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Birka 

Problem kring stratigrafi och myntdatering 

Av Ola Kyhlberg 

ig hela eller fragmentariska silvermynt 
påträffades i Birkas Svarta Jord under ut
grävningarna 1969-1971. Av dessa mynt 
har 14 stycken med större eller mindre pre
cision kunnat bestämmas till arabiska dir-
hemer av umaijadiska, abbasidiska och sa-
manidiska präglingar. Ett mynt har be
dömts vara efterprägling. De äldsta mynten 
är präglade före 750 e. Kr., det yngsta 946-
g47 e. Kr. De samanidiska mynten saknas 
under en viss stratigrafisk nivå och den 
kronologiskt senare tyngdpunkten ligger i 
de översta nivåerna. Av både konserve-
ringstekniska och numismatiska skäl kan 
mynten, trots sitt ringa antal, indelas i två 
från varandra skilda grupper. Skillnaderna 
är inte först och främst kronologiska, utan 
beror på en strukturell differens, som här 
antytts. Dessa tvä grupper uppfattas i detta 
sammanhang som fyndhorisonter, i ett av
seende analoga med de vikingatida skatte-
gruppema (Linder Welin igsö). Gränsen 
mellan de två nämnda horisonterna mar
keras av den funna kaj an läggningens sten
läggning (fig. 1). 

Den kajanläggning som nämnts, befann 
sig på nivå ca 5 m ii. h. Grästorven läg 
strax under 6 m ö. h. De geologiska och 
grävningstekniska strata, som ligger under 
kajen, har numrerats med IX, X, XI. Nivå 
XII utgjordes av bläleran. Nivåerna I-VIII 
är inte alla successiva. Av dessa är nivåerna 
I och II mer eller mindre omrörda lager 
och utgör till färgen den »Svarta Jorden». 
I denna uppsats behandlas de översta ni
våerna I och II som en grupp, och de un
dersta nivåerna under kajen, under ca 5 m 
nivå ö. b., IX, X och XI som en annan 

grupp. VI och VIII lämnas tills vidare där
hän (se fig. 1). 

Den preparerlngsmetodik, som skapade 
möjligheterna för en bestämning av myn
ten i nivåerna under denna kaj anläggning, 
är ovanlig. Av orsaker, sora skall diskuteras 
här nedan, hade dessa mynt helt omvand
lats frän metalliskt silver till silversulfid av 
pulveraktig konsistens (fig. 2). Kring den 
numera upplösta kärnan av metall hade 
bildats en krustation i form av ett hårt 
skal av jämnt fördelade korrosionsproduk
ter och externa partiklar av svartaktig färg. 

Mynten från nivåerna I och II hade 
mycket tunn korrosion ovanpå det metal
liska silvret (fig. 4). På inget av mynten 
har kvantitativ kemisk analys utförts, men 
olika kemisk sammansättning kan ändå 
inte ensamt vara förklaringen till denna 
stora skillnad i korrosionsgrad. Gränsen 
mellan de två korrosionstyperna går mel
lan nivåerna II och VI. Av pH-värdena 
och fosfatgraderna kan inget utläsas, som 
kan ha samband med detta; vad beträf
far fosfathalten snarare tvärtom. Dessa fak
torer kan inte ha åstadkommit den kraf
tiga korrosionen. Orsaken måste vara en 
annan. På järnföremålen är denna tendens 
också tydlig. Att nivåerna 1X-XI kan an
ses vattenavsatta är kanske inte tillräcklig 
förklaring. En sekundär korrosion, genom 
en »anormal» salt- och kloridhalt, skulle 
däremot ha kunnat åstadkomma en korro
sion av den typ och grad, som detta gäller. 
Huruvida orsaken till eventuella »anor-
mala» mark- eller vattenförhållanden är 
att söka t. ex. i Birkas avfallsmaterial, som 
i enlighet med senare medeltida sedvän-

Fornvännen. Arg. 68, 26-36, 1973 



Birka 27 

Nivå 

I - I I 
översta 
nivåerna 
i den 
»Svarta 
Jorden» 

(Gräns för 

VI-VI1I 
avfalls
lager 
utanför 
kajen 

I X - X I 
understa 
nivåerna 
under kaj 

1 

t 
1 
t 
1 
I 
11 
II 

korrosion) 

VI 
VIII 
VIII 

IX 
IX 

a X 
X 
XI 
XI 
XI 

XY — 
koordinat 

695.981 

695-981 
696.982 
697.981 
700.980 
704-973 
696.980 
696.982 

703-977 
699976 
702.978 

699-976 
699-979 

701.974 
703-977 
699978 
702.974 
703-976 

Bestämning 

Typ (och myntort) 

Abb. 

