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uttryck för — en idéartikel. (On the possible significances of silver coins from
the Viking Period on Gotland — a hypothesis.) Fornvännen 74. Stockholm.
The author argues that Anglo/Irish and Oriental silver coins played a large
role in the silver economy of Gotland while especially the German coins
constituted a relatively small part.
The author attempts to illuminate and confirm the hypothesis that the
Oriental and Anglo/Irish coins were imported by many small importers, while
the German coins were mainly imported by a few larger importers.
Frands Herschend, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-114 84 Stockholm,
Sweden.

Ofta är syftet med en uppsats eller ett forskningsarbete att lösa vissa problem eller klarlägga relationen mellan olika sakförhållanden.
Ett lysande exempel härpå finner man bl. a.
i Bolin 1926, där det klassiska citatet på sidan
209 just är ett övergripande sätt att förklara
hur det förhåller sig med skattfynd, deras
bildande och nedläggning. Än i dag har idén
om skattfynd som uttryck för krig och orosperioder livskraft, och ingen med något anspråk på arkeologisk insikt kan hävda, att
idén inte i vissa situationer vad vissa typer
av skatter gäller, är rimlig.
De senaste tio åren har dock frågan om
vad skattfynd kan vara uttryck för, varit
föremål för en nyanserad diskussion — inte
minst genom Pekka Sarvas arbeten om 1700t a l d s skattfynd i Finland (Sarvas 1968;
1970). Även när det gäller det gotländska
silvermyntmaterialet har nya bidrag tillförts
diskussionen, se t. ex. Malmer 1973. Naturligtvis är det felaktigt att tro, att skattfynd
någonsin har uppfattats som simpla och lättfattliga källor — skattfyndens komplexitet

