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KAROLINGISKA OCH NORDISKA MYNT 

FÖRE ÄR 800 

Några reflexioner med anledning av H. H. Völckers' 

»Karolingische Munzfunde der Friihzeit» 

Av Brita Malmer 

Denna sommar pågår i Aachen Europarådets tionde utställning, 
»Karl der Grosse, Werk und Wirkung». Kn rad museer och andra 
institutioner i olika länder har till Aachen lånat föremål med an
knytning till Karl den store och hans tid.1 Statens historiska 
museum och Kungl. myntkabinettet har bland annat bidragit med 
några smycken ur Kilbornafyndet, ett svärd, ett mynt med kejsa
rens bröstbild, funnet i en av birkagravarna, och två av de säll
synta så kallade birkamynten. Dessa i fråga om präglingsiutcn 
omstridda mynt är nordiska imitationer av frisiska och karolingi
ska mynttyper. Särskilt betydelsefull som förlaga var en mynttyp 
som präglades fiir Karl den store i Dorestad ca 7(58-790. 

Karl den store är i år aktuell även ur rent numismatisk syn
punkt genom H. H. Völckers länge emotsedda verk om karo
lingiska myntfynd, »Karolingische Miinzfundc der Friihzeit ( 7 5 1 -
800)», Göttingen 1965.2 Völckers bok är det första större arbete 
om karolingiska mynt som publicerats sedan slutet av 1800-talet. 
»Karolingische Munzfunde der Friihzeit» utgör ett välbehövligt 
komplement till motsvarande partier i de båda grundläggande 

1 Utställningskatalogens namn är: Karl der Grosse, Werk und Wirkung, Zchnte 
Ausstellung unter den Auspizien des Europarates, Aachen 1965, 568 sidor, 158 
planscher. 

2 Hans Hermann Völckers, Karolingische Miinzfuiicle der Friihzeit (751-800), 
Pippin, Karlmann, Karl der Grosse (I. und II . Milnzperioelc), Abhandluiigcn der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 
Dritte l-"olge, Nr. 61, Göttingen 1965, 217 sidor, 17 planscher. 
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arbetena, Gariels »Les monnaies royales de France sous la race 
carolingienne», Strassburg 188,'l/84 och Prous »Les monnaies 
carolingiennes», Paris 1892.3 

Av Völckers med föredömlig konsekvens och överskådlighet 
disponerade arbete framgår omedelbart vad som tidigare endast 
efter rätt omfattande litteraturstudier kunde fastslås: de karo
lingiska myntfynden från tiden före år 800 är sällsynta och till 
omfånget vanligen obetydliga. Völckers beskriver visserligen 62 
fynd men inte mindre än 36 fyndnummer betecknar lösfunna 
mynt. Fynden från Imphy (Frankrike, 98 ex.), Ilanz (Schweiz, 
123 ex.), Krinkberg (Schleswig-Holstein, 88 ex.) och Biebrich 
(Hessen, 48 ex.) är de enda större slutna myntfynden från Karl 
den stores första och andra präglingsperioder (ca 768-790 resp. 
790-800). Av dessa fyra ledfynd, som utförligt beskrives av Völc
kers, utställes i Aachen en del av Ilanz-fyndet, det för frågan om de 
nordiska efterpräglingarnas uppkomst viktiga fyndet från Krink
berg samt Biebrich-fyndet.4 Myntfynden kompletteras på utställ
ningen av bland annat ett 50-tal Karl den store-mynt, utgörande 
ett representativt urval av olika mynttyper och myntorter. Utom 
de båda »birkamynten» från Stockholm visas även en av de allra 
intressantaste nordiska efterpräglingarna av Karl den stores mynt, 
ett »birkamynt» med en gående man, tillhörande Staatliche Miinz-
sammlung, Miinchen.5 Europarådets Aachen-utställning erbjuder 
en knappast återkommande möjlighet att på en och samma plats 
studera ett för både karolingisk och nordisk mynthistoria bety
delsefullt material. 

»Karolingische Miinzfunde der Friihzeit» kan karaktäriseras 
som en omsorgsfullt genomarbetad, tredelad katalog, försedd med 
utförliga resonerande partier. En del av fynden är tidigare opub-

' Under 1950- och 60-talcn har flera betydande men till formatet mindre om
fattande studier rörande karolingiska mynt publicerats, bland annat av Peter 
Berghaus, Philip Grierson och Jean Lafaurie. — I sitt förord framhåller Völckers 
at t Berghaus ställt sitt omfattande fotografiska kartotek till förfogande vilket 
väsentligt underlättat katalogiserings- och identifieringsarbetet. 

4 Utställningskatalogens numisinatiska del, Das Munzwescn, s. 149-181, är 
författad av P . Berghaus och rikt illustrerad. 

