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Sveriges äldsta mynt 

Av Brita Malmer 

1885 publicerade Hans Hildebrand i Månadsbladet en uppsats med 
titeln »Nordens äldsta mynt». Uppsatsen handlar om de anonyma 
mynt som påträffats vid Hjalmar Stolpes utgrävningar på Björkö och 
som sedan dess i litteraturen omväxlande figurerat under namnen 
»birkamynt» och »/Eldste Myntgrupper». Hildebrand själv kallar dem 
»Björkömynt». 

Frågan på vilken ort dessa inskriftslösa mynt är präglade hör till de 
livligast diskuterade problemen inom nordisk numismatik.1 Det finns 
två rakt motsatta uppfattningar. 1) Mynten måste vara helt eller del
vis präglade i Birka eftersom ca två femtedelar av alla fyndortsbe-
stämda mynt av detta slag är funna i birkagravarna. 2) Fynd från 
systematiskt utgrävda gravfält har inte lika stort bevisvärde som slump
vis påträffade mynt. Utanför Björkö koncentrerar sig fynden till Dan
mark-Skåneland och Schleswig-Holstein. Mynten bör därför vara präg
lade i Hedeby, den under 800- och 900-talen mest betydande orten i 
detta omräde. 

Birkahypotesens livskraft är en intressant illustration till det di
lemma i vilket sakforskningen för närvarande befinner sig. Birkahypo
tesens enda argument är korologiskt: fyndkoncentrationen i birka
gravarna. Detta argument brukar emellertid framföras utan försök 
till hyfsning av problemet, till exempel i form av en strikt geografisk 
indelning av hela det vidsträckta utbredningsområdet (Danmark, 
Norge, Sverige, Nordtyskland, Polen), eller, ännu viktigare, i form 
av en ingående diskussion av de olika felkällor som påverkar tenden
sen i materialet. 

Det är svårt att undertrycka en misstanke att själva namnet »Birka
mynt», en gång uppfunnet av Knut Stjerna,2 delvis bär skulden till 

1 Diskussionen refereras av B. Malmer, Nordiska mynt före är 1000, Acta Archaeolo 
gica Lundensia, Series altera in 8°, nr 4, Lund 1966, s. 3 ff. 

• K. Stjerna, Lund och Birka, Historisk Tidskrift för Skåneland, 3, Lund 1909, s. 217. 
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det ur vetenskaplig synpunkt föga tillfredsställande sätt på vilket 
diskussionen om Sveriges äldsta mynt stundom har förts. En första 
åtgärd när det gäller att diskutera frågan om Sveriges äldsta mynt bör 
vara en neutralisering av materialet. Om en geografisk beteckning 
för dessa inskriftslösa, anonyma mynt någon gång är nödvändig, bör 
den vara så vid som möjligt, till exempel »Nordiska mynt». I övrigt 
bör geografiska termer endast användas för att ange fyndorterna. 
Också de typologiska grupperna bör betecknas med neutrala symboler 
av typen KG 5 eller Ci a/C2 b.8 

I arbetet »Nordiska mynt före år 1000» har förf. sökt genomföra 
en undersökning av myntens oberoende typologiska element, såsom 
vissa bilddetaljer, vikt, kantornering, diameter, stämpelställning. Ge
nom kombinationselementet indelas mynten i kombinationsgrupper. 
Två kombinationsgrupper, KG 2 och KG 6, förekommer överhuvud
taget inte i birkagravarna. Men des.sa båda grupper och särskilt KG 6 
är i fråga om såväl tekniska som dekorativa typologiska element sam
manhörande med de mellangrupper, KG 3-4 och KG 5, som är rep
resenterade i birkagravarna. Resultatet av undersökningen är bland 
annat att Hildebrands »Björkömynt» synes härröra från en tämligen 
kortvarig och därefter helt avbruten import från ett sydligare geogra
fiskt område (Område II) till Mellansverige (Omräde IV b). 