framgår därför också tydligt av kapitlet
Schatzbildung und Schatzvergrabung i Gert
Hatz' stora monografi Handel und Verkehr
(Hatz 1974).
Det nedanstående syftar just till att bygga
vidare på de senaste årens mer och mer
komplexa uppfattning om vad skattfynd skall
vara uttryck för — det är kort sagt meningen
att göra det hela ännu lite mera invecklat.
Urval och sakförhållanden
Gotland är märkvärdigt väl försett med silverskatter, men framför allt med silvermynt
från en ca 400 år lång period, vars centrala
del kanske just i kraft av mynten är värd att
kallas Gotlands vikingatid.
Det är inte lätt att veta hur många dessa
mynt är, och sedan
riksantikvarieämbetets
gotlandsundersökningar, R A G U , satt igång
efterundersökningar på kända fyndplatser,
ännu svårare att veta hur många mynten
kommer att bli. Det är dock troligt att proportionerna mellan orientaliska, tyska och
anglo/iriska mynt kommer att stå sig, då de
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sedan länge legat relativt fast. Naturligtvis
finns det mynt som inte faller inom de tre
grupperna, men denna grupp — bildad av
många länders mynt — är liten. Säkert kan
man på olika grunder föra exempelvis de
bysantinska till de orientaliska eller vissa danska till de anglo/iriska, men för uppritningen
av de stora drag vartill det härvarande avsnittet syftar, är dessa — källkritiskt sett inte
omedelbara — kompletteringar dock blott
av marginellt värde. Därför omfattar materialurvalet endast de orientaliska (sassanidisk/
arabiska), de rikstyska (men inte de böhmiska) och de anglo/iriska mynten. Detta material uppgår enligt de källor som utnyttjas här
troligtvis till ca 95 % av det samlade materialet.
Hatz uppger de tyska myntens antal till
knappt 48 000 (1974 s. 64). Med ledning av
Linder Welin 1956, de senare årens Tillväxten samt Gotländskt Arkiv, kan man uppskatta de orientaliska myntens antal till ca
50 000. På ett liknande sätt kan man genom
Stenberger 1947, 1958, Hatz 1974, Tillväxten
och Gotländskt Arkiv för de senaste åren,
beräkna de anglo/iriska myntens antal till ca
23 000. Allt som allt ca 121 000 mynt varav
41,33 % orientaliska, 39,67 % tyska och
19,00 % anglo/iriska.
Totalsumman är säkert ca 6 000 mynt för
liten i kraft av de myntfynd som bara är kända till samlat antal. Dessutom är det troligt,
att särskilt tyska mynt av museala skäl i vissa
fall inte beaktats. De tyska mynten är således underrepresenterade i beräkningen
ovan, och en uppskattad fördelning bestående av 40 % orientaliska, 41 % tyska och
19 % anglo/iriska är troligtvis något sannare
än den precist uträknade.
Detta nominalt definierade urval är det
nu meningen att systematiskt dela i två delar,
utifrån följande resonemang:
Myntmaterialet är så stort, att det är svårt
att tänka sig, att det inte till en del har cirkulerat på ön. Därigenom bör ett visst antal
mynt av en slump ha tappats bort. Arkeologer hittar naturligtvis ganska ofta sådana
mynt vid utgrävningen av vikingatida boplatser,se t. e x . T h u n m a r k 1972—1977,Burge
i Lummelunda eller Lundström 1968 eller
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1974, Paviken. De nämnda grävningarna
exemplifierar inte bara att det går att hitta
hela, halva och ännu mindre delar av mynt,
grävningarna gör det dessutom troligt att de
av en slump tappade mynten jämförda med
skatter är ganska vanliga, så vanliga att en
liten på en åker vid olika tillfällen upplöjd
skatt, egentligen lika gärna kan representera
ett upplöjt kulturlager.
Även om man med arkeologisk metodik
kan hitta enstaka löst liggande silvermynt, så
kan man inte inom överskådlig tid med en
sådan metodik skapa ett representativt urval
av de mynt som tillfälligtvis tappats på Gotland. Därtill behöver man en mera yttäckande teknik som exempelvis jordbruk. I och
för sig är jordbruk en arkeologiskt sett grov
teknik, men det är ingen tvekan om att man
genom att bruka jorden kan hitta även ett
enstaka mynt; främst naturligtvis med de
metoder som var i bruk till för en femton—
tjugo år sedan. Det är därför rimligt att söka
definiera en grupp av mynt, som kan vara
uttryck för de slumpmässigt tappade. Sedan
kan man försöka bedöma hur väl gruppen är
definierad.
G r u p p : Fynden av ett mynt.
Gruppdefinition: Mynt påträffade före 1962
försedda med uppgift om socken och fyndplats, således att inga andra samtida eller
yngre mynt eller föremål är kända från fyndplatsen. Mynten får inte vara inköpta genom
antikvitetshandlare, ej heller framtagna av
arkeologer.
Materialkällor: Stenberger 1947, 1958, Hatz
1974, Tillväxten och Gotländskt Arkiv efter
1956 samt Antikvarisk topografiskt arkiv,
A.T.A. efter 1956.
Det är klart att denna grupp inte nödvändigtvis behöver innehålla enbart mynt från
fynd av endast ett mynt; men det är sannolikt att gruppen innehåller sådana mynt, och
framför allt innehåller gruppen troligtvis procentuellt sett flera sådana mynt än skatterna,
även om det i dessa säkert ingår flera, i
mängden försvinnande, av en slump tappade
mynt. Likaså är gruppen bättre än sitt komplement — de övriga fynden av ett mynt.
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Tabell 1. Myntfyndens sammansättning i förhållande till deras storlek. — The composition of the coin
finds in relation to their size.

