eller kagan, eftersom 
han åtminstone kallades så av arabiska författare som Ibn-Rusle. 
Redan 839 skulle den rysk-slavisko kaganen i Kiev haft skandinaver-
varjager i sin tjänst. 

Alla dessa Diakonovs påståenden äro ett uppkok på antinormanis-
liska tankegångar, som redan V. Thomsen med kraft tillbakavisat.15 

Diakonov tror också, att de fiender, mot vilka Sarkel uppfördes voro 
pecenegerna. Dessa framträngde dock först efter 860 över Don mot 
Dnjepr.1*5 Om ungrarna säger visserligen Konstantin Porfyrogenne-
tos, att de kämpade för khazarerna i alla deras krig, men denna upp
gift är kanske icke mera exakt än hans måhända genom en felskriv
ning tillkomma påstående, att de innehade det till khazarerna grän-

14 V. T li o m s e n, Det russisko riges grundlwggelse, s. 261 ff. A. P. 
D i a k o n o v i Vjestnik drevnej istorii IV 1939: Izvestija Psevdo-Zacharii 
o drevnich slavjanach, sid. 83 ff. 

15 V. T b o m s e n, Op. cit., s. 262 ff. 
16 A. N. K u r a t , Pe<jenek tariki (Pecenegernas historia). Istanbul 1937. 
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sande området blott i tre år.17 Det är också möjligt, att bulgarerna 

vid denna tid utkämpade strider med u n g r a r n a i kus t t rakterna nor r 

om Svarta Havet1 8 och även hotade khazarerna . Emellertid tycks det 

ha förhållit sig så, att titeln chacan eller kagan av den byzantinska 

diplomatien användes för furstarna bland åtskill iga folk i Östeuropa, 

även nordmännen. I en skrivelse av å r 871 till kejsar Ludvig den 

tyske beklagade sig den byzantinske kejsaren Basileios I över att 

Ludvig och andra Kar l den stores sonsöner tillägnat sig kejsartiteln 

och därmed kränkt de diplomatiska tradit ionerna. Därjämte tycks 

han ha meddelat en förteckning över de titlar, som den byzantinske 

diplomatien brukade för olika länder och folk. 

I sin svarsskrivelse ut ta lar Ludvig följande: »Det förundrar oss 

också, att du försäkra r , att a r abe rnas furs te ka l las Protosymbolus , 

medan det i våra böcker icke finnes något sådant och edra kodices 

kalla honom än Architon, än konung, än med något annat namn. 

Men vi ha över alla böcker ställt den Heliga Skrift, som genom Da

vid vittnar om, att de kallades icke Protosymboli u tan konungar av 

Arabien och Saba. Vi ha inte heller funnit, att avarernas eller khaza

rernas eller nordmännens (Nortmannorum) ledare kallades Chagan 

och icko heller bu lgarernas furste utan bulgarernas konung och 

herre. Allt detla säga vi dig, för att du, nä r du läser i de grekiska 

böckerna, själv må kunna erfara , hu ru annor lunda det förhål ler sig 

med vad du skrivi t om». lu 

P å vilka vägar anlände de svenska sändebuden lill Konstant ino-

pel? Om de farit genom Ryssland, hade detta kunnat ske väsentligen 

på två vägar, Volga- eller Dnjeprvägen. Om don förra, som det före

faller av de i Sverige gjorda fynden, varit den tidigast och mest nytt

jade under 800-talet, så böra de resande lämpligen före eller efter 

ett besök i huvudstaden Itil ha överskridit det smalaste övergångs-

området mellan Volga och Dnjepr och inom kort nått Sarkel . Där

ifrån kunde färden fortsättas genom Azovska sjön och Kortcsundet 

runt om Krimhalvön och nod till Konstantinopel. 

