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Birkamynten. 

Av 

SUNE LINDQVIST. 

land de mänga märkliga fynd, som HJALMAR STOLPE fram
grävt ur Björköns gravar, ha de egendomliga mynt, 
som blivit kallade Björkö- eller Birkamynt, alternativt 
även Hedebymynt, tilldragit sig ett särskilt intresse. 

Några av dem återge i förvanskad form ömse sidors präglar på 
sådana redan i och för sig skäligen grova mynt, som under tiden 
768—781 präglades för Karl den store, men sistnämnda år er
sattes av andra typer (med kunganamnet i monogramform) och 
enligt en år 794 utfärdad förordning ej längre voro lagligt be
talningsmedel inom det frankiska riket. Adversen bär Karls på 
två rader delade namn (CARO LVS), reversen myntstadens — i 
detta fall det frisiska Dorstats — på samma sätt delade namn 
(DOR STAT med en liggande bila under). Fig. 201 visar ett 
dylikt Dorstatsmynt, fig. 202, 203 och 210 visa de tre på Björkön 
funna efterbildningarna (P. HAUBERG, Myntforhold etc, Kbhvn 
1900, typ 1). Som vi se, har den nordiske kopisten förvanskat 
bokstäverna och framställt dem genom karvsnitt (i stansen). I 
fråga om arbetets noggrannhet och prägelns skärpa står det 
synbarligen alldeles oslitna exemplaret fig. 202 knappast före
bilden efter. Jämte en silverklump låg det i grav 526på Björkön 
mellan tvänne läderstycken, som tydligen utgjorde rester av en 
pung. Utan tvivel har detta mynt i likhet med silverklumpen 
varit ett på orten vid tiden för gravläggningen gångbart betal
ningsmedel och nedlagts i graven såsom sådant. Det andra, i 
prägeln lika skarpa exemplaret av samma mynttyp och från 
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samma grav, fig. 203, har emellertid, likt det eldskadade exem
plaret fig. 210, blivit försett med en vid randen fastnitad ögla. 
Dessa två mynts närvaro i gravarna beror också på, att de av 
sina sista ägare burits som hängsmycken — jfr fig. 218. 

Pä samma halssmycke som myntet fig. 203 hade ytterligare 
fästats minst fyra mynt, fig. 204—207, vilka uppvisa nästan samma 
Carolus-advers som föregående, men försetts med revers av själv
ständigare, utpräglat nordisk gestaltning. Skepp förekomma vis
serligen även på vissa i Dorstat präglade mynt både för Karl 
den store och hans efterträdare Ludvig den fromme, men av de 
på Birkamynten förekommande skeppsbilderna kan ingen, utom 
möjligen den sämst utförda, fig. 204, betecknas som repliker av 

^ ~ , sa*"***̂  dessa utländska mynt. De andra skepps-

/WM^SV B & S ! S J S \
 D ' ld e r n a finna fullständiga motsvarig-

%yj 4 A I heter endast — så långt vår nuvarande 
kunskap når — på ett flertal gotländska 
bildstenar. Karaktäristiska detaljer äro 

Fig. 201. Dorstatsmynt. Vi. s t ä v a r n a s trubbiga form och seglen, 

vilka synas vara konstruerade likt vissa gammaldags väderkvarns
vingar, d. v. s. med duken dragen över en gallerformig träram.. 
Skeppen ha styråran tydligt utmärkt; under dem ses tvenne vatt
net betecknande båglinjer. 

Ett liknande skepp se vi även på myntet fig. 208, där Ca-
rolusadversen ersatts av tvänne affronterade fåglar, ett orienta
liskt motiv, som helt och hållet saknas på samtida utlandsmynt,, 
men är känt både från gotländska bildstenar (jämte skepp av nu 
behandlad art) och från trenne på Björkön, i Åkers sn av Sö
dermanland och i Tavastland funna samtida hängsmycken av 
brons. Jfr beträffande dessa och andra analogier till Birkamyntens 
självständigare präglar C. A. NORDMAN, Nordens äldsta mynt 
(Finskt museum 1923). 

/ grav 646 på Björkön hittades de båda ögleförsedda, allt
jämt mycket skarpa präglar bevarande mynten fig. 213 och 214, 
av vilka det senare nära motsvarar ett av de ovan beskrivna — 
tuppbilderna äro utan tvivel slagna med samma stans —, medan 
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det förra jämte en Carolus-advers har en unik husbild, vartill 
Dorstatsreversen möjligen givit uppslaget, men tvenne välbekanta 
gotländska bildstenar i övrigt lämnat vida närmare motsvarig
heter än vissa västerländska mynt; det halvrunda taket har tvenne 
gapande djurhuvuden vid underkanten och synes på den avbil
dade gaveln vara buret av tvenne lodräta stolpar innanför de 
lutande långsidoväggarna; den i mitten placerade porten har en 
kraftig om A i -stat erinrande inramning. Under och över ses 
ormar, resp. treuddiga stjärnor. Liksom de förut omtalade båg-
linjerna under skeppen beteckna vattnets element, har vi tydligen 
här ett slags beteckningar för jord och luft, vilket framhäver den 
ovanliga fantasi eller omtanke, man nedlagt på kompositionen 
av dessa självständiga nordiska myntpräglar. 

Enligt en av STOLPE utförd skiss å originalet till den i fig. 
218 återgivna planen av grav 526 upptogs (vid nr 9) jämte myntet 
fig. 208 ännu ett dylikt med ett skepp samt en under dettas köl 
simmande fisk. Detta mynt, fig. 216, som sedermera synes ha 
förkommit, och det i fig. 217 avbildade från Grums sn i Värm
land kunna med hänsyn till skeppsbildernas utformning sägas 
slå en naturlig brygga från de förut beskrivna mynten ur grav 
526, vilka alla äro av enhetlig storlek och tyngd, till det sista 
av de där upptagna mynten, fig. 209 (HAUBERG typ 7), vilket är 
märkbart mindre och lättare än de.1 På dess ena sida ses ett 
skepp, sirligare tecknat än de förut omtalade och i full anslut
ning till fartygen på många gotländska bildstenar eller på texti
lier från Osebergsskeppet. Seglet är ett råsegel av—efter vår tids 
begrepp — vanlig form, återgivet i ofullständigt beslaget tillstånd. 
Under skeppet simmar en fisk. På samma mynts andra sida se 
vi en springande kronhjort och en hoprullad orm, som med sitt 
höjda huvud synes hugga mot djurets mule. Fältet ovan hjortens 
bakdel fylles av en treuddig stjärna. Vi återfinna här samma eller 
lika klara beteckningar för de huvudbilden omgivande elementen 
som på de förut beskrivna mynten. 

1 Myntet fig. 202 väger nämligen 0,98 gr., myntet fig. 209 åter i sitt nägot 
skadade tillstånd 0,37 gr. 
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Fig. 210. Grav 168, Björkö. Vi. 

