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Debatt 

Om myntfynd, myntimitationer och myntidéer 

Hansheiner Eichhorn, Der Strukturwandel 
im Geldumlauf Frankens zwischen 1437 und 
1610. Ein Beitrag zur Methodologie der Geld-
geschichte. Viertdjahrschrift fiir Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 58, 437 i., 
Wiesbaden 1973. 

Proceedings of the International Numismatic 
Symposium Warszawa-Budapest 1976. Ed I. 
Gedai and K. Birö-Sey, 221 s., Budapest 1980. 

Frands Herschend, Om vad silvermynt från 
Gotlands vikingatid kan vara uttryck för — 
en idéartikcl. Fornvännen 1979, s. 217—27. 

I den internationella mynt- och penninghisto
riska forskningen finns sedan länge ett be
tydande inslag av statistik och matematik. 
Jag behöver som exempel endast nämna två 
uppmärksammade svenska insatser, Bengt 
Thordemans utredning i "The Lohe Hoard" 
1949 om hur myntproduktionens intensitet 
under vissa betingelser avspeglas i depåfyn
den, i litteraturen vanligen benämnd "Thor
demans lag", och Sture Bolins mera omstrid
da hypoteser angående Greshams lag, de cir
kulerande myntens övervärde m. m. i "State 
and Currency" 1958. Hansheiner Eichhorn 
är dels Dipl. Ing. och verksam inom data
branschen, dels Dr. Phil. i historia och numis
matik och som sådan vid sidan om sitt andra 
arbete verksam som lärare i numismatik vid 
Institut fiir Geschichtliche Hilfswissenschaften 
vid universitetet i Miinchen. Det nedan i 
korthet recenserade arbetet är Eichhorns 
doktorsavhandling vars tvärvetenskapliga ka
raktär understryks av valet av forum för 
publicering: Viertdjahrschrift fiir Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. Det är matematikern 
Eichhorns förhoppning att kunna slå en bro 
mellan nationalekonomi och numismatik. 

mellan "geistes- und naturwissenschaftlicher 
Denkmethodik". Eichhorn har tidigare publi
cerat bl. a. "Statistische Berechnung relativer 
und absoluter Prägezahlen aus Miinzfunden" 
(1967) med nya formler för sannolikhets
beräkningar bl. a. när det gäller att tolka 
i vilken utsträckning olika myntsorter blandas 
i ett depåfynd ("Durchmischung"). Vid den 
internationella numismatiska kongressen i 
Bern 1979 höll Eichhorn en uppmärksammad 
föreläsning med titeln "Hochfinanz im Vor-
feld der burgundischen Erbschaft 1002— 
1039" där han sökte visa hur det numisma
tiska materialet genom tillämpning av de 
Eichhornska sannolikhetskalkylerna kan an
vändas för konkreta och detaljrika beskriv
ningar av ekonomiska och sociala förhållan
den i början av 1000-talet. 

I "Der Strukturwandel" betonar Eichhorn 
med rätta det numismatiska materialets ökan
de betydelse som kunskapskälla i en tid då 
historieforskningen i så stor utsträckning 
ägnar sig åt studiet av sociala och ekonomiska 
frågor. I myntfynd såväl som i bevarade 
skatteräkenskaper och annat kameralt mate
rial möter oss människor ur alla samhälls
skikt i deras ekonomiska handlande. Männi
skornas beteende kan genom det numismatis
ka materialet studeras med vad Eichhorn kal
lar "kvantitativ objektivitet" —• överhuvud
taget är det de kvantitativa problemen som 
särskilt intresserar Eichhorn. Boken har två 
huvudavsnitt. I den första delen studeras 
den monetära utvecklingen i Franken under 
1400- och 1500-talen med utgångspunkt i 
170 fynd med över 60 000 mynt. Detta är ett 
mycket rikt och för statistisk bearbetning väl 
ägnat material. Som jämförelse kan nämnas 
en pågående inventering av alla mynt funna 
i Östergötland, som utförts vid Numismatiska 
institutionen i Stockholm och som givit till 
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resultat drygt 50 000 mynt ur 171 fynd från 
romersk järnålder till 1700-tal. Eichhorn vi
sar hur befolkningen fr. o. m. slutet av 1400-
talet med allt större framgång lyckades mot
sätta sig myntherrarnas valutamanipulatio
ner, särskilt myntindragningama. Följden 
blev en ökande enhetlighet i den cirkulerande 
myntmassan. 