Sam. 
Sam. 
Grov 
Urna. 
— 
Abb.? 
Sam. 

— 
— 
— 

Urna. 
Uma. 

Abb., 
Uma. 
Abb. 
Uma. 
Abb. 

al Mu'tamid 
(Arminiah) 

Nasr ibn Ahmad? 
Nuh ibn Nasr 
efterprägling 
Hishäm? 
— 
— 
Nasr ibn Ahmad 

(Muqtadir) 

— 
— 
— 

— 
Hishäm? (Wasit?) 

ev. Uma. 
— 
(al-Muhammadijah?) 
— 
afrikansk typ 

Datering 

880/81 

913-21 
946/47 
— 
ca 738-46 
900-tal? 
ca 800 

9 ' 4 / ' 5 

800-tal? 
— 
750-800-tal 

712/13 
738-43, ev. 
ngt tidigare 
ca 750-800 
700-50 
801? 
7I3/I4 
767-77 

Uppskattad 
storlek 

ca 1/3 

fragm. 
ca 1/4 
— 
ca 1/4 
ca 1/4 
ca 1/4 

ca 1/4 

fragm. 
ca 1/2 
ca 1/4 

1/1 m. ögla 
ca 1/2 

1/9 
ca 1/2 
1/2 

1/2 

ca 1/2 

Vikt 
gram 

0.74 

0.47 
0.47 
o-34 
o-55 
0.60 
0.47 

1.16 

0.6 
2-3 
0.6 

3-6 
i-9 

2.1 

3-2 
2 .2 

2 .2 

2.4 

I ig. 1. Tabell över mynt. Birka 1970-1971. — Table 
of coins. 

jor kan ha vräkts i sjön, eller vattnets egen 
salthalt är tills vidare en öppen fråga. 

Att dessa svarta flata föremål först identi
fierades som mynt, berodde endast pä den 
yttre formen, ty inte ens en röntgenunder
sökning avslöjade något om innehållet, 
som kunde bekräfta detta antagande. Vid 
en försiktig manuell spjälkning av skalet, 
visade sig att i de flesta fall hade bildats 
ett spegelvänt avtryck av myntets prägling 
på korrosionsskalets insida. Redan på dessa 
ytterst svårläsliga avtryck kunde antikvarie 
Ulla S. Linder Welin vid Kgl. Myntkabi
nettet utföra de första bestämningarna (fig. 
1, 3 a och b). 

Den i detta speciella fall mycket viktiga 
fotodokumentationen utfördes med stor 
noggrannhet av fotograf Ulf Wikdahl vid 
tekniska avdelningens fotoateljé. För varje 
myntavtryck krävdes individuell ljussätt
ning, exponering, framkallning och kopie
ring. Vid kopieringen vändes negativen, så 
att de spegelvända myntavtrycken åter blev 

rättvända. Kopiorna förstorades och ut
nyttjades vid den preliminära numisma
tiska undersökningen och bestämningen. 

Här nedan skall diskuteras, varför en 
gruppering av myntmaterialet i två hori
sonter är relevant. De två horisonterna in
nehåller tillsammans 15 mynt. Materialet 
är sannolikt trots, och ej pä grund av sin 
litenhet, tämligen entydigt pä denna 
punkt. 

I sin redogörelse för de nordiska skatte
fynden från vikingatid, uppdelar Linder 
Welin dessa efter nedläggningsperiod i fyra 
grupper, som bildar var sin mynthorisont 
av speciell struktur (Linder Welin 1956). 

Grupp (horisont) I består uteslutande av 
orientaliska mynt, huvudsakligen umai-
jacliska och abbasidiska präglingar. Endast 
i denna första horisont förekommer mynt 
från de afrikanska präglingsorterna. De 
äldsta svenska skattefynden tillhör got
ländskt och östsvenskt område. Gränsen 
mot grupp II dras vid de första samani-
diska myntens uppdykande ca 893 e. Kr. 
Nedläggningstid ca 780-890 e. Kr. 
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28 Ola Kyhlberg 

Fig, t . Mynt ur de lägsta nivåerna 1X-XI. Endast 
korrosionsprodukter. Myntens diameter ca 26 mm. 
Skala 1 :1 . Foto Nils Lagergren. — Coins from the 
lowest layers IX to XI. Products of corrosion only. 
The diameter of the coins is about 26 mm. 

Fig. 4. Mynt ur ele översta nivåerna I och II. Myc
ket tunn korrosion. Skala 1 :1 . Foto Nils Lager
gren. — Coins from the top layers I and II. Very 
little corrosion. 