6 Jfr B. Malmer, Eine cinzigartige skanelinavischc Munze aus dem 9. Jahr
hundert, Dona Numismatica, Walter Hävernick zum 23. Januar 1965 dargebracht, 
Hamburg 1965, s. 55-58. 
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licerade. Svåröverskådliga, endast delvis publicerade fyndkom
plex, såsom lösfynden från Domburg och Wijk-bij-Duurstede, har 
av Völckers för första gången förts samman och presenterats i 
enhetlig form. Ett omfattande och framgångsrikt arbete har Völc
kers ägnat identifieringen av mynt ur skingrade fynd. Det första 
katalogavsnittet, »Funddarstellungeiv>, innehåller bland annat 
minutiösa redogörelser för fyndomständigheterna och i det när
maste fullständiga bibliografier. Fynden placeras in i sitt mynt
historiska sammanhang. Enskilda mynt i fynden ägnas lärda 
kommentarer. Framställningen kompletteras av planskisser och 
utbredningskarlor. Avsnittet »Funddarstellungen» innehåller be
tydligt mer än vad titeln utlovar: det är i själva verket fråga om 
en karolingisk mynlhistoria för tiden 751-800. 

Arbetets andra avsnitt benämnes »Fundkatalog». Här beskrives 
ingående de enskilda mynten i fynden med avseende på inskrif
ter, vikt etc. Liksom i det föregående avsnittet kompletteras fram
ställningen av utförliga katalog- och andra littcraturuppgifter samt 
hänvisningar till samlingar. I denna utförlighet erinrar Völckers, 
förutvarande diplomat och myntsamlare, om en annan fram
stående privatforskare och myntsamlare, Axel Ernst.6 Völckers 
använder det i litteraturen ej sällan förekommande men för läsaren 
förvillande systemet att i vissa fall numrera mynten efter typ eller 
variant men inte efter enskilda exemplar. Det framgår inte i vilken 
utsträckning sådana mynt som sammanförts till ett nummer är 
eller kan förmodas vara (vissa mynt är skingrade) stämpeliden
tiska. 

Det tredje katalogavsnittet, »Munzsortenuerzeichnis», är tabella-
riskt uppställt efter myntorter och inom myntorten efter mynt-
herre. Åtskilliga intressanta detalj uppgifter kan här omedelbart 
inhämtas, t. ex. i vilka fynd en viss myntort är representerad. 
Inom en och samma myntort förekommande typer betecknas med 
bokstäver, A, B, C etc. På de flesta myntorter har emellertid bara 
en enda typ präglats under det av Völckers behandlade tids
avsnittet. Det är något förvillande att finna denna enda typ inom 
myntorten konsekvent betecknad som »Typus A». 

• Hans Hcrmann Völckers, Dr. jur. utr. , Gesandter a. D., verksam bl. a. vid 
Nationernas Förbund samt i Madrid och Havanna, ägde under mellankrigstiden 
en betydande samling västgotiska mynt, delvis publicerad av W. Reinhart. 
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Den omfattande planschdelen (393 avbildade mynt, Pl. A-R) 
är uppställd efter myntorter, inte efter fynd, vilket kanske varit 
det naturligaste i ett arbete som endast behandlar fyndortsbe
stämda mynt. Völckers har utarbetat ett väl fungerande hänvis
ningssystem mellan de tre katalogdclarna och till planschdelen. 
Hänvisningssystemet kompletteras av ett utförligt index. Vad man 
saknar är cn kortfattad sammanställning över antalet mynt, för
delade på myntorter och regenter. Avsaknaden av en sådan föga 
utrymmeskrävande tabell synes sammanhänga med all Völckers 
så utomordentligt förtjänstfulla arbete till sitt tankeinnehåll är 
konventionellt. Det är ännu ovanligt att inom numismatiken an
lägga kvantitativa synpunkter. Liksom sina föregångare på om
rådet intresserar han sig mera för de individuella mynten och de 
individuella fynden än för sådana generella synpunkter som krä
ver viss statistisk bearbetning av materialet. Kvantitativa syn
punkter kan givetvis anläggas även på ett material som enbart 
består av mynt med känd fyndort. 

Völckers är konventionell även i andra avseenden. För beva
rade exemplar meddelas vanligen vikt, men mera sällan stämpel-
ställning och aldrig diameter. Den bristande skärpa i definitio
nerna av olika fynd- och myntgrupper som är utmärkande för en 
stor del av den numismatiska litteraturen, uppträder även hos 
Völckers. Var går gränsen mellan fynd nr I-XLIX och de yngre 
fynd av övergångskaraktär som placerats under rubriken »An
hang»? Varför har inte Roswinkel-fyndet placerats bland de yngre 
fynden? Till de ej helt tillfredsställande definitionerna av de för 
skandinavisk mynthistoria viktiga Dorestad-typcrna skall vi strax 
återkomma. Konventionell är också Völckers inställning till frå
gor rörande handels- och bärvågarnas förhållande till fyndplat
serna.7 Framhävandet av bokens konventionella karaktär är emel
lertid inte avsett som kritik. Det är endast fråga om en bekräftelse 
på det välkända förhållandet att helt nya grepp på ett ämne sällan 
förekommer, vare sig inom numismatiken eller inom andra delar 
av sakforskningen. Beträffande åtskilliga betydelsefulla special-

' Om nya synpunkter på korologiska problem, jfr M. P. Malmer, Pleion-
begreppets betydelse för studiet av förhistoriska innovationsförlopp, Finska Forn
minnesföreningens Tidskrift 58, Helsingfors 1957, s. 160-184. 
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problem, såsom myntortsattribuering, typ- och fynddatering, fram
lägger Völckers nya och intressanta synpunkter. 