* 

A I 
Fig. 211, 212. Adelsö är 1916. Vi-

Fig. 213, 214. Grav 646, Björkö. Vi, 

Fig. 202—209. Grav 526, Björkö. Vi. Fig. 215. Johanneshus, Hjortsberga sn, 
Jfr fig. 216 o. 218. Blekinge. Vi. 
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Snarlikt detta mynt är ett annat, fig. 215, hittat i en brand
grav, vars övriga innehåll är obekant, vid Johanneshus i Hjorts
berga sn, Blekinge. Hjortprägeln är förrikad genom tillsatsen av 
en trikvetra under buken samt genom den oansenliga stjärnans 
ersättande av ett mustaschprytt mansansikte.1 

De nu beskrivna nordiska mynten vill jag med hänsyn till 
motivvalet beteckna som representanter för grupp 1 av Birka
mynten, och de ur Björkögravarna 168, 526 och 646 upptagna 
exemplaren — men ej det i Blekinge funna myntet fig. 215 — 
kunna sägas visa den äldsta präglingen—grupp l a — av de till 
denna grupp hänförliga typerna. Det är nämligen påtagligt, att 

Fig. 216. Grav 526. Björkö. Fig. 217. Flokerudstorp, Grums sn, Värmland. 
Efter skiss av HJ. STOLPE. Efter E. NYGREN i En bok om Värmland (1918), sid.55. 

åtminstone två av dessa typer antingen varit föremål för präg
ling under en längre tid, varunder vissa förändringar införts, eller 
ock — vilket förefaller mig mest sannolikt — att de efter en viss 
tids intervall blivit ompräglade i svagt varierad form. Det i Ble
kinge funna myntet fig. 215 och det nedan omtalade myntet fig. 
211 (HAUBERGS typexemplar 7 och typ 1) representera denna den 
första gruppens senare utmyntning — grupp I b —, vilken uppen
barligen stått i omedelbart samband med uppkomsten av den 
till grupp 2 hänförda mynltypen, som jag strax skall beskriva. 

Dessförinnan vill jag emellertid framlägga de skäl, som kunna 
anföras för en närmare datering av den äldsta utmyntningen. Ut-

1 I Sveriges Medeltid I, sid. 777, uppger H. HILDEBRAND felaktigt, att det 
där i fig. 347, här i fig. 209 återgivna myntet hittats i Blekinge. Misstaget 
beror troligen på den dock fullt riktiga utsagan i Mbl. 1885, sid. 132, noten. 
Blekingsmyntet är avbildat redan i Atlas for nordisk Oldkyndighed (Kbhvn 
1857), Tab. VIII, 155, och bär i Statens hist. museums inventarium nr 455. 
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Fig. 218. Plan av grav 526 pä Björkön. 
Eiter teckning av STOLPE. 

Sune Lindqvist. 

gångspunkten bildar natur
ligtvis det tydliga förhållan
det, att man som förebild 
för den hela gruppens ha-
bitus bestämmande typen, 
fig. 202, valt ett Dorstats
mynt med den form av Karls 
namn, som var bruklig alle
städes inom frankiska riket 
i begynnelsen av Karls re
gering (768—781), men som 
redan år 794 avlystes inom 
det frankiska riket. På grund 
härav är det ju mest sanno
likt, att den nordiska mynt
ningen begynnt redan före 
slutet av 700-talet. Ett av
görande bevis för att så 
skett lämnar den märkliga 
myntskatten från Krinkberg 
i kretsen Steinburg nära 
Itzehoe och Elbemynningen 
i västligaste delen av Hol-

a—n spikar (c med huvudet, d med 
spetsen upp). 1 o. 2 (ej numrerade å pla
nen) spännen som fig. 219. 3 (invid högra 
spännet) myntet fig. 205. 4 'skadat ku
fiskt (?) mynt" — troligen myntet fig. 203. 
5 nyckel. 6 tvä mynt: fig. 206 o. 207. 
7 mynt: fig. 209. 8 en bit av en läder
pung, därunder myntet fig 202, därunder 
en silverklump och därunder den undre 
sidan av pungen. 9 liten bronsnyckel med 
tvä mynt ovanpä: fig. 208 och 216. 10 
kniv och nyckel. 11 fingerring med in
fattad sten (stenen upp). 12 glasbägare 
med blä kant. 13 smä pärlor. 14 en rad 
pärlor; öster därom en mängd d:o. 15 
litet bronsrör (fragment). — Myntet fig. 
204, som ej angivits i planen, hittades 
"under ovala spännbucklan". 
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stein.1 Skatten innehöll nämligen inemot 100 med Karl den stores 
namn präglade mynt samt för övrigt ett för Ludvig I av Aqui-
tanien, tidigast präglat år 781. Alla Karl-mynten ha CARO LVS 
på två rader och äro sålunda av de typer, som ej präglats efter 
781 i Karls rike, men 794 avlystes. Deras reverser bära namnen 
på ej mindre än 18 olika myntsläder. Det är svårt att tänka sig, 
att en så beskaffad myntsamling kunnat tillkomma långt efter 
det av Ludvigsmyntet angivna tidigaste möjliga året: 781. 

Bland de i Krinkbergskatten ingående mynten förekomma 
även 16 mynt med Caro-lvs och Dor-stat så pass förvanskade, 
att de, såsom NÖBBE framhållit, böra anses präglade utanför Dor
stat och inräknas bland de äldsta nordiska mynten. Birkamynlet 
fig. 202 återgår tydligen närmast på den större av de två vari
antformer, vari dessa sexton 'falskmynt" fördelas. Den större 
varianten (11 ex.) väger l,3i gr., den mindre (5 ex.) 0,74 gr. — 
Redan i Krinkbergskatten förekomma sålunda nordiska mynt av 
två storleksordningar, av vilka den mindre motsvarar den större 
av de två jämsides i Björkögraven 526 anträffade. 

Om de första nordiska efterbildningarna av Dorstatsmynt så
lunda varit i omlopp i Holstein redan under 780- eller 790-talet, 
kunna vi tydligen även till tiden före år 800 hänföra den begyn
nande präglingen av sådana Birkamynt med självständiga präglar, 
vilka vi lärt känna från tre Björkögravar. 

I god samklang härmed står den arkeologiska datering KNUT 

STJERNA givit av Birkagravarna 526 och 646 i anslutning till 
OSCAR MONTELIUS' kronologi. Den förre daterar (Lund oeh Birka, 
sid. 216) grav 526 till tiden omkring år 800 och grav 646 till 
800-talets förra hälft. 

STJERNAS datering av grav 526 är väl för tidig (jfr NORDMAN i 
Finska fornm.-för:s tidskr. XXXIV, sid. 106; det synes dock ej 
sannolikt, att någon större ändring därav framdeles skall befinnas 
nödig — även om vi i sanningens intresse måste medge, att 
den bland Nordens arkeologer vanliga uppfattningen rörande 

1 ERWIN NÖBBE, Munzfunde des 8. —10. Jahrhunderts aus Schleswig-
Holstein. Nordelbingen, 2. Band, Flensburg 1923. 

22 — F o r n v ä n n e n 1926. 
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vikingatidens kronologi ännu tarvar stödet av en utförligare be
visning än den hittills presterade. En kraftig erinran om behovet 
av en dylik nygranskning har också givits år 1925 vid det nor
diska arkeologmötet i Helsingfors av HAAKON SHETELIG, som dock 

Fig. 219 och 220. Ovala spännbucklor av brons. Vi. Den övre (219) grav 535, 
Björkö; den undre frän Äshusby, Norrsunda sn, Uppland. 

ej räknar med, att den hittills gällande kronologien skulle kunna 
befinnas vara mer än på sin höjd två eller tre decennier för tidig. 