Många sakforskare är ännu ovana vid den principiellt värderings-
fria bevisföring, som redan vunnit spridning inom flera humanistiska 
ämnesområden. I längden kommer sakforskningen inte att kunna und
vara sådana hjälpmedel som klart definierade begrepp, ett effektivt 
symbolspråk, strikta kvantitativa analyser, framställningar i tabeller 
och i grafisk form. Men de sakforskare som hittills inte alls eller en
dast i obetydlig utsträckning använt sig av dessa hjälpmedel har helt 
naturligt ofta svårt att följa en bevisföring som huvudsakligen stöder 
sig just på sådana hjälpmedel. Fastän de metodiska motsättningarna 
inom sakforskningen för närvarande måste betecknas som mycket stora 
borde dock båda parter i fråga om Sveriges äldsta mynt redan nu 
kunna enas om åtminstone en sak: att neutralisera materialet genom 
avskaffande av den associationsrika beteckningen »Birkamynt». 

I P. Haubergs arbete från är 1900, »Myntforhold og Udmyntninger 

i Danmark indtil 1146» finns en avbildning (Tab. I, Halvbrakteater, 

• Symbolexcmplen hämtade från B. Malmer, a. a. 

14 — 664269 Fornvännen H. 4, 1966 
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Fig. i. a. Bysantinska riket. Konstantin VII och Romanos II 945-959- b. Basileios II och 
Konstantin VIII 976-1025. c. England. Ethelred II, typ C (Crux), ca 991-997. rf. Barba
risk efterbildning av föregående (Djursholm, SHM 3559). Nr 1, 9, 17-19 tillhör den nor
diska myntgruppen K: Bi/JV: D, jfr myntförteckning s. 212. Skala 1 : 1. — a. Byzan-
linisches Reich. Konstantin VII. und Romanos II. 949-959. b, Basileos II. und Konstan
tin VIII. 976-1025. c. England. Ethelred II. Typ C (Crux), ca. 991-997. rf. Barbarische 
Nachbildiing der vorigen Miinze (Djursholm, SHM 3559). Nr. 1, 9, 17-19 gehören zu 
der nordischen Miinzgruppc A': Bi/A': D, vgl. Miinzverzeichiiis S. 212. 1 : 1. 

nr 4), som har intresse för frågan om Sveriges äldsta mynt. Det av
bildade myntet, som saknar inskrifter, har på ena sidan ett enkelt, i 
ändarna korsat kors. Den andra sidan visar ett dubbelt kors. Anmärk
ningsvärt nog synes ett sådant mynt som Haubergs Tab . I: 4 i verk
ligheten inte existera. Det mynt, som utgjort förlagan till Haubergs 
teckning, avbildas på fig. 1:9. Så vitt man kan bedöma efter fotografi 
är detta mynt på båda sidor stämpelidentiskt med de fyra mynt som 
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visas på fig. 2: 5-8. Under alla förhållanden är det fråga om samma 
bildgrupp som på fig. 2-3. Ätsidans kors har inte fyra likformiga 
armar, som felaktigt anges på Haubergs teckning. Den fjärde kors
armen är i verkligheten ersatt av en triangulär, trappstegsliknande 
fot. 

Hos Hauberg förekommer inte verbala definitioner av myntgrupper 
eller »typer», så avfattade att tvekan aldrig kan råda om till vilken 
grupp eller typ ett visst mynt hör. Ofta är definitionen helt ersatt av 
en bildhänvisning. Eftersom bilderna inte ingår i ett genomtänkt 
definitionssystem, eftersom de olika gruppernas relevans aldrig prövas 
genom en systematisk undersökning av de oberoende typologiska ele
menten och eftersom frekvensundersökningar saknas kan en felaktigt 
utförd teckning lätt förbli obeaktad. Men vad värre är, läsaren lämnas 
frihet att till »Hauberg nr 4» hänföra varje mynt som enligt en impres
sionistisk bedömning förefaller höra dit. 

Den myntgrupp, som åsyftas med Haubergs mynt nr 4, har i förfrs 
system bildbeteckningen K: Hi /K: D.4 K betyder kors. B betyder att 
korsets ena arm är ersatt av en vinkellormad figur. 1 anger att det 
korsade korsets vinklar är oornerade. D betyder fyrarmat dubbelkors. 
Genom snedstrecket åtskiljes ät- och frånsida. En rad kontrollerande 
gränsdragningar, utförda med hjälp av de oberoende typologiska ele
menten, gav till resultat att K: Bi /K: D-mynten borde brytas ut ur 
KG u , dit de ursprungligen fördes, och bilda en egen kombinations
grupp, KG 13. Denna KG 13 består av 19 nu existerande mynt, däri 
inräknat ett fragment, som i »Nordiska mynt före år 1000» endast 
bestäms som K: - / K : - . 11 exemplar ur fyra olika fynd är kända genom 
beskrivning i litteraturen och i SHM:s otryckta inventariekataloger. 
Dessa mynt är sannolikt i betydande utsträckning identiska med de 
10 exemplar utan inventarienummer, som ingår i myntkabinettets 
samlingar (förteckningen nedan, nr 1, 2, 4-6, 10, 11, 13, 15, 16). To
talt torde alltså KG 13 nu omfatta ca 20 mynt. 