Grupp (horisont) II består vid tiden för 
den arabiska myntströmmens kulniinaiion 
ca gio-g3o e. Kr. av orientaliska mynt, näs
tan uteslutande av samanider från kalila-
tets östliga delar. Även västerländska mynt 
förekommer dock i ökande mängd under 
denna periods senare del: tyska, engelska 
och byzantinska mynt (Arne 1946; Rasmus
son 1934). Nedläggningstid ca 890^70 
e. Kr. Omkring 970 e. Kr. avbryts den öst
liga importvägen för arabiska mynt. 

Grupp (horisont) III består av mynt ned
lagda ca 970-1000 e. Kr. Denna grupp lig
ger utanför Birkatid. 

Vi skall här återknyta till UJ70-1971 års 
stratigrafi. En övre, kronologiskt senare och 
en undre tidigare horisont har föreslagits. 
Det yngsta myntet i nivå XI är daterat 
801? e. Kr., det äldsta (?) i nivå XI till 712-
713 c Kr. 900-talets samanider saknas helt. 
Det yngsta myntet i den övre horisonten är 

Fig. 3 a, b. Mynt ur de lägsta nivåerna efter spjälk-
ning. (Skala 2 : i.) Foto Ulf Wikdahl. Diameter ca 
26 mm. — Coins from the lowest layers after being 
split. 

daterat till 946-947, det äldsta till ca 738— 
76. Det enda myntet från 1969 ärs schakt, 
vilket också tillhör denna horisont, är da
terat lill 902-908 e. Kr. 
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Av denna kronologiska differens kan inte 
dras vittgående slutsatser. Dock kan kon
stateras överensstämmelse mellan Birkas 
två horisonter och myntskattehorisonterna 
I och II. 

Med resonemangets svaga punkter och 
det lilla materialets ur arkeologisk och sta
tistiskt synpunkt låga reliabilitet för ögo
nen, kan följande slutsats formuleras: 

Ingen motsägelse tycks finnas i de ovan 
presenterade stratigrafiska och numisma
tiska fakta för att nivåerna IX-XI under 
kajen skall kunna bestämmas till en period 
före myntskattehorisont II och före de sa-
manidiska präglingarnas första uppdy
kande. Yngsta mynt (i nivå XI frän ca 
801? e. Kr.) ger troligen en till synes 
alltför tidig terminus post quem för nivå
erna IX-XI. Dessa kan ha avsatts under 
kortare tid, motsvarande en period av en
dast ett fåtal är. Detta myntmaterial mot
säger heller inte ett samband mellan en 
tidig kajanläggning och pälverket utanför 
Svarta Jorden (Ingelman-Sundberg 1972). 

Kolbjörn Skaare har i sin uppsats om 
myntfynd och datering i Viking 1960 gjort 
en kategoriindelning av myntfynd i tre 
grupper med flera underavdelningar 
(Skaare 1960, s. 71-72): 

»I. Enkeltfunn d.e. funn av én enkelt 
mynt eller noen ganske få exemplarer: a) 
gravfunn, b) boplassfunn, bygningsfunn, 
c) l0sfunn. 

II. Opphopningsfunn d.e. funn av ett 
antal mynter, som mä antas å vaere tilf0rt 
fnnnstedet gjennom et lengre tidsrom: a) 
st0rre boplassfunn, kirk- og andre byg
ningsfunn, b) offerfunn, saerlig funn fra 
kilder o.l. 

III. Skattefunn d.e. et antall mynter som 
mä antas å vaere deponert i jorden samlet. 
St0rre gravfunn må regnes med her.» 

Gruppernas gemensamma nämnare är 
arkeologisk och utgörs av fyndomständig
heterna. Något tillspetsat uttryckt är det in
tressanta med ett myntfynd emellertid inte 
upphittandet, utan orsakerna till och om
ständigheterna kring myntets ursprungliga 
placering i t. ex. gravar och boplatslager. 

En arkeologiskt betingad indelning av Bir
kas mynt är, som jag ser det, inte funk
tionell, utan måste utföras på helt andra 
premisser, för att bättre avspegla myntens 
kronologiska och arkeologiska värde. Dessa 
premisser kan sägas vara av etnologisk sna
rare än arkeologisk art, m. a. o. myntets ur
sprungliga funktion i sitt sammanhang. 
(Jfr Herschend 1972, s. 56-59). 