Vi återvänder till de inledningsvis nämnda, på Aachenutsläll-
ningen representerade skandinaviska imitationerna av Karl den 
stores mynt. Av betydelse för nordisk mynthistoria är endast de 
mynt som präglades i Dorestad under Karls första präglingspcriod, 
ca 768-790. Mynt präglade efter reformen 790 har ett helt annat 
utseende och efterbildades aldrig i Skandinavien. I samband med 
Kungl. myntkabinettets planerade publikation av de svenska 
vikingatida skattfynden har förf. till denna anmälan sedan några 
år förberett ett arbete om de äldsta nordiska mynten.8 Dorestad-
mynlningen under tiden 768-790 behandlas där tämligen utför
ligt. Förf. har liksom Völckers observerat, att dorestadmyntningen 
under denna tid omfattar flera olika typer, ett förhållande som 
inte tidigare synes ha kommenterats i litteraturen. Völckers manu
skript avslutades i september 1963. Förf:s typplanscher, varigenom 
indelningssystemet låstes, klicheradcs i maj-juni 1963. Det rör sig 
alltså om två av varandra helt oberoende typindelningar av ett 
för förståelsen av den äldsta nordiska myntpräglingen betydelse
fullt material. En jämförelse är av ett visst metodiskt intresse. 

Völckers indelningssystem och kommentar, s. 92, lyder: 

»Typus A = DOR / STAD; Streitaxt unten 
Typus B - DOR / STAT oder DOR / STVT; Streitaxt unten 
Typus C = DOR / STAD, DOR / STAT oder DORS / TVT, D|_nR / 

TVT; Streitaxt oben 
Typus D = verwilderter Stadtname; Streitaxt unten 
Typus E - Umbildung des zusammengezogenen AR des Namens 

Caro/lus in die Ligatur HD; verwilderter Stadtname; 
Streitaxt unten. 

Von diesen Typen durften Typus A-D in Dorestad vor 790 geprägt 
sein. Sie zeigen teilweise eine grosse, an Verwilderung grenzende Nach-
lässigkeit des Stempelschneiders gegenuber dem als Urtypus anzusehen-
den Typus A. Als immobil gewordener Typus sind die Prägungen aus-
gewiesen, die, fiir den Nordhandel bestimmt, in Typus E zusammen-
gefasst sind. Sie sind wahrscheinlich in kleineren friesischen handwerk-
lichen Miinzbetrieben entstanden.» 

Det är lätt att konstatera att Völckers typdefinitioncr är delvis 
otillfredsställande. Vad menas med »verwilderter Stadtname»? 

8 Studier i nordisk mynthistoria före är 1000, Acta Archaeologica Lundensia, 
Series in 8°, under sättning. 

101 



BRITA MALMER 

Enligt Völckers är namnet Dorestad »verwildert» på fig. 12 (den 
av förf. till denna anmälan sammanställda bilden, s. 105), som 
hänföres till Typ E, men icke »verwildert» på fig. 15 och 17, som 
hänföres till Typ A (»LTrtypus») respektive Typ C. Vad menas 
med »Streitaxt unten» och »Streitaxt oben»? Enligt Völckers befin
ner sig yxan »oben» på fig. 17 men »unten» på fig. 19 och 20. 
Hur avgör man när AR ombildas till m? Tillhör fig. 1 och fig. 6 
Typ A—D eller Typ E l Völckers typer särskiljes med hjälp av 
oklara, otillräckligt definierade begrepp (»unten», »oben», »ver
wildert», »Umbildung») varigenom gränserna mellan typerna blir 
flytande och indelningssystemet i praktiken nästan oanvändbart. 
Oklar typindelning är emellertid ingalunda något som är särskilt 
utmärkande för Völckers. Inom sakforskningslittcraturen är oklara 
typindelningar vanliga. Mycket ofta ersätter man de verbala defi
nitionerna med bildhänvisningar. Ett mynt eller annat föremål 
säges vara »likadant» som fig. XX. Om därmed avses fullständig 
likhet (i fråga om mynt: stämpelidentitet) eller om likheten är 
mera allmän överlämnas åt läsarens egen subjektiva bedömning. 
Völckers är värd erkännande för att han faktiskt utarbetat verbala 
definitioner. Utformningen av definitionerna kan emellertid dis
kuteras. 

