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OM KELTISKJA MYNT OCH 
ANTIK HISTORIA 

Av Carl-Axel Moberg 

I. 

»l i l les ne peuvent instruire sur 1'histoire.» Detta är ett hårt 
omdöme om de mynt, vars betydelse för kännedomen om antik 
historia skall behandlas här — att de inte skulle ha några upp
lysningar att lämna om sin tids historia. Det är fällt av en av 
grundläggama av det moderna antikstudiet, Philippe de Caylus.1 

Sedan 1764, då de Caylus skrev dessa ord, har det hänt åt
skilligt beträffande källorna till den antika historien. Det arkeo
logiska materialet, monumenten och fornsakerna, står nu på 
ett helt annat sätt än då jämsides med de skriftliga källorna. 
Och denna utveckling har givit särskild betydelse åt mynten, 
vilka ju på en gång hör hemma i båda dessa källgrupper. Detta 
gäller de grekiska och romerska mynten, vilka tydligen även 
de Caylus ansåg kunna »upplysa om historien». Men det gäller 
också mängden av mynt från den gamla världens periferi. Bar
barmynten har sedan något mer än ett sekel visat sig ha stämma 
och kunna bära vittnesbörd om den antika historien. 

»Keltiska» mynt 

Detta gäller inte minst, utan snarare allra mest de mynt, som 
de Caylus uttalade sig så pessimistiskt om. Han kallade dem 
»galliska»; när vi talar om »keltiska» mynt, menar vi inte bara 
de mynt, som antas höra hemma i det gamla Gallien, utan också 
andra mynt från Väst- och Mellaneuropa, som på ett eller annat 

1 Denna uppsats återger innehållet i ett föredrag den 28 mars 1950 in
för Svenska numismatiska föreningen och Stockholms humanistiska för
bund. — I de här tillfogade noterna hänvisas till ett begränsat urval ur 
den grundläggande litteratur, som framställningen bygger på. Bildernas 
flertal återger några av de mynt ur Kungl. Myntkabinettet, som ut
ställdes i anslutning till föredraget. 

1—100131 1 

K. vrrrnmsrs HETORIE 
OCH AM1K VTTErSAKADEMlEN» 



C A R L - A X E L .17 O B E R G 

sätt har samband med de galliska. »Keltiska mynt» är därför 
beteckningen på en mycket talrik grupp av mynt av de mest 
skilda slag, små och stora, med inskrift och utan, av guld, silver, 
koppar och tenn samt de mest olikartade legeringar, elektron, 
brons och mässing m. fl. Det finns inget enhetligt yttre drag, 
som håller samman detta myller av mynt. 

I de olika större översiktsverken över dessa mynt avbildas 
tillhopa ungefär 1 500 viktigare typer. Detta är mycket mindre 
än hela antalet existerande sådana. Särskilt från Frankrike 
finns många, som nämns utan att avbildas, och många av de 
avbildade är dessutom bara huvudtyper, som representerar 
tjogtals eller flera olika utformningar, t. ex. med olika inskrifter, 
men också med mera omfattande skillnader — för att inte nämna, 
att de olika utformningarna var för sig kan ha utgivits i ett 
flertal olika varieteter med smärre olikheter sinsemellan. I en 
del fall skulle man säkerligen kunna konstatera hundratals olika 
upplagor av samma huvudtyp. 

Vad är det då som motiverar sammanförandet av alla dessa 
olika mynt? Är begreppet »keltiska mynt» bara en samman
fattande etikett, som en gång kommit i bruk inom numismatiken 
och sedan, som det så ofta händer, segt hållit sig kvar i använd
ning, fast dess ursprungliga motivering försvagats eller bort
fallit? 

Man kan inte påstå att det rätta svaret på en sådan fråga är 
hundraprocentigt nekande. I viss utsträckning är beteckningen 
»keltiska mynt» otvivelaktigt konventionell. Men huvudorsaken 
till att en mängd ofta alldeles olikartade mynt kallas »keltiska» 
har varit och är en övertygelse, att de tillverkats och använts av 
»kelter». Vad har man då menat med »kelter»? Det har inte så 
mycket kunnat vara fråga om människor, om vilka man med 
någon grad av sannolikhet vet, att de använt sig av ett språk av 
den grupp, som nutida språkvetenskap kallar keltiska språk. 
Den verkliga kunskapen om Mellan- och Västeuropas språk
geografi under de s. k. »keltiska» myntens tid är ju. mycket 
ofullständig och kan inte ensam motivera en dylik nomenklatur. 
Ur sådana synpunkter skulle man nämligen kunna klassificera 
som keltiska enbart mynt, som har inskrift, och av dessa när
mare bestämt endast sådana, vilkas inskrift kan visas vara 
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Fig. I. Guldslulerer för Filip I I uv Makedonicn (överst) och imitationer 
uv dylika. 1 millen: guldhultigt silvermynt, enligt äldre uppgift funnet i 
Sigtuna. Nederst: »armorikansknn silvermynt av guldballigl silver resp. silver. 
(Ilur ej annat angives, tillhörn de här och i det följande avbildade mynten 
Kungl. Myntkabinettet. Skalan är genomgående 2f l ) . — Slatéres d'or de 
Philippe I I de Macédoine (en haul) el des imitations. Au milieu: monnaie 
d'or blanc, qui selon un renseignemenl anden aurait été trouvée å Sigtuna 
en Suéde. En bas: monnaies »armoricaines» d'or blanc ou d'argenl. (Les 
monnaies reproduites appartiennent au Kungliga Myntkabinettet å Stock
holm, sauf une exceplion mentionnée ci dessous. L'échelle de toutes les illu