17 J. B. B u r y, History of the eastern roman ompirc, 1912, sid. 491. 
18 J. B. B u r y, History of tho eastern roman empiro, 1912, s. 366. 
18 P. S m i r n o v , Volzkij sljach i starodavni Rusi, s. 135; G. H. P e r t z, 

Monumenta Germaniio historica, V, s. 523; V. T h o m s e n , Det russiske 
riges grundlseggelse ved nordboerne (Samlede afhandlinger I, 1919, s. 258 
ff. och 348). 
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Men en sådan notis som den om rius :-varjagerna.s20 anfall under 

Theophilos' regering (mellan 828 och 840) på staden Amastr is (Sesa-

iiius) i östra Bithynien på Mindre Asiens nordkust , tyder på, att 

nordborna kanske vid vissa tillfällen tagit sig fram på Dnjeprn.2 1 

De svenska sändebuden skulle i så fall ha seglat i omvänd r iktning 

in i Azovska sjön och uppför Don. De kunde då ha haft tillfälle all 

redan under Dnjeprfärden inhämta personliga erfarenheter av de 

»barbar iska och fruktansvärt grymma folk», genom vilkas områden 

do måst resa. Uteslutet är ju inte, att även de norr om khazarerna vid 

Volga boende bur tasserna och bulgarerna i början av 800-lalet kunde 

synas genomresande främlingar vilda och fruktansvärda. Efter allt 

att döma skulle även de svenska sändebud, som 839 besökte kejsar 

Ludvig i Ingelheim, ha kunnat till Birka medföra den märkliga 

kombinationen av »khazar iska» beslag och kejsar Theophilos ' så 

säl lsynta silvermynt. Det senare kunde de även ha medtagit direkt 

från Konstantinopel. 

Det är naturligtvis omöjligt att bevisa, att ett namnlöst arkeolo

giskt fynd bör förknippas med en viss historisk tilldragelse. Vad som 

kan göras är att ge en någotsånär riktig föreställning om tid. ur

sprungsland och möjliga färdvägar. 

Något vanligare än mynten för enbart Theophilos äro mynt präg

lade för Theophilos och Mikael (839—842).- Ett sådant är funnet i 

Lif fride, Lärbro sn, Gotland, jämte ett för Konstantin VII och Ro-

manus I I samt ett för Johannes Zimiskes. vartill kommer en imita

tion av Konstantin V I I I : s mynt med tysk frånsida (kejsar Henrik) 

(Inv. 3171). Silvermynt för Mikael 111 + Theodora + Thecla (842— 

867) ha påträffats i grav 557 på Björkö och vid Moisejevo i guv. 

Kursk i Ryssland, det förra jämte ett mynt för Karl den Skallige 

(840—877). det senare ti l lsammans med arabiska abbasidmynt 

(789—869). 

Innehållet i grav 557 tyder på, att tidsskillnaden mellan denna grav 

och nr 632 icke ä r särdeles stor, oeh ett par av dess beslag antyda 

också sydösteuropeiskt u rsprung . 

20 S. M. S e r e d o n i n, Istoriceskaja geografija, 1916, s. 158. Vita 
Georgios Amastridis (V. Vasiljevskij, Trudy I I I ) . 

81 Jfr även Stefan från Suroz, som omtalar Bravlins angrepp på Krims 
sydkust i början av 800-talet (V. Vasiljevski, Trudy I I I ) . 

22 J. B. B u r y, History of the eastern roman empire, 1912, s. 465 ff. 
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BILAGA. 

Förteckning över fynd av byzantinska silvermynt från c:a 800—1100 

Ryssland. 

Leo IV Khazaren (775—780). 
Kursk, Staro-Osoljskij uj. Zavalisina. 1 mynt. 

Mikael I I I (842—867). 
Kursk, Moisejevo, 1 mynt -f- abbasidiska mynt (789—869). 

Basileios I (867—886) samt Konstantin VIII och Romemu» 1 (913 
—944). 
Don-området, Tsymljanskaja Stanitsa, 2 mynt. 

Romanus 1 (919—944), Nikephoros Phokas (963—969), Johannes 
Zimiskes (969—976). Basileios II och Konstantin VIII (976 
—1025). 
Pskov, Velikie Luki, Vaskovo, 5 mynt, varav 2 för de sistnämnda. 

Konstantin VII + Romanus I I (945—959). 
Charkov, Sumy, Spilevka, 1 mynt. 
Smolensk, Dorogobuz, Saki (Porecie) 1 mynt. 

Nikephoros Phokas (963—969) Isak I Komnenos (1057—1059). 
Kiev (1899) 19 mynt (18 + 1). 
Archangelsk, Blagovesöenskoje, Senkursk. 1 för N. Ph. 