De myntfynd, som kan särskiljas med 
hänsyn lill detta, är av tre kategorier: 

I. De mynt, vars främsta eller enda funk
tion kan tänkas ha varit betalningssilvrets 
(ej gravfynd). 

II. De mynt, som försetts med upphäng-
ningsanordning (ej gravfynd). 

III. Gravmynten, hela eller fragmenta
riska, med eller utan tipphängningsanord-
ning. 

Mynt av framför allt kategori I utgör, 
i en boplats avfallslager, vilket det är frå
gan om i Birka, i bästa fall ett slumpmäs
sigt gjort stickprov ur den kurserande mas
san betalningssilver. För mynten av denna 
kategori gäller principiellt samma (svaga) 
dateringskrilerium som för skatte- och 
gravfynden: yngsta mynt, slutmyntet/n/, 
ger terminus post quem. På ett så litet och 
till en del osäkert material som detta, det 
senaste Birkamaterialet, har det enskilda 
myntet mycket litet kronologiskt och ar
keologiskt värde. Sitt värde får mynten här 
huvudsakligen genom fyndkombinationer 
och grupperingar inom varje nivå (begrep
pet fyndkombination använt i vidaste be
märkelse). Ju större grupp (statistiskt: »po
pulation»), desto större värde (»reliabili
tet») har den samlade och tolkade infor
mationen. Förutsa ilningen är emellertid 
att mynten är arkeologiskt bunda till säk
ra nivåer i en fast stratigrafi. Detta reso
nemang häller för en tudelad Birkastrati-
grafi från 1970-1971 och myntmatcrialet 
därifrån. 

Kategori IL Den väsentligaste föränd
ringen med ett mynt, som förses med upp-
hängningsanordning, är att dess primär-
funktion förskjuts. Frän att ha varit ett 
stycke gångbart betalningssilver, blir dess 

Fornvännen 68 



30 Ola Kyhlberg 
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Fig. r,. Illustration av fördelningen av ele kufiska 
mynten på nivåer och präglingsår respektive -pe
riod. — Illustration of the distribution ot coins by 
layers and lime ilelermiiiations respectively. 

metallvärde sekundärt i relation till vad 
som kan benämnas symbolvärdet. Mynt-
hängena är mer hängen än mynt. De är 
inte, som t. ex. de av Trotzig påvisade got
ländska bärnstensberlockerna specialtill
verkade för begravningstillfället (Trotzig 
196g, s. 25~2g, Abb. 5). Det ligger nära till 
hands att betrakta dem som amulet ter eller 
berlocker för de levande, med något slag 
av lyckobringande, skyddande eller annan 
apotropeisk egenskap. Mynthängena skulle, 
enligt min uppfat tning, i sä fall kunna in
ordnas i ett större sammanhang med runda 
hängen av flera typer, av vilka några finns 
representerade i Birka, nämligen: 

brakteaterna (Arbman ig4o, Tafel g8 
och t. ex. Stenberger 1958 b); de hjulfor
miga hängena (Arbman 1940, Tafel 99: 21, 
24; Krogh 1970; Strömberg 1961, s. 90-91, 
Tafel 74:7 . Jfr Laurén 1970 o. d. anf. 
litt.); 

de skålformiga hängena (Arbman ig40, 
Tafel g7: 23-25 och t. ex. Arrhenius ig6o, 
s. 6g); 

de sköldformiga hängena (Arbman ig40, 
Tafel g7: 1-20; Stenberger 1947, Abb. 41 
47> 51» 54! Stenberger igsSa , Abb. 49, 180, 
230). 

Den »kufiska» skriften på mynten kan, ge
nom sin exotiska obegriplighet, ha bidragit 
till att skänka myntet en övernaturlig egen
skap. Att ett mynthänge alternativt skulle 
vara ett lyxföremål av endast estetiskt 
värde, motsägs av den eventuella gruppe
ringen, som nämnts ovan, och av den oer
hörda mängd mynt vi känner från denna 
period. Om mynthängena tillerkänns en 
magisk funktion, som många andra 
hängen, måste i konsekvens därmed deras 
beviskraft i kronologiskt hänseende vara 
ytterst svag. Hänget från 1971, IX x6gg 
yg76, tycks emellertid, av sitt sammanhang 
att döma, vara ett undan tag frän denna 
regel (fig. 3 b)! (Arbman 1939, s. 115; Jans
son ig7o, s. 28; Skaare 1960, s. 73.) 