strations est de 2j1). 
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keltisk av språkliga skäl. Och det blir inte särskilt många. — 
Utan vad det här är fråga om är områden för vilkas invånare 
klassiska författare använt beteckningen »kelter» eller någon 
därmed besläktad, såsom »galater», »galler» etc. Men också i 
denna definition måste vi göra stora inskränkningar. Å ena sidan 
finns det nämligen åtminstone ett folk med sådant namn, vars 
mynt inte räknas till de »keltiska». Det är de mindreasiatiska 
galaterna. Å andra sidan räknas till de »keltiska» även sådana 
mynt, som använts av folk, som de antika auktorerna inte kallat 
»keltiska» eller något motsvarande. Detta gäller till exempel 
de britanniska mynten, som med all rätt förts till de »keltiska» 
och har ett ytterst nära samband med kontinentens keltiska 
mynt — fastän ingen antik författare någonsin lär ha kallat 
britannema, i det nuvarande England, för vare sig kelter, 
galater eller galler. Och vidare åstadkommes en viss oklarhet 
genom att man till »keltiska» mynt ofta räknar mynt från vilket 
område som helst av det transalpinska Gallien, oavsett om dessa 
områdens invånare med större eller mindre rätt brukar beteck
nas som greker, iberer eller ligurer. Och likartade förhållanden 
råder i östra Mellaneuropa beträffande »keltiska» mynt från 
»illyriskt» eller »dakiskt» etc. område. 

Hur väsentliga dessa inskränkningar än är, tycks det likväl 
vara ett faktum, att en betydande del av de »keltiska» mynten 
verkligen gör rätt för sitt namn, till och med i dubbel måtto. 
Detta är för det första av språkliga skäl. En del av mynten är 
nämligen försedda med inskriptioner, som huvudsakligen inne
håller egennamn, och beträffande en del av dessa namn — 
på mynt från England, Frankrike, Schweiz, områden kring 
östalperna och Slovakiet — kan det med ganska stor tydlighet 
visas, att de ur filologiska synpunkter gör skäl för benämningen 
keltiska — därigenom att de på ett övertygande sätt kan för
klaras genom jämförelse med historiska och nutida keltiska 
språk. Dessa namn på mynten är i själva verket trots sitt ringa 
antal en mycket betydande del av de till sitt sammanlagda om
fång mycket blygsamma resterna av antikens keltiska språk. 
— En stor del av dessa mynt, som ur filologisk synpunkt är kel
tiska, är det för det andra också så till vida, som de samtidigt 
härrör från områden, som av klassiska författare betecknats 
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Fig. 2. Åtsidan av moriskt» silvermynt (t. v.) och nordgalliskt silverhaltigt 
guldmynt (t. h . ) . Jfr fig. 1 och 3. —• Avers d'une monnaie d'argent »norique» 
(ä gauche) el a"une monnaie d'or blanc du nord de la Gaule (ä droile). Cf. 

fig. 1 et 3. 

som keltiska etc. Det gäller här mynt från främst de mellersta 
och östra delarna av Frankrike, områden i norra Schweiz samt 
vidare av allt att döma också en särskild grupp av mynt från 
mellersta Donaus område (BIATEC-gruppens mynt, se nedan). 
Dessa är alltså de mest påtagligt keltiska av de »keltiska» 
mynten. 

»Väst- och mellaneuropeiska barbarmynt från den romerska 
republikens och det tidiga kejsardömets tid» skulle emellertid 
vara en sakligt mera oantastlig definition på de myntgrupper, 
som det är fråga om här. 

Barbarmynten kan ha betydelse för studiet av antik historia 
på olika sätt. Dels lämnar de upplysningar om förhållandena i 
de barbarområden, som grekerna och romarna stod i förbindelse 
med. Dels belyser de arten och omfattningen av dessa förbin
delser. I och med detta lämnar de slutligen vissa upplysningar 
också om den grekiska och romerska partens förhållanden. 

Låt oss knyta an igen till de Caylus' uttalande om de »gal
liska medaljerna». Hans negativa bedömning av deras värde 
för historiestudiet var inte bara ett löst framkastat påstående. 
Det följdes av två olika argument: »Det är omöjligt att gissa 
något om tiden och platsen för deras tillverkning.» Ännu i dag 
ligger de väsentliga och stora svårigheterna för ett rätt utnytt
jande av de keltiska mynten som historiskt källmaterial, att 
man vet så litet om var och när de tillkommit. Likväl kan den 
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bild, som de Caylus gav, numera modifieras avsevärt även på 
dessa punkter. 