Inom materialet kan urskiljas två åtsidesstämplar (A, B) och sex från-
sidesstämplar (I a-d, II, III) . I »Nordiska mynt före år 1000» mot
svaras stämpel A och B av Pl. 32: 5, stämpel I a-d av Pl. 32: 23, stäm
pel II av Pl. 32: 24 och stämpel III av Pl. 32: 25. Nedanstående för
teckning är uppställd efter stämplar och .stämpelkombinationer. 

' Jfr B. Malmer, a. a., s. 57 och passim. 
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A/ la 
i . SHM u tan inv. nr. 0,26 g;5 17,0 mm. Fig. 1: 1 och 2: 1. 

2. SHM u tan inv. nr. 0,27 g; 16,7 mm. Fig. 2: 2. 

3. Sturkö, Sturkö sn, Blekinge. SHM 8770. 0,25 g; 17,2 mm. Fig. 2: 3. 

A / I b 

4. S H M u tan inv. nr. 0,34 g; 17,0 mm. Fig. 2 :4 . 

AIII 
5. SHM utan inv. nr. 0,28 g; 16,5 mm. Fig. 2: 5. 

6. SHM u tan inv. nr. 0,28 g; 17,5 mm. Fig. 2: 6. 

7. Glemminge, Glemminge sn, Skåne. L U H M utan inv. nr. 0.32 g; 16,8 mm. 

Fig. 2: 7. 

8. Glemminge, Glemminge sn, Skåne. SHM 14452 (samma fynd som föregående). 

0,30 g; 16,9 mm. Fig. 2: 8. 

g. Munkegaard , Ibsker S., Bornholm. Montsamlingen, Köbenhavn. 0,28 g; 17,2 

mm. Fig. 1: g.(i 

AI III 
10. SHM utan inv. nr. 0,33 g; 17,3 mm. Fig. 3: 10." 

A f -
11. SHM utan inv. nr. i j . 2 ex.; 0,14 g; 16,7 mm. Fig. 3: 11. 

12. Gudings, Vallstena sn, Got land. SHM 15942. V 2 + V 4 sammanhörande frag

ment ; 0,19 g; 16,5 mm. Fig. 3: 12. 

B/I c 
13. SHM utan inv. nr. 0,29 g; ili.g mm. Fig. 3: 13. 

14. Stige, Inda l sn, Medelpad. S H M 12079. 0,33 g; 16,8 mm. Fig. 3: 14. 

B / I d 
15. SHM utan inv. nr. 0,30 g; 17,3 mm. Fig. 3; 15. 

16. SHM utan inv. nr. 0,30 g; 16,8 mm. Fig. 3: i(i. 

E j närmare bestämbara s tämplar 

17. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, Skåne. SHM 17532, fyndet deponera t i L U H M . 
l j . , ex.; 0,15 g; 16,6 mm. Fig. 1: 17. 

18. Stige, Indal sn, Medelpad. Samma fynd som nr 14. 1 / 4 ex. Fig. 1: 18. 

ig. Glemminge, Glemminge sn, Skäne. Samma fynd som nr 7-8. l / 4 ex. Fig. 1: ig. 

5 Viktuppgifterna är desamma som hos B. Malmer a. a., och härrör från vägning med 
fyra olika vågar. En kontrollvägning med en och samma väg av 13 hela mynt i KMK 
visade samma vikt som tidigare fiir 6 mynt, cn minskning med 0,01 g för 4 mynt och en 
ökning med 0,01 g för 3 mynt. 

0 Stämpelbestämningen har utförts efter fotografiet fig. 1:9, som välvilligt ställts till 
förfogande av Överinspektör Otto Morkholm, Moiitsamlingcn, Köbenhavn. 