Den arkeologiska tidsställningen av gravarna 526 och 646 
karaktäriseras bäst av spännena fig. 219 och 220, av vilka det 
förra är av precis samma form som det i grav 526 anträffade, 
men av jorden starkare frätta spänneparet, medan spännet fig. 
220 på samma sätt representerar det i grav 646 funna. 
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Anledning föreligger ej heller att senare än till början av 
800-talet räkna grav 168 på Björkö, vilken jämte brända ben 
m. m. innehöll Birkamyntet fig. 210 och ett kufiskt mynt, som 
av THORNBERG angivits vara slaget för en "abbasid-khalif, men 
ej yngre än år 200 = 815", alltså mellan åren 750 och 815; man 
räknar ju allmänt med, att den första, väsentligen de östra de
larna av Sverige (med Gotland) berörande och endast av ett 
tjugutal smärre fynd representerade strömmen av kufiska mynt 
nådde Norden omkring är 800 eller kanske redan under 700-talet.1 

Ett annat viktigt gravfynd, vilket redan av arkeologiska skäl 
torde kunna sättas till tiden före 800-talets mitt, härrör från 
"haug 43" vid Spangereid i sydligaste delen av Norge. På ett 
ställe inom denna fornlämning, som kanske snarare var en hus
grund än en grav, hittades en liten samling föremål, varibland 
ett märkligt likarmat spänne, vars synnerligen väl utförda orna
mentik synes hänvisa till en ganska tidig del av århundradet 
(Aarsberetning 1879, sid. 42 och fig. 44), vidare ett par enska-
liga ovala spännbucklor, vilka enligt en av fil. dr JAN PETERSEN 

till mitt förfogande ställd avbildning äro att närmast jämföra 
med det i Månadsbladet 1877, sid. 474, fig. 29 avbildade, ehuru 
deras till kompositionen enahanda ornament äro vida bättre ut
förda än dettas. Även dessa spännen torde tillhöra en tidig del 
av 800-talet. Förutom ytterligare ett antal föremål av skilda slag 
lågo här fem genomborrade mynt: ett för Ludvig den fromme 
(814—840) och fyra Birkamynt. De senare äro, enligt av amanu
ensen ANATHON BJÖRN lämnad uppgift, allesammans av samma 
typ som Blekingemyntet fig. 215 (ehuru av skilda stampar) och, 
så långt deras delvis fragmentariska tillstånd medgiver iakttagelser 
därom, företeende samma avvikelser som detta i förhållande till 
fig. 209. 

1 H. HILDEBRAND, De öster- och västerländska mynten i Sveriges jord 
(Historiska studier, tillegn. C. Q. Malmström 1897), sid. 10. — P. HAUBERG, 
Myntforhold etc. (1900), sid. 23 f. — T. J. ARNE anger, La Suéde et 1'Orient 
(Upsal 1914) sid. 220 f., förra hälften av 800-talet som den första period, var
under orientaliska föremål av andra slag än mynt införts till Björkö och andra 
delar av Norden. 
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Detta fynd visar, att de små mynten med en av ansikte och 
trikvetra omgiven kronhjort samt med skepp och fisk lika väl 
som de fyra från grav 526 på Björkön kända mynten'med Carolus 
samt skepp och böljelinjer präglats i många varianter. Finge vi 
till det yttersta pressa det oansenliga fyndmaterialet, skulle myn
ten från Spangereid och Johanneshus — av grupp i b — kunna 
sägas ha präglats några årtionden, högst ett halvt århundrade 
senare än både de fyra nyssnämnda mynten ur grav 526 och 
det jämte dem funna, men ansikte och trikvetra saknande myntet 
fig. 209. Vi ha i så fall gjort bekantskap med en förmodligen 
under 800-talets första del skeende fortsättning av den sannolikt 
ti-ll slutet av 700-talet hörande äldsta präglingen av Birkamynt. 

Eftersom fynd av västerländska mynt, nedlagda i Norden 
under 700- och 800-talen, äro ytterligt sällsynta, kan det icke för
våna, att vi förutom Krinkbergskatten endast känna en från 
nämnda tid härrörande nordisk myntskalt, vari även ingår ett 
Birkamynt. Denna skatt hittades under 1850-talet i trakten av 
Stavanger, på Jäderen.1 Tillvaratagna blevo fem mynt, nämligen 
förutom Birkamyntet, vilket skall ha varit av ungefär samma typ 
som härvarande fig. 202, två frankiska, det ena från senare delen 
av Karl den stores regering, det andra från hans efterträdare, 
Ludvig den fromme (814—840), och slutligen två anglosaxiska, 
slagna för Coenvulf av Mercia (796—821 el. 822), resp. för dennes 
redan 823 el. 824 avlidne efterföljare. Ett särskilt intresse till
kommer de tre i Hedeby funna Birkamynten, alla av grupp 1, 
Enligt NÖBBE äro två av dessa mynt funna år 1907 på åkern inom 
halvkretsvallen. De voro av samma typ och lågo sammanfästade 
av rost. Det ena exemplaret avbildas av NÖBBE och befinnes ha 
en Carolus-advers som myntet fig. 203, men en Dorstatrevers 
ursprungligare än sistnämnda mynts och den å fig. 202, i det 
att stadsnamnets O ännu är bevarat och icke, såsom eljest på 
alla av mig kända Birkamynt — utom Krinkbergskattens — vare 

1 A. W. BR0QOER, Angelsaksiske mynter fra VIII og IX aarhundrede i 
Norden (Norsk historisk tidskr. 1912). — Jfr utom övrig där cit. litteratur B. 
SCHNITTOER i Fornv. 1917, sid. 191 f. 
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sig ersatts av en upphöjd punkt eller alldeles försvunnet. Det 
tredje myntet är enligt Nöbbe funnet på ett gravfält inom halv
kretsvallen och visar en mer långtgående vanställning av kej
sarens och stadens namn. Förmodligen tillhör det sålunda likt 
det Haubergska typexemplaret vår grupp 1 b (se nedan). 

Som grupp 2 av Birkamynten betecknar jag de relativt tal
rika, här genom fig. 223—236 åskådliggjorda exemplaren av en 
enda typ (HAUBERG 6), vars präglar återgå på en sceatta, d. v. s. 
ett mynt av anglosaxisk upprinnelse, men i den här avsedda va
rianten särskilt vanlig på holländsk botten, fig. 221, 222. Birka-

Fig. 221. Fig. 222. 
Sceattas frän Holland. Omkr. 2/t. 

Efter BALDWIN BROWN, The Arts in early England. 

mynten av grupp 2 äro emellertid inga rena imitationer av 
sceattas; en förväxling dem emellan är absolut utesluten, i det 
att sceattas äro mycket små och tjocka, de nordiska efterbild-
ningarna åter avsevärt större och tunnare; de ha tydligen fått 
sina dimensioner bestämda efter den inom Birkamyntens grupp 1 
vanligare, större typen. 

Ena sidan av den främmande förebilden visar ett högeligen 
rått tecknat mansanlete en face, fig. 221. På Birkamynten är detta 
anlete återgivet ganska troget, men av hänsyn till det större 
myntformatet har det här dels något förstorats, dels inramats av 
en "omskrift", sammansatt av fyra hoprullade ormar och fyra 
små mustaschprydda mansansikten, sådana vi redan känna från 
några ovan beskrivna typer ur grupp 1, mansansiktet dock tills
vidare endast från de fem exemplaren av en enda typ: fig. 215. 
Andra sidan pä den förebildande sceattan visar ett tillbakaseende 
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230 

Fig. 223 och 224. Grav 508, Björkö. Vi. 

231 

Fig. 229-231. Grav 860 B, Björkö. ' t. 