Tidsställningen 
Men när tillverkningen skedde är fortfarande i allt för stor 

utsträckning en obesvarad eller mycket ofullständigt besvarad 
fråga. De keltiska myntens kronologi är även i dag ett ytterst 
komplicerat och oöverskådligt problemkomplex, och häri ligger 
utan tvekan det allra svåraste hindret för ett fullt utnyttjande 
av dessa mynt. Detta betyder inte, att det möter några större 
svårigheter att i äldre eller nyare litteratur finna ganska många 
och stundom mycket precisa dateringar av olika mynttyper. 
Sådana upplysningar är tvärtom ganska talrika. Utan svårig
heten är den, att dessa dateringar i största utsträckning är grun
dade på okritiska kombinationer — i den mån de egentligen 
är grundade på någonting alls. När den keltiska numismatikens 
grand old man, Adrien Blanchet, år 1905 publicerade sin utom
ordentliga Traité des monnaies gauloises, måste han därför i 
stort sett ta avstånd från sina föregångares kronologiska arbe
ten; själv framlade han på vissa punkter egna mera kritiska 
förslag till dateringar, för övrigt i regel dateringar med mycket 
vida gränser.2 Detta kronologiska system har han sedan efter 
hand byggt ut, huvudsakligen beträffande det franska områdets 
mynt.3 Av andra kronologiska undersökningar märks särskilt 
de av Brooke utförda, till vilka jag återkommer. 

Om det här lämnas en kort översikt över några daterings
möjligheter och deras bakgrund, så sker detta avsiktligt endast 

- Adrien Blanchet, Traité des monnaies gauloises, Paris 1905. Ett nytt, 
mycket kortfattat översiktsarbete har publicerats sedan det här åter
givna föredraget hölls. Det är Karl Pink, Einfiihrung in die keltische 
Miinzkunde mit besonderer Beriicksichtigung österreichs, Archaeologia 
Austriaca 6, Wien 1950. 

-1 Adrien Blanchet, Monnaies frappées en Gaule depuis les origines 
jusqu'å Hugues Capet (I: Blanchet och Dieudonné, Manuel de numis
matique frangaise, I, Paris 1912). Utom 1 dessa större verk har Blanchets 
resultat framlagts i ett stort antal smärre skrifter, bland vilka särskilt 
märks den Chronique de numismatique celtique, som han publicerat i 
Revue celtique 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1922 och 1931 samt i 
Études celtiques 1936, 
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beträffande ett fåtal, viktiga mynttyper. Flertalet av de grund
läggande uppgifter, som lämnas, återfinns särskilt i Blanchets 
skrifter. På sin höjd har de olika leden i argumenteringen givits 
någon annan betoning i förhållande till varandra än hos den 
franske forskaren, vilket kunnat påverka slutsatserna. Här lik
som generellt ifråga om barbarmynten gäller det, att vad som 
kan dateras i regel icke är enstaka präglingar, som kunnat 
dateras exakt, utan endast huvudgrupper, hela släkten av mynt, 
vars ungefärliga tidsställning kunnat fastställas. 

Grundläggande för tidsordningen av hela det ifrågakom-
mande materialet av »infödingsmynt» är en terminus an te 
quem: dessa mynt är överallt — bortsett från enstaka strömynt 
— äldre än den tidpunkt, då romarnas mynt blir allenarådande. 
Denna händelse inträffar ju i olika områden vid olika tidpunk
ter, som i stort är beroende av, men icke identiska med de skilda 
lidpunkterna för början av den romerska ockupationen av ifrå
gavarande eller angränsande områden. Det bör nämligen fram
hävas, att datum för begynnande romerskt »myntmonopol» icke 
sammanfaller med datum för romersk ockupation, utan i många 
fall är påtagligt senare. Till tiden efter ockupationens början 
men före det romerska myntmonopolet måste man således föra 
ett i vissa områden, särskilt i Frankrike, ej ringa antal mynt
skatter med talrika barbarmynt jämsides med romerska, vilka 
senare ibland är ganska fåtaliga. Ett par sena exempel, som 
dock icke hör till de allra senaste, ges av myntskattema från 
Hussigny (Meurthe-et-Moselle) med 155 silver- och bronsmynt 
samt La Meilleraie (Vendée) med mer än 350 bronsmynt.4 I båda 
dessa fynd utgjorde de romerska mynten en liten minoritet. 
Likväl var slutmynten så sena som från augusteisk tid. Sådana 
fynd visar beträffande en rad mynttyper, att de cirkulerat un
der en avsevärd del av den romerska tidens början. Om en
bart gamla mynt cirkulerat eller om även prägling av nya mynt 
förekommit under sen tid, kan i regel icke avgöras. Det saknas 
dock icke skäl för att prägling förekommit. Som ett exempel 
kan i förbigående nämnas, att vid utgrävningar på Mont Gergoy 
Gergovia under 1940-talet har undersökarna frapperats av att 

A Fynden från Hussigny och La Meilleraie behandlas av Blonciief i 
Revue celtique 1931, resp. 1922. 
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de talrika galliska mynten i kulturlager från romersk tid ofta 
gör intryck av att vara stämpelfärska, en iakttagelse, som man 
velat använda som bevis för prägling under så sen tid/' 

