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OM KELTISKA MYNT OCH 

ANTIK HISTORIA 

I I . 

Av Carl-Axel Moberg 

Fyndområdena 

r rågan »Var?» har kommit mycket närmare sin lösning, tack 
vare omfattande och mödosam granskning och sammanställ
ning av tusentals proveniensuppgifter. Det är främst Adrien 
Blanchet, som genomfört detta arbete och i början av 1900-talet 
lagt fram resultaten, inte enbart med avseende på Frankrike 
utan i viss mån också för andra delar av Europa. John Evans 
hade redan tidigare genomfört den likartade, men betydligt 
mindre omfattande granskningen beträffande Britannien.1" På 
senare tid har Rudolf Paulsen och Karl Pink givit oss en mot
svarande stomme av ortsbestämningar beträffande fynden av 
s. k. östkeltiska mynt, framför allt från östalperna, Österrike, 
Ungern, Jugoslavien och Rumänien.11 Däremot saknas ännu full
ständigare moderna publikationer av detta slag för Norditalien, 
Schweiz, Syd- och Västtyskland samt Belgien och Nederlän
derna — en rad av mycket besvärande luckor. 

Uppgifterna om var de olika typerna av keltiska mynt på
träffats ger ett visst underlag för att ungefärligt bedöma var de 
tillkommit — men endast ungefärligt. Arkeologien har ju dyr
köpta erfarenheter av att fyndområde och tillverkningsområde 
är begrepp, som inte alltid sammanfaller ens delvis. Förhållan
det kan i princip tänkas vara likartat ifråga om barbarmynten. 
Desto värdefullare är det därför, att det i det hithörande orts
bestämda numismatiska materialet i viss utsträckning ingår både 

10 J. Evans, The coins of the ancient Britons, London 1864. Supple
ment, London 1890. 

11 Paulsen, Die Miinzprägungen. — Pink, Die Miinzprägung. 
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Fig. 8. Inom området med grå ton på ovanstående karlskiss saknas skallfynd med 
»keltiska» mynt praktiskt taget helt. På kontinenten når sådana fynd med guld
mynt t norr fram till den punkterade ( . . . . ) linjen, medan skaltfynden med sil
vermynt där i stort sett stannar söder och sydväst om de grövre, streckade ( ) 
linjerna. — Dans les regions en ton gris, les trésors de monnaies celtiques font 
presque tolalement défaut. Sur le eontinent, les trésors avec monnaies d'or altei-
gnenl dans le nord la ligne pointillée ( . . . . ) . Pour la plupart, les trésors avec 
monnaies d'urgent ont été trouvés au sud ou sud-ouest des lignes inlcrrompues ( ) . 

myntstämplar, halvfärdiga mynt och myntämnen — allt före
målsslag, som inte rimligtvis har blivit spridda på samma sätt 
som själva mynten och som därför bättre än dessa anger, var 
tillverkningen ägt rum. 

Försök att vetenskapligt utnyttja barbarmynten måste utgå 
från de kända boplats- och skattfynden. Om dessa fynd studeras 
jämsides, ger de tillsammans först och främst en »myntkarta 
över barbarvärlden». Man kan urskilja ett antal regioner, inom 

138 



K E L T I S K A M Y N T OCH A N T I K H I S T O R I A 

Fig. 9, De punkterade ( . . . . ) eller heldragna linjerna på ovanstående karl
skiss betecknar yllergränserna för områden, där det påträffats silvermynlskatter 
1) med övervägande imitationer av Rhodu-drakmer, 2) med inslag av T0GIR1X-
mynt, 2—3) med inslag av Q. DOCI-mynt, 4) med övervägandeKA A -mynt, 5) med 
övervägande mynt »au cavulier», 6) med övervägande imilaltioncr av Massolia-
drukmer, 7) med övervägande »noriska» mynt, S) med mynl av BlATEC-gruppen 
— Les lignes pointillées ou ininlerrompues signalenl les limiles exlérieures des 
regions oit ont été trouvés des trésors qui conliennent 1) une majorilé d'imitation 
de drachmes de Rhoda, 2) de monnaies å l'inscription TOGIRIX, 2—3)de mon
naies å 1'inscription Q. DOCI, 4) une majorilé de monnaies ä l'inscription 
KA A etc, A 5) une majorilé de monnaies au cavalier, G) une majorilé d'imitations 
de drachmes de Massalia, 7) une majorilé de monnaies »noriques», S) de mon

naies du groupe »BIATEC». 

vilka fynden innehåller mynt, tillhörande en och samma huvud
grupp — icke att förväxla med det nyss nämnda förhållandet att 
en del skattfynd innehåller många exemplar av samma mynt; 
här rör det sig i stället om att flera olika fynd innehåller mynt, 
som visserligen kan vara olika, men som likväl överensstämmer 
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i vissa huvuddrag, såsom metall, vikt, ämnesval för motiv, 
namnformer etc. 

Hur ser då denna »myntkarta över barbarvärlden» ut? Först 
och främst: vilket område omfattar den? 

Området med »keltiska» myntfynd omfattar i söder Sydfrank
rike, Norditalien, norra Jugoslavien samt Rumänien. Vad den 
nordliga begränsningen beträffar, faller det i ögonen, att skatt
fynden, som jag främst bygger på i denna översikt, i stor ut
sträckning är begränsade till området för det romerska rikets 
största utsträckning. Utanför romarrikets gränser finns det 
dock betydande fyndanhopningar i övre delen av Elbes flod
område samt omkring Karpaterna. Enstaka perifera skattfynd 
har påträffats även långt norr om Karpaterna samt i Västtysk
land öster om imperiegränsen. Lösfynd syns ha påträffats på 
mycket stort avstånd från det centrala fyndområdet. Mer eller 
mindre- säkra sådana är kända från Jylland, kanske Uppland 
(Sigtuna) och Gotland samt Balticum. 

Detta fyndområde för barbarmynt låter sig uppdelas vidare i 
ett antal mer eller mindre distinkta regioner. Vi skall här stu
dera denna uppdelning för var och en av de t re myntmetallerna 
guld, silver och brons. Härvid märkes, att barbarmyntningen 
använt legeringar med ytterst växlande sammansättning. Det 
finns därför i verkligheten inga synnerligen skarpa gränser 
mellan de olika myntmetallerna. För det här aktuella ända
målet sammanfattas emellertid under beteckningen guld även 
starkt silverhaltiga, men dock tydligt guldblandade legeringar; 
myntmetal len betecknas som silver, även om den är starkt kop-
parblandad, blott silverandelen är avsevärd. Slutligen används 
beteckningen brons för ett otal skiftande legeringar, vilka i lit
teraturen ofta kallas potin. 