226 

Fig. 232. Grav 306 A, Björkö. Vi. 

ii 
227 

228 

Fig. 233. Grav 835, Björkö. " t. 

Fig. 225—228. Grav 184, Björkö. Vi. Fig. 234. Grav 943, Björkö. Vi. 
Djuret präglat pä samma stans som 

det å fig. 227. 
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fyrfotadjur av en sådan zoologiskt obestämbar typ, som flerstädes 
förekommer i den äldre folkvandringstidens konst, särskilt inom 
västnordiskt, holländskt och engelskt område på en välkänd 
grupp guldbrakteater. På Birkamynten har denna djurbild förstorats 
och avsevärt förändrats i tydlig anslutning lill hjorten å mynten 
fig. 209 och 215. Kroppen har sålunda fått full bredd och den 
utländska förebildens onormalt långa bakre extremitet avskurits, 
varvid lemmens frigjorda ytterdel omformats till en självständig 
figur: en orm, som hugger mot djurets bakfot. Genom en lik
nande avsöndring torde den stjärna ha uppkommit, som ses tält 
intill, under djurbuken. Än mer slående är beroendet av före-

Fig. 235. Grav 954, Björkö. '/'• Fig. 236. Grav 963, Björkö. Vi. 

bilden beträffande den "töm", som förekommer på alla hithö
rande Birkamynt, utgående från mulen, fortsättande bakom halsen 
och nedfallande framom bringan. Denna töm har uppkommit 
genom misstydning av en sådan myntbild som fig. 221 och inne
bär ett slags sammanväxning av en nacktofs och den kontur
linje, som, om vi granska myntet fig. 222, uppenbarligen skolat 
föreställa djurhuvudets undre begränsning (kinden). En följd av 
missförståndet är, att alla Birkamyntens tillbakaseende djur ha 
förkrympt huvud; undantagsvis prydes det av hjortarnas yviga 
hornkrona: fig. 224. 

Härnäst skola vi betrakta tvenne mynttyper, vardera repre
senterad av allenast ett känt exemplar, fig. 212 och 237. De 
kunna betecknas som hybrider mellan grupp 1 och 2, i det att 
deras ena sida visar präglar, lånade frän grupp 1, den andra 
åter endera av sceattaimitationernas. Genom triangelgruppen un
der buken visar sig hjortbilden å fig. 237 närmast höra samman 
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med motsvarande mynt av grupp 1 b. Och förekomsten av samma 
triangelgrupp på adversen av det på Adelsön funna myntet fig. 
212 gör denna imitation av Dorstatsmyntens Carolusprägel mindre 
ursprunglig än samtliga från Björkögravarna avbildade repliker av 
samma förebild. Jämförligt är av svenska fynd endast det andra 
myntet från samma Adelsögrav, fig. 211, eftersom Carolusprägeln 
endast här (liksom å det av HAUBERG avbildade typexemplaret 
från Danmark) tillökats med samma lilla mustaschprydda an
sikte, som vi känna från alla sceattaimitationernas "omskrift" 
och från de andra mynten av grupp 1 b. 

Härav följer, att den genom förekomsten av hybrider be
tygade fulla samtidigheten mellan Birkamynt av grupp 1 och 2 icke 

gäller för grupp 1 i sin helhet, ja icke 

(̂ mSSih / f^^A ens för något av de hittills från B i ö r k ö n 

•lb$EcBjSt->, J^rm®^% kända exemplaren av grupp 1, utan alle-
V < ^ | | p f v W l l ^ S y na s* *or sådana i jämförelse med de 

v ^ ^ - ^ ^ t e / " ^ frankiska förebilderna eller ur stilistisk 
Fig. 237. Skäne. Vi. synpunkt mindre ursprungliga präglar, 

Efter HAUBERQ, Myntforhoid etc, s o m förekomma i Adelsö-, Johannes-

hus- och Spangereid-gravarna. 
De skillnader, som befunnits förekomma mellan å ena sidan 

de äldsta Birkamynten av grupp 1 (1 a), å andra sidan Birka
mynten av grupp 2 och de yngre exemplaren av grupp 1 (1 b), 
äro naturligtvis i och för sig alltför obetydliga för att berättiga 
till denna gruppindelning. Den har framgått genom studiet av 
fyndförhållandena. Till en början kan jag sålunda konstatera, att 
mynt av grupp 1 a visserligen flera gånger hittats flera tillsam
mans, men aldrig, så vitt jag funnit, tillsammans med mynt av 
grupp 1 b eller 2; men samtidigheten mellan grupp 1 b och 
grupp 2 framgår med säkerhet av de två hybriderna och stödjes 
även av den fyndkombination, Adelsögraven erbjuder. 

Det avgörande beviset för, att mynten av grupp 1 a tillhöra 
en annan prägling än mynten av grupp 2, ligger emellertid i det 
märkliga förhållandet, att på det stora hela taget endast de sist
nämnda (och mynt av grupp 1 b) förekomma i fynd från 900-
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talet1 eller ännu senare tid och därtill göra detta i så stor om
fattning, att denna kombination synes vara den för dem karak
täristiska. 

Av myntskatter, som innehålla Birkamynt av grupp 2, synes 
den tidigaste vara nedlagd efter år 911. Den hittades i Dransau 
vid Selenter See, öster om Kiel i Holstein, och innehöll utom ett 
enda Birkamynt 109 hela och många bitar av kufiska mynt, de 
yngsta bestämda från år 911, samt några få västerländska för 
furstar, regerande 900—911, resp. 901—925. 

Den stora silverskatten från Terslev på södra delen av Själ-
land (Aarbeger 1912, sid. 189 ff. och 1914, sid. 63 ff.) innehöll 
sex Birkamynt av grupp 2 (ett av dem genomborrat, två ofull
ständiga) samt tolv sådana efter vad man antar i Hedeby omkr. 
år 950 präglade halvbrakteater, vilka utgöra efterbildningar av 
sistnämnda till Birkamyntens grupp 1 b hänförda typ. Dessutom 
innehöll skatten över 400 hela och 1300 bitar av kufiska mynt 
samt 10 engelska, 3 frankiska, 11 tyska och ett italienskt. Det 
yngsta myntet är präglat i England 949—952, och detta mynt 
var helt nytt, då skatten nedlades. 

Föga yngre är en från Sejerö på Själland härrörande skatt. 
Den innehöll 5 Birkamynt av grupp 2, 29 halvbrakteater (He
deby), 10 engelska och ett tyskt för furstar, regerande 946—955, 
resp. 953—965, slutligen även ett bömiskt och 97 kufiska. 

Till 960-talet eller närmast följande tid hör den på Finkarby 
gärde under Näsby i Taxinge sn av Södermanland — vid Mä
laren 18 km. sydväst om Birka — anträffade silverskatten, som 
utom smycken m. m. (Mbl 1892, s. 168) innehöll en bit av ett 
Birkamynt som fig. 223 samt 15 hela och 43 brutna kufiska mynt 
vilka enligt en av bibliotekarien Harald Holmberg gjord bestäm
ning visa samma äldersvariationer som de kufiska mynten i två 
skatter från Birkas svarta jord. 

Såsom ett skattfynd av samma slag och från samma tid 
torde man även få betrakta två sannolikt i Halland funna Birka-

1 Ett undantag frän denna regel utgör förmodligen, pä grund av Hedebys 
allmänna datering, de tvä i dess stadsjord funna mynten av grupp 1 a. 
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mynt av grupp 2 och de samtidigt med dem till Statens histo
riska museum (inv. 6123) år 1873 överlämnade silverföremålen, 
nämligen utom omyntat silver av vanliga former allenast kufiska 
mynt (35 hela och 96 bitar). 