Den av numismatiska aspekter domine
rade diskussionen kring mynten kan, med 
anknytning till det ovan antydda, tillföras 
en etnologisk aspekt av visst intresse. Paral
leller till bl. a. Birkakvinnornas halsband 
med hängen och till gravmynten överhu
vudtaget och dessas respektive funktion 
stär att finna i analoga föremålsgrupper 
inom senare tiders primitiva kulturer . Ett 
exemplar av en halskedja frän Ecuador 
kan, trots det både tidsmässiga och geogra
fiska avståndet, ses som exempel på såväl 
den kronologiska som etnologiska proble
matiken (fig. 6). Halsbandet består av glas
pärlor i flera färger, falska guldfoliepärlor 
m. m. På jämna avstånd sitter 16 hängen. 
Av dessa är 14 silvermynt, 1 är avlatspen-
ning(?) och 1 är troligen en pollett. Myn
ten kan efter präglingsär uppdelas i 4 
grupper : 

1. 5 stycken. Carl I I I (1759-1788) trol. 
1770-talet 

2. 2 stycken. Carl IV 1793 
3. 2 stycken. Ferdinand VII 1813 och 

1819 
4. mynt, 4 stycken. i 8 g 5 - i g i 5 

Bakom existensen av ett föremål av 
denna typ ligger sannolikt en föreställ
ningsvärld av principiellt samma slag som 
den Birkaborna levde i. Därför är den nå
got vågade och exotiska jämförelsen kanske 
ändå relevant. Mellan grupperna 1 och 2 
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liksom mellan 2 och 3 ligger ca 20 år, dvs. 
en generation! Slutmyntet är präglat 1915, 
men mynten fördelar sig för övrigt pä näs
tan 150 är. Upprepningen av tidsintervallet 
20 år mellan de tre första grupperna visar 
att en speciell tradition kan ha legat bakom 
hängeseriens förändring. Hängena är amu
letter. Metallvärdet har haft sekundär be
tydelse. Det visar polletten och avlatspen-
ningen(?), som inte är av silver. 

Ett föremål av denna typ ger oss en på
minnelse om den föreställningsvärld i både 
»moderna» och »förhistoriska» primitiva 
samhällen, vilken tar sig uttryck i fruktan 
för det som uppfattas som övernaturligt, 
fruktan för de döda odi respekt för pan-
teistiskt uppfattade naturfenomen o. s. v. I 
detla mönster av bristande kunskap och 
rädsla passar mycket väl in en tilltro till 
berlockers, amuletters och talismanen för
måga att avvärja onda anslag mot de le
vande, mot ofruktsamhet, sjukdomar osv. 
(Jfr Arbman 1940, Tafel 119.) 

Kategori III. Att gravmyntsmatcrialet 
inte går att strukturellt parallellisera med 
skattefynden, beror alltsä på en rad irra
tionella fenomen. Ett gravmaterials struk
tur är kraftigt beroende och påverkat av 
sociala faktorer, tradition och främst för 
oss, de facto, tämligen okända föreställ
ningar och kultbruk (Jfr Arbman ig3g, s. 
89-91). 

De kufiska myntens nedläggningstid har 

Fig. 6. Halsband från Ecuador. Indiankultur tidigt 
1900-tal. Skala 1 :1 . Foto Nils Lagergren. — 
Ne-cklace from Ecuador. Indian culture of early 
2i)th century. 

allmänt ansetts infalla under en sen period 
av Birkatiden, huvudsakligen under goo-
talet. Nedläggningsperiodens tyngdpunkt 
sammanfaller tidsmässigt med den ovan 
beskrivna skaltefyndshorisont II. Gravmyn-

Tabell 1. 

Grav 

29 
'97 
550 
707 
73i 

902 

967 

I O I O 

T y p 

BR 
BR 
S K 
K A 
K A 

BR 
K A 

BR 

K ö n 

K V 

— 
KV 
K V + M 
KV \ M 

KV 
KV 

KV 

Myntets 
storlek 

ca 1/2 
ca 1/5 
fragm. 
1/1 m. ögla 
1/1 m. hål 

fragm. 
1/1 m. ögla 

1/2 

Datering 

705-49 
708-18 
705-49 
726/27 
723/24 

742/43 

704/05 

Övriga mynt 

styca, Aethelred, 841-848/9, 
sassanid, 590-628 

tahirid eller abbasid, 860/61 
samanid, 908/g, engelskt mynt, 

901-24 m. hål. I börs: samanid, 
900-taiets början, samanid, 903-11 

engelskt mynt, 901-24, engelskt 
mynt, 900-talets början, m. hål 
resp. ögla 

(Arbman 1940, Tafel 137: 4-9) 
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tens frekvens är alltså avhängig tillgången 
på mynt. 

Den sociala faktorn, att mynt tillhörde 
en förmögnare miljö, styr materialet i den 
riktningen att 42% av kammargravarna, 
10% av övriga .skelettgravar och endast 
4% av brandgravarna innehåller mynt 
(Aner ig52, s. 104; Genrich 1971; Malmer 
1966, s. 184). 