Johannes Zimiskes (969—976). 
Kiev, Kanev, 1 mynt. 
Rjasan, Korostovo 1 + 2 mynt. 
Mohilev, Staryj Dedin, 1 mynt. 
Minsk, Novyj Dvor, 1 mynt. 
Tver ( = Kalinin), Rzew, Gorki, 2 mynt. 
Tver, Feodovo, V. Voloöok, 1 mynt. 
Pskov, Gdov, Parlov, 1 mynl. 
Pskov, Poddubje, Porchov, 1 mynl. 

Johannes Zimiskes (969—976) samt Basileios II och Konstantin Vill 
(976—1025). 
Poltava, Perejaslavl, Denise, 3 brottstycken av mynt för den förre 

och 1 för de senare. 
Pskov, Zukovskaja vol., Molodi, brottstycken av mynt för båda. 
Novgorod, Sobaöie Gorby, flera mynt. 
Leningrad, Borovskaja. Peterhof. 1 mynt för .1. Z. och 10 för B 

och K. 

15—Fornvännen 1946 
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linsileios 11 och Konstantin Vill (976—1025). 
Leningrad, Peterhof, Spanko. 1 + 1 mynt. 

» Staraja Ladoga, 1 mynt. 
» Rigacevo, 1 mynt. 

Tver, Posady (Kagin), 1 mynt. 
Mogilev, 1 mynt. 
Mogilev, Porecie (Orsa), 2 brottstycken av mynt. 
Pskov, Skadino, Ostrov, 2 mynt. 

Konstantin VIII (1025—1028). 
Moskva, Bolsevo, 1 mynt. 

Konstantin IX Monomach (1042—1055). 
Poltava, Berdjansk, Dianovka, 7 mynt. 
Ytterligare finnas enstaka silvermynt från Kiev, Minsk, Polotsk 

samt från Kaukasusområdet. Tillsammans uppgår antalet av mig 
kända byzantinska silvermynt från vikingatiden i Ryssland till bortåt 
90, varvid brottstycken räknats som hela mynt. De flesta ingå 
i myntskatter innehållande västerländska mynt samt ett fåtal »ara
biska». De härstamma också i huvudsak från tiden efter den egent
liga arabiska myntströmmens tid. Silvermynt från äldre byzantinsk 
t id ha även anträffats i Ryssland, t. ex. ett fynd från Krasnoufim.sk 
i guv. Perm, bestående av 10 mynt, präglade för Heraklios och Kon
stantin II (610—641). 

Polen och tidigare slaviskt område i Tyskland (Schlesien, Poznan. 
Westpreussen, Pommern, Brandenburg, Mecklenburg. Holstein). 

Leo V (813—820) och Konstantin VII (913—959). 
Birkow (Stolpe), 2 mynt. 

Romanus I + Konstantin VII + Stephanos. Romanus II. Nikephoros 
Phokas, Johannes Zimiskes. 
Obrzycko (Poznan) minst 4 mynt. 

Konstantin VII + Romanus II (945—959). 
Wendfelde (1837) (Mecklenburg) 1 mynt. 
Oranienburg (1861) (Brandenburg) 1 iiiynl. 
Turew (Kr. Kosten, Poznan) 1 mynt. 

Konstantin VII (913—959). 
U §6 (?) (Chelm = Kulm) 1 mynt. 

Konstantin VII + Romanus 11 (945—959). Nikephoros Phokas (963 

http://Krasnoufim.sk
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—969), Johannes Zimiskes (969—976) samt Basileios 11 + Kon
stantin VIII (976—1025). 
Jarocin (Kr. Pleschen, Poznan) 2 mynt för K. + R. och J. Z. 

Alexanderhof (Brandenburg vid Prenzlau) 1 brutet för K. VII och 
R. II, 1 för N. Ph., 1 brutet för J. Z. 

Stolpe (Hinterpommern), 1 brutet för K. VII och R. II, 1 brutet 
för N. Ph., 1 brutet för J. Z., 1 för B. II + K. VIII. 

Ijeissow (Brandenburg) flera mynt fr. 948—1025. 
Nikephoros Phokas (963—969). 

Trzebun (Plotsk) 1 mynt. 
Waterneversdorf, Plön (Holstein) i fragment. 