De kufiska mynten dominera ännu i den ett halvt Birka
mynt av grupp 2 innehållande, under 900-talets sista fjärdedel 
nedlagda skatten från Waterneverstorf vid Holsteinska kusten, 3 
mil öster om Kiel. 

wSEe^tSk 

Fig. 238. Oval spännbuckla av brons. Grav 954, Björkö. Vi. 

De under 1000-talet nedlagda myntskatterna från Westerland 
på Siid och från Vossberg i Pommern innehöllo var sitt Birka
mynt, den förra ett av grupp 2, den senare ett av typen Hauberg 1. 

Den genom skattefynden vunna erfarenheten kunde sålunda 
sägas berättiga oss till den förmodan, att Birkamynten av grupp 2 
präglats under slutet av 800-talet, såsom HAUBERG, med stöd av 
dessa fynd, antagit gälla för samtliga Birkamynt. Även flertalet 
sådana gravfynd, vari Birkamynt av grupp 2 förekomma, synes 
stödja denna datering. Det är, såsom vidstående tabell visar, 
endast Björkön, som har att uppvisa dylika gravfynd. Birkamynt 
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av grupp 2 finna vi förekomma här i icke mindre än 14 exem
plar ur nio gravar: 4 ur grav 184, 3 ur grav 860 B, 2 ur grav 
508 samt ett ur var av återstående 5 gravar. Några av dessa 
gravar innehöllo även andra mynt: grav 306 A ett kufiskt mynt 
(TORNBERG, cl. IX, 421) från år 933/4; grav 963 dels ett frankiskt 
för Ludvig den fromme (814—840), dels ett anglosaxiskt, vilket 
B. E. HILDEBRAND i 2:dra upplagan av Anglosaxiska mynt sid. 
473 avbildat och daterat till början av 900-talet; grav 954 slut
ligen 2 kufiska, det ena (Tbg II, 203) från år 803/4, det andra 
(Tbg II, 55) från år 761/2, båda mynten försedda med öglor, det 
förra därjämte med ett särskilt hål fören äldre hängningsanoidning. 

Redan på numismatisk väg äro sålunda 2 av dessa gravar 
daterade till tidigast förra hälften av 900-talet; att även den tredje 
av dem, nr 954, tillhör samma århundrade, trots de kufiska myn
tens högre ålder, visar det däri funna spännet, fig. 238, vilket är 
av precis samma typ, som även förekommer parvis i gravarna 
860 B och 963 med 3, resp. ett Birkamynt av grupp 2. Brand-
graven 306 innehöll också elt fragment av ett till samma lid 
hänförbart spänne. Ännu en av de åtta gravarna med Birka
mynt av grupp 2 samt den i Fornv. 1917, sid. 92, omtalade 
Adelsögraven med mynten fig. 211, 212 visa sig arkeologiskt 
sett samtida med de nu nämnda och flertalet av de med sådana 
mynt utrustade Birkagravarna kunna alltså sägas tillhöra samma 
tid som de äldsta av myntskatterna. 

Genom förekomsten av ett par liknande spännen samt av 
de två i Aarbeger 1892, sid. 323 avbildade silverföremålen m. m. 
tvingas vi även att till 900-talet hänföra det på nämnda sida ut
förligare skildrade fyndet från Lerchenborg på nordvästra spetsen 
på Själland. Jämte elt mynt för Ludvig den fromme och två 
obestämbara kufiska låg här ett Birkamynt, enligt meddelande 
av inspektör G. GALSTER detsamma, som HAUBERG avbildat som 
typ 1; alltså en motsvarighet till Adelsömyntet fig. 211 av grupp 1 b. 

Att till så sen tid, som de nu nämnda fynden indicera, för
lägga präglingen av Birkamynten av grupp 2 förefaller emeller
tid mindre tilltalande. Tidsavståndet från de till grupp 1 a och 
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de äldsta av de till den åtminstone delvis samtida 1 b hörande 
Birkamynten bleve ju förvånande långt, och därtill kommer, att 
de engelska och holländska sceattas, som grupp 2 efterbildar, 
anses t. o. m. äldre än Karls Dorstatsmynt. Det är därför värde
fullt att kunna hänvisa till tvenne Björkögravar med Birkamynt 
av grupp 2, men med ett inventarium i övrigt, som arkeologiskt 
sett nödgar oss att hänföra dem till ett avgjort tidigare skede, 
senast till förra hälften av 800-talet. Den ena av dessa gravar 
är nr 508. Den innehöll ett par spännen av den i fig. 219 av
bildade formen, som ju även var representerad i grav 526. Icke 
nog härmed, graven innehöll dessutom ett likarmat spänne av en 
form, som förut är känd ur 800-talsgravar, och ett antal små, över
vägande gula och blå glaspärlor. Dessa äro av samma karaktär 
som pärlorna i grav 526 och andra därmed samtida, men lätt skilj-
aktliga från de pärlband, som tillhöra 900-talets gravar, i det att 
dessa även innehålla talrika större pärlor av bergkristall, karneol 
och glasfluss. Genom pärlor av speciell typ samt fragment av ben-
kammar, motsvarande dem vi känna från folkvandringstidens högar, 
föres möjligen brandgraven 184 till samma tidsskede som nr 508. 
Betydelsen av dessa två tidiga gravfynd ökas väsentligen därav, att 
de två ur skelettgraven 508 upptagna mynten, såsom redan de 
här återgivna bilderna torde kunna visa, befinnas vara de utan 
jämförelse bäst bevarade och enda otvivelaktigt oslitna av alla 
på Björkön funna mynt av grupp 2. De måste sägas ha varit 
lika färska vid nedläggningen som de ur gravarna 526 och 646 
upptagna mynten av grupp 1 a. Observera även, att myntet fig. 
224 är det enda inom sin grupp och från Björkön, vilket kan 
uppvisa en hornkrona på reversens djurbild, erinrande om kron
hjorten å det till grupp 1 a hörande myntet fig. 209. 

Tvenne på Björkön upptagna gravfynd nödga oss alltså till 
den slutsatsen, att även Birkamynt av grupp 2 präglats under 
en tidig del av 800-talet likt de i Spangereidgraven funna fyra 
exemplaren av grupp 1 b. Då någon full samtidighet på grund 
av eljest anförda förhållanden icke kan ifrågasättas — åtminstone 
så framt båda grupperna präglats på samma ort — blir den rim-
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ligaste slutsatsen den, att sedan grupp 1 a präglats i slutet av 
700-talet, grupp 1 b och 2 snart följt i början av 800-talet. Den 
äldsta utmyntningen, som kvalitativt sett är den bästa, får trots 
den större typvariationen antagas ha skett i vida mindre om
fattning än den yngsta, som därför ensam lämnat tydligare spår 
efter sig i de följande århundradenas gravar och myntskatter. 

Det är HANS HILDEBRAND, som i Månadsbladet 1885, sid. 
128—133, uppvisat, att dessa mynt med säkerhet kunna betecknas 
som Nordens äldsta. Han antydde samtidigt sannolikheten av, att 
de tillverkats i den trakt, där de flesta av honom kända exem
plaren blivit funna och än i dag den enda, där så gott som alla 
kända typer äro representerade, d. v. s. pä Björkön, i Birka. 
Därför ha dessa mynt av honom och andra blivit kallade Björkö-
eller Birkamynt, vilket onekligen är bekvämare, ehuru oförsikti
gare än att allenast beteckna dem som Nordens äldsta. Att med 
danska forskare kalla dem Danmarks äldsta mynt eller Hedeby-
mynt torde, efter vad jag i det följande skall söka visa, få anses 
vara än oförsiktigare. 