Av de bestämbara kufiska mynten i grav-
materialet utgörs ca 8% av umaijader, ca 
30% av abbasider och ca 25% av samani
der. Sammanlagt antal är ungefär 100 
mynt. Präglingarnas datering har kunnat 
bestämmas i ungefär 75 fall. Av dessa är 
ca 20 mynt präglade under 700-talet, ca 
25 mynt under 800-talet och ca 30 mynt 
under 900-talet. 

Gravmaterialets 8 bestämda umaijad-
mynt, som motsvarar mynten ur Birkagräv-
ningarnas nivåer IX-XI, ligger i gravar en
ligt labell 1. 

Troligen alla är kvinnogravar. Mynten 
i de tre kammargravarna är omgjorda till 
hängen. De mynt, som behållit sin funk
tion av betalningsmedel(?), ligger i de 4 
brandgravarna och i skelettgraven 550, vil
ken iir daterbar till 800-talets slut (Moberg 
1940, s. 143). 

Hängemynt tillhör en rikare miljö än 
»betalningsmynten». Samtliga umaijader 
bör ha varit ca 100 år vid nedläggandet, 
Inget av mynten i brandgravarna tycks ha 
passerat likbålet, av deras utseende att 

döma. Samma omständighet gäller viktlo
den av bly ur gravarna 14, 326 och 1001. 
Mynten och viktloden i fråga mäste ha haft 
en speciell roll i gravceremonielet, som kan 
förklara detta. 

Dessa gravar skulle alltså motsvara bo-
plasi materialets »umaijadmyntshorisont», 
nivåerna under kajen IX-XI. Yngsta mynt 
i denna horisont är en abbasid frän 801? 
Vi finner i gravarna här ovan en be
tydligt annorlunda struktur med mynt från 
600-tal till ca g3o e. Kr. I grav 29 finns 
mynt frän tre århundraden, en mer än 200-
årig intervall mellan äldsta och yngsta 
mynt Dessutom finns flera icke-kufiska 
mynt Denna stora spridning motsvarar 
bättre strukturen i Birkamaierialets 196g-
71 översta två nivåer. Orsaken till denna 
»retardation» är att söka i den föreställ
ningsvärld till vilken gravmynten hörde. 

I sitt arbete om de nordiska mynten sä
ger Brita Malmer (ig66, s. 184) som en 
kommentar till avhandlingens tabell 28, 
vilken omarbetats nägot för denna upp
sats: 

»De arabiska mynten fördelar sig jämnt 
på mans- och kvinnogravar. De frankiska 
och engelska mynten tillhör huvudsakligen 
kvinnogravar. Men endast de nordiska 
mynten har en så exklusivt kvinnlig karak
tär att de aldrig uppträder i mansgravar. 
Den slutsatsen ligger nära tillhands att de 
bildrika mynten i Birka betraktades som 

Tabell 2. 

Mynt i 
mansgravar 

Mynt i 
kvinnogravar 

Mynt i 
mans-kvinnogravar 

Mynt i 
ej könsbest. gr. 

Summa mynt 

Kufisk 

40 

45 

8 

27 

190 

a 

+ 
0 

11 

0 

0 

+ 
11 

Eu 

1 

2 

0 

3 

6 

ropeiska 

+ 
0 

11 

0 

0 

+ 
11 

Skanc 

0 

t 

0 

0 

1 

in. 

+ 
0 

36 

0 

1 

+ 
37 

Byzantiska 

0 

t 

(•) 

0 

1 ( • ) 

_l_ 

0 

1 

0 

+ 
1 

Summa 

+ 

41 0 

49 59 

8 ( 1 ) 0 

30 1 

+ 
128 60 

(Jfr Malmer 1966, Tab. 28, s. 184.) 

+ =hänge 
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kvinnliga föremål, som inte kunde läggas 
ner i mansgravar.» (Se tabell 2.) 

Ett faktum är emellertid att hängesmyc
ket som sådant i allmänhet var ett kvin
nan tillhörigt föremål. De kors lönn i ga 
hängena, ursprungligen kristna symboler, 
ligger t. ex. troligen alla i kvinnogravar. 
Detta innebär, bl. a. enligt Stenberger, inte 
all kvinnorna har varit bärare av den 
kristna tron (Stenberger 1969, s. 11). Kor
sen kan ha varit tänkta och tillverkade som 
kristna symboler, men ha varit burna som 
vanliga amuletter. Föremålens ursprung
liga funktion är i varje fall av liten bety
delse. I och med att ett föremål kunde gö
ras om till hänge, kom det att tillhöra 
kvinnoutrustningen. Vad som avgjort i vil
ken grad mynten omgjordes till hängen är, 
enligt min uppfattning, tillgängen på mynl 
och i mindre utsträckning myntets (eller 
föremålets i allmänhet) utseende, som Mal
mer föreslår. Siffrorna för procent hänge
mynt inom varje myntgrupp talar i viss 
män för detta. 