Sådana biandfynd som de ovan nämnda — liksom för övrigt 
även fynd av barbarmynt i tidiga romerska läger vid gränsen mot 
Germanien — är alltså exempel på att infödingsmynten i varje 
fall använts länge efter den romerska erövringen. Andra, till sam
mansättningen besläktade myntskatter med blandning av barba
riska och romerska mynt kan däremot tänkas vara resultatet av 
de romerska myntens inträngande i barbarområden före ockupa
tionen. Från Frankrike finns några få fynd, som jämte barbar-
mynten innehåller enbart sådana romerska mynt, som är äldre än 
ockupationen, men det rör sig då om så sporadiska romerska in
slag, att man icke torde kunna bygga mycket på dem. Dessa fynd 
kan vara mycket senare än de romerska mynten. Sådana besked 
lämnar fynd från östra Mellaneuropa. I två av dessa, från Laute-
rach i Vorarlberg samt Lunca vid gränsen mellan Jugoslavien 
och Rumänien (med slutmynt ca 90, resp. 76 f. Kr.), var barbar
mynten i minoritet. Däremot dominerade de ett annat fynd 
(från Gerlitzen-Alpe i Kärnten med slutmynt 43 f. Kr.).fi 

Myntskatter av de olika slag, som nu nämnts, är emellertid 
inte ensamma om att bidra till tidsbestämningen av den bar
bariska myntcirkulationen före de romerska myntens över
handtagande. En rad mynt och myntfynd i Frankrike kan näm
ligen tidfästas till mitten av det första århundradet f. Kr. genom 
att de på olika sätt kan sammanställas med uppgifterna om 
Caesars galliska krig. Dels innehåller inskrifter på vissa mynt 
personnamn, som även förekommer i Caesars Bellum gallicum. 
Åtminstone i några av dessa fall kan man antaga, att samma 
personer åsyftas på mynten och i boken. Vidare har ett stort 
antal olika mynt påträffats jämte de fynd av vapen, skelett etc. 

5 Se J.-J. Hatt i Gallia V, 1947. 
8 Lauterach: O. Menghin, Die vorgeschichtlichen Funde Vorarlbergs, 

österreichische Kunsttopographie, XXVII, Baden bei Wien 1937, s. 17 1, 
64, 67 och 73. 

Lunca: K. Pink, Die Miinzprägungen der Ostkelten und ihrer Nach-
barn, Budapest 1939; nr 173. 

Gerlitzen-Alpe: R. Paulsen, Die Miinzprägungen dor Boicr, Leipzig 
och Wien 1933, s. 123 ff. 

8 
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Fig. 3. 2'vå brilunniska silvermynt, vilka ytterst återgå på 
Filip-slulcrer, men visa myckel långt gången upplösning och 
omformning uv förebildens motiv. Jfr fig. 1 och 2. — Deux 
monnaies d'argent de Grande-Bretagnc, qui présenlent un 
développement extreme, du slatére dr Philippe, dont les Irails 
ont été presque enliérement dissous ct Iransformés. Cf. fig. 

1 et 2. 

vid Alise-Ste-Reine, som på tillfredsställande grunder antas 
härröra från striderna vid Alesia år 52 f. Kr. Slutligen erbjuds 
kanske en kronologisk hållpunkt av den omständigheten, att vissa 
mynttyper är gemensamma för trakterna närmast söder och 
närmast norr om Kanalen; de skulle då kunna tänkas vara äldre 
än det skede, när Gallien, men ännu icke Britannien bragts un
der romerskt välde. 

Men de olika, nu nämnda kronologiska indicierna avser, som 
redan framhållits, huvudsakligen tiden omkring mitten av det 
första århundradet f. Kr., och av de ovan nämnda myntskat
terna torde ingen enda kunna visas vara tidigare än ca år 90 
— och för övrigt lär på sin höjd enstaka bland dem vara så 
tidiga. 

Även om mycket avsevärda, kanske övervägande delar av 
de barbariska myntningarna faller så sent som efter denna tid 
och närmast före den romerska mynthegemoniens början, kan 



C A R L - A X E L M O B E R G 

det likväl icke vara någon tvekan om att vissa serier av mynt 
är äldre än så. Hur mycket äldre de är, det är emellertid i många 
avseenden en öppen fråga. 

Möjligen ligger en antydan av intresse däri, att de serier av 
barbarmynt, som är kända från Norditalien och Sydfrankrike, 
icke har någon närmare anknytning till de viktigare grupperna 
av motsvarande mynt från huvuddelen av Frankrike (de Bar-
thélemy). Detta skulle kunna förklaras därmed, att dessa grup
per är senare än de tidpunkter, när de förstnämnda områdena 
lades under romerskt välde, ca 200 och ca 125 f. Kr. Givetvis är 
emellertid flera förklaringar till dessa förhållanden tänkbara; 
den här antydda kan icke visas vara den riktiga. 

Den enda verkliga hållpunkten för de tidiga myntgruppernas 
datering är deras beroende av daterbara förebilder. De måste 
vara samtidiga med eller senare än de grekiska eller romerska 
mynt, som de efterbildar. 

Flertalet av de här behandlade barbariska myntgrupperna är 
nämligen så till vida klassiska, som de ytterst återgår på gre
kiska eller romerska mynt, närmare bestämt av följande huvud
grupper, i stort sett: 

grekiska mynt från medelhavsstäder (främst Massalia och 
Rhoda), 

grekiska mynt från Makedonien (främst Filip II.'s staterer och 
tetradrakmer), samt 

romerska mynt, övervägande denarer. 
De barbariska mynt, som helt eller delvis kan härledas från 

ett eller flera klassiska, kan givetvis icke vara tidigare än den 
äldsta av förebilderna. Förebildernas första framträdande är 
därför viktigt för dateringen av barbarmynten. Men nästan lika 
betydelsefulla är uppgifterna om ifrågavarande grekiska eller 
romerska mynts livslängd, deras präglings- och användnings
tider. Ty det måste anses vara sannolikt, att de äldsta barbariska 
efterbildningarna av ett mynt tillkommit, medan detta ännu var 
kurant i området ifråga, ej så sent, att det endast förekom till
fälligtvis i myntstocken. 