Orientaliska
Tyska
Anglo/iriska

%
Antal mynt

<10

>10<100

>100<200>200<500

55.94
28.38
15.68

61.95
29.55
8.50

53.13
31.94
14.93

0.23
236

3.54
3540

7.32
7332

Jämfört med de ca 121 000 mynten i skatterna är de 50 mynten i den urskilda gruppen försvinnande få; men inte desto mindre
kan man statistiskt förvänta sig att dessa
mynt fördelar sig på 20 orientaliska, 20,5
tyska och 9,5 anglo/iriska, eftersom det är
rimligt att tro att skatterna speglar det till
Gotland importerade och där cirkulerade
materialet. Finner man nu de förväntade
värdena, så kan man säga att beroendet mellan de två grupperna är stort, och möjligheten att skattfynden har influerat fynden av
ett mynt omöjliggör all vidare jämförelse
mellan grupperna.
Nu finns det emellertid 41 orientaliska,
blott 3 tyska och 6 anglo/iriska. Detta resultat är kanske förvånande och det är rimligt
att med ett CHI-2 test räkna ut hur sannolikt det är att de två grupperna ändå är beroende av varandra. Det visar sig då att i
mindre än 1 fall på 10 000 beror en så stor
skillnad på en slump. Därför är det sannolikt
att skillnaden beror på något annat.
För att få en uppfattning om hur signifikant oberoendet är kan man företaga beräkningen utifrån det metodiskt sett svagare
material, som består av alla fynd av ett eller
två mynt. Materialet växer då till 89 mynt.
M a n kan således förvänta sig 35,6 orientaliska, 36,49 tyska och 16,91 anglo/iriska, men
man finner 64 orientaliska, 8 tyska och 17
anglo/iriska. I kraft av det något större urvalet är det ännu osannolikare att skillnaden
mellan skatterna och denna sista myntgrupp
beror på en slump.
Nu kan man emellertid tänka sig att
ter med ganska få mynt har en annan
mansättning än skatterna som helhet,
att det just är från dessa små skatter

skatsamsamt
som

>500

>1

57.97
27.70
14.31

32.08
44.00
23.92

39.40
39.66
20.92

17.57
17621

71.34
71 521

100.00
100250

ströfynd
83.63
6.12
12.25

mynten i gruppen fynden av ett mynt huvudsakligen kommer.
I skattfynd med tio eller färre orientaliska,
tyska, anglo/iriska eller övriga mynt finns det
132 orientaliska, 67 tyska och 37 anglo/iriska.
Är då fynden av ett mynt beroende av småskatternas sammansättning? Än en gång visar
CHI-2 testet att det är osannolikt — mindre
än 1 fall på 200 — att ett slumpmässigt urval
av småskatternas mynt skulle fördela sig som
mynten i fynden av ett mynt. Dessutom är
det osannolikt att småskatterna skulle ha
uppkommit som ett slumpmässigt urval av
materialet som helhet.
För att få en samlad bild av förhållandet
mellan fynden av ett mynt och olika större
och mindre skatter, har tabell 1 framställts.
Till tabellen kan man knyta följande kommentar:
Så snart det är frågan om en skatt ändrar
sig förhållandet mellan orientaliska och tyska
mynt avsevärt. Förhållandet håller sig ganska
konstant tills skatterna blir större än 500
mynt. Dessa stora skatter präglas förmodligen
av ett kronologiskt förhållande, ty skatter rika
på tyska och anglo/iriska mynt har, jämfört
med skatter rika på orientaliska mynt, sena
slutmynt. Se katalogen till Hatz 1974.
N ä r det gäller de anglo/iriska mynten, så
är dessas andel någorlunda konstant både
bland strömynt och mindre skatter. Först i de
stora skatterna ökar de anglo/iriska myntens
andel.
Skatterna mellan 10 och 100 mynt kan
sägas vara avvikande, då det i dessa finns
många orientaliska men få anglo/iriska. På
bakgrund av en så översiktlig tabell som
denna kan man dock knappast genomskåda
vad avvikelsen beror på.
Fornvännen 74 (1979)
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Det finns inte någon anledning att tvivla på
att skillnaderna mellan skatter över och under 500 mynt är reell. M a n kan emellertid
fråga sig om det eventuellt finns metodiska
skäl till att fördelningen bland fynden av
1 eller 2 mynt är så avvikande.
Det ovanliga när det gäller fynden av 1
eller 2 mynt är just att man i fyndsituationen
blott finner ett eller två mynt och inget mer.
På Gotland är det naturligtvis mycket vanligare att man hittar mer än ett 20-tal mynt åt
gången, således att upphittaren omedelbart
förstår att alla platta runda stycken på marken är mynt. I en blick ser man således
många mynt. Det intressanta är nu att det
finns människor som böjer sig ned efter ett
eller två mynt utan att hitta mer än just
detta eller dessa.
Är det nu den allmänna tanken på att
detta kan vara ett mynt eller är det något
mera specifikt som vägleder upphittaren?
För att belysa detta kan man därför först
fråga sig om det är myntens storlek som är
avgörande för vilka mynt som kommer att
plockas upp. Det är i och för sig oomtvistligt
att de överrepresenterade arabiska mynten
även är de största. A andra sidan har man
lyckats hitta ett tillfredsställande antal anglo/
iriska mynt även om dessa är lika stora som
de tyska.
O m storlek nu inte tycks vara något avgörande skäl att undvika de tyska mynten
återstår för det andra att söka avgöra om de
tyska myntens utseende på ett avgörande
sätt verkar mindre myntlikt för upphittaren
än arabiska eller anglo/iriska mynt.
Det är möjligt att upphittaren av ett mynt
kan tycka att tyska mynt är för fula för att
betraktas som mynt alldenstund han eller
hon saknar möjlighet att jämföra det tyska
myntet med något annat mynt, men hittar
man två mynt på en plats ter det sig strax
mera självklart att betrakta ett bra så väl som
ett dåligt eller två dåliga mynt som just mynt.
Det är därför av betydelse att de tyska mynten även bland fynden av 2 mynt är mycket
svagt representerade. Visserligen är de tyska
myntens procentuella andel större bland fynden av 2 mynt än bland fynden av 1, men det
faktiska antalet mynt är så litet att skillnaden
Fornvännen 74 (1979)