Völckers förutsätter att de reguljära dorcstadpräglingarna alla 
har en och samma åtsida, de sju bokstäverna CARO/LVS, för
delade på två rader. Atsidans utseende uppmärksammas inle 
förrän i den definition som gäller cfterpräglingarna (typ E). Den 
över hela det karolingiska riket under perioden 768-790 mycket 
enhetliga åtsidestypen innehåller dock vissa variationer. Förf. till 
denna anmälan har i olika museisamlingar i original studerat 248 
karolingiska mynt från perioden 768-790. Motsvarande antal hos 
Völckers synes vara 290, men Völckers arbetar i betydande ut
sträckning med fotografier och gipsavgjulnlngar. Genom nog
granna verbala definitioner har förf. för åtsidorna sökt avgränsa 
en Garolus grundtyp (GGR), fig. 1, som är helt dominerande med 
cn andel av ca 85%. Ga 10% av materialet består av obetydligt 
avvikande varianter till grundtypen, fig. 2-3 , och resten utgöres 
av ett par andra numerärt obetydliga typer, bl. a. (ig. 4. Även 
varianterna och de andra typerna avgränsas med största möjliga 
noggrannhet, dels inbördes, dels i förhållande lill grundtypen. 
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Först när alla under perioden förekommande reguljära karo
lingiska åtsidesbilder granskats, är det möjligt att definiera de 
äldsta nordiska efterpräglingarnas åtsidesbilder, Garolus efter-
präglingnr (CE), fig. 5-8. Definitionens huvudinnehåll är, att de 
äldsta efterpräglingarna har färre antal bokstäver och/eller andra 
bitecken än punkter (punkter som bitecken förekommer inom 
GGR-varianterna). Völckers motsvarande definition (Typ E) är 
baserad på en oklar bestämmelse om två bokstävers omvandling 
till ligatur. Samma ligatur förekommer emellertid, som Völckers 
påpekar, även på mynt som inte har något samband med de 
nordiska efterpräglingarna (s. 54, 89). Eftersom förf. i motsats 
till Völckers omspänt hela materialet av åtsidesbilder — både de 
karolingiska och de nordiska — med verbala definitioner kan 
den oklara och vilseledande bestämmelsen om ligatur i Völckers 
definition av Typ E undvikas. 

Med undantag av Typ E omfattar Völckers lypindelning av 
dorestadmynten uteslutande myntens frånsidor. I det av förf. in
samlade materialet ingår 79 mynt som på frånsidan har någon 
form av namnet Dorestad och på åtsidan tillhör Garolus grundtyp 
(motsvarande siffra hos Völckers synes vara 60 mynt). De 79 
mynten fördelas i förf:s indelningssystem på fem frånsidestyper, 
Dorestad typ 1-5. I förkortad form är förf:s dorestaddefinitioner 
följande:9 

typ 1 minst 3 av de 7 bokstäverna i DORSTflT, de tre sista bokstä
verna skall vara TflT, fig. 9-13; 

typ 2 minst 3 av bokstäverna i DORSTflD, de tre sista bokstäverna 
skall vara TflD, fig. 14-15; 

typ 3 minst 3 av bokstäverna i DVRISTAT eller DVRSTAT, de tre 
sista bokstäverna skall vara TAT, fig. 16-17; 

typ 4 minst 3 av bokstäverna i BORSTAD, de tre sista bokstäverna 
skall vara TAD (eller TAd), fig. 18; 

typ 5 minst 3 av bokstäverna i typ 1-4, men namnet får inte sluta på 
TflT, TDD, TAT eller TAD, lig. 19-20. 

Typ 1 är den typ som fortlever i skandinaviska efterpräglingar 
ända fram till 900-talets andra hälft. Typ 2-5 cfterpräglades där
emot aldrig. Völckers Fundkatalog visar att förf:s typ 1 i stort sett 

• Typ- och gruppdefinitionerna i »Studier i nordisk myntbistoria före är 1000» 
är tämligen omfattande och kan av utrymmesskäl ej citeras. Typ 1 är indelad i 
ett system av över- och underordnade grupper som omfattar upp till fem led. 
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är identisk med Völckers Typ B, något som inte kan utläsas av 
Völckers definitionslista på s. 92. Enligt Völckers kännetecknas 
Typ B av yxa nedtill samt namnformen DOR / STAT eller DOR / 
STVT. Ett par på måfå valda exempel ur Krinkberg-fyndet (XXV), 
nr 24 och 25, som av Völckers hänföres till Typ B, har emellertid 
inte något S i STAT och A har den karaktäristiska formen fl om 
vilken intet angives i definitionen.10 Hur skall cn forskare utan 
närmare kännedom om materialet med ledning av Völckers oklara 
definitioner kunna nybestämma mynt sådana som Krinkberg-
fyndet nr 24 och 25 såsom tillhöriga Typ B? Exemplet visar att 
Völckers indelningssystem liksom så många andra system, upp
rättade av sakforskare, i praktiken är föga användbart. 