7 Detla mynt tillhör med största sannolikhet fyndet från Djursholm, jfr förteckningen 
nedan. I Bror Emil Hildebrands bilaga till inventarieförteckningen i SHM anges nämli
gen att ett av A': Bi /A: D-mynten i Djursholmsfyndet har tre punkter i vardera 
korsvinkeln. 



Sveriges äldsta mynl 213 

Fig. 2. Myntgruppen A': Bi/A': D (KG 13), stämpelkombinationerna A/I a (nr 1, 2, 3); 
A / I b (nr 4); A/II (nr 5, 6, 7, 8). Skala 2 : 1 . - Miinzgruppe A': B I / J Y : D (KG 13). 
Slempelkombinationen A/I a (Nr. 1, 2, 3); A/I b (Nr. 4); A/II (Nr. 5, 6, 7, 8). 2 : 1. 
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'm. 

Fig. 3. Myntgruppen A': Bi /A: D (KG 13), stämpelkombiiiatioiierna A/III (111 10); 
A/ad I-II (nr 11, 12); B/I c (nr 13, 14); B/I d (nr 15, 16). Skala 2 : 1 . — Miinzgruppe 
K: Bi /K: D (KG 13), Stempelkombinationen A/III (Nr. 10); A/ad I-II (Nr. 11, 12); 
B/I c (Nr. 13, 14); B / I d (Nr. 15, 16). 2 : 1. 
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De dokumentariskt kända exemplaren ingår i följande fynd: 

Djursholm, Upp land . SHM 355g. 5 ex.8 

Sturkö, Sturkö sn, Blekinge. Samma fynd som nr 3 i förteckningen ovan. 1 ex. 

T i l lhagen , Bolstad sn, Dalsland. SHM 428. 4 ex. 

Cekanowo, pow. Plock, Polen. 1 ex. 

Av de 16 mynt som kunnat bestämmas i fräga om stämplarna har 
12 minst en gemensam stämpel (A). De övriga fyra mynten har likale
des minst en gemensam stämpel (B). Ätsidesstämplarna A och B är 
aldrig sammankopplade genom en gemensam frånsida. Detta förhål
lande skulle kunna antyda en tidsskillnad. Stämpel B kan vara an
tingen nägot yngre eller något äldre än stämpel A. Att frånsidesstämp-
larna till antalet är betydligt flera än ätsidesstämplarna är en välkänd 
företeelse även från andra myntgrupper och beror på att frånsides-
stampen vid präglingen slits mera än ätsidesstarapen ( = understam
pen). 

En hög frekvens av stämpel kopplingar är karaktäristisk för de nor
diska myntens yngre kombinationsgrupper. I de flesta andra avseenden 
särskiljer sig däremot KG 13 klart från de närmast föregående kombi
nationsgrupperna, KG 10, 11 och 12. Ti l l skillnad från dessa kombi
nationsgrupper, som ur bildsynpunkt endast uppvisar en diffus på
verkan från bysantinska och andra kristna mynt, är mynten i KG 13 
både på åt- och frånsida förgrovade kopior av vissa bestämda utomnor
diska mynt. Ätsidans kors är en barbarisk kopia av trappstegskorset 
på det bysantinska myntet fig. 1 a. Samma kors uppträder på det något 
yngre, i svenska fynd mycket vanliga bysantinska myntet fig. 1 b. Från
sidans dubbelkors har hämtats från det engelska myntet fig. 1 c. De 
fyra bokstäverna CRVX har uteslutits på de förenklade kopiorna i 
KG 13, men uppträder på en något yngre barbarisk kopia, fig. 1 d, ur 
fyndet frän Djursholm i förteckningen ovan.9 Varken trappstegskors 
eller dubbelkors eller kombinationen dememellan förekommer inom 
andra kombinationsgrupper. Ett annat avvikande, dekorativt element 

" Ett av de fem mynten är enligt inventarieförteckningen i SHM på ena sidan opräg-
lat, pä andra sidan försett med ett dubbclkors av samma slag som de fyra övriga mynten. 
Eftersom dubbclkors inte förekommer inom materialet i övrigt synes det motiverat att 
medräkna denna »Bracteat», jfr B. Malmer a. a., s. 279 f. 