mycket väl kan bero på cn slump.
Det är i och för sig fortfarande möjligt att
tänka sig att upphittarnas ringa insikt är
upphovet till den sneda fördelningen bland
ströfynden. Därom vet man emellertid inget
och en rimlig bedömning av materialet tyder
inte på att så skulle vara fallet. Man kan
därför instämma med Hans Hildebrand när
han på tal om solidi framhöll: Det är dock
vanskligt att söka häfva de slutsatser, man
drager från det man vet, med hjelp av slutsatser dragna från det man icke vet . . .
(Hildebrand 1882 s. 63).
Sammanfattningsvis kan man tala om tre
typer av fynd: Ströfynd (fynden av ett mynt),
skatter mindre än eller lika med 500 mynt
och skatter större än 500 mynt. Därför blir
det rimligt att ställa och söka svar på tre
parallella frågor:
1. Varför är de orientaliska mynten så välrepresenterade i det cirkulerade materialet?
2. Varför har det cirkulerat så få tyska
mynt?
3. H u r kommer det sig att de anglo-iriska
mynten är så relativt jämnt representerade?
Idéer och tolkningar
D d föregående avsnittet var ett försök att se
det gotländska myntmaterialet på ett sätt som
eventuellt kunde göra vissa tolkningar av vad
materialet kan vara uttryck för, rimligare än
andra. För att nu få ett svar på de tre frågorna, kan det vara skäl att söka detta delvis
utifrån gissningar om:
A. Den tid de olika materialen varit på Gotland.
B. De människor som importerat mynten.
C. Det behov den gotländska ekonomin haft
av silver och silvermynt.
O m fråga 1. Tiden spelar naturligtvis en stor
roll, när det gäller att sprida ett material, och
sett i ett tidsperspektiv är det rimligt, att det
orientaliska materialet, med en omloppstid
kanske uppemot dubbelt så lång som de övriga materialens, vunnit stor spridning och
fördelats på många händer. Men tiden ensam
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är naturligtvis inte tillräcklig. Importörerna
och dessas benägenhet att omsätta sitt silver,
måste vara avgörande för den effekt tiden
får.
Vilka var då importörerna av de orientaliska mynten? I själva verket är detta en
fråga om hur långfärderna var organiserade
och egentligen inte en fråga om hur en
eventuell vinst uppkom. Det är då en rimlig
tanke att organisationen inte bara syftat till
att göra färden genomförbar, men även gjort
det möjligt att bestämma hur en eventuell
vinst skulle delas. Visserligen är detta en
hypotes, och det är inte lätt att säga om den
kan beläggas, men sett ur ett allmänt arkeologiskt perspektiv är den kanske ändå rimlig.
Fördelningen av vinsten har säkert varit
hierarkisk, men eftersom alla troligtvis haft
del i ett mer eller mindre lyckat resultat,
bör alla även ha fått del i vinsten. Importörernas antal kan således ha varit relativt
stort.
Det är svårt att säga något om hur stort
behovet av silver varit på Gotland, men det
är troligt att det funnits ett behov och att
detta i själva verket är anledningen till importen.
Om fråga 2. De tyska myntens kortare import- och möjliga cirkulationstid, kan knapnast helt förklara myntens ringa andel av