Guldfynden 

Guldmynten, för vilka praktiskt taget endast grekiska före
bilder kan komma ifråga, förekommer i fynd från atlantkusten 
till Rumänien, från Norditalien till norra England. De är emel
lertid påfallande tydligt koncentrerade till vissa områden. Fyn
den med mynt, som återgår på Filip II.'s staterer (fig. 1—3) hör 
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främst hemma i västra och norra Frankrike samt Belgien och 
södra England. De s. k. Regenbogenschiisselchen och med dem 
på skilda sätt besläktade »musselstaterer» och andra typer ka
rakteriserar en rad fynd närmast norr och söder om Alperna 
samt i Böhmen och Österrike.1- Ett särskilt intresse är förknip
pat med de hithörande norditalienska fynden av guldmynt av 
samma huvudtyp som i vissa fynd norr om Alperna. Man skulle 
egentligen ha velat tänka sig den förklaringen till denna märk
liga spridningsbild, till att fynd norr och söder om Alperna 
innehåller så likartade mynt, at t de norditalienska fynden av 
barbariska guldmynt skulle vara från tiden före den romerska 
erövringen av Gallia cisalpina. 

Varje försök till geografisk översikt över fynden med barbar
mynt måste bli mer eller mindre missvisande därigenom, at t 
det är så stor risk för att de fynd, som sammanfattas såsom ka
rakteristiska för ett visst område, i själva verket härrör från 
olika tider. Denna fara är särskilt stor beträffande guldfynden, 
ty dessa kan misstänkas innehålla mynt än från barbarmynt-
ningens äldsta tider, än från dess sena skeden. 

Vid betraktandet av de barbariska guldmyntfyndens utbred
ning kan det vara motiverat att erinra om att ett antal stora skat
tefynd med grekiska guldmynt (Lysimachos) har påträffats i 
Ungern, öster eller sydöst om de ovan behandlade östligaste 
koncentrationerna av barbariska guldskatter. Detta ger en på
minnelse om att frånvaro av guldskatter med barbarmynt i ett 
bestämt område inte nödvändigtvis behöver betyda, att det sak
nats guldmynt där; en av förklaringarna kan, såsom i det sist
nämnda fallet, vara, att man använt sig av främmande guldmynt. 

Silverfynden 

Ett påfallande drag i silverskatternas utbredning är, att de 
dominerar sydligare t rakter än guldfynden (fig. 8). I södra 
och mellersta Frankrike samt i Norditalien och länderna kring 
nedre Donau, där guldskatter saknas så gott som helt, är silver
skatterna talrika. Däremot saknas silverskatter nästan fullstän-

12 K. Pink, Die Goldprägung der Ostkelten, Wiener prähistorische Zeit
schrift XXIII, 1936. 
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digt vid mellersta Rhen, i Sydtyskland, Böhmen och Weichsel
området. »Silverområdet» kan delas upp i en östlig region med 
mest »stora» silvermynt samt en västlig med bara »små» sådana. 
De båda regionerna sammanfaller delvis i området från öst-
alperna till Ungern. 

De stora silvermynten är övervägande te t radrakmer eller 
avkomlingar till sådana . u De dominerar öster om östalperna 
och är så gott som allenarådande öster om Donaus nord—sydliga 
sträcka genom Ungern. De stora silvermyntens område är icke 
enhetligt. Dess kärna utgöres av Filip-efterhildningarnas (fig. 4) 
område. I Siebenbiirgen med angränsande områden har dessa 
(och andra avläggare till grekiska mynt) en särskild utform
ning, de skålformiga scyphati. ö s t e r härom spelar mynt från 
Thasos m. fl. städer en stor roll som förebilder. Detta område 
behandlas icke vidare här, liksom ej heller efterbildningarna 
av vissa Alexander- och Lysimachos-mynt. I västra delen av de 
stora silvermyntens område finns två särskilda grupper. Den 
ena kännetecknas av de här redan nämnda, så kallade noriska 
tetradrakmerna, vars ställning schematiskt kan betecknas där
med, att frånsidan är besläktad med Fil ip-tetradrakmerna, me
dan åtsidorna står i samband med guldmynt, nämligen nord
västeuropeiska efterbildningar av Filips staterer (fig. 2). Denna 
myntgrupp bär delvis spår av ett romerskt inflytande av be
tydelse. Det yt t rar sig däri, at t inskrifterna är skrivna med 
latinska bokstäver. — En annan särställning intager Biatec-
gruppen, vilken bland annat innehåller mynt, som är tyngre 
än de makedonska tetradrakmerna. Vissa av dessa mynt visar 
i motiven samma romerska inflytande (fig. 6), som också här 
kännetecknas av valet av alfabet för inskrifterna. Enligt Pink 
återgår Biatec-mynten ytterst på spanska förebilder — något 
som, om det är riktigt, skulle vara ett synnerligen märkligt för
hållande ur historisk synpunkt. 

De små silvermynten, i huvudsak spridda från Ungern till södra 
och mellersta Frankrike, är av många och delvis vitt skilda slag. 

13 Pink, Die Mtinzprägung. 
Pink, Keltisches Silbergeld in Noricum, Wiener Prähistorische Zeit

schrift XXIII, 1936. 
Paulsen, Die Miinzprägungen. 
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Ett par grupper av dessa kan i första hand urskiljas. Det är de 
övervägande grekiskt präglade imitationerna och vidarebild-
ningarna av Rhodas och Massalias drakmer, i sydvästra Frank
rike, resp. östra Provence, Schweiz och Norditalien, öve rvä 
gande romerskt påverkade är ett otal galliska silvermynttyper, 
beträffande vilka man icke kan säga bestämt, att de till vikten 
är vare sig denarer eller quinarer, men vilka i många fall åter
ger just denarer i sin utformning (fig. 5). En grupp av silver
mynt med ryttarbild är helt romersk till sin förebild, enligt 
Blanchet en denar för M. PILIPVS, från 100-talet f. v. t. Dessa 
mynt bildar huvudinnehållet i en rad skattfynd vid mellersta 
Rhöne. Mynt med inskrifter av typen KAA, KAAETEdOY 
(fig. 5 överst) etc. är trots de grekiska bokstavstyperna ro
merskt influerade. De torde höra till de äldsta galliska silver
präglingarna (Vogt) och dominerar i en östgallisk grupp av skat
ter utan nämnvärd inblandning av andra mynt.34 »Alesia- eller 
Togfirix-gruppens» mynt skulle man sammanfattande kunna 
kalla de talrika, i regel romerskt påverkade mynttyper, som 
bildar innehållet i ett stort antal silverskatter, vilka påträffas i 
vitt skilda områden av Frankrike-Schweiz, dock ej i t rakten av 
Atlant-kusten eller i sydväst. Dels ingår nämligen ett stort antal 
av dessa mynttyper i Alesia-fynden från 52 f. Kr., dels före
kommer mynt med inskriften TOGIRIX (fig. 5, mellersta raden) 
samt besläktade med Q. DOCI .SAM. F. regelbundet i de nämnda 
skattfynden, som för övrigt också ofta innehåller exemplar av 
de nyss behandlade mynten med ryttarbild, mynt med inskriften 
KAA e t c , liksom Massalia-oboler m. m. 