' Detta mynt har först uppmärksammats av N. L. Rasmusson, Kring de västerländska 
mynten i Birka, Från stenålder till rokoko, Studier tillägnade Otto Rydbeck den 25 
augusti 1937, Lund 1937, s. 134 och fig. 25. Jfr B. Malmer a. a., s. 148 ff. 
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är kantorneringen, vars täthet i KG 13 är lägre än i närmast före
gående kombinationsgrupper. Även de tekniska elementen är avvi
kande. Mynten i KG 13 är både tyngre och större än i närmast före
gående grupper: VD-index är 18 mot endast 15 i KG i o c + 1 2 . Vidare 
har KG 13 en helt annan geografisk utbredning än övriga kombina
tionsgrupper. KG 13 har hittills aldrig påträffats väster om Öresund 
och är därmed den mest östorienterade gruppen bland nordiska mynt 
präglade före år 1000. De båda största fynden, Tillhagen (4 ex.) och 
Djursholm (5 ex.), tillhör Mellansverige. Som framgår av förteckning
arna ovan är utbredningen i övrigt: Skäne, Bornholm, Gotland, Me
delpad, Polen. 

Det bysantinska myntet fig. 1 a, som tillhör mitten av 900-talet, ger 
en mycket vid bakre tidsgräns tor KG 13. Genom Ethelredmyntet 
fig. 1 c kan emellertid dateringen fixeras till mitten av 990-talet, en 
datering som bekräftas av de äldsta fyndens nedläggningstid. KG 13 
torde vara ca 10 år yngre än de närmast föregående kombinations-
grupperna. 

KG 10, 11 och 12 har av förf. hänförts till Område III (nuvarande 
Danmark samt Skåne/Blekinge). KG 13 kan tillhöra samma område 
och då snarast dess östra del, Område III c. Fyra fynd med KG 13 
tillhör Område III c: Glemminge, Skåne (3 ex.), Igelösa, Skåne (1 ex.), 
Sturkö, Blekinge (2 ex.), Munkegaard, Bornholm (1 ex.). Alla fynd 
utom Glemmingefyndet är nägot yngre än de mellansvenska fynden.10 

Men även Omräde IV b kan komma i fråga som hypotetiskt präg-
lingsområde för KG 13. I Mälardalsområdet är det äldsta och samtidigt 
troligen största fyndet, Djursholmsfyndet, påträffat. Som ovan fram
hållits är trappstegskorset i KG 13 det enda motiv på de nordiska 
mynten som kan betraktas som en bysantinsk kopia. Genom en stäm
pelkoppling med säkra Olof Skötkonung-mynt vet man att bysantinska 
mynt av samma typ som fig. 1 b kopierades i Sigtuna omkring år 1000, 
få år efter präglingen av KG 13.11 

Mynten i KG 13 är stumma, liksom mynten i de elva äldre nordiska 
kombinationsgrupperna, KG 2-12.12 Samtidiga skriftliga källor rö
rande nordisk myntprägling saknas. En hypotes om präglingsområdet 
måste bygga på föreliggande indicier. Hypotesen att Sveriges äldsta 

10 Slutmyntet i de olika fynden är förtecknade hos B. Malmer a. a., s. 238. 
11 B. Malmer, Olof Skölkonungs mynt och andra Ethelred-imitationcr, Kungl. Vitter

hets Historie och Antikvitetsakademien, Antikvariskt arkiv 27, Lund 1965, s. 55 t. 
12 KG 1 = karolingiska originalmynt. präglade i Dorestad för Karl den store ca 768-790. 

• s ^ H 
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mynt präglats i Mälardalsområdet, kort före Olof Skötkonungs säkert 
belagda sigtunamyntning, kräver ett mindre antal hjälphypoteser och 
kan mera harmoniskt infogas i den allmänna bilden av den nordiska 
myntpräglingens förlopp än den hypotes som säger att Sveriges äldsta 
myntprägling ägt rum i Birka under 800-talet. Den i så många avse
enden starkt avvikande KG 13 kan vara det sista ledet i den anonyma 
myntpräglingens långsamma innovationsförlopp från Område I (Väst
europa) via Område II (Schleswig-Holstein) till Område III (Dan
mark-Skåneland). Men KG 13 kan också beteckna myntpräglingens 
införande i Sverige, ett förebud till det mycket snabba innovations
förlopp varigenom den inskriftsförsedda denarpräglingen i de tre nor
diska länderna nästan samtidigt inleds ca år 1000. Helt säkert är under 
alla omständigheter, att kombinationsgrupp 13 i diskussionen om Sve
riges äldsta mynt förtjänar en mera framskjuten roll än att som hittills 
under decennier odefinierad döljas under den felaktiga beteckningen 
»Hauberg 4».M 