De snävaste dateringar, som kan vinnas på denna väg jäm
sides med andra, gäller vissa av de talrika mellanfranska silver
mynttyper, som ansluter sig till romerska denarer. Sålunda 

10 
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förekommer det exempelvis, att denarer från 60-talet f. v. t. 
efterbildats i form av galliska mynt, som bär namnen på av 
Caesar nämnda galliska personligheter samt dessutom förekom
mer både i Alesia-fynden från 52 f. v. t. och i biandskatter med 
romerska slutmynt från 30-talet f. v. t. 

Flertalet av de många andra efterbildningarna av romerska 
mynt kan emellertid inte dateras så relativt tydligt som de sist
nämnda. Vad förebilden beträffar står de icke på samma sätt i 
tydlig relation till enstaka bestämda sådana. Den galliska silver-
myntningen liksom den åtminstone delvis samtida i Ungern hör 
i stort sett hemma i den romerska världen, men detta yttrar 
sig i Frankrike ofta inte i direkt kopiering av bestämda mynt, 
utan i ett friare övertagande från skilda håll av romerska 
motiv, skrifttecken o. s. v. Men om man därför ofta inte kan finna 
någon egentlig förebild, får man heller inte mycket hjälp med 
dateringen av dessa barbariska efter- och vidarebildningar. 

I regel är dateringsmöjligheterna mycket mindre bestämda 
än i de senare nämnda exemplen. Ett exempel på ungefärlig 
datering erbjuder de för Norditalien karakteristiska barbariska 
imitationerna av Massalias tunga drakmer med Artemis-huvud 
och lejon; dessa imitationer kan tidigast härröra från de äldsta 
originalens präglingstid, under 300-talet. 

Ett annat exempel, där förebildernas bidrag till daterings
frågans lösning är mycket obestämt, erbjudes av den synner
ligen omfattande utmyntningen i Västeuropa av bronsmynt, sär
skilt gjutna sådana, med ett mänskligt huvud på åtsidan och ett 
fyrfotadjur på frånsidan (fig. 7 överst). De är avläggare till 
grekiska bronsmynt med en stångande tjur på frånsidan och 
sannolikt närmare bestämt till dessas massaliotiska utformning. 
Denna anses ha tillkommit på 300-talet. Men de ytterligt talrika 
västeuropeiska bronsmyntens flertal härrör från boplatsfynd, 
som man av arkeologiska skäl ogärna daterar nämnvärt tidigare 
utan snarare avsevärt senare än år 50. I övrigt saknas använd
bara kronologiska hållpunkter nästan helt. Av en viss betydelse 
är dock, att två varianter av dessa mynt påträffats i ett grav
fält vid Omavasso nära Lago Maggiore. Fyndförhållandena var 
nämligen sådana, att dessa mynt kan antas ha blivit nedlagda 
senast på 70-talet f. Kr. 
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Fig. I. Silverletradrakmer för Fi l ip I I ao Makedonien (överst) och imitationer 
av dylika (nederst). — Tétradrachmes d'argenl de Philippe I I de Macédoine (en 

haut) el des imitations (en bas). 

De mest slående och bekanta exemplen på vilka problem, som 
förhållandet mellan barbarmynten och deras förebilder erbju
der, är emellertid den makedonske Filip II :s mynt. De torde 
icke ha präglats tidigare än år 359. När vidarebildningar av 
dem uppträder i absolut daterbara fynd, visar sig dessa härröra 
från sista århundradet f. Kr. Det rör sig då om silverletradrakmer 
i östra Mellaneuropa (fig. 4) samt staterer av silverblandat guld 
i Schweiz, västra och norra Frankrike samt Belgien och Eng
land (fig. 1—3). Men dessa vidarebildningar är uppenbarligen 
mycket avancerade i förhållande till originalen. Närmare dessa 
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Fig, 5. Exempel på gallisku mynl. Överst: uv typen 
med inskriften KAA etc. Mellersta raden: med inskriften 
TOGIRIX. Undre raden: med inskriften ATEVLA 
VLATOS. — Exemples de monnaies iVargent gauloises. 
En haut: du type ä V inscription KAA etc. Au milieu: 
å 1'inscription TOGIRIX. En bas: å V inscription 

ATEVLA VLATOS. 

senare står vissa staterer och tetradrakmer från andra kon
tinentala fynd. När har nu dessa förenande mellanled tillkom
mit? Har de äldsta av dem präglats under en tid, som inte är 
mycket senare än Filip II:s regeringstid? Detta var länge den 
allenarådande uppfattningen. Men den har fått medtävlare. 
Enligt Brooke har Filip-statererna börjat efterbildas först efter 
125 f. Kr.; de skulle närmast före och vid denna tidpunkt ha 
använts som eget guldmynt av romarna, vilka fått dem vid er
övringen av Makedonien och efter sin etablering i Provence 
låtit dem finna vägen även till ännu ej ockuperade delar av Gal
lien.7 Denna uppfattning har bemötts, särskilt av Milne och 