fynden av ett mynt. Det är därför frestande
att tänka sig, att de som importerat de tyska
mynten inte varit samma grupp av människor som orientimportörerna. Eller rättare
sagt, bakom importen av tyska mynt ligger
det en annan organisation än bakom importen av orientaliska.
Det är troligt att den handel som senast
beskrivits av Hatz (1974), kapitlet Handel
und Verkehr zwischen dem Deutschen Reich
und Schweden im W . f l l . Jahrhundert, för
Gotlands del just varit en transitohandel i ett
uppblomstrande handelsområde. O m gotlänningarna har samlat på sig silver under
800- och början av 900-talet, har de även
varit väl rustade att med sina skepp och sitt
kapital dra fördel av denna handel, åtminstone ett slag. Det är dessutom troligt att
transitohandel, till skillnad från långfärderna,
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organiseras så, att man snarare än att dela
vinsten med besättningen avlönar de nödvändiga besättningsmännen, för att som
skeppsägare och handelsman öka sin egen
vinst. Billig arbetskraft har det troligtvis
varit gott om i de nordtyska och baltiska
kuststäderna.
Det är med andra ord inte osannolikt att
importörerna av tyska mynt jämfört med
importörerna av orientaliska varit färre men
större.
Tänker man sig, att 800- och början av
900-talets import av silver, vare sig mycket
eller litet kommit i form av silvermynt, är uttryck för en import som skapat välstånd och
överskott för ganska många människor, så
behöver de tyska mynten inte ha varit särskilt viktiga för myntcirkulationen på Gotland.
Om fråga 3. De anglo/iriska mynten introduceras ungefär samtidigt med de tyska, men
har inte samma intensitet. Nästan alla anglo/
iriska mynt ligger tillsammans med tyska.
Binder då inte diskussionen kring fråga 2
även det anglo/iriska materialet i fråga om
nivå B och C? Och är inte förhållandet mellan anglo/iriska och tyska mynt paradoxalt?
I och för sig kan dessa frågor täcka över
en kärna av sanning, men instämmande svar
behöver ändå inte leda rätt. Gör man
Sawyer's åsikt (att de anglo/iriska mynten
huvudsakligen kommer som dane- och heregeld till Skandinavien, se Sawyer 1962 s.
92 f.) till sin, så öppnar det sig en möjlighet
för att de anglo/iriska mynten importerats på
delvis andra vägar av delvis andra personer
än de tyska mynten. Därvid blir det då fråga
om flera ganska små importörer (legosoldater eller deltagare i danska och norska rader
på Brittiska ö a r n a ) , som kan tänkas cirkulera
sitt kapital på Gotland, där det så småningom hamnar i fickorna på de gotländska handelsmän som även på Gotland säljer sina
varor.
Naturligtvis kan gotländska handelsmän
genom sina transaktioner utanför ön, ha
handlat sig till en del av de anglo/iriska mynten, men det är ändå inte orimligt att tänka
sig att heregeld utgjort ett viktigt bidrag till
Fornvännen 74 (1979)
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Fig. 1. Diagram över på
Gotland skattlagda tyska
silvermynt. — Hoarded
German silver coins on Gotland.