Britanniens små silvermynt är sena och ofta romerskt på
verkade. Här nämns de endast i förbigående. Små silvermynt 
utan inskrift, men med hästbild, finns i ganska skiftande ut
formningar i talrika fynd inom ett vidsträckt område från 
England och norra Frankrike via Schweiz och östalperna till 
Ungern. I regel kan man ej urskilja någon mera tydlig romersk 
påverkan på dessa mynttyper, som är av växlande utformning, 
men otvivelaktigt står i samband med varandra, delvis genom 

14 E. Vogt, Zur gallischen Numismatik der Schweiz, Jahresbericht des 
Schweizerischen Landesmuseums 1932. 
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drag, som i vissa avseenden ytterst går tillbaka på Filip II :s 
staterer. 

Bronsfynden. De efter Massalias bronsmynt utformade gjutna 
bronsmynten och de med dessa nära besläktade mynten med 
vildsvinsemblem i stället för »tjur» m. fl. varianter har synbar
ligen framställts i stora mängder och fått vidsträckt spridning. 
Deras utbredningsområde synes omfatta området norr om Syd
frankrike och mellan Rhen och Atlanten, utom möjligen vissa 
delar längst i väster, samt berör vidare delar av Schweiz. Strö-
fynd är kända långt utanför dessa områden, varjämte engelska 
mynt typer i tenn syns återgå på sådana kontinentala bronsmynt. 
Det angivna egentliga spridningsområdet överensstämmer som 
synes i stora drag med det område, där »Alesia-gruppens» mynt 
förekommer. 

De halv- eller helromerska sydfranska bronspräglingarna, till 
exempel från Nemausus e t c . faller utom ramen för denna över
sikt. I östmellaneuropa finns ett antal mynttyper i koppar, som 
tydligen framkommit som direkt resultat av försämring av sil
vermynttyper; dessa kopparmynt har här behandlats såsom 
silvermynt. 

Innan en kort diskussion av de myntgeografiska förhållan
denas innebörd påbörjas, bör det måhända för undvikande av 
missförstånd betonas, att den här företagna uppdelningen i 
guld-, silver- och bronsmynt icke vill ge intryck av att det ge
nomgående rört sig om någon sorts monometallism i det här 
behandlade barbariska myntväsendet. Visserligen finns det en 
del så gott som rena »guldområden» (t. ex. delar av Nordfrank
rike) och »silverområden» (såsom stora delar av de östliga Filip-
te t radrakmemas område), och visserligen är det mer än sanno
likt, at t man i vissa områden, såsom mellersta och norra Frank
rike, till en början präglat endast i guld och först senare börjat 
att använda även silver. Men det finns också exempel på att 
samma myntningscentra använt sig av två eller tre metaller 
parallellt. Så förekommer t. ex. nordfranska mynt i guld, silver 
och brons med inskriften CRICIRV, och Biatec-gruppen om
fattar både guld- och silvermynt med inskriften BIATEC. Brons
mynten slutligen måste antagas ha cirkulerat samtidigt med 
silvermynten i stor utsträckning. 
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Vad betyder nu de skildrade regionerna med för var och en 
karakteristiska myntfynd? Det första svaret på denna fråga 
måste givetvis vara, att eftersom myntfynden återspeglar den 
cirkulerande myntstockens sammansättning vid en eller flera 
på varandra följande tidpunkter, är fyndregionerna först och 
främst områden för mer eller mindre likartad och samman
hängande myntcirkulation. Men varför har ett visst område 
fått en myntstock, som blivit och förblivit annorlunda än den 
i andra områden? Beror det övervägande på att man i ett om
råde råkat börja efterbilda en bestämd utländsk myntsort och 
sedan fasthållit vid denna, av konservatism eller bekvämlighet? 
Eller är valet av och fasthållandet vid en bestämd förebild för
anlett av att detta mynt ursprungligen använts inom området 
som enda mynt, men sedermera ej varit tillgängligt och då 
måst ersättas med nypräglingar, vilka av naturliga skäl an
slutit sig till de saknade, förut importerade mynten? Detta är 
den förklaring, som Karl Pink använt i fråga om efterbild
ningarna av Filip II :s tetradrakmer. Eller är det så, att det haft 
handelspolitiska fördelar att i stort sett anpassa de egna mynten 
efter den viktigaste handelspartnerns? 

Vem lät prägla mynten? 

Dessa och liknande frågor för oss fram till problemet: vem 
lät prägla mynten? Detta är ett spörsmål, som ofta, om också ej 
alltid, leder vidare till frågan om de politiska förhållandena i 
de områden, där mynten präglades. 

Det nästan överallt märkbara, starka grekiska inflytandet 
på barbarmyntningen kom ju i stor utsträckning från grekiska 
stadsstater, såsom exempelvis Massalia, Rhoda, Emporion i 
väster, Thasos i söder. Och de mellaneuropeiska myntfynden är, 
som framhållits ovan, till stor del framkomna i Väst- och Mel
laneuropas första städer. Den dominerande förekomsten av ett 
visst slags mynt, stundom halvfärdiga, i fynden från en viss 
»stad», kan ju ej gärna tolkas annorlunda än så, att dessa mynt 
är »stadens» egna mynt. Men det enda, som skulle kunna ge 
full visshet i dessa fall, vore inskrifter av samma typer som 
MAZZAAIHTON på Massalias mynt. Sådana inskrifter saknas 
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dock utom i Sydfrankrikes halvgrekiska eller halvromerska 
städer. 

Inskrifterna på barbarmynten erbjuder en rad intressanta, 
men ofta svårlösta problem. 