7 C. G. Brooke, The Philippus in the West and the Belgic invasions ot 

Britain, Numismatic Chronicle, ser. V., XLII, 1933. 
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Blanchet.8 — Enligt Karl Pink, vilken i princip accepterar 
Brookes mening, har Filips tetradrakmer fortsatt att präglas 
länge efter hans tid och från Makedonien strömmat in i östra 
Mellaneuropa. Sedan romarna krossat det makedoniska väldet, 
ca 168 f. Kr., har denna myntning upphört. Men då har bar
barerna börjat prägla egna tetradrakmer efter de gamlas 
mönster.9 

Det är inte möjligt att här ta ställning till de olika äldre och 
nyare uppfattningarna i dessa frågor. Det må dock erinras om 
att Milnes och Blanchets kritik av Brooke, även om den icke helt 
kan visa att Brooke har fel, likväl torde förflytta hans uppfatt
ning till de obevisade hypotesernas regioner. Vidare kan det 
framhållas, att förhållandena i stater- och tetradrakmområdena 
på en väsentlig punkt är mycket olika, nämligen ifråga om fyn
den av originala Filip-mynt därstädes. I tetradrakmområdet 
finns ganska talrika sådana, men i staterområdet blott några 
få. Härav kan man dra den slutsatsen, att förebilderna inkom
mit och cirkulerat på olika sätt i de båda områdena. Men — för 
vår del måste det lämnas oavgjort, huruvida staterefterbild-
ningarna i Frankrike och dess grannländer vittnar om förbin
delser med Grekland under 300-talet (via Massalia eller norr om 
Alperna?) eller med Rom omkring år 100. 

Det må i detta sammanhang vara tillräckligt med dessa exem
pel på hur olika barbarmyntens förhållande till klassiska före
bilder kan tolkas och hur de olika tolkningarna påverkar upp
fattningen om myntens tidsställning. 

Ytterligare en viktig grupp av mynt må emellertid nämnas 
som exempel på hur komplicerade förebildsförhållandena kan 
te sig i andra avseenden. Det gäller de s. k. »noriska» stora 
silvermynten från östalpema. Dessa förefaller nämligen att 
samtidigt återgå på tre olika grupper av förebilder. Åtsidans 
profilhuvud måste, som Pink framhållit, stå i samband med 
vissa nordvästeuropeiska efterbildningars omformning av 
Apollo-huvudet på Filip II:s staterer (se fig. 2). Frånsidans häst 
eller ryttare återgår på östmellaneuropeiska varianter av ryt-

H J. G. Milne, The »Philippus» coin at Rome, Journal of Roman studies 
XXX, 1940. — Blanchet i Études celtiques 1936. 

9 Pink, Die Miinzprägung. 
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Fig. 6. Romersk denar med framställning av Honos och Virtus samt dess efter
bildning på elt silvermynt med Inskriften BIATEC (på frånsidan). Båda mynten 
tillhöriga överstelöjtnant Georg de. Laval, Stockholm. — Denier romain avec la 
representation de Honos el Virtus et son imitation sur une monnaie iVargenl o 

Vinscription BIATEC. Collection G. de Laval, Stockholm. 

tarbilderna på Filip II :s tetradrakmer. Men inskriftens utförande 
och placering står genom ett eller flera mellanled i samband 
med romerska denarer med namn. 

Om man skulle försöka att skissera några huvudskeden i den 
väst- och mellaneuropeiska barbarmyntningens utveckling, lig
ger det närmast till hands att skilja mellan följande perioder. 

Under ett äldsta skede, vilket inleds tidigast under 300-talet, 
börjar man i Nordvästeuropa och östra Mellaneuropa att prägla 
imitationer av Filip II.'s mynt, i guld, resp. silver, medan Rhodas 
och Massalias silvermynt börjar efterbildas i skilda områden 
i Frankrike, Norditalien och Schweiz. 

Under det sista århundradet f. Kr. påbörjas i Frankrike, 
Schweiz och Ungern en omväxlingsrik efterbildning av romer
ska silvermynt. Samtidigt blomstrar i de västligaste av de 
nämnda områdena en rikhaltig bronsmyntning. I övriga fort-
sättes vad som inletts under första skedet. 

Det tredje skedet, som når ner i kejsartid, domineras av brons
mynten. Tidigare inledda myntningar fortsätts i viss utsträck
ning ganska länge. 

Den sena britanniska myntningen skall förbigås här. 
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— Men om den nyss skisserade skedesindelningen ger ett in
tryck av huvudförloppet i barbarmyntningens historia, bör det 
likväl framhållas, att de flesta under de första och tredje perio
derna förefintliga huvudgrupperna av mynt även finns repre
senterade i de fynd, som, enligt vad som ovan antytts, kan date
ras till årtiondena kring mitten av det sista århundradet f. v. t. 
Under detta skede, ca 75—25, kan alltså barbarmynten studeras 
jämförelsevis bättre än under andra tider. En skildring av deras 
betydelse som historiskt källmaterial måste därför uppehålla sig 
särskilt vid nyssnämnda skede. 

Fynden 

Barbarmyntens betydelse som lämnare av uppgifter om de 
olika barbarområdena framgår redan av de förhållanden, under 
vilka de påträffats. 