1000

en större befolkningsgrupps relativa välstånd,
efter den tid då importen av orientaliska
mynt avstannat.
Tendenser i myntmaterialet
Nu kan det vara värt att se om det går att
hitta något stöd för hypoteserna kring de tre
frågorna i myntmaterialet som helhet. Materialet har därför sammanfattats i 4 diagram
fig. 1—4. På den vågräta axeln är de fynd,
vilka man känner till antalet hela + halva
mynt, ordnade efter storlek och avsatta efter
en skala från 0 — 1 0 0 % . På den lodräta
axeln är myntens antal avsatt efter en logaritmisk skala. På diagrammen får man möjlighet att avläsa att så och så många av fynden är mindre än ett visst antal mynt, samt
hur många mynt fynd av en viss storlek
representerar.
De tyska myntfynden, fig. 1, präglas inte av
små skattbildningar, bara 17,5 % av fynden
innehåller mindre än 10 mynt, och 44,2 %
mera än 150. De fynd som utgör de tio på
Fornvännen 74 (1979)

tyska mynt rikaste procenten täcker 45,35 %
av det samlade antalet tyska mynt. Fyndens
storlek ökar således ganska kraftigt mellan
90 och 100 % . De första 50 % av fynden
täcker 5,55 % av myntmaterialet.
Naturligtvis måste det i hög grad vara
frågan om att bedöma de tyska myntens
relativa ställning. Jämför man dem med de
anglo/iriska, uppkommer därför strax en reliefverkan.
Bland de anglo/iriska mynten, fig. 2, utgörs 3 1 , 5 % av fynden av skattbildningar
med mindre än 10 anglo/iriska mynt och
29,4 % innehåller mer än 150 mynt. Mellan
90 och 100 % ligger 46,22 % av myntantalet
De första 50 % av fynden täcker 3,62 % av
myntmängden.
Den största skillnaden mellan den tyska
och den anglo/iriska myntgruppen ligger
naturligtvis i, att fynden med få mynt spelar
en så framträdande roll i det anglo/iriska
materialet, samt att de anglo/iriska skatternas
storlek ökar ganska jämnt även bland de
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Fig. 2. Diagram över pä
Gotland skattlagda anglo/
iriska silvermynt. — Hoarded Anglo/Irish silver coins
on Gotland.

100% =14*
antal fynd

Fig. 3. Diagram över skatter på Gotland i vilka
myntmaterialet enbart består av orientaliska silvermynt. — Hoards on Gotland in which the coin material consists solely of
oriental silver coins.

100% -123
ontal fynd
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Fig. 4. Diagram över på
Gotland skattlagda orientaliska silvermynt påträffade tillsammans med tyska
och/eller anglo/iriska mynt.
— Oriental silver coins
found hoarded on Gotland
together with German and/
or Anglo/Irish coins.

100% -M2
antal fynd

Tabell 2. Förhållandet mellan orientaliska och tyska och/eller anglo/iriska. — Relationship between
Oriental and German and/or Anglo/Irish coins in hoards rich in Oriental coins.
Hatz nummer

tyska

orientaliska

2
11
18
32
36
56
69
73
227
285

1
11
29
358
584
13
261
369
220
225

350
359
2266
835
1302
443
532
605
385
772

anglo/iriska

1

—
4
7
1
7
9
998
299

skatter, som är rika på anglo/iriska mynt.
Lägger man därtill, att en skatt med många
anglo/iriska mynt nästan alltid är en skatt
med många tyska mynt (se katalogen till
Hatz 1974), så är d d rimligt att hävda, att
diagrammet över det anglo/iriska materialet
just visar ett material som i förhållande till
det tyska cirkulerat mera blott för att med
tiden sugas ganska jämnt upp i de tyskdominerade skatterna.
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tyska:orient.

tyska slutmynt

slutmynt

1: 350,00
18,80
78,10
2,33
2,22
34,00
2,00
1,63
1,75
3,43

936 e. Kr.
973
983
>»
991
991
991
>»
991
»)
994
1039
,,
1051
"