Stora grupper av mynt saknar helt inskrift eller bär endast 
en fullständig eller ofullständig, korrekt eller missförstådd åter
givning av förebildens inskrift till exempel (PIAIIJIJOY (fig. 1 
överst). Sålunda finns det endast mera. sällan självständiga in
skrifter på just de rena Filip-efterbildningarna, både statererna 
i väster och tetradrakmerna i öster. I södra, mellersta och östra 
Frankrike och vidare därifrån ända bort till östra delen av det 
nuvarande Österrike finns det däremot talrika mynt typer med 
inskrifter. Relativt mindre talrika och mera lokalt begränsade 
är typerna från Norditalien, Schweiz och sydöstra Frankrike 
med nordetruskiskt alfabet samt de med keltiberiska bokstavs
tecken, vilka förekommer på mynt från sydvästra Frankrike. 
De grekiska städernas uppland i Sydfrankrike är av naturliga 
skäl rikt på mynt, vars inskrifter är avfattade med grekiska 
bokstäver. Det är av intresse, att sådana kommit till använd
ning även på mynt, som är karakteristiska för områden i östra 
Frankrike och Schweiz. Såsom redan framhållits hör av allt 
at t döma dessa mynt, med inskriften KAA e t c , till de äldsta 
silveremissionerna i detta område.14 I övrigt och övervägande 
är det emellertid en stundom lätt modifierad latinsk skrift, som 
kommer till användning på barbarmynten, både i Mellanfrank-
rike, östa lperna och Slovakiet samt vid de sena myntningarna 
i Britannien (de äldsta av dessa sistnämnda saknar inskrift lik
som de besläktade närmast söder om Kanalkusten). — Av in
tresse är ett antal mynttyper, som bär samma inskrift upprepad 
dels med grekiska, dels med latinska skrifttecken (t. ex. RO-
VECA-POOYIKA). 

I den mån dessa inskrifters innehåll över huvud taget är 
bestämbart, visar det sig, att de alldeles övervägande består av 
ett eller två mansnamn. Vad de nämnda personerna haft för 
funktion har varit föremål för livliga meningsutbyten. I ett fåtal 
fall är inskrifterna så avfattade, att ingen tvekan gärna är 

" E. Vogt, Zur gallischen Numismatik der Schweiz, Jahresbericht des 
Schweizerischen Landesmuseums 1932. 
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möjlig, t. ex. när ett mynt bär orden ADIETVANVS REX FF 
SOTIOTA; redan titeln rex är upplysande nog, och samman
hanget blir ännu tydligare vid en jämförelse med Caesars Bel-
lum gallicum III: 21—22, där det talas om »Adiatunnus qui 
summam imperii tenebat» hos sotiaterna. Lika klara är för
hållandena beträffande de personnamn, som på britanniska mynt 
åtföljs av den uttryckliga titeln rex. I andra fall är visserligen 
myntinskriften mera lakonisk, i det att den endast innehåller 
ett namn utan titel; men Caesars text ger tillräcklig ytterligare 
upplysning. Ett par exempel må nämnas. Den TASGETIVS, som 
omtalas på en mynttyp, bör vara densamme, som nämns vid 
skildringen av carnuterna. »Erat in carnutibus summo loco 
natus Tasgetius, cuius maiores in sua civitate regnum obtinue-
rant». Det finns vidare mynt för arvernernas »princeps Litauic-
cus» och framför allt mynt med inskriften VERCINGETORIXS, 
alltså mynten med namnet på den störste bland alla av Caesar 
nämnda gallier, Vercingetorix, arvernern, vars fader hade inne
haft »principatet över hela Gallien» och vilken själv såsom 
parti ledare tilltvingade sig ledningen av det sista stora försöket 
att besegra Caesar, och som »kallades för konung av de sina». 

Det skulle i och för sig vara rimligt, om man med utgångs
punkt från dessa fall skulle anse sig berättigad att analogivis 
tillskriva många andra på mynten nämnda personer någon mer 
eller mindre utpräglad personlig maktställning, politisk eller 
ekonomisk eller bådadera. Det har emellertid särskilt av 
Blanchet framförts betänkligheter mot ett dylikt förfaringssätt. 
Blanchet har fäst sig vid den i många myntserier vanliga före
teelsen att två personnamn förekommer på samma mynt, t. ex. 
Durnacos och Auscrocus, Dubnorex och Anorbos. Han hänvisar 
i detta sammanhang till vissa romerska mynts inskrifter med 
namnen på två ämbetsmän, t. ex. Q. Serveilius Caepio och L. 
Calpurnius Piso, och är böjd att tolka de galliska parnamnen 
på motsvarande sätt. Mot en sådan uppfattning har Kahrstedt 
invänt, at t många av dessa parvis uppträdande galliska namn 
bör tolkas som kombinationer av namn + fadersnamn; namnen 
skulle alltså tolkas på samma sätt som de, vilka förekommer på 
romerska mynt samt på barbarpräglingar med helt latiniserade 
sammanställningar av typen Q. DOCI SAM. F. — vilka ju inte 
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kan tydas på mer än ett sätt.13 Och om mynten alltså då egent
ligen blott bär en enda persons namn, ligger det med hänsyn till 
de ovan nämnda identifierbara namnen närmast till hands att 
uppfatta denne som myntherre . 

Enligt Blanchets åsikt skulle alltså mynten med två namn 
avspegla en ganska utvecklad samhällsordning med för mynt
väsendet ansvariga ämbetsmän. Man har i detta sammanhang 
särskilt pekat på att ett par mynt bär ordet »arcantodan», vilket 
skulle betyda ungefär »myntgivare». Kahrstedt, vilken för 
övrigt icke accepterar denna tolkning, låter ännu mer än 
Blanchet myntningen vara ett personligt prerogativ för furstar 
eller andra inflytelserika personer. Denna uppfattning skulle 
stödjas, därest man kunde generellt tyda slutledet »-rix» i 
många namn såsom »rex», såsom en beteckning av vederböran-
des ställning och ej endast en beståndsdel i hans namn. 

Både Blanchet och Kahrstedt är eniga om att de galliska 
myntningarna är mycket splittrade. Det måste samtidigt ha fun
nits ett mycket stort antal myntutgivande personer eller orga
nisationer, vilkas historia dessutom måste ha tett sig synner
ligen växlingsrik. Detta är en bild, som gärna för i tankarna 
Caesars ovan omtalade skildring av den galliska »godsadeln» 
med dess partiväsende och ständigt skiftande in- och utrikes
politiska kombinationer. 