Förf. till denna anmälan indelar typ 1, den i Skandinavien 
efterpräglade typen, i tre stora huvudgrupper, D I, D I I och D III. 
Dessa huvudgrupper innehåller i sin tur ett antal undergrupper. 
Undergrupperna D I : A (fig. 9-10) och D I : B 1 (fig. 11) har 
ålsideskombinationen GGR (Garolus grundtyp, fig. 1). Undergrup
perna D I : R2 (fig. 12) och D I : G (fig. 13) är kombinerade med 
undergrupper till CE (Garolus efterpräglingar, bl. a. fig. 5-8). 
Efterpräglingarna i Krinkberglyndet (Völckers typ E) har i förf:s 
system beteckningarna CE I : A / D I : H2 (5 ex.) och CE I : A / 
D I : C (11 ex.). Att den medelst utförliga verbala definitioner med 
största möjliga noggrannhet utstakade gränsen mellan CGR-kom-
binationer och GE-kombinalioner är relevant, bekräftas av skill
nader i fråga om i definitionerna icke ingående dekorativa typolo
giska element (pärlringens täthet) och av skillnader i fråga om 
tekniska typologiska element (vikt, diameter, stämpelställning). 
De båda grupperna D I : Bl (fig. 11) och D I : B2 (fig. 12), mellan 
vilka gränsen dragils mellan reguljära och icke reguljära dorestad-
fränsidor, åtskiljes i förf:s definitioner genom en bestämmelse 

10 På mynt nr 25 finns en liten cirkel i stället lör S. Mynt nr 24 är fragmen
tariskt. Et t S har sannolikt funnits på den avbrutna biten. Att en bokstav sannolikt 
fattas i inskriften har dock inte markerats i den pä s. 168 återgivna legenden. 
Liknande inaclvertenser, närmast av tryckfelskaraktär, återfinnes pä några få 
ställen: Tat. B, mynt I I I , 1 skall vara I I I , 3; Nöbbe betecknar endast 17 mynt i 
Krinkbergfynelet som »Nachprägungcn», ej 19 (s. 88); Nöbbcs grupp I omfattar 
11 mynt, ej 10, och grupp II omfattar 6 mynt, ej 9 (s. 88); mynt nr XXV:34 är 
detsamma som Xöbbe nr 67, ej 60; i fynd nr II (Domburg) har även mynt nr 29 
hänförts till Typ A (s. 93). 
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Fig. 1-20. Exempel på åt- och frånsielcstyper tillhörande Karl den stores första 
myntpräglingsperiod (ca 768-790). Teckningar av förf. Skala 1:1. Beispiele von 
Vorcler- und Bilckseitentypcn aus der ersten Miinzprägungsperiode Karls des 
Grossen (ca. 768-790). Nach Zeichnungen der Verf. 
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rörande förhållandet mellan bokstavsparen D-R och T—T. Vid 
en viss grad av noga angiven oregelbundenhet övergår grupp RI 
till grupp B2 och samtidigt undergår både åtsidan och pärlringcns 
täthet vissa förändringar. Men dessa objektivt registrerbara för
ändringar är inte stora. Övergången från reguljära präglingar till 
efterpräglingar är tämligen jämn och tydligare skönjbar i utform
ningen av åtsidan än av frånsidan. Völckers hypotes, att de tidiga 
efterpräglingar som förekommer i Krinkbergfyndet snarare här
stammar från någon frisisk myntverkstad än från Hedeby är 
plausibel. Dessa äldsta efterpräglingar står originalen så nära att 
det förefaller osannolikt att de skulle ha uppstått så långt norrut 
som i Hedeby, och ännu mindre i Rirka.11 Först under ett något 
senare skede (i förf:s CE II / D / /-grupp) torde präglingen av 
dorestadimitationer i Hedeby ha börjat. Völckers (och förf:s) 
hypotes innebär att nordisk myntprägling inte förekommit före 
år 800, om man med Norden avser Schleswig-Holstein, Danmark, 
Norge och Sverige. 

Völckers avgränsning av de äldsta nordiska (eventuellt frisiska) 
efterpräglingarna, Typ E, är alltså oklar. Denna oklarhet leder 
snabbt, som så ofta är fallet inom sakforskningslitteraturen, till 
ett felaktigt påstående. Enligt Völckers förekommer Typ E endast 
i Krinkbergfyndet och i Hedeby. Verkliga förhållandet är att i 
Hedeby hittills inte ett enda mynt påträffats av samma slag som i 
Krinkbergfyndet. Ett mynt av liknande slag som de i Krinkberg
fyndet har däremot hittats i ett fynd från Jahren, Norge (Völckers 
nr LV). De mynt som hittats i Hedeby och som Völckers tror till
höra samma grupp som Krinkbergmynten tillhör i stället de inled
ningsvis omtalade så kallade birkamynten, »die echten ältesten nor
dischen Gepräge», som av Völckers själv på s. 87 hänföres till tiden 
efter år 850, medan Krinkbergfyndet av Völckers dateras till ca 789. 