Beträffande gången av den utförliga diskussion, som förts 
rörande dessa mynt, kan jag åtnöja mig med att hänvisa till 
trenne i detta avseende liksom genom sitt upplysande innehåll 
i övrigt värdefulla undersökningar: C. A. NORDMANS och E. 
NÖBBES förut nämnda arbeten av år 1923 samt AXEL ERNST, 

Nogle Bemcerkninger om de oeldste Hedebymonter (Numismatisk 
Förenings Medlemsblad nr 12, Kbhvn 1924). 

Ett av de skäl, som HAUBERG och hans många efterföljare 
anfört mot Birkas och till förmån för en sydligare orts anspråk 
på präglingsäran, var de ovan behandlade myntens otvetydiga 
egenskap av förebilder till sådana under 900-talet präglade dub-
belbrakteater, vilka redan HILDEBRAND år 1885 antydde äga ett 
sydligare ursprung: "vare sig från norra Tyskland eller Danmark, 
hvarest Hedeby (sedermera Slesvig) var en betydande handels
stad", och vilka man numera allmänt och utan tvekan hänför 
till Hedeby. På en för Knut den store präglad, otvivelaktigt dansk 
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mynttyp återkommer också reversen med kronhjort i en eljest 
okänd variant (gr. 1 b). Och slutligen har HAUBERG trott sig kunna 
konstatera vissa överensstämmelser beträffande vikten mellan 
Birkamynten, Hedebybrakteaterna och senare danska, särskilt jyl
ländska mynt. Dessa omständigheter torde emellertid, såsom jag 
redan framhållit sid. 23 ovan, kunna förklaras även om "Birka
mynten" verkligen präglats i 800-talets Birka, nämligen under 
det ovan stödda antagandet, att det i begynnelsen av 900-talet 
grundade Hedeby var en koloni från Birka, vilken med tiden 
daniserades och slutligen inlemmades i det danska väldet, som 
härigenom kunde göra dess äldsta traditioner till sina. 

Det mest sakliga skäl, HAUBERG eljest kunnat anföra för sin 
mening, ligger i den hänvisning till fyndens geografiska fördel
ning, han gjort. En av anledningarna till, att han år 1900 av
visade tanken på Birka som präglingsort, har han själv (Aarbeger 
1914, sid. 78) refererat sålunda: "Der kjendtes tidligere otte 
(Fund), og af disse vare kun to — fra Björkö og Södermanland 
— fra den nordligere Del af Sverige. Resten var, undtagen et 
norsk Fund, fordelt sydefter og maatte bringe Henforelsen af 
Montstedet ned til det sydlige Skandinavien og naturligst til 
Skaane." Utslaget var emellertid ej mer deciderat, än att två ny
tillkomna fynd med ytterligare två Birkamynt ändrade statistiken 
från Lunds till Hedeby-Slesvigs förmån. 

Sedan jag nu redogjort för, på hur många gravar de inom 
Björkön funna mynten äro fördelade, torde det väl emellertid få 
anses djärvt att i en sådan statistik utan vidare räkna alla dessa 
som ett fynd. Det är visserligen sant, att de allesammans fram
kommit icke tillfälligt som så gott som alla de övriga, utan vid 
avsiktliga grävningar, vilka därtill tagit vida större omfattning än 
någon annan arkeologisk undersökning av en enstaka orts forn
lämningar från samma tid. Men anledningen till, att Björkögräv-
nihgarna blivit så omfattande, ligger väl också i den omständig
heten, att denna ös jord befunnits hava rikare skatter att lämna 
än någon annan nordisk ort beträffande denna tid, ej ens He
deby undantaget. Representera alltså mynten från Björkö allenast 
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ett fynd, torde man böra medge, att detta enda fynd är så utom
ordentligt kvalificerat, att det mer än väl uppväger ett dussin 
sådana fynd, som eljest figurerade i den Haubergska statistiken. 

Man har även funnit en för Birka besvärande omständighet 
däri, att så gott som alla från Björkön kända mynt hamnat i 
gravarna på grund därav, att de döda burit dem som smycken. 
Erfarenheten skall nämligen ha visat, att man, då det gäller van
liga skiljemynt, icke brukar använda det egna landets, utan en
dast främmande länders mynt på detla vis. Jag har emellertid 
mycket svårt att fatta, hur man från andra tider och från folk, 
som sedan lång tid ägt egna, även i den inre kommersen liv
ligt nyttjade mynttyper, verkligen ansett sig kunna samla någon 
erfarenhet, lämplig att applicera på 800-talets eller det begyn
nande 900-talets nordiska handelsorter. Det är ju icke heller 
bevisat, att de med självständiga präglar försedda mynten ur 
grupp 1 a — vilka aldrig förekommit i myntskatter — hört till 
sin tids vanliga skiljemynt. Dessa mynt hörde visserligen, likt 
övriga föremål i samma gravar, till tidens mer anspråkslösa 
smycken, men jag tänker mig i alla fall, att den tidens Birkabor 
med stolthet kunnat bära de första Birkamynten som ett slags 
symboler för den kulturella högkonjunktur, som i och med det 
karolingiska väldets enande också inträtt i vårt land och beredde 
marken för den av Ansgar inledda missionsverksamheten. 

Om det vore de främmande präglarna, som särskilt intres
serat Birkaborna, borde man icke, såsom de lill grupp 1 a hö
rande fynden visa, företrädesvis ha gjort hängsmycken av sådana 
mynt, som på ena eller båda sidorna bära självständiga, nordiska 
präglar. Betrakta vi läget av hål och öglor på mynten både av 
grupp 1 och 2, iakttaga vi ock, att man så gott som utan un
dantag lagat så, att de självständiga präglarna blivit rättvända 
och sålunda bildat smyckenas framsida. 

Mynten hade väl i första hand präglats för att tjäna kom
mersen med utlandet. Men för detta ändamål voro naturligtvis 
de mynt, som närmast efterliknade en välkänd karolingisk typ, 
mest användbara. Och naturligtvis voro de särskilt avsedda att 
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underlätta handelsförbindelserna åt det håll, där förebilderna 
voro vanligast. Det starka betonandet av fyndstatistiken och de 
egentliga myntskatternas större bevisvärde i jämförelse med grav
fyndens innebär sålunda enligt min mening ett grovt förbiseende 
av den väsentligaste uppgift, som tillkommit mynten: att cirku
lera, vad ifrågavarande tidpunkt beträffar obundna av folk- och 
landgränser. En handfull mynt kunde säkerligen på ett enda är 
hinna ganska långt från präglingsorten och ha vi, såsom be
träffande de allra flesta i nu ifrågavarande statistik ingående 
skatter, att göra med mynt, som cirkulerat 50, 100, 150 eller 
ännu fler år efter präglingen, bevisa de naturligtvis intet om, 
var inom Norden ursprungsorten ligger. Avgörande betydelse 
kan nog ej heller tilläggas den märkliga, kort efter präglingen 
nedlagda Krinkbergskatten från den saxiska trakt, där Karl den 
store år 810 lät bygga en borg. Här anträffades ju den enastå
ende mängden av 16 nordiska efterbildningar av Dorstatmynt, och 
dessutom ett 80 tal liknande, ehuru äkta karolingiska mynt, av 
vilka dock åtminstone flertalet redan hunnit kursera en viss tid, 
eftersom icke mindre än 18 olika myntstäder voro representerade. 
Birkamyntens enastående mängd beror tydligen främst av att 
fyndet såsom myntskatt betraktad ligger så enastående nära präg
lingstiden — o.ivsett präglingsorten. 