Det andra huvudavsnittet är mera utpräg
lat metodologiskt och därmed av stort all
mänt intresse. Det är främst fråga om meto
der för kvantitativ utvärdering av myntfynd. 
Ett avsnitt heter "Miinzfundlängsschnitte, 
Miinzfundhistogramme und Mischungsdia-
gramme als Hilfsmittel fiir eine systematische 
Darstellung des Miinzmaterials", ett annat 
"Schlussjahr, Fundabschlussdatum und Ver-
grabungsdatum einer Barschaft", ämnen av 
central betydelse t. ex. för studiet av svenska 
myntfynd från vikingatid eller medeltid. 
Eichhorn refererar tämligen utförligt E. 
Foords "coin drift"-teori i arbetet "The last 
Age of Roman Britain" 1925 och diskussionen 
däromkring. Enligt Foord skulle det dröja ca 
30 år innan mynt präglade i Sydfrankrike i 
slutet av 300-talet kunde nå södra England. 
Liknande tankegångar om en ytterst långsam 
myntcirkulation förekommer som bekant då 
och då även i senare arkeologisk litteratur. 
Bl. a. med hjälp av moderna exempel visar 
Eichhorn att enstaka mynt, d. v. s. de första 
i en emission, med stor hastighet — några 
månader — rör sig över betydande områden, 
medan det däremot dröjer förhållandevis 
länge innan gamla och nya mynt helt blan
dats över ett större cirkulationsområde. 

Svårigheten både med Eichhorns arbete 
och med annan matematisk-numismatisk lit
teratur är kravet på matematisk allmänbild
ning hos läsaren. Få läsare med humanistisk-
kulturhistorisk bakgrund besitter sådan all
mänbildning — och det är dock just till 
denna publik författarna i fråga främst vän
der sig. Att, som Eichhorn vill, slå en bro 
mellan humaniora och naturvetenskap kräver 
ansträngning — från båda håll. Säkert har 
Eichhorn ansträngt sig, men för en humanist 
är vissa partier av "Der Strukturwandel" 
likväl i svårbegripligaste laget. 

Föreläsningarna vid det internationella nu
mismatiska symposiet 1976 — delat mellan 
Warszawa och Budapest — har just utkom
mit i tryck. Symposiets tema var "Imitationer 
och falskmynt under antiken och medeltiden 
med särskild hänsyn till den historiska och 
ekonomiska bakgrunden." Ämnet är mycket 
omfattande. De första mynten i ett land är 
ofta imitationer av någon känd utländsk 
myntsort. Med falskmynt avses däremot sam
tida präglingar som i bedrägligt syfte utförts 
av personer utan mynträtt. Publikationen 
innehåller följdriktigt uppsatser om en mängd 
skilda ämnen, från keltiska imitationer av 
Filip II :s guldstater i Donauområdet under 
andra årh. f. Kr. till falskmyntning i Frank
rike under Ludvig XI i slutet av 1400-talet 
(den sistnämnda undersökningen baserad på 
en bearbetning av skriftligt källmaterial i 
Archive nationale, Paris, med hjälp av auto
matisk databehandling). Några uppsatser är 
av särskilt intresse för skandinavisk forskning. 
M. Czapkiewics och Z. Stös-Fertner, båda 
från Kraköw, undersöker silverhalten hos 
imitationer av arabiska dirhamer, W. Szai-
vert, Wien, skriver om imitationer av sasani-
diska drachmer och S. Suchodolski, War
szawa, gör en intressant sammanställning av 
myntimitationer i det baltiska området under 
900- och 1000-talet, ett område där det vid 
denna tid knappast fanns någon fast etable
rad mynträtt. Kirsten Bendixen, Köpenhamn, 
konstaterar ett ömsesidigt danskt-engdskt in
flytande på utformningen av de båda län
dernas myntbilder under de normandiska 
kungarna, och K. Skaare, Oslo, beskriver 
cngdsk-dansk påverkan på den norska 1000-
talsmyntningen. Viktigast till sina konsekven
ser, när det gäller skandinaviska förhållanden, 
är ett bidrag av J. Steen Jensen, Köpenhamn, 
om "Danish finds of Bracteates of the so-
called Mecklenburg-Scandinavian type". Det 
handlar alltså om tjurhuvudbrakteater, väl
kända för alla medeltidsarkeologer som sysslat 
med utgrävningar i Götaland och Skåneland. 
I dessa områden hör de små mecklenburgska 
tjurhuvudbrakteaterna till de allra vanligaste 
senmedeltida mynten och detsamma är för
hållandet i Danmark och Norge. Trots att 
det omfattande svenska materialet aldrig 
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studerats närmare, vare sig i fråga om typer, 
frekvens, geografisk utbredning, vikt eller 
silverhalt, har likväl en på 1930-talet av N. L. 
Rasmusson försiktigt framkastad tanke, att 
denna vanliga myntgrupp i själva verket 
skulle kunna vara svensk och präglad i Kal
mar under Albrekt av Mecklenburg, vunnit 
allmän anslutning. Steen Jensens metod att 
visa att så ej kan vara fallet är lika enkel 
som effektiv: han undersöker fördelningen av 
tjurhuvudbrakteater resp. säkra svenska me
deltidsmynt i kyrkfynd från nuvarande danskt 
område öster resp. väster om Store Baelt. 
Materialet består av 623 tjurhuvudbrakteater 
från 51 kyrkor öster om Store Baelt och 81 
kyrkor väster därom. Tjurhuvudbrakteaterna 
fördelar sig ungefär likformigt på båda sidor 
om Store Baelt. I samma kyrkfyndsmaterial 
fanns endast 66 säkra svenska medeltidsmynt. 
56 av dem kommer, som naturligt är från 
kyrkor öster om Store Baelt, endast 10 har 
nått väster därom. Uppfattningen att tjur
huvudbrakteaterna inte kan vara svenska 
stöds av kronologin: alla kända depåfynd kan 
dateras till perioden ca 1440—1500. Dessa 
sena mynt kan alltså inte ha något att göra 
med Albrekt av Mecklenburg och 1300-tals-
myntningen i Kalmar. En närmare under
sökning av det svenska materialet, som kunde 
utföras av undertecknad i slutet av 1970-talet, 
bekräftar till alla delar Steen Jensens resultat. 