11 Krinkberginiitationernas samband med de äldsta skandinaviska mynten 
ifrågasattes av N. L. Basmusson, Kring de västerländska mynten i Birka, Från 
stenålder till rokoko, Studier tillägnade Otto Rydbeck, Lund 1937, s. 132, not 1. 
Tanken pä karolingiska efterpräglingar frän gränstrakterna mot Frisland som 
mellanled mellan elc karolingiska originalmyntcn och de äldsta skandinaviska 
mynten framföres av N . L. Rasmusson, Birkamynt och Hedebymynt, Kultur
historiskt lexikon för nordisk medeltid, 1, Malmö 1956, sp. 591. Den motsatta 
åsikten, at t imitationerna i Krinkbergfyndet skulle vara präglade i Birka, fram
föres av S. Lindqvist, Birkamynten, Fornvännen 1926, s. 307-334. 
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Av Völckers kommentar s. 88-89 framgår indirekt att han ej 
avsett att ange någon klar gräns mellan typ E och andra typer 
eftersom »die Grenzen fliissig sind», en tanke som i olika utform
ning ofta återkommer i den sakforskande litteraturen. Men just 
därför att verklighetens gränser ofta är flytande måste fasta grän
ser i form av logiskt korrekta, verbala definitioner skapas, om ett 
material skall kunna vetenskapligt bearbetas. Om definitionerna 
är oskarpa kan det ej undvikas att olikartade mynt eller andra 
föremålsgrupper sammanblandas med felaktiga påståenden eller 
slutsatser av nyss exemplifierad art som följd. Utan fasta gränser 
är det vidare omöjligt atl statistiskt bearbeta ett material. Aven 
den enklaste tabell, t. ex. Völckers sammanställning av dorestad-
typernas förekomst i fynden på s. 93, blir delvis meningslös om 
man ej säkert vet vilka slags föremål som hänförts till de olika 
kolumnerna. Om bearbetningen av materialet sker med hjälp av 
fasta gränser " logiskt korrekta, verbala definitioner, är det bland 
annat möjligt att bedöma i vilken grad verklighetens gränser varit 
flytande, t. ex. i det ovan anförda exemplet om förhållandet mellan 
reguljära dorestadmynt och nordiska (frisiska) efterpräglingar. 

Krinkbergfyndet är det fynd som har den största betydelsen för 
de nordiska efterpräglingarnas kronologi. Völckers datering av 
Krinkbergfyndet till ca 789 är med största sannolikhet korrekt. 
Ett av skälen till dateringen är att Sarzanapräglingar saknas. Den 
tidiga dateringen innebär att produktionen av de i fyndet före
kommande efterpräglingarna av typ 1 (Völckers Typ E) börjat 
senast under 780-talet. Vid bedömningen av förhållandet mellan 
de äldsta efterpräglingarna och de därefter följande, med säker
het skandinaviska imitationer, som bland annat är representerade 
i fynden från Hedeby och Rirka, utgår Völckers från påståendet 
att dessa »echten nordischen Gepräge» präglats tidigast omkring 
år 850. Men detta påstående, som leder sitt ursprung från Hau
bergs ännu något senare datering, är obevisat. Tvärtom tyder 
vissa omständigheter på att sådana efterpräglingar, som med 
säkerhet är skandinaviska (CE //-kombinationerna i förf:s sys
tem) kan ha producerats redan under 800-talets första fjärdedel.12 

12 De svära kronologiska problemen diskuteras närmare av förf. i det ovan 
nämnda arbetet, Studier i nordisk mynthistoria före år 1000. Jfr N. L. Rasmusson, 
a. a. (1956), sp. 591 och K. Skaare, Skipsavbilctninger på Birka-Hedeby mynter, 
Norsk Sjolartsmuscum 1914-1964, s. 75-80. 
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Enligt Völckers har däremot de 60 åren från 790 till 850 utfyllts av 
immobiliserade dorestadimitationer, präglade i små frisiska 
»Nebcnmiinzstätten» och enbart avsedda för handeln med Skan
dinavien. Denna inofficiella myntprägling, som skett i strid med 
de efter reformen 790 gällande bestämmelserna, antas vittna om 
frisernas starka maktställning i förhållande till den karolingiska 
centralregeringen. Gentemot Völckers hypotes om cn 60-årig, 
kontinuerlig frisisk myntprägling avsedd för Skandinavien kan 
anföras, att efterpräglingarna i Krinkbergfyndet enligt Völckers 
egen datering med största sannolikhet tillhör 780-talct, att Krink-
bergmynten inbördes är tämligen olika och alltså inte immobilise
rade och att detta slag av efterbildningar är mycket sällsynta 
utantor Krinkbergfyndet. Völckers argumentering är på denna 
punkt motsägelsefull och föga övertygande. 