Det nyss gjorda antagandet, att bland Birkamynten av grupp 
1 a de rena Dorstatsimiiationerna voro mest tjänliga för utrikes
handeln, står i en märklig samklang med det fölhållandet, alt 
dessa mynt ha en betydligt vidare spridning än övriga till grup
pen hörande typer. De förra äro nämligen funna i Krinkberg, 
Hedeby (ena fyndet) och på Björkön (gravarna 168 och 526) 
samt, åtminstone för så vitt vi medräkna de föga varierande re
plikerna av grupp 1 b, ytterligare i skattfynden från Jäderen och 
Pommern samt i gravfynden från Hedeby, Lerchenborg och 
Adelsön. Övriga till grupp 1 hörande typer, vilka aldrig an
träffats i någon myntskatt och Irohgen endast i exemplaret fig. 
209 från Bj irkön uian ögla eller hål, förekomma endast på den 
Skandinaviska halvön (av grupp 1 a Björkö 526 och 646, Grums 

23 — F o r n v ä n n e n 1926. 
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i Värmland; av grupp 1 b Spangereid i Sydnorge och Johannes-
hus i Blekinge; hybriderna mellan grupp 1 och 2 på Adelsön 
och obekant plats inom Skåne). 

De allmännaste alstren av den sista och sannolikt mest om
fattande utmyntningen (grupp 2) äro annorlunda fördelade. Men 
vi ha ändock funnit, att de två enda hithörande fynd, som till
höra 800-talet — och därtill troligen en ganska tidig del därav 
— äro gjorda på Björkön (gravarna 508 och 184). Först efter 
år 900 eller sedan det sannolikt av svenskar grundade och i 
varje fall snart därefter av svenskar behärskade Hedeby uppstått, 
möta dylika Birkamynt även i danska fynd. Säkerligen hör också 
det förutnämnda Lerchenborgfyndet och troligen även båda Hede-
byfynden till 900-talet. 

Ett gott exempel på, hur vilseledande de allmänna spekula
tioner äro, varmed man velat stödja Hedebys bättre rätt i präg
lingsfrågan, ger den så ofta i axiomets bestickande form fram
förda anmärkningen, att de i gravarna funna mynten skulle vara 
mindre värdefulla, därför att de kunde tänkas ha varit burna i 
långliga tider. De uppgifter, som ovan framförts, ha emellertid 
förbluffande nog ådagalagt snart sagt rena motsatsen. Anled
ningen till detta sakförhållande ligger troligen däri, alt man na
turligtvis helst nyttjat nya, blanka mynt som smycken och lätt 
nog kunnat ersätta de slitna med nya, varvid de slitna återgått 
i myntcirkulationen. Om vi frånse Krinkbergfyndet, innehålla 
myntskatterna vanligen hålförsedda Birkamynt eller exemplar, 
som redan passerat det stadium, vari flertalet av de pä Björkön 
funna mynten vid nedläggningen i gravarna befunno sig. För
modligen ha också de kvinnor, ur vilkas gravar samtliga på 
Björkön funna mynt härröra, i vida mindre grad varit stadda på 
resande fot än de köpmän, ur vilkas gömmor skatternas mynt 
härröra. 

En alldeles särskild betydelse tillkommer härvid Björkögra-
varna 526, 646 och 508 med till synes alldeles oslitna mynt både 
i pung och på halsband. Dessa tre gravfynd på Björkön synas 
mig vara ett minst sagt lika gott argument till Birkas fördel som 



Birkamynten. 331 

Krinkbergfyndet från trakten av Karl den stores borg vid Itzehoe 
någonsin kan anses vara för Hedebys vidkommande. 

Slutligen bör framhållas, att ett av de allra viktigaste skälen 
till att så mänga forskare understött tanken om Slesvig eller 
Hedeby som präglingsort för Nordens äldsta mynt, varit den all
mänt hysta föreställningen, att dessa orter voro högre kultiverade 
och som handelsplatser mer betydande än det samtida Birka. 
Då jag ägnat tvänne föregående uppsatser i denna årgång av 
Fornvännen just åt vederläggningen av denna åsikt, må läsaren 
själv avgöra, hur pass bärkraftigt det skälet är. Här vill jag blott 
för tydlighetens skull betona, att mina inlägg i denna delikata 
(men av motparten frammanade) diskussion ju icke avsett ett för
nekande av den stora betydelse, Slesvig och Hedeby i och för 
sig ägt, och minst av allt har jag velat förneka den otvivelaktiga 
fördel, som ur merkantil synpunkt tillkommit handelsplatserna vid 
det sydjylländska näset genom deras läge vid Östersjöns dåtida 
port mot det kristna Västeuropa. 

Vad jag däremot med bestämdhet hävdat är, att Birkas be
tydelse åtminstone under 800-talet varit än större. Nyssnämnda 
geografiska perspektiv, som ställt Slesvig och Hedeby så starkt 
i förgrunden, är nämligen både för trångt och för ensidigt för att 
medgiva en riktig uppskattning av Birkas betydelse. Denna sve
arnas främsta stad var under 800-talet icke blott en knutpunkt 
för den baltiska handeln, där köpmän från skilda delar av Öster
sjöns vidsträckta strandområden möttes och utbytte sina länders 
olikartade produkter. Frän denna stad kan ock direkt kontakt 
tänkas ha varit knuten såväl förbi Slesvig med Västeuropa som 
längs Rysslands floder med Bysans och med kazarerna vid Volga. 
Och att en dylik vittomfattande verksamhet ej saknat stödet av 
den initiativrika centralledning, som bör ha utgjort en av de 
oundgängliga förutsättningarna för en självständig myntprägling, 
framgår väl av berättelserna om de vänskapliga diplomatiska förr 

bindelser, som sveakonungen upprepade gånger haft med den 
frankiske kejsaren och åtminstone i slutet av 830-talet även knutit 
med den bysantinske kejsaren. Ett annat märkligt vittnesbörd 
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om den målmedvetenhet, varmed utrikeshandeln befordrades, lig
ger i historien om de många svenska kolonier, som samtidigt 
med det vallomgärdade Hedebys grundande tillkommo längs de 
ryska flodvägarna. Troligt är, att också Hedeby tagit del i Orient-
handeln. Men de arabiska källor, som antyda detta genom om
nämnandet av ett Schleschwiq eller ett Hadwa (Hedeby),1 synas 
härröra från 900-talet, då staden en lång lid var svensk och då 
säkerligen också förändringar efter hand inträtt, vilka bragte sak
läget i närmare överensstämmelse med den situation, som var 
rådande vid den historiska tidens gryning. 