Arkeologers attityd till det numismatiska käll
materialet är ofta anmärkningsvärd. Arkeo
loger är i vissa sammanhang angelägna att få 
mynt från en undersökning daterade, ungefär 
på samma sätt som det kan vara angeläget 
att få fram datering genom C14-analys eller 
dendrokronologi. Men arkeologer tycks sällan 
ha gjort klart för sig att myntet, med eller 
utan säker datering, är en del i ett kompli
cerat ekonomiskt skeende, och att det numis
matiska källmaterialet, bl. a. med användan
de av statistiskt kvantitativa metoder, kan ge 
detaljerad kunskap om forntida förhållanden. 
Man är med andra ord ofta inte medveten 
om mynt- och penninghistorien som veten
skap utan ser den enbart som en daterings
möjlighet. Mot en sådan bakgrund är natur

ligtvis Frands Herschends "idéart ikd" om 
mynt från Gotlands vikingatid mycket väl
kommen. Herschend menar sig kunna visa 
att tyska mynt cirkulerade mindre på Got
land än orientaliska mynt. Förklaringen skulle 
enligt Herschend kunna vara den att orienta
liska mynt importerades av många olika små
företagare och därför hade stor betydelse för 
den gotländska befolkningens ekonomi medan 
de tyska mynten importerades av några få 
storföretagare som huvudsakligen sysslade 
med transitaffärer och vars förmögenheter 
sällan kom ut i cirkulationen. Framställning
en stöds ambitiöst av diagram, chi-kvadrat-
test och ett antal tabeller. Herschends tan
kar vore mycket intressanta, om de bara 
hade stöd i källmaterialet. Graden av cirku
lation mätes enklast genom registrering av 
antal hack och böjningar, dvs. den åverkan 
som vikingatidens människor utsatte mynten 
för. Det är lätt att konstatera att i gotländska 
fynd just de tyska mynten är mer hackade 
och böjda än någon annan myntgrupp. 
Herschends misstag kan förklaras genom den 
ovan antydda isolering från numismatisk 
forskning som är utmärkande för många 
arkeologer. Herschend känner helt enkelt inte 
till den numismatiska litteraturen efter 1974. 
1975 började en systematisk publicering av 
alla mynt från vikingatiden funna i Sverige 
(Corpus nummorum saeculorum I X — X I qui 
in Suecia reperti sunt) varav tre volymer ut
kommit, en är i korrektur, en i manuskript 
och ytterligare ett 20-tal volymer planeras. I 
detta arbete registreras inte bara präglings
ort, myntherre, datering, vikt, stämpelställ
ning etc. för varje enskilt mynt, utan också 
myntens "sekundära individuella element", 
dvs. hack och annan åverkan. Säkert kan 
Herschend med sin idérikedom lämna många 
intressanta bidrag till den fortsatta diskus
sionen om myntcirkulationen på Gotland. 
Förutsättningen är dock större kontakt med 
aktuell numismatisk forskning. 

Brita Malmer 
Numismatiska institutionen 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 
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