Av de kufiska har ca 8% omgjorts lill 
hängen, av de europeiska ca 65% och av 
de skandinaviska nästan 100%. Dessa siff
ror stär, allmänt sett, i ett motsatt förhål
lande till respektive myntgrupps frekvens. 
Att bildrikedomen som sådan på de skan
dinaviska mynten skulle göra dem till ex
klusiva kvinnoföremål, verkar felaktigt. 
De skandinaviska mynten kan, pä grund av 
sin bildrikedom, ha uppfattats magiskt i 
Större Utsträckning iin de kufiska mynten. 
I motsats till dessa mynt utgjorde de ku
fiska mynten å andra sidan betalningssil
ver. 

1 82 % av myntgravarna ligger ett mynt 
eller mindre. Endast i ca 5% finns mer än 
två mynt (Gräslund 1967, s. 180). Bland 
annat detta tyder på att samtliga gravmynt 
är att betrakta som rituella föremål, mer 
eller mindre last och officiellt knutna till 
ceremonielet. Orsaken till ett mynts place
ring kan bland annat ha varit att: 

1. myntet i form av hänge var amulett eller 
berlock med ovan föreslagen magisk funk
tion och skulle fortsätta att ha denna funk

tion för den döda i graven. Det kunde vara 
arvegods (av samma orsak!), som i avsak
nad av arvingar eller på grund av vissa 
arvbestämmelser lätt följa den döda. 

2. myntet ulan upphängningsanordning 
»offrades» pä grund av ett mer eller mindre 
strängt rituellt krav. Därvid beir dock eko
nomiska hänsyn ha begränsat såväl urva
lets kvalitet som kvantitet. Antingen var 
syftet med detta »offer» atl del skulle 
gagna de levande genom alt vara ett fri
köp från eller en tribut till den döda/e/ 
eller ocksä skulle det ha karaktär av offer
gåva och som sådan vara en konkret given, 
men abstrakt tänkt hand- eller reskassa (Jfr 
Bruce-Mitford 1972, s. 54 fl; Genridi 1971, 
s. 203). En ur mänsklig synpunkt logisk 
tanke är att det lilla myntfragmentet i 
själva verket representerar eu mycket stiirre 
värde, vilket i lönn av andra föremål be
hållits av de efterlevande. 

Vi vet att ett representationssystem i ett 
avseende tillämpades för gravgodset på 
Birka — av religiösa orsaker. 1 vissa brand
gravar, ca 60 stycken, finns rester av ett 
i 8 fall två föremål av en art, som annars 
tillhör kainniargravsmiljön, exempelvis 
glas, spel, svärd, ryttarutrustning. Dessa fö
remål representerar enligt Sieucr en full
ständig kammargrav utrustning (Steuer 
196g). Med utgångspunkt från detta har 
Steuer övertygande bevisat att det inte är 
sociala, ulan religiösa faktorer, som be
stämt gravskicket lör ca 10% av Birkas be
folkning, överklassen eller »kammargravs-
gruppen». 

Enligt Gräslund tyder fynd på att en 
nordisk avläggare av Charonsmyintraditio-
nen nätt Sveriges östra delar under vikinga
tid i samband med ett byzantinskt infly
tande (Gräslund 1967, jfr Steuer 1970, s. 
148, 180). Jag har här även velat presentera 
mera närliggande förslag till tolkning av 
gravmynten (Genridi 1971, s. 200, fotnot, 
^5-^9) . 

I ett antal gravar ligger vikllod tillsam
mans med myntet eller mynten i börsen. 
I ca 40% av gravarna finns endast ell vikt-
lod av kulformig typ med två parallella 
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runda polylor av järn med ett skal av 
brons. 1 ca 12,5% finns två av dessa vikt-
lod i graven. Även i dessa fall har vi kanske 
att göra med representationsföremål. 