Det mesta av de nutida samlingarnas bestånd av »keltiska» 
mynt härrör ytterst från antingen boplatsfynd eller skattfynd. 

Ett av de mest framträdande dragen i den arkeologiska bilden 
av Mellan- och Västeuropa under skedet närmast före Kr. f. är 
förekomsten av ett stort antal stadsliknande bebyggelser, ofta 
med karakteristiskt läge på ett högt bergsparti. I regel inne
håller fynden från dessa boplatser mynt; detta gäller särskilt i 
Frankrike. Som exempel kan nämnas det i stor utsträckning 
systematiskt undersökta Bibracte, där det fram till 1898 påträf
fats mer än 1 500 mynt, varav mer än 1 000 galliska. Ännu fler 
mynt syns ha påträffats vid Pommiers; siffran 2 500 har nämnts. 
Myntstocken i dessa fynd är i regel sammansatt av ett mycket 
stort antal typer (Bibracte 85 typer); bronsmynten spelar en 
stor. för att icke säga dominerande roll (Bibracte ca 70 %). Sär
skilt intressanta är de fall, där en mynttyp — eller ett fåtal 
sådana — är ojämförligt talrikast företrädd, såsom vid Bibracte 
de gjutna bronsmynten med »stångande tjur» (mer än hälften 
av hela antalet galliska mynt i fynden), vid Pommiers mynten 
med inskriften CRICIRV (närmare 1 000) eller vid Stradonice 
ett litet, karakteristiskt silvermynt (sammanlagt ca 500 exemplar 
av olika varianter). Det ligger i dessa fall nära till hands att 
antaga, att dessa dominerande mynttyper är »stadens» egna; att 
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mynt av de karakteristiska slagen tillverkats på platsen fram
går stundom genom fynd av halvfärdiga eller misslyckade mynt. 

Ä andra sidan antyder i många fall förekomsten av samma 
mynt på olika boplatser, att handelsverksamheten därstädes 
ingått som led i långväga förbindelser. Om man vågar tro på 
uppgifter angående fynd av typiska galliska mynt vid Stradonice, 
har sådana förbindelser ytterst t. o. m. kunnat förena handels
centra i områden så långt från varandra som Frankrike och 
Tjeckoslovakiet. 

Myntfyndens bidrag till kännedomen om och tolkningen av 
detta slag av fyndplatser är stort. Många av dessa har över huvud 
uppmärksammats först såsom platser för myntfynd. Detta gäl
ler t. ex. om själva Stradonice. Mynten utgör ett klart och be-
skrivbart fyndmaterial, kanske det mest gripbara. Visserligen 
är det svårt att datera närmare, men det visar likväl, att de 
olika fyndplatserna hör till samma, ej alltför långvariga epok. 
Alldeles särskilt viktigt är, att dessa tappade mynt visar på 
bebyggelsens kommersiella karaktär, som är tydlig. Det är i 
detta sammanhang av mindre betydelse, om man skall anses 
böra tala om »städer» eller »marknadsplatser» och om handels
verksamheten till äventyrs skulle vara ett sekundärt inslag i 
vad som primärt kan tänkas ha varit endast tillflyktsorter för 
befolkningen eller befästade uppehållsplatser för väpnade styr
kor, »läger». Redan den omständigheten, att myntfynden på 
dessa ställen visar existensen av verkliga kommersiella knut
punkter, är* av betydelse; den ger en inblick i handelns or
ganisation. 

En ej oväsentlig felkälla, som icke får förbises i detta sam
manhang, ligger emellertid däri, att en del av mynten från bo
platser onekligen kan tänkas härröra från skingrade myntskat
ter, som dolts där. Härigenom kan de mynt, som ingått i en 
stor skatt, ha kommit att bli överrepresenterade i vad som 
uppfattas som ett boplatsfynd. 

Det är nämligen markant, hur ofta myntskatter påträffats 
just i denna tids boplatser — det må räcka att som exempel 
nämna skattfynd från Bibracte, Pommiers, Karlstein, Stradonice 
och Entremont. Dessa skatter torde ha nedlagts i samband med 
hotande anfall mot »städerna» i fråga — stundom kanske i 
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samband med de händelser, som lett till dessa platsers slutliga 
övergivande. 

Dessa till boplatser knutna skattfynd är en intressant, men 
till antalet dock ringa del av de talrika barbariska myntskat
terna. Det sammanlagda antalet kända skatter av olika slag upp
går till omkring ett halvt tusental eller mer, varav betydligt mer 
än hälften från Frankrike. 

Att dessa skattfynd kan ha stor betydelse som historiskt käll
material är tydligt och kommer att beröras i olika samman
hang här. Med avseende på den till en början aktuella frågan 
om infödingsmyntens upplysningar rörande förhållanden inom 
de olika barbarområdena skall några synpunkter framläggas 
redan nu. 

Först och främst är det givetvis av stort intresse att konsta
tera penninghushållningens stora och synbarligen snabbt ökande 
roll under ifrågavarande tid och i dessa områden. 

Myntskatternas storlek har i vissa fall varit betydande. Det 
finns sålunda uppgifter om franska och schweiziska skattfynd 
med mynt av silverhaltigt guld, silver eller brons, där antalet 
mynt uppgått till respektive 35 000 (Ledringhem), 13 000 (Ville-
neuve-le-Roi) och troligen mer än 16 000 (Zurich). 