Nikephoros Phokas (963—969) samt Basil 11 + Konstantin VIII 
(976—1025). 
Althöfchen (a/Obra, Posnan) 1 mynt för N. Ph., 3 mynt för B. II 

+ K. VIII. 
Johannes Zimiskes (969—976). 

Maszenice (Polen), 1 mynt. 
St. Albrecht (Danzig) 4 mynt. 
Gralewo ( = Grahlow), Landsberg, 1 mynt (brutet). 
Pöllnitz (Köslin) 1 mynt. 
Polzin (Belgard) Pommern, 1 mynt. 

Johannes Zimiskes (969—976) samt Basileios II + Konstantin VIII 
(976—1025). 
Mgowo (Västpreussen), 1 mynt för J. Z. och 2 för B. II + K. VIII. 

Basileios II + Konstantin Vill (976—1025). 
Petrokow, Mikolajevicy (Polen) 1 mynt. 
Priebrow (Brandenburg) 2 mynt. 
Ragow (Niederlausitz) 1 myntfragment. 
Winzig (Kr. Wohlau, Schlesien) 1 mynt. 
Ytterligare några byzantinska silvermynt äro funna vid Inow-

ratslaw i Poznan, Schwaan vid Warnow i Mecklenburg, vid Rybnica 
(Kamin), Zalesche (Kr. Gross Strehlitz). Tillsammans uppgå de till 
knappt ett 50-tal, i regeln ingående i stora myntskatter. 

Lettland, Esttand, Finland. 

F. Balodis anger på en karta över fyndorter i Lettland för kufiska 
och byzantinska mynt 7 av det senare slaget med 13 mynt. På Daug-
males borgberg anträffades förutom engelska och tyska mynt ett 
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byzantinskt mynt för Basileios II + Konstantin VIII. Till ett fynd 
av arabiska mynt från Ikskile hörde även 5 byzantinska mynt, och 
från Skriveri, Liel-Rutulis, förskriver sig ett byzantinskt silver
mynt. Vid Ascheraden ha anträffats byzantinska mynt för kejsare 
951—1025. 

Beträffande Estland förklarar A. M. Tallgren, att de byzantinska 
silvermynten härstamma från tiden omkring 1000 och äro präglade 
för kejsare mellan 963 och 1026, mestadels för Basileios II + Kon
stantin VIII. De estländska fynden härstamma enligt T. från Völla 
(Andru sn) c:a 300 (av vilka 123 präglade 948—1025 lära ha till
varatagits), Kaarma Loona, 2 mynt, Rääbise, Sootaga (Dorpat), 
Moon, Imma — från vardera platsen ett mynt. Völla-fyndet före
faller dock rätt osäkert. 

Enligt andra uppgifter (Bauer) ha 1 mynt för Nikephoras Phokas 
och 2 fragment för Basileios II + Konstantin VIII påträffats vid 
Peuth (Rakvere), 1 för Konstantin VII vid Etz (Jöhwi), 1 för Basi
leios II + Konstantin VIII vid Repshof (Torma sn, Jurjew). 

Från Lemalsneese = Ansekiila-Lomala, Ösel, härröra 7 silver
mynt, från Jervis, Reval, åtminstone 1. Ett fynd från Linnamäggi, 
Kergel, Ösel, innesluter även ett genomborrat byzantinskt silvermynt, 
troligen präglat för Basileios II + Konstantin VIII. Ytterligare till
komma 2 mynt från Sake (Tallin), 1 från ön Karlos (Reval) 1 från 
Clausholm, ösel (1880) och 4 från Vabina (kr. Vörumaa), varav 1 
för Nikepheros Phokas, 1 för Johannes Zimiskes och 2 för Basileios 
II + Konstantin VIII. Ett mynt från Leal (f. 1924) är präglat för 
Konstantin VII och Romanus II. 

Från Finland äro kända åtminstone 6 fynd, nämligen 
Luurila (Hattula sn), 5 mynt, varav 3 för Konstantin VII + Ro

manus II och 2 för Basileios II + Konstantin VIII. 

Nikkilä (Nousis sn), 2 st., varav 1 för Johannes Zimiskes och 1 för 
Konstantin VIII + Basileios II. 