Ett väsentligt syfte med mina föregående studier i denna 
fråga har nämligen varit alt betona det ödesdigra inflytande, som 
de Västeuropas kustbygder förhärjande vikingatågen under sin 
intensivaste period utövat på den svenska kulturen. De för
dröjde med halvtannat århundrade den betydelsefulla process, 
som under 800-talets förra del var i full gång under, som det 
tycktes, de mest gynnsamma auspicier, nämligen vårt definitiva 
inlemmande i den västeuropeiska kulturvärlden. När arbetet här
för äntligen under 1000-talet kunde återupptagas, skedde det 
under helt andra förutsättningar och därför också under helt 
andra former än under Ansgars tid. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

S. Lindqvist: Die Birkamiinzen. 

Die Untersuchung betrifft diejenigen Munzen, die von mehreren Forschern 
nach Björkö, Birka, und von anderen nach Hedeby genannt worden sind und 
zweifellos der ersten wirklichen Miinzenprägung des Nordens angehören. Auf 
die Fundverteilung (Tabtlle, S. 323) gestiitzt, werden diese Munzen in folgende 
Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 a, die ältesten Nachahmungen von karolingischen 
Munzen (Fig. 20 ): Fig. 202, 203 und 210 sowie die zum Teil öder ganz mit 
selbständigen Bildern versehenen Munzen: Fig. 204—209, 213, 214, 216 und 
217. Gruppe 1 b, Munzen wie auf Fig. 211 und 215, welche von Fig. 202 

1 ELIS WADSTEIN, Norden och Västeuropa (1925), sid. 73 och 178. 
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und 209 durch gewisse Nebenfiguren abweichen: Männergesicht und Triquetra. 
Gruppe 2, die Munzen Fig. 223—236, welche in der innerhalb Gruppe 1 
gewöhnlichsten Grosse Motive von solchen in Holland allgemeinen Sceattas 
frei wiedergeben, die in mehr als verdoppelter Skala auf Fig. 221—222 abge
bildet sind. Das Bild des Hirsches auf den Miinzen der Gruppe 1 b hat auf 
die Ausgestaltung der Tierbilder auf den Munzen der Gruppe 2 beigetragen. Die 
Munzen Fig. 212 und 237 bilden Hybriden zwischen beiden Gruppen, da sie 
mit je zwei Stanzen geprägt worden sind, die Munzen der Gruppe 1 b, resp. 
Gruppe 2 gehören. Munzen von der Gruppe 1 a sind nie zusammen mit Miinzen 
der anderen Gruppen gefunden worden. 

Die angefuhrten Umstände zeigen, dass die Prägungen der Munzen von 
den Gruppen 1 b und 2 wenigstens teilweise zusammenfallen und somit beide 
einer späteren Zeit, als die Prägung der Munzen der Gruppe 1 a gehören. 

Von Gruppe 1 a sind 16 Munzen, etwas urspriinglicher als Fig. 202 und 
203, bei Krinkberg in der Nähe von Itzehoe in Holstein gefunden worden zu
sammen mit 80 echten fränkischen Munzen aus der Zeit vom Anfang der 
Regierung Karls d. Grossen. Eine ahnliche kleinere Munze liegt gleichfalls in 
einem Miinzenschatze von Jäderen in Norwegen (9. Jahrh.) vor. Zwei solche 
wurden zusammen in der Siadterde von Hedeby gefunden. Auf Björkö wurden 
solche in den Gräbern 526 und 168 angetroffen, die der Zeit um 800, bezw. 
dem 9. Jahrh. gehören. Die Gräber 526 und 646 von demselben Fundorte 
enthalten Miinzen von Gruppe 1 a mit selbständigcr Prägung. Eine solche, 
Fig. 217, stammt aus West-Schweden. Von den zur Gruppe 1 b gehörenden Miin
zen ist der Typus Fig. 215 durch ein Exemplar aus Siid-Schweden und vier von 
einem sudnorwegischen Grabe her bekannt; der Typus Fig. 211 kommt sowol 
in Adelsö (dicht bei Birka) als im sudskandinavischem Gebiet vor. Keine von 
den mit selbständigen Bildern versehenen Miinzen, weder von der Gruppe 1 a 
noch von der Gruppe 1 b wurden hingegen ausserhalb der skandinavischen 
Halbinsel angetroffen. Ihre engere, mehr begrenzte Verbreitung diirfte darauf 
beruhen, dass sie fur die internationale Miinzenzirkulation weniger geeignet 
waren als die reinen Nachbildungen der Dorstatmiinzen. Die Placierung ihrer 
Ösen zeigt, dass sie gerade infolge den Bildern von rein nordischem Stil 
als Hängeschmuck geschätzt wurden. Der Verf. weist deshalb die oft vorge-
brachte Auffassung ab, dass die betriffs Björkö fast regelmässige Verwendung 
der Birkamiinzen als Hängeschmuck beweisen solle, dass diese Munzen nicht 
auf diesem Platz geprägt wurden. Man hat wohl darauf hingewiesen, dass 
sonst gewöhnliche Scheidemiinzen nur ausserhalb ihres Zirkulationsgebietes als 
Hängeschmuck beniitzt wurden, aber diese aus anderen Zeitperioden und Kul-
turkreisen gewonnene Erfahrung känn nicht auf die vikingerzeitlichen Einwohner 
des Nordens mit ihrem unentwickelten Miinzwesen angewendet werden. Der 
Verf. weist auch die Ansicht ab, dass die in Gräbern gefundenen Munzen auch 
sonst weniger beweisfähig wären als die aus Miinzenschätzen stammenden. Die 
ersteren waren durch ihre Verwendung als Schmuck längeren Transporten we
niger ausgesetzt, als diejenigen Munzen, welche in Umlauf waren. Von den 
in Miinzenschätzen gefundenen Miinzen sind auch mehrere durchbohrt, haben 



334 Sune Lindqvist. 

also schon das Stadium passiert, welchem die Schmuckmiinzen noch angehörten, 
wie sie in die Gräber auf Björkö gelegt wurden. 

Die Funde von den zu Gruppe 2 gehörenden Munzen sind in diesem 
Fall besonders beleuchtend. Die Miinzenschätze, worin solche vorkommen, 
gehören alle dem 10. öder 11. Jahrh. an, der älteste ist nach 911 vergraben 
worden. Auch die Mehrzahl der in den Gräbern auf Björkö gefundenen, als 
Schmuck benutzten Munzen dieser Gruppe wurden in der ersten Hälfte des 
10. Jahrh. den Verstorbenen beigelegt. Aber solcne Miinzen kommen auch 
in Bjöikögräbern vor, die aus einem friihen Abschnitte des 9. Jahrhunderts 
stammen. Die in dem dieser Zeit gehörenden Skelettgrab 508 liegenden 
Munzen Fig. 223 und 224 sind vollständig unabgenutzt und geben dadurch die 
beste Aufklärung iiber ihre Prägungszeit und die Frage ihres Ursprunges. 
Die in den Gräbern 526 und 646 gefundenen Miinzen von der Gruppe 1 a, 
Fig. 202—209, 213, 214, sind auch wenig öder gar nicht abgeniitzt. Weil 
ihre Beilegung gleichzeitig öder wenig später stattgefunden hat, als die Ver-
grabung des Krinkbergschatzes in Holstein so sind sie eben so starke Indizien 
fiir Birka's Recht der Prägungsehre, als dieser in der Gegend von Itzehoe 
gefundene Miinzenschatz jemals zum Vorteil fiir Schleswig öder Hedeby 
sein känn. 

Der Verf. findet also den von H. HILDEBRAND fiir die ältesten Munzen 
des Nordens gegebencn Terminus: Björkö- öder Birkamiinzen weniger un-
vorsichtig, als die von F. HAUBERG und Anderen gebrauchte Bezeichnung