969 e. Kr.
973
„
983
„
991
„
991
„
991
„
991
„
994
„
1042
„
1055
„

Egentligen bör man inte jämföra dessa två
material med det orientaliska under ett, för
detta sista faller naturligt i två delar, en d d
sammansatt av rent orientaliska myntskatter
och en vari det i fynden jämsides med orientaliska mynt ingår tyska och/eller anglo/iriska.
Ser man först på d d rent orientaliska materialet, fig. 3, så innehåller 20 % av fynden
mindre än 10 mynt, 35 % är större än 150
mynt, 47,18 % av materialet ligger i de fynd
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Tabell 3. Det procentuella förhällandet mellan hela + halva mynt. — The percentual relationship between
whole and half coins.

Hela materialet
minsta fynden
största fynden

enbart orient.

orient & övriga

tyska

anglo/iriska

69.61+30.39

54.74 + 45.26

95.52 + 4.48
95.20 + 4.80
95.70 + 4.30

95.05 + 4.95
94.06 + 5.94
96.07 + 3.30

som utgör 90—100 % av fyndmaterialet och
de första 50 % av fynden innehåller 5,97 %
av myntmaterialet.
Detta material avslöjar inte på samma sätt
som det anglo/iriska sin cirkulerade karaktär.
Det är i själva verket ganska likt det tyska
materialet även om de små skatterna är en
aning mera framträdande. Det rent orientaliska materialet har dock en kraftigare stigning mellan 80 och 100 % än det tyska
materialet. Detta stämmer väl med en import
som baserar sig på en vinsthierarki.
Ser man till slut på de övriga orientaliska
fynden, fig. 4, så ligger 31,22 % under 10
mynt per fynd, bara 7,09 % är fynd större än
150 mynt, mellan 90 och 100 % ligger så
mycket som 67,28 % av materialet och de
första 50 % av fynden täcker blott 3,08 %
av myntmaterialet.
Detta material är välcirkulerat, och det är
inte märkvärdigt i betraktande av att mynten
hör hemma i en period som kan sägas
nästan helt sakna import av orientaliska mynt,
cirkulationens effekt blir ju då mycket tydligare. Materialet har även en mycket kraftig
topp — de stora skatterna är förhållandevis
mycket stora. Det är dock viktigt att framhålla att de stora orientaliska fynden nästan
alla har en terminus post quem på 900-talet,
samt att stora orientaliska fynd ofta är kombinerade med små tyska och anglo/iriska, se
tabell 2.
Avslutning
I stället för att sammanfatta sakförhållanden
och allmänna drag så att det framstår, som
om de på ett enkelt och naturligt sätt gav
stöd åt en mycket schematisk tolkning av
troligtvis komplicerade förhållanden, kan det
vara värt att peka på ytterligare ett generellt