Saaris (Uskela), 2 mynt för Basileios II + Konstantin VIII. 
Virusmäki (St. Marien sn), 1 mynt för Basileios II och Konstan

tin VIII. 
Anttila (Lundo sn), 2 mynt med ögla. 
Äsgårda nr 2, Saltvik (Åland), 1 mynt för Konstantin VII och 

Romanus II. 
De byzantinska mynten ingå i större fynd med huvudsakligen 
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europeiska, men även ett fåtal arabiska mynt. Från Lettland, Estland 
och Finland föreligga, om man undantager det osäkra stora Völla-
fyndet högst ett 60-tal byzantinska silvermynt. 

Danmark och Norge. 

Waalse, Falster och Munkegaard, Bornholm, äro 2 fyndorter, som 
vardera uppvisa ett byzantinskt silvermynt präglat för Konstantin 
VII + Romanus II. De ingå i stora myntfynd, nedlagda i jorden c:a 
1000. Från Enner (Aarhus) föreligga imitationer av byzantinska 
mynt. Enl. Hauberg (1900) finnas från Danmark och de skånska 
landsdelarna 17 fynd med tillsammans 48 byzantinska mynt. 

I det norska Hon-fyndet ingå jämte 15 andra guld- och silvermynt 
även 4 byzantinska guldmynt, 3 tidiga och 1 präglat för Mikael 111 
och Theodora (842—867). Vid Sarpsborg i östfold är ett byzantinskt 
mynt funnet jämte anglosaxiska och kufiska. Ett byzantinskt silver
mynt föreligger i en myntskatt från Tråen i Rollag sn, Buskerud, 
och 3 stycken i ett annat fynd från Årstad, Egersund, Rogaland, 
alltså tillsammans 9 byzantinska silvermynt. Nämnas kan, att från 
Strömsborg i Norge kännes ett fynd av 14 guldsolidi präglade för 
Romanus I + Christophoros (921—931) samt Konstantin VII + 
Romanus II (945—959). Här bör även framhållas att ett byzantinskt 
guldmynt, präglat för Theophilos påträffats vid grävningen i He
deby (Sönderjylland).28 

Sverige. |T| ' 

Från Sverige och i huvudsak från Gotland, kände man 1925 icke 
mindre än 342 hela och 36 brottstycken av byzantinska silvermynt, 
alltså mera än samtliga från Ryssland, Polen, Tyskland, Lettland. 
Estland, Finland, Norge och Danmark,24 om man undantager det ej 
i detalj kända fyndet från Völla i Estland. Sedermera ha tillkommit 
minst 15 mynt, varav 9 från Kviende i Othems sn, Gotland (inv. 
21613), 1 från Ansarve i Fröjels sn, Gotland (inv. 21210) och 5 från 
Saigs i Hellvi sn, Gotland (inv. 20808), vadan slutsumman uppgår 
till 357 + 36 mynt. 

" H. J a n k u h n, Haithabu, 1938, s. 172, fig. 16. Jfr Die Ausgrabungen 
in Haithabu 1937—39. 

54 T. J. A r n e, Einige Aufzeichnungen iiber in Schweden gefundene 
byzantinischo Silbermunzen (3 mynt senare tillkomna; Studien zur vor
gesch. Arcbäologie, Alfred Götze dargebracht, 1925, Leipzig). 
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Byzantinska guldmynt från c a 800—1100, funna i Ryssland. 

De största fynden av byzantinska guldmynt från Sovjetunionens 
område ha gjorts i Kaukasien. Från Bakutrakten i Azerbeidjan här
rör ett fynd av omkring 500 guldmynt, präglade för Mikael VII 
(1071—1078) och Nikephoros III (1078—1081). Ett fynd från Kuban 
räknar 49 gyldmynt, slagna för Nikephoros Phokas (963—969), Jo
hannes Zimiskes (969—976) och Basileios II + Konstantin VIII 
(976—1025). Från Dwiri i Georgien härstammar ett fynd på 49 so
lidi, av vilka 48 äro präglade för Konstantin X Dukas (1059—1067) 
och 1 för Romanus IV + Evdokia (1067—1071). Ett mindre fynd av 
6 solidi för Romanus IV har gjorts vid Zagalu, Novobajazet, Erevan. 

Från det europeiska Ryssland äro för övrigt följande fynd av by
zantinska guldmynt bekanta. 