Alltsedan den keltiska numismatikens begynnelse har man i 
regel utgått från att bilden av de galliska myntningarna skulle 
kunna fås att överensstämma med Caesars uppgifter om Väst-
och Mellaneuropas folkkarta. De olika »folken» skulle ha haft 
var sina myntserier. Huvuddelen av den mycket omfattande 
li t teraturen om de keltiska mynten är ägnad åt försök till dylika 
attributioner —• ett u r vetenskapshistorisk synpunkt mycket 
intressant motstycke till tyska arkeologers sedvana att etikettera 
förhistoriska fyndgrupper med germanska stamnamn från 
Tacitus och andra klassiska författare. I båda fallen torde resul
taten vara föga hållbara inför kritisk granskning, men vissa av 
dem har inte desto mindre accepterats i vida kretsar. För de 
galliska myntens del innebär emellertid redan Blanchets Traité 

15 U. Kahrstedt, Die Kelten in den decumates agri, Nachrichten der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Klasse, 1933. 
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1905,utan att den i princip tager avstånd från det »etnografiska» 
programmet, likväl en synnerligen omfattande uppröjning 
i den djungel av attribueringar, som vuxit upp under 1800-talet 
och kodifierats genom det stora Dictionnaire archéologique de 
la Gaule samt de la Tours Atlas des monnaies gauloises av 1892. 
Det har emellertid icke saknats ännu mycket radikalare inställ
ningar än Blanchets. Joseph Déchelette, den forskare, som mer 
än alla andra byggt upp den ännu i huvuddrag giltiga bilden av 
laténetiden, yt t rade sig 1899 med sympati om de numismatiker, 
som bekämpade den dittills tillämpade grupperingen av de gal
liska mynten och ville ersätta denna med en uppordning efter 
större, geografiska regioner.10 Och i senare tid har Kahrstedt och 
Emil Vogt gått ännu längre. 

Lika tvivelaktiga som grupperingarna efter folk- och stam
namn är de i äldre tid vanliga försöken att urskilja emissioner, 
som skulle ha sitt upphov i tillfälliga statsförbund. Bakom 
dessa tolkningar ligger den icke ovanliga, men obevisbara och 
osannolika uppfattningen, att nya mynt typer ofta tillkommit i 
samband med prägling av mynt för besoldning av arméer — 
präglingen skulle återspegla ett slags »mobilisering». De gal
liska mynten med ryttarbild skulle således ha utgivits av en 
»liga» mot germanhövdingen Ariovistus. Vi kan säkerligen 
bortse från sådana tolkningar. 

Vad de galliska präglingarna visar ur den politiska historiens 
synpunkt är, såsom redan framhållits, en bild av ytterlig splitt
ring och instabilitet, präglad av våldsam myntförsämring. Det 
torde finnas stora utsikter att myntmaterialet i delar av Väst
europa med tiden skall medgiva en mera detaljerad rekonstruk
tion av delar av den politiska historien. Blanchets undersök
ning rörande mynten med ryttarbild är ett exempel på hur man 
i ett fall kunnat komma närmare en sådan rekonstruktion. Hills 
behandling av de sydgalliska mynten med keltiberiska inskrif
ter är ett annat samt Brookes och Allens av de britanniska myn
ten ett tredje, ur flera synpunkter särskilt betydelsefullt.17 

16 J. Déchelette, Inventaire general des monnaies antiques recueillies 
au Mont Beuvray de 1867 å 1893, Revue numismatique 1899. 

17 G. F. Hill, On the coins of Narbonensis with Iberian inscriptions, 
Numismatic notes and monographs 44, New York 1930. 
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Flertalet av de östmellaneuropeiska mynten med inskrift för
delar sig på två skilda serier, den »noriska» och »Biatec-grup-
pen». I bägge fallen syns det röra sig om relativt kortvariga 
perioder, som dock av allt at t döma låter oss under några år
tionden eller mer skymta två parallella dynastier. Av dessa är 
den »bojiska» särskilt intressant genom att dess främsta namn, 
BIATEC, möter i myntskat ter icke blott i denna grupps centrala 
område kring Bratislava, utan även så långt borta som i det 
rumänska Siebenbiirgen samt strövis i östalperna. Personnam
nen på dessa mynt i motsats till dem på flertalet av de noriska 
är påfallande lika namnen på mynt från England och Frankrike 
— de är verkligen keltiska. 

Mynten och bilden av Barhareuropa 

Det begränsade antal tydliga och påvisbara vittnesbörd, som 
de här behandlade mynten avger, kan givetvis inte ge en sam
manhängande bild av Barbareuropas politiska karta. Det kan 
ändå vara berättigat att nu sammanfattningsvis försöka skis
sera några huvuddrag i den bilden — om det sker med ut tryck
lig reservation för det starkt hypotetiska i skildringen. 

Ännu under det sista århundradet f. Kr. existerar ju inom det 
romerska väldet en rad grekiska stadsstater med partiellt be
varad självständighet. Exempelvis har Massalia fortsatt at t 
prägla eget mynt länge efter den romerska erövringen av södra 
Frankrike, ja, efter vad det antagits t. o. m. efter det att staden 
år 49 f. v. t. förlorat sitt egentliga oberoende. Analogt med så
dana förhållanden bör man på kartan över barbarvärlden under 
detta skede markera tillvaron av ett system av stadsliknande, 
kommersiella centra, embryot till det mellan- och västeurope
iska stadsväsendet. Bland dessa centra märks utom sedan länge 
försvunna orter, såsom Bibracte och många andra, även de första 
anlagen till nutidens Paris, Orleans, Poitiers, Geneve, Bratislava. 
Men om sådana orter alltså är barbarvärldens motsvarigheter 
till Thasos, Tarent eller Massalia, känner vi däremot inte någon 
»stad», som tillika kan visas vara politiskt centrum för större 

D. Allén, The Belgic dynasties of Britain and their coins, Archaeologia 
XC, 1940. 
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områden, något Aten eller Rom i smått, ö v e r huvud taget är vi 
inte i stånd att avgöra, om det finns något samband mellan de 
stadsliknande orterna och de statsbildningar eller liknande 
maktområden, som vi några gånger tycker oss skymta genom 
mynten. (Ett undantag må dock nämnas: det finns sena mynt 
från England, som nämner både ett härskarnamn och namnet 
på en stad.) Om den verkliga karaktären av dessa »stater» eller 
intresseområden och om de dynastier av »godsadel» eller »parti
ledare» eller »furstar», som härskade där, vet vi över huvud 
taget inte mycket genom mynten. Några exempel på de vik
tigare må nämnas: i England flera skilda dynastier, som med 
tiden delvis sammansmälter; i Frankrike vid eller efter mitten 
av det första århundradet f. Kr. Togirix-området; maktområdet 
för den dynasti, som präglade de sydöstgalliska ryt tarmynten; 
den »noriska» staten och den organisation, som skymtar i den 
märkliga Biatec-gruppens mynt. Och härtill hela myllret av 
mer eller mindre tillfälliga, små maktområden i det nuvarande 
Frankrikes område. 