Zusammenfassung 

Die ältesten Munzen Schwedens 

Unte r A n w e n d u n g moderner typologischer Methoden u n d mit Benutzung von 

Hilfsmitteln wie klar definierte Begriffe, quant i ta t ive Analysen sowie Darstel lung 

in tabellarischer u n d grafischer Form hat die Verf. in ihrer Arbeit „Nordische 

Munzen vor dem J a h r 1000" u. a. nachzuweisen versucht, dass die ältesten nor

dischen Miinzen nicht auf Björkö im Målar sondern im siidwestlichen Skandina

vien in der ersten Hälfte des g. J ah rh . geprägt worden seien. Die Diskussion iiber 

die ältesten Munzen Skandinaviens spiegelt die aktuellen methodologischen Ge

gensälze innerha lb der Sachforschung wieder. Die Verf. meint , dass beide Par-

teien sich schon jetzt zumindest iiber eine Sache einigen könn ten , nämlich die 

assoziationsreiche B e n e n n u n g , ,Birkamiinzen" zugunsten von neut ra len Symbol-

bezeichnungen abzuschaffen. 

Die Verf. hat eine G r u p p e von etwa 20 anonymen Munzen ausgesondert, 

die u. a. auf G r u n d ihrer östlichen Verbrei tung möglicherweise im Mälartal 

geprägt sein könn ten . Die G r u p p e mit der Bildbezeichnung K: Bi JK: D und 

Kombina t ionsg ruppennummer 13, verkiirzt KG 13, gehört in die goer J ah re des 

10. J ah rh . Zwei Vorderseitenstempel, A u n d B, sowie sechs Riickseitenstempel, 

I a-d, I I und I I I , können unterschieden werden. Auf S. 212 wird ein Verzeicbnis 

13 I oktober 1966, när denna uppsats befann sig i korrektur, påträffades ett skattfynd 
i Tingstäde sn, Gotland (Karls I10). Utom smycksilvcr innehöll fyndet något över 1 200 
arabiska, tyska, engelska och skandinaviska mynt, däribland 1 ex. KG 13 (fragment, ca 
1/4). Fyndets nedläggningstid har preliminärt bestämts till ca 1040. 
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liir KG 13 mitgeteilt, das nach Stcmpeln und Stempelkombiiiationen aulgestellt ist. 
Die Numerierung im Verzeichnis entspricht der Bildiunnerierung Abb. 1-3. 
Munzen dieser Art sind fruher als „Hauberg, Myntforhold og Udmyntninger, 
igoo, Tab. I, Halbbrakteat, Nr. 4" bestimmt worden. Die Abbildung bei Hauberg 
ist indessen unrichtig gezeichnet. Die Miinze, die als Vorlage fiir die Zeichnung 
diente, wird in Abb 1: 9 wiedergegeben und hat, wie die iibrigen Miinzen der 
Gruppe, auf der einen Seite ein Kreuz mit treppenförmigem Fuss. 

Die von den iibrigen nordischen Miinzen in verschiedener Hinsicht (Miinzbilder, 
Randverzierung, Gewicht, Durchmesser, geografische Ausbrcitung) abweichende 
Gruppe KG 13 durfte das letzte Glied des langsamen Innovationsverlaufes der 
aiionymen Miinzprägung aus dem Gebiet I (Westeuropa) iiber das Gebiet II 
(Schleswig-Holstein) bis in das Gebiet III (Dänemark-Schonen) darstellen. Aber 
KG 13 känn auch die Einluhrung der Miinzprägung nach Schweden bezeichnen, 
ein erstes Anzeichen des sehr schnellen Innovationsverlaufes, der die Prägung 
von Denaren mit Legenden in den drei nordischen Ländern fast gleichzeitig unge
fähr um das Jahr 1000 einleitet. Man darf sägen, dass der Gruppe KG 13, die 
sich länge Zeit undefiniert hinter der irrefiilirenden Bezeichnung „Hauberg 4" 
versteckt hatte, in der Diskussion um die ältesten Miinzen Schwedens eine wesent-
lich wichtigere Rolle als bisher zukommt. 

Vbersetzt von Willy Schwabacher 