Kursk, Ligovsk, 1 mynt för Romanus + Konstantin + Christo-
phoros (c:a 931). 

Kiev (år 1876), 1 mynt för Basileios II + Konstantin VIII. 
Kiev (år 1889), 2 mynt för Alexius I Comnenus (1081—1118) och 

Johannes II Comnenus (1118—1143). 
Poltava, Lubno, 2 mynt för Basileios II + Konstantin VIII samt 

Konstantin IX (1042—1055). 
Poltava, Lubno, Selenskij, 1 mynt för Basileios II + Konstan

tin VIII. 
Podolien, Balta, Ploska, 1 byz. guldmynt. 
Volhynien, Gladkovici, guldmynt för Romanus I (919—944), Kon

stantin VIII och Romanus II. 
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SUMMARY 

T. J. ARNE: Grave nr 632 at Birka and the coin of Emperor 
Theophilos. 

In addition to objects of Swedish, Frankish, Southern English and Anglo-
Irish work, grave no. 632 at Birka also contains a silver coin minted for 
the Byzantine Emperor Theophilos (829—842), and somo silver hanging 
ornaments doriving from the Khazar district in South-Eastern Russia. 

During tho time of the Emperor Theophilos there were good connections 
between the Khazars and the Byzantines. The latter built for the Khazars 
lhe stronghold at Sarkel on the Lower Don near Tsymljanskaja Stanitsa. 
Theopliilos's silver coins may therefore have made their way at that time 
lo South-Eastern Russia, and thence have been brought to Sweden together 
with the Khazarian silver mounts by Nordic merchants. 

There is also a possibility that the Khazarian mounts and the silver 
coin came by a western route, e. g. were brought by the Swedish envoys 
who in 839 accompanied a Byzantine embassy to the Emperor Ludvig at 
Ingelheira (The Bertinian annals). Possibly these envoys had visited the 
Khazars earlier. 

None of Emperor Theophilos's silver coins are known earlier in Sweden, 
or from Norway, Denmark, Finland, the Baltic countries, Russia, Poland 
or Germany. 

In an appendix tho author collocates the Byzantine silver coins from 
the period c. 800—c. 1100, which are known to him from tho above coun
tries. The majority of them were introduced during the second half of the 
lOth century and the beginning of the l l th century. From Sweden alone 
there are nearly 400 Byzantine silver coins, while from other countries the 
author knows of hardly more than 250. 

Anm. Enl. R. Skovmand (Aarb. 1942 s. 209 ff.) »indgaar i skattefundene 
Ira dot gamle danske omraade ca. et halvt hundrede byzantinske monter, 
hvortil kommer nogle enkeltfund. Disse monter er prieget i aarene 913— 
1067». Fyndorter i nv. Danmark äro: 
1) Jyndevad, Burkal s. Slogs h., 1 mynt för Konstantin VII + Romanus II. 
2) Ydholm, Bregninge s. Sunds b., 1 mynt för Basileios II + Konstan

tin VIII. 
3) Vaalse, Falster, 1 mynt för Konstantin VII + Romanus II. 
4) Kulhusgaarden, Draaby s. Horns b., 1 mynt för Nikephoros Phokas. 
5) Skjeppingegaard, Rö sn, Bornholm, 1 mynt för Konstantin VII + Ro

manus II. 
6) Holsegaard, österlarskor s. Bornholm, 1 mynt för Basileios II + Kon

stantin VIII. 
7) Munkegaard, Ibskcr s. Bornholm, 2 mynt för Konstantin VII + Ro

manus II. 
8) Kongens Udmark, V. Marie s. Bornholm. !) mynt, yngst för Nike

phoros Phokas. 
9) List på Siid, Sydslesvig, 1 mynt för Basileios II + Konstantin VIII. 

10) Enner, Tandrup s. Nim. h., 6 mynt, varav yngst för Basileios II + 
Konstantin VIII. 

11) Kelstrup, Stillinge s. Slagelse h., 7 mynt, varav yngst för Basileios II 
+ Konstantin VIII. 

En l H. Arbman i Medd. från Lunds universitets hist. mus. 1946 förelig
ger i skattfyndet från Baldringo i B sn, Skåne, 2 fragm. mynt för Kon
stantin VII + Romanus II. 