3. myntet tillhörde kanske utstyrseln i yt
terligare bemärkelser. Kvinnogravarnas 
dräkt och övriga personliga utrustning kan 
i mänga fall ha paralleller i senare tider, 
då den avlidnas brudutstyrsel utnyttjats 
lill begravningsdräkt Myntet eller mynten 
skulle i en del fall således vara att betrakta 
som något liknande en symbolisk hemgift 
eller handkassa (jfr Pettersson 1968, s. 190-

Denna framställning har å ena sidan ve
lat påpeka ett enstaka gravmynts otillför

litlighet som annat än helt allmänt date
ringselement och gravmyntpopulationens 
struktur som ett direkt resultat av kult-
bruket och de mer eller mindre religiöst 
betingade föreställningarna. Gravmynts-
materialet är alltså styrt av en rad statis-
liska felkällor, som ger bäde över- och un
derrepresentation i förhållande till sam
mansättningen av en hypotetisk mängd 
kurserande myntsilver. Vad framställ
ningen å andra sidan velat framhålla är, 
att boplatsmynten med sannolikhet repre
senterar ett regelrätt stickprov ur samma 
mängd myntsilver. Svarta Jorden-materia
let är dock inte tillräckligt stort för upp
nående av full säkerhet viel bedömandet 
av den erhållna informationen. 
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Birka. Problems concerning Stratigraphy and Coin Dating 

In the "Black Ear th" of Birka 19 Arabian 
coins were found din ing the excavations 
of 1969—1971. T h a n k s to an unusual 
method of preparal ion, it was possible to 
identify about 10 coins. These 10 coins 
were found under a certain level in layers 
which are supposed lo have been deposited 
in water or under very huniicl circimi-
stances. T h e coins in question were all 
completely corroded, so that no metal re-
niaincd, only a coin-shaped crust of sand 
and products of corrosion. T h e crusts were 
finally split by hand with a sharp instru
ment. On the inner sides of the bard crust, 
impressions of the now vanished silver 
coins were preserved in almost all cases. 
These impressions formed the basis for the 
numismatist 's interpretat ion. T h e result 
was that at least two chronological groups 
could be derived from the structure of this 
material. T h e groups were stratigraphically 
situated partly in the two uppermost lay
ers and partly in the three lowest layers. 
Between these two there was a stone selling 
of a quay. In the lower level, no Samanid 
coins and no loth-century coins were 
found. T h e upper level contained three 
Samanid coins and four loth century coins. 
T h e condusion is that this dates the upper 
level to a period after about A.D. 8go, 
which is about the time when Samanid 
coins first appear in the silver hoards of 
the Viking Age. 

T h e paper further deals with an a r t ide 
by Kolbjörn Skaare on coins and dat ing 
(in Viking igöo) where he dassifies linds 
of coins. His dassification on an archaeo
logical basis is very ineffective for the coins 
of Birka. T h e author suggests another das
sification according to a so-called "func
t ion" of the coins in their respective con-
texts. T h e coin pendants which only ap
pear in women's graves must be regarded 
as amulets of very little chronological im
portance. A modern necklace from Ecua
dor is described as being a parallel of in
terest. Between the oldest and the youngest 

coin in its series there is an interval of 
about 150 years. In connection with the 
work by Brita Malmer 011 Nordic coins be
fore A.D. 1000, in which it is said that 
the Scandinavian coins (pendants) were ex-
dusive womanly objects, the author objects 
that not the coins themselves, but the pen
dants in general belonged to the woman. 
It is also assumed that the propor t ion of 
coin pendants in lhe different groups 
( = Arabian, European, Scandinavian, By
zantine coins) is dependent on the current 
ainount of "nsual" coins. Conscqueiilly, 
only about 8 per cent of the Arabian and 
about 100 per cent of the Scandinavian 
coins were remade pendants. T h e fact ihat 
82 per cent of the Birka graves contained 
only one coin or less indicates that perhaps 
all the grave coins must be regarded as 
ritual objects. T h r e e reasons, finally, are 
suggested for the custom of put t ing coins 
in the graves: 

1. T h e coin pendant , wilh the function of 
an amulet, was put in the grave in or
der to keep this function for the dead 
also. 

2. T h e coin, without any hole or loop, was 
sacrificed for the benefit of the living. 
It could also be a t r ibute paid to the 
dead or an at tempt of the living to buy 
themselves free from the dead or from 
some duties in connection with the bur
ial. 

3. T h e coin perhaps belonged to the equip
ment in another sense of the word, if 
the wedding dress or corresponding gar-
ments were used. Of this custom there 
are several modern examples. T h e coins 
should, in a context like this, be re
garded as something like a symbolic 
dowry or petty cash. Anyway, the theory 
of the "Charon's coin" seems very un
likely at this time and place. 

In short, a solitary coin in a grave is 
really a very uncertain criterion of dating. 
T h e structure of the material of coins in 
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the Birka graves must be a direct result of a sample of the current amount of silver, 
the demands of the cult and also strongly The material from the latest excavations 
affecled by superstition. On the olher at Birka is small, unfortunately too small, 
hand, the artide lavs stress upon the the- and it is therefore not possible to arrive 
ory ihat the coins in the layers of the settle- at definitc conclusions from the informa-
ment of Birka in all probability represent tion obtained. 
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