»Städerna» blev, som vi sett, i viss utsträckning bestående, 
delvis till vår egen tid. De andra, politiska områdesbildningarna, 
de små och medelstora barbarstaterna, har däremot icke blivit 
långlivade. I varje fall med våra ofullständiga möjligheter till 
bestämning kan man inte konstatera med visshet, att någon enda 
av dem skulle vara tidigare än förra hälften av det första år
hundradet f. Kr. Kanske man får tänka sig, att uppträdandet 
av »statsbildningarna» i barbarvärlden var en kortvarig före
teelse. De olika rikena växte upp, existerade och försvann igen 
under en kortare tid än hundra år av de skeden, som föregick 
och inledde den romerska ockupationen. Var det kanske ytterst 
den annalkande romarexpansionen, som skapade förutsätt
ningarna för deras uppkomst? 

Innan vi lämnar frågan om vad den geografiska spridningen 
av de olika huvudtyperna av barbarmynt säger, bör det fram
hållas, at t dessa mynt lika litet som annat källmaterial ger 
någon övertygande anvisning om att det under deras tid existe
rat något sådant större »keltiskt välde», som stundom figurerar 
i historisk och arkeologisk litteratur. 
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Förbindelserna mellan medelhavsfolk och barbarer 

Först och främst visar beroendet av förebilder från olika om
råden, vart dessas förbindelser huvudsakligen gått. Man skönjer 
en rad övervägande tidiga förbindelser med grekiskt område. 
Kontakten med Rom avtecknar sig i vissa områden tydligt långt 
före de olika tidpunkter, då de nås av den romerska ockupa
tionen. A andra sidan visar omfattningen av »infödingsmynt-
ningen» här och var långt efter ockupationen, att det dröjde 
länge, innan det romerska inflytandet kom att dominera. 

Det tydligaste grekiska inflytandet är det, som utgick från 
Massalia och Rhoda och berörde två klart avgränsade regioner; 
vidare de förbindelser, som föranledde efterbildandet av make-
donska silvermynt i östra Mellaneuropa, enligt Karl Pink först 
från ca 150 f. Kr. 

Däremot är det betydligt svårare att nå klarhet om arten av 
och tidpunkten för de förbindelser, som lät Filip II.-s staterer 
bli förebilder för barbarmynt i nordvästra Europa. I äldre tid 
var man, som framhållits ovan i annat sammanhang, benägen 
att anse dessa statererefterbildningar vara vittnesbörd om hur 
den makedonska guldvalutan redan under 300-talet var känd 
och uppskattad bland barbarerna och därför efterbildades av 
dem. I våra dagar har det som nämnts framlagts uppfattningar 
av helt annan art. Enligt Brookes uppfattning är det ju över 
huvud taget inte förbindelser mellan Nordvästeuropa och 300-
talets grekiska värld, som fört Filips staterer till Nordväst
europa, utan förbindelser mellan dessa områden och det ro
merska riket, efter den romerska etableringen i Provence ca 
125 f. Kr. 

Hur det än må förhålla sig härmed, måste det likväl i stort 
sett vara först efter den sistnämnda tidpunkten, som det första 
tydliga romerska inflytandet kan avläsas på barbarmynten. I 
Frankrike avtecknar sig särskilt tydligt de östra och mellersta 
landsdelarnas betydelse för den romerska infiltration, som gjorde 
sig kraftigt gällande före Caesar. Först senare berör denna om
rådena vid Atlantens och Kanalens kuster. I England visar den 
vikande britanniska myntningen, hur det romerska inflytandet 
med början i sydöst tränger fram mot väster och norr. 
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Vid sidan om denna inflytelseriktning mot nordväst sträcker 
sig en annan förbindelseväg åt nordöst, öster om de länge mera 
oberörda Alperna. Om detta nordöstra romerska uppland vitt
nar de romerska dragen i myntningen i Noricum samt, längre 
åt nordöst, Biatec-gruppens silverprägling i fynd från Slovakiet. 
I detta sammanhang märks också de denarimiterande präg
lingarna i Ungern, vilka utgör en nära och intressant parallell 
till exempelvis ryt tarmynten i sydöstra Frankrike. 

Det måste räcka med dessa antydningar om hur förhållandet 
mellan barbarmynten och deras förebilder ibland kan belysa 
de fredliga förbindelserna mellan barbarområdena samt den 
grekiska och romerska medelhavsvärlden. 

Barbarmynten kan i viss mån också medverka till att belysa 
de krigiska kontakterna mellan samma parter. Det sker genom 
skattfynden, som återspeglar orostiderna och då särskilt krigs
tiderna. 

De här tidigare behandlade galliska skattfynden med både 
romerska och galliska mynt lämnar en rad särskilt intressanta 
bidrag till Galliens historia efter Caesars tid. En grupp av skat
ter med slutmynt från ca 50 f. Kr. i ett område med tyngdpunkt 
söder om Loire antyder således, att operationer av något slag 
förekommit därstädes efter slutförandet av Caesars expeditio
ner. Skatter med än senare slutmynt — bl. a. sådana från 
30-talet f. Kr. — förekommer långt österut (hit hör det tidigare 
omtalade fyndet från Bibracte), medan områdena kring meller
sta Rhöne intressant nog lämnat fynd med slutmynt från 20-
talet. De här nämnda och andra galliska fyndgrupperna från 
tiden efter Caesar-krigen ger ti l lsammans ett starkt intryck 
av att dessa ingalunda medförde någon pacificering av Gallien. 
Denna syns i viktiga områden ha skett långt senare. Här måste 
dock en reservation göras för den möjligheten, att vissa av de 
nämnda fynden avspeglar strider i samband med interna ro
merska motsättningar, t. ex. under det upprörda skedet efter 
mordet på Caesar. 