Völckers tabell på s. 93 visar de oklart definierade dorestad-
typernas fördelning i de sammanlagt endast 9 fynd i vilka de före
kommer. Den upplysning som tabellen ger är i stort sett endast 
att de fynd som innehåller det största antalet dorestadsmynt(Dom-
burg, Krinkberg, Gelderland) också innehåller det största antalet 
olika typer. En genomgång av de utförliga myntbeskrivningarna 
i fyndkatalogen visar, att Völckers typ A, R och C ungefär mot
svaras av förf:s typ 2, 1 och 3 i nu nämnd ordning. Avvikelserna 
är störst mellan typerna C och 3. I förf:s material är typ 1, 2 och 
3 talrikt företrädda med frekvensen 32, 40 och 20 %. Typ 4 och 
5 är numerärt obetydliga. Typ 3 har en intressant geografisk för
delning. Den förekommer endast sparsamt i Krinkbergfyndet 
med 3 ex. av 28 men är den största typen i lösfynden från Dom-
burg med 6 ex. av 15. I det osäkra fyndet från Gelderland är 
typ 3 i paritet med typ 1 och 2. Typ 3 är alltså, av det sparsamma 
fyndmaterialet att döma, mera koncentrerad till de nederländska 
provinserna än typ 1 och 2. Förf:s undersökning av pärlringens 
täthet, myntens vikt, diameter och stämpelställning visar att typ 3 
har en något starkare anknytning till det karolingiska genom
snittet än typerna 1 och 2 som är något mera avvikande i riktning 
mot efterpräglingarna. Det synes inte föreligga något stöd för 
Völckers antagande att typ A, som ungefär motsvarar förf:s typ 2, 
skulle vara »Urtypus» för de övriga dorestadpräglingarna. Denna 
typ är visserligen den numerärt största men den numerära över-
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lägsenheten kan sägas vara skenbar och beror på typernas fördel
ning i det stora Krinkbergfyndet, som innehåller dubbelt så inånga 
mynt av typ 2 som av typ 1. I ett av förf. hopsamlat material från 
åtta olika museisamlingar och huvudsakligen utan känd prove
niens, är fördelningen mellan typerna helt annorlunda än i Krink
bergfyndet. I detta jämförelsematerial är typerna 1 och 2 likvär
diga med 18 respektive 17 exemplar. Sannolikt har präglingen av-
typ 1, som är den typ som efterprägladcs i Skandinavien, ännu 
icke varit avslutad när Krinkbergfyndet nedlades i slutet av 780-
talet. Därtill kommer att den enklaste förklaringen till alt just 
typ 1 och inte någon av de andra typerna efterprägladcs i Skan
dinavien givetvis är, att det var denna typ som präglades sist, 
omedelbart före reformen 790. 

Genom Völckers utmärkta arbete »Karolingische Munzfunde 
der Friihzeit» har ett viktigt källmaterial till Skandinaviens äldsta 
mynthistoria utförligt belysts. En andra volym, omfattande de 
yngre karolingiska fynden, vore mycket välkommen, både ur 
skandinavisk och ur mera allmän synpunkt. En viktig, dithörande 
myntgrupp har redan behandlats av Völckers i hans 1953 publi
cerade studie över Christiana Religio-präglingarna.13 För en skan
dinavisk läsare är emellertid »Karolingische Miinzfunde der Friih
zeit» just genom sina stora förtjänster som källpublikation cn föga 
uppmuntrande läsning. Det framgår här för första gången full
ständigt klart att de slutna fynden av karolingiska mynt från 
perioden 768-800, Krinkbergfyndet icke undantaget, utgör en 
svårbedömbar, osäker källa för studiet av den äldsta myntpräg
lingen i Skandinavien. Men lyckligtvis är sakforskningen inte, som 
man tidigare ofta trott, för kronologiska slutsatser enbart hänvisad 
till de slutna fyndens vittnesbörd. Ett omsorgsfullt studium av 
föremålen själva leder i många fall till ett säkrare resultat än 
studiet av de slutna fynden. En systematisk, med hjälp av verbala 
definitioner genomförd jämförelse mellan två eller flera oberoende 
typologiska element, t. ex. det dekorativa elementet päiiringens 
täthet, jämförd med det därav fullständigt oberoende tekniska 
elementet stämpelställningen, innebär detsamma som en jäm-

13 H. H. Völckers, Die Christiana Beligio-Gepräge, Ein Beitrag zur Karolinger-
torschung, Hamburger Beiträge zur Numismatik, Heft 6/7, 1952/53, Hamburg 
1953, s. 9-54. 
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förelse me l l an två o b e r o e n d e skriftliga kä l lo r i n o m histor ieforsk

n ingen och är , i bäs ta fall, l ikvärdig m e d en logiskt b i n d a n d e 

bevisföring.1 4 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

B. M a l m e r : Karol ingische u n d n o r d i s c h e M u n z e n vor d e m J a h r e 

800. Einige R e m e r k u n g e n zu H . H. Völckers ' »Karol ingische 

M u n z f u n d e der Fr i ihze i t» . 