mått på materialets cirkulation: förhållandet
mellan hela + halva mynt. Se tabell 3.
I tabellen framstår de orientaliska materialen som de mest cirkulerade. Den procentuella andelen hela + halva tyska och anglo/iriska
är dock ungefär lika liten, och det är ganska
överraskande.
I och för sig uttrycker de halva mynten
inte något om myntcirkulationen på själva
Gotland, snarare då något om cirkulationen i
ett större skandinaviskt-baltiskt-nordtyskt område. Det är därför svårt att veta vad förhållandet betyder i just denna situation. Likväl hade det väl varit rimligt om halva anglo/
iriska mynt procentuellt sett visat sig vara
fler än halva tyska. De tyska mynten (vilka
uppfattas som relativt få handelsmäns vinst
i förbindelse med transitohandel) förutsätts ju
hänföra sig till det större området, de anglo/
iriska (som här framställts som enskilda gotlänningars små andelar av dane- och heregeld) till själva Gotland. Som talen nu framstår, kan det vara svårt att förneka att de är
uttryck för samma sak, nämligen de halva
myntens genomsnittliga andel av myntmaterialet i ett större handelsområde.
Det kan tänkas olika invändningar mot en
sådan tolkning. H ä r skall det argumenteras
för en av dessa.
Delar man det tyska och anglo/iriska materialet i två till myntantalet lika stora delar,
varav den ena består av de små fynden och
den andra av de stora, så vill det visa sig,
se tabell 3, att andelen halva när det gäller
tyska är ganska konstant, medan de halva
anglo/iriska är betydligt fler i de små skatterna än i de stora. Det är då frågan om inte
detta förhållande pekar på en skillnad mellan
materialen, således att de tyska mynten fortfarande speglar en genomsnittlig fragmenFornvännen 74 (1979)
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t e r i n g a v m y n t m a t e r i a l e t i ett s t ö r r e o m råde m e d a n de anglo/iriska mynten är ett
m a t e r i a l , s o m k o m m i t till G o t l a n d m e d l ä g r e
fragmentationsgrad. På Gotland har mynten
sugits till d e n s o m i f ö r v ä g ä g d e tyska m y n t ,
således a t t d e r i k a s t e a v dessa v a r i t m i n s t
b e n ä g n a att åter sätta d e m i cirkulation.
Dessa i o c h för sig v i k t i g a p r o b l e m k r i n g
d e tyska o c h a n g l o / i r i s k a m y n t e n ä r ä n d å a v
underordnad
betydelse j ä m f ö r t
med
det
egentliga motsatsförhållandet — det mellan
tyska o c h o r i e n t a l i s k a m y n t . D e o r i e n t a l i s k a
m y n t e n tycks d ä r v i d l a g spegla e t t m e r u t b r e t t v ä l s t å n d p å G o t l a n d , eller o m m a n vill,
m y n t c i r k u l a t i o n m e l l a n e t t relativt stort a n t a l
m ä n n i s k o r ; de tyska ä r å a n d r a sidan s n a r a r e
a t t l i k n a vid p l a n t a g e ä g a r e v i n s t e r i S a l v a d o r :
N ä r k a f f e p r i s e r n a ä r h ö g a blir p l a n t a g e ä g a r n a e n o r m t rika u t a n a t t d e t t a i n ä m n v ä r d g r a d l e d e r till ö k a t v ä l s t å n d för l a n d e t s
övriga invånare.
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On the possible significances of silver coins from the Viking Period
on Gotland — a hypothesis
This essay is a contribulion to the discussion
of possible significances indicated by a hoard
find. Among the Viking Period silver coins
from Gotland the author has found that a
certain group of stray finds is distinguished
markedly and in a statistically significant
fashion from the hoarded material. See table
1. T h e author argues that the stray finds
more adequatdy than the hoard coins reflect
the material which circulated on Gotland.
Consequently it is notable that the German
coins circulated far less than the Oriental
and Anglo/Irish.
Thus the author poses three questions:
1 Why are the Oriental coins so well represented in the circulated material?
2 Why were so few German coins circulated?
3 Why were the Anglo/Irish coins so relatively evenly represented?
In a more hypolhctical second section of the
essay the author attempts to answer these
questions and argues that:
A T h e Oriental coins represent profits related to extended voyages. Even if the profits
have been hierarchially divided, all participants in the enterprize have received some

share. Thus the Oriental coins contributed
to a relative prosperlty for a considerable
portion of the Gotland population, while
making a few individuals extremely wealthy.
B The German coins primarily comprise the
profits of tradesmen realized through transit
(entrepot) trade. They were imported by a
few persons who had little need for the
circulation of their silver specifically on Gotland.
C Following Sawyer, the author considers
that the Anglo/Irish coins are danegeld and
heregeld (tribute). T h e author states that
the coins were conveyed to Gotland by a
number of individuals and then slowly accumulated in the hoards of tradesmen.
The lOth and l l t h century trading profits
represented by the German coins of a few
Gotlanders are equivalent to the large Oriental coin profits of the 9th century, of a similarly few individuals.
Also the Anglo/Irish coins of the lOth and
l l t h century played a role for many that
was equivalent to the significance of the
small profits in Oriental coins for a similarly
large group during the 9th century.

Fornvännen 74 (1979)