Det förefaller självklart, att Caesar-krigen måste ha satt spår 
efter sig i form av dolda myntskatter. Emellertid är det på 
grund av den osäkra myntkronologien svårt att urskilja, vilka 
av de talrika rent galliska skattfynden, som det härvid kan vara 
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fråga om. Vad Mellanfrankrike beträffar, skulle man främst 
vilja tänka sig, att en rad silverskatter med »Alesia- eller 
Togirix-gruppens» mynt, men utan inblandning av romerska 
mynt, skulle ha nedlagts under kriget mot Caesar. Någon be
stämd slutsats härom förhindras dock bl. a. av den möjligheten, 
att skatter med sådan sammansättning rimligtvis kan härröra 
från något senare tid också. Man har nämligen icke anledning att 
vänta sig romerska mynt i varje skattfynd från tiden efter 
Caesar; ty dels är det sannolikt, at t det romerska inflytandet 
på myntcirkulationen och annorledes till en början var begrän
sat till de områden och platser, där romarna främst etablerade 
sig; dels bör enligt Greshams lag det genomgående obestridligt 
dåliga galliska silver- och bronsmyntet länge ha kunnat hålla 
de bättre romerska denarerna borta från allmännare cirkula
tion. Blanchet, vilken ägnat frågan om Caesar-krigens mynt
skatter en särskild undersökning, har koncentrerat sin uppmärk
samhet främst till guldfynden. Han anser sig kunna sätta större 
delen av Belgiens, Kanalkustens och de mot Atlanten vettande 
områdenas fynd i samband med Caesars och hans medarbetares 
fälttåg. Med större tvekan nämner han i dessa sammanhang 
även en grupp sydvästfranska silverskatter med mynt av 
Rhoda-typ. 

Allens och Brookes studium av skattfynden norr om Kanalen 
har kunnat resultera i en klarare bild av förhållandena i sam
band med den etappvisa romerska expansionen i Britannien. 

Ingen av de övriga områdenas fyndgrupper kan med så rela
tivt stor sannolikhet sättas i samband med kända romaropera-
tioner. Emellertid vill man i detta sammanhang helt allmänt 
fästa uppmärksamheten på den här tidigare framhävda över
ensstämmelsen i stora drag mellan barbarskatternas nordgräns 
och nordgränsen för det romerska rikets maximalutsträckning. 
Man frestas tänka sig, att även utanför Britannien och Gallien 
ett stort antal skattfynd skulle kunna sättas i samband med den 
romerska expansionen. De olika krigen i samband med denna 
skulle ha föranlett skattnedläggning i område efter område. 
Detta — rent hypotetiska — antagande skulle medföra exem
pelvis, att uppenbart, sena fynd i Alperna med Massalia-efter-
bildningar skulle kunna anses härröra från Augustus' tid lik-
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som även myntskatter med annat innehåll i Noricum och Pan
nonien. Skattfynd från Siebenbiirgen och dess omgivningar med 
de egenartade skålformiga stora silvermynten skulle då i vissa 
fall kunna tänkas nå ner till tiden ca 100 e. Kr. Dessa antyd
ningar må räcka. Därest de innehåller något riktigt, måste man 
likväl konstatera, att så länge som kronologien för de flesta av 
barbarmynten är så oviss, som ännu är fallet, kan de här nämn
da fyndgrupperna likväl inte lära oss några nya detaljer om 
de krig, varunder de nedlagts. 

Efter dessa blickar på skattfynd från tiden efter, resp. under 
den romerska expansionen i olika områden, ligger det nära till 
hands att fråga, om inga fynd har något att säga om orostider 
före de romerska legionemas ankomst. Ännu mera än nyss 
lägger myntkronologiens bristfällighet hinder i vägen för ett 
dylikt utnyttjande. För den, som icke låter sig avskräckas av 
att de äldre barbarmyntserierna är så gott som odaterbara annat 
än inom ytterst vida gränser, erbjuder sig emellertid möjlig
heter även till sådana sammanställningar. Sedan länge är cim-
brernas och teutonernas krigståg vid slutet av andra århundra
det f. Kr. ett uppskattat ämne för dylika spekulationer. Särskilt 
kan man här och var, särskilt i tysk eller av tyska förebilder 
influerad li t teratur, finna uppgifter om att vissa skattfynd ned
lagts i samband med dessa krig. Det rör sig om en rad guld
skatter från Frankrike, Sydtyskland, Norditalien och alplän
derna; hypotesen har särskilt utbyggts av Forrer, vars upp
gifter i dessa sammanhang emellertid redan tidigt vederlagts 
eftertryckligt av Blanchet, något som dock icke hindrat sprid
ningen av Forrers teser. 

»Keltiska» mynt och antik historia 

Vad de så kallade keltiska mynten kan ha att säga om den 
antika historien — och den antika historien om de keltiska 
mynten — berör på olika sätt både ekonomisk historia, politisk 
historia och krigshistoria. Redan den väldiga omfattningen av 
de områden, där dessa mynt är spridda, ger ett intryck av att de 
förbindelser mellan barbarer och medelhavsfolk, som de kan 
berätta om, har kunnat vara av betydelse för grekerna och ro-
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marna. Det är väldiga kommersiella uppland med exportmark
nader och råvarutillgångar, som skymtar. Mynten ger upplys
ningar om en ekonomisk expansion och kompletterar därige
nom, vad de andra arkeologiska och skriftliga källorna berättar. 
På ungefär samma sätt som de nordeuropeiska myntfynden från 
vikingatiden ger oss inblickar i stora handelshistoriska ske
enden och därmed visar en helt annan bild av tiden än en stor 
del av de skriftliga källorna, kan ett studium av barbarmynten 
och deras förhållande till de klassiska förebilderna fullständiga 
bilden av relationerna mellan de klassiska folken och barba
rerna i norr, med upplysningar om annat än gallerskräck och 
krig — vilka senare ju för övrigt även de får sin belysning 
genom mynten. 

Det bör också ur den antika historiens synpunkt vara av en 
viss betydelse at t genom mynten få åtminstone några upplys
ningar om den politiska, ekonomiska och kulturella geografien 
i de områden, som med tiden skulle komma att införlivas med 
det romerska riket. Myntfynden ger onekligen en inblick i hur 
delar av Europa »preparerades» för införlivande med det r o 
merska riket — områden, där ett par av folkvandringstidens 
viktigaste nya statsbildningar skulle växa fram. 

Men om alltså mynten numera, i motsats till vad förhållandet 
var på de Caylus' tid, verkligen har något att berätta om histo
rien, så kan detta inte undanskymma ett annat faktum. Denna 
översikt har i mycket stor utsträckning måst begränsas till att 
visa, inte vad barbarmynten har lärt oss, u tan vad de skulle 
kunna säga. Man har skäl att hoppas, att denna situation kan 
ändras med tiden. Men oavsett detta kan ett källmaterial sådant 
som de keltiska mynten vara av värde redan genom att det 
skänker oss problem. 