H. H. Völckers' länge erwartetes Werk iiber karolingische Munzfunde 
ist die erste seit dem Ende des 19. Jahrhunderts iiber karolingische Miin
zen veröffentlichte grössere Arbeit. V.'s mit vorbildlicher Konsequenz 
und Ubersicht disponiertes Werk stellt eine sehr erwtlnschte Erweiterung 
unseres Wissens zu den entsprechenden Abschnitten in Gariel's und 
Prou's grundlegenden Arbeiten dar. 

V. beschreibt 62 Funde, aber nicht weniger als 33 Fundnummern 
bezeichnen nur eine oder einige wenige einzeln gefundene Miinzen. "Vom 
Rest der Funde bestehen mehrere aus ganz kleinen mit jeweils nur etwa 
10 20 oder noch weniger Miinzen. Die Leitfunde dieser Periode sind 
vier Funde aus Imphy (Frankreich), Ilanz (Schweiz), Krinkberg 
(Schleswig-Holstein) und Biebrich (Hessen). Ein bemerkenswerter Teil 
des Materiales ist friiher schwer zugänglich oder ganz unbekannt ge
wesen. V. hat eine erhebliche Arbeit däran gewendet in verschiedenen 
Sammlungen Munzen aus zerstreuten Funden aufzusptiren und zu iden-
tifizieren. Schwer tiberschaubare Fundkomplexe, wie die Einzelfunde 
von Domburg und Wijk-bij-Duurstede, sind von V. zum ersten Male 
zusammengefilhrt worden und werden nun in einheitlicher Form vorge-
legt. Die grösseren Funde werden in ihren mtlnzhistorischen Zusammen
hang eingefugt. Einzelnen Fundmiinzen werden gelehrte Kommentare 
gewidmet. Die Arbeit enthält bedeutend mehr als der Titel verspricht: 
in Wirklichkeit handelt es sich um eine karolingische Mtinzgeschichte 
lur die Zeit von 751-800. 

Fur einen skandinavischen Leserkreis ist V.'s Behandlung des Krink-
bergfundes von besonderem Imteresse. Der Fund wird ca. 789 datiert , 
was bedeutet, dass die in ihm erhaltenen Nachprägungen der Dorestad-

11 De oberoende typologiska elementen har studerats av förf. i bl. a. De äldsta 
nordiska myntens hjortbilder, Numismatiska meddelanden XXX, Stockholm 1965, 
s. 39-44, samt i ovan anfört arbete. Teorin om de oberoende typologiska elementen 
har utarbetats av Af. P. Malmer i Jungneolithische Studien, Acta Archaeologica 
Lundensia, Series in 8°, 2, Lund 1962, s. 54 f., och 1 Metodproblem inom järn
ålderns konsthistoria, Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, 3, Lund 1963, 
s. 28 ff. 

110 



KAROLINGISKA OCH NORDISKA MYNT FÖRE ÄR 8 0 0 

miinzen Karls des Grossen schon in den 80er Jahren des 8. Jahrhunder ts 
verfertigt worden sein miissen. Nach V. haben kleine friesische ,,Neben-
miinzstät ten" in der Zeit von 790 an bis 850 damit fortgesetzt Nach-
bildungen der Dorestadmtinzen Karls des Grossen von derselben Art zu 
prägen, wie die im Krinkbergfunde vorkommenden Nachprägungen. V. 
nimmt nämlich an, dass die eigentliche nordische Mtinzprägung erst 
um 850 beginnt. In diesem Zusammenhang legt V. eine Typeneinteilung 
der in Dorestad in der Zeit von 768-790 geprägten Munzen vor, Typus 
A - D . Die Nachprägungen des Krinkbergfundes werden als Typus E be
zeichnet. Die Rez. ha t unabhängig von V. ein zum Teil abweichendes 
Einteilungssystem ausgearbeitet. Die beiden Systeme werden vom 
methodischen Gesichtspunkt her verglichen, wobei die Rez. die Bedeu
tung von logisch korrekten, verbalen Definitionen als Basis eines Ein-
teilungssystemes hervorhebt. 

Durch V.'s sorgfältige Arbeit ist ein wichtiges Quellenmaterial zur 
ältesten Miinzgeschichte Skandinaviens zum ersten Male ausfilhrlich ins 
Licht gerilckt worden. Sowohl von skandinavischem wie von allgemein-
erem Gesichtspunkt her wäre es besonders wiinschenswert, wenn V. 
Gelegenheit bereitet werden konnte, einen zweiten Band herauszugeben, 
der die jiingeren karolingischen Miinzfunde umfasst. 
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