Jämfört med sådana extremt stora skatter ter sig de övriga 
väst- och mellaneuropeiska skattfynden ganska blygsamma. Det 
är likväl långtifrån ovanligt med fynd av 1 000 silvermynt eller 
mer. De östmellaneuropeiska tetradrakmskatterna är ungefär 
jämförbara med de galliska, om man tar hänsyn icke till mynt
antalet, utan till den sammanlagda vikten av de här större 
silvermynten. 

Som alla myntskatter ger också de »keltiska» i viss mån 
»ögonblicksbilder av kapitalbildningen». Eftersom skatterna väl 
i stor utsträckning är att uppfatta som deponerade privatför-
mögentteter, har det sitt intresse att sammanställa deras upp
lysningar med Caesars skildringar av den förmögna, infly
telserika galliska »adeln» och dess verksamhet på det ekono
miska området. De båda källslagens upplysningar är inte oför
enliga utan kompletterar varandra väl. 

Skattefyndens upplysningar om myntstockens sammansätt
ning vid olika tidpunkter är av värde inte enbart som ett medel 
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Fig. 7. Gjutna silvermynt frän Gallien. Åtsidan: ansikte i profil. 
Frånsidan» motiv är på det övre myntet elt behornat fyrfotadjur 
(»tjur») samt rest av inskrift (D0C1?) , på del undre emblem med 
vildsvin. — Monnaies coulées d'argent de Gaule. Avers: tete 
humainc en profil. Revers: de la premiére monnaie quadrupéde 
avec cornes (»taureau») el le rest d'une inscription (DOCI?) ; 

de la seconde embléme ä sanglier. 

att bygga upp en relativ kronologi för barbarmynten. De belyser 
givetvis också de ekonomiska förhållandena. Särskilt betydelse
full är den utvecklingslinje ifråga om myntstockens samman
sättning, som man tycker sig skönja i princip på samma sätt i 
både Väst- och Mellaneuropa. I båda områdena syns utveck
lingen gå från relativ enhetlighet, med skatter, som innehåller 
huvudsakligen en enda mynttyp eller ett fåtal sådana, till en 
efter hand allt större omväxling i fyndens sammansättning. Sär
skilt i Frankrike och angränsande områden innehåller de yngre 
skatterna ofta mynt av ett mycket stort antal olika typer. Detta 
skulle kunna bero på att de olika myntpräglande områdena un
der äldre tider av någon anledning varit mera isolerade gent
emot varandra — bygdens mynt har stannat inom bygden —, 
men att längre fram intensivare interregionala handelsförbin
delser så att säga sprängt områdesgränserna och blandat de 
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olika valutorna. Det skulle vara lockande att förlägga vänd
punkten i denna utveckling till caesarkrigens tid. 

Hur detta må vara, är under alla omständigheter myntför
sämringen en påtaglig realitet. Därom lämnar just skattfynden 
tydliga vittnesbörd. Den finns överallt, även i östra Mellan
europa, och tar sig överallt uttryck både i viktminskning och 
haltförsämring; men det är i Västeuropa, som den är mest ut
präglad. Den inhemska myntningen där börjar med nästan full
viktiga guldstaterer; dessa sjunker i vikt, samtidigt som silver-
och kopparhalten stiger för att till sist överväga; Caesar-tidens 
dåliga silvermynt tycks äta sig in överallt, också det under stän
dig försämring; myntutvecklingen under det sista halvseklet 
före tideräkningens början tycks framför allt få sin prägel av 
masstillverkning av de usla små gjutna bronsmynten. Om man 
är berättigad att tolka dessa fenomen som uttryck för en kon
tinuerlig process, får man ett intryck av att Gallien före, under 
och efter den romerska erövringen genomgått en krisartad eko
nomisk utveckling, som fått sin karaktär av trenne olika, men 
samtidigt följda utvecklingslinjer, nämligen ökad övergång till 
penninghushållning, ökning av omsättningens volym och geo
grafiska räckvidd samt våldsam myntförsämring. Dessa tre 
samtidiga processer är en intressant bakgrund till de olika, på 
varandra följande etapperna i den romerska verksamheten i 
Gallien — först den ekonomiska infiltrationen, sedan erövringen 
under Caesar och slutligen det tidiga kejsardömets reorganisa-
tion och stabilisering av förhållandena i provinsen. 

Om det ovan mera varit fråga om att antyda möjliga tolk
ningar i stället för att bevisa dessas riktighet, beror detta icke 
minst på källmaterialets tillstånd. Av det i och för sig bety
dande antalet skattfynd är nämligen endast en ringa del helt 
undersökta och publicerade. De flesta är kända endast i form 
av ett fåtal utplockade mynt och många endast genom andra-
handsupplysningar. Det stora flertalet skattfynd har — liksom 
en stor del av boplatsfynden — skingrats och vandrat ut i sam
lingarna Europa runt, i regel utan uppgift om fyndförhållan
den och fyndort. I den ganska ringa mån det beträffande en
staka mynt finns uppgifter om var, när och hur de påträffats, 
är dessa upplysningar i många fall otillförlitliga. 

o n (Fortsättning ocli fransk resumé följer) 