R E S U M É 

Carl-Axel Moberg: Sur lés monnaies celtiques et 1'histoire du nion
de ancien. * 
Dans une conférence sur les monnaies dites celtiques et 1'historie du 

monde ancien, Carl-Axel Moberg a essayé de donner un tableau de ces 
monnaies et de leur importance comme source historique. L'étude est 
basée sur les travaux d'Adrien Blanchet, de Karl Pink et d'autres. Pour 
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commencer, les termes »monnaies celtiques» ou »gauloises» sont discutés. 
Il est indubitable que le premier de ces termes est d'un caraetére plus 
ou moins conventionel. Souvent, on a désigné commes »celtiques» des mon
naies qui ont été fabriquées par des peuples qui n'om pas parlé de langue 
celtique et que les auteurs grecs ou romains n'ont pas caraetérisés comme 
Celtes. Il serait plus exact — mais certainement impraticable — de décrire 
la totalité de ces monnaies comme »monnaies barbares de 1'Europe occi-
dentale et centrale des temps de la république et du premier empire 
romains». 

L'importance des monnaies barbares pour 1'etude de 1'historie antique 
est triple. Elles peuvent donner des renseignements sur la situation 
intérieure des pays barbares, sur les liens existant entré ceux-ci et le 
monde classique et, par conséquent, sur certains aspects de ce dernier. 
Helas! les questions chronologiques sont souvent encore trop obscures 
pour qu'il soit possible d'utiliser cette source historique. La base de la 
chronologie est fournie par un terminus ante quem: sauf de rares excep-
tions, ces monnaies sont partout antérieures å »Ihégémonie monétaire 
absolue» romaine dans les pays en question. Dans beacoup de cas, cette 
»hégémonie monétaire» a été établie å une époque postérieure å 1'occupa-
tion — fait prouvé par 1'abondance relative de trésors de date tardive 
présentant un mélange de monnaies barbares et romaines. Il y a d'autres 
indications qui donnent des points fixes plus ou moins antérieurs å la fin 
du monnayage barbare. Par exemple, certains personnages historiques, 
mentionnés par César, peuvent étre reconnus dans des inscriptions de 
limitation barbare n'a commencé qu'alors; Brooke est d'avis que les 
trouvailles datant des événements d'Alésia de 1'an 52 av. J.-C. Quant aux 
commencements du monnayage barbare, ils peuvent en general étre 
datés seulement d'aprés leurs modéles classiques. Ici sont mentionnées 
les opinions émises par Pink et Brooke. Selon Pink les tétradrachmes de 
Philippe II ont été "fabriquées encore au deuxiéme siécle av. J.-C. et 
1'imitation barbare n'a commencé qu'alors; Brooke est d'avis que les 
statéres de ce méme Philippe ont gagné le Nord-Ouest de 1'Europe 
seulement peu de temps avant 1'an 100 av. J . -C, date initiale des imita
tions. Renvoyant aux critiques que Blanchet et Milne ont dirigées contre 
Brooke, 1'auteur estime les hypothéses de ce dernier comme non prouvées, 
dans le meilleur cas. 

Apres un apergu des différentes espéces de trouvailles, dhabitations, 
de trésors etc , quelques traits généraux du développement économique 
en Gaule sont signalés. L'importance croissante de 1'argent dans la vie 
économique, 1'augmentation de la circulation monétaire et de sa portée 
géographique ainsi que la détérioration de l'argent — tous ces traits ne 
manquent pas d'intérét et pourront étre rapprochés des étapes de 1'activité 
romaine: d'abord 1'infiltration économique, suivie de 1'invasion militaire 
et 1'organisation politique. 

L'auteur trace une »carte monétaire du monde barbare». Les trésors 
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découverts en fournissent la base. Les monnaies d'or, d'argent et de bronze 
sont traitées chacune séparément. Les trésors d'argent dominent souvent 
dans les regions méridionales, les trouvailles d'or dans une zone plus 
septentrionale. 

L'étude des regions monétaires méne å la question des monnayeurs, 
de 1'extension du monnayage des localités de caraetére plus ou moins 
urbain et de 1'importance du monnayage personel de certains chefs, 
soulignée par Kahrstedt. 

La plus grande partie de la littérature sur les monnaies dites celtiques 
a été consacrée å 1'essai d'attribuer des series de monnaies aux »peuples» 
dont fait mention Jules César. Du point de vue historiographique, ses 
essais d'attributions ethniques sont assez intéressants. Ils présentent une 
sorte de paralléle å la coutume de 1'archéologie allemande d'étiqueter les 
trouvailles préhistoriques de noms de peuples, puisés de Tacite et d'autres 
auteurs. Ni dans un cas, ni dans 1'autre, les resultats ne resistent pour la 
plupart å un examen critique. Néanmoins, certains d'entre eux ont été 
acceptés presque partout. Cest Adrien Blanchet qui a entrepris la lourde 
täche de déblayement dans ces domaines. Cependant, Déchelette, Kahr
stedt et Vogt se sont montrés encore plus sceptiques au sujet des attri-
butions ethniques dans la numismatique gauloise. — Les monnaies celti
ques donnent une vive impression de division et d'instabilité politique. 
Pas plus que d'autres sources, les monnaies ne peuvent convaincre de 
1'existence å leur époque de ces grandes puissances »celtiques», que l'on 
rencontre parfois dans la littérature historique et archéologique. 

Quant aux contacts existant entré les barbares et les peuples clas-
siques, les monnaies donnent des renseignements sur leurs aspects paci-
fiques ou belliqueux. Mention est faite du rapprochement établi par 
Blanchet entré les trésors et les expeditions de César. L'auteur met en 
garde contre 1'opinion de Forrer, critiquée par Blanchet, selon laquelle 
certains trésors d'or seraient des vestiges de 1'expédition des Cimbres et 
des Teutons. — Il est frappant combien la plupart des trésors de 1'Europe 
occidentale et centrale ont été trouvés dans les limites de la plus grande 
extension de 1'empire romaine. Cela signifie-t-il qu'ils ont été enfouis å 
1'occasion de 1'expansion romaine dans une mesure beaucoup plus grande 
qu'on ne 1'avait pensé? S'il en est ainsi, on pourra dater plus exacte-
ment certains trésors de caraetére tardif, par exemple dans les Alpes et 
la Transsylvanie. 

Dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, il faut encore se contenter 
de constater, non pas ce que nous ont appris les monnaies barbares, mais 
seulement ce qu'elles pourraient nous apprendre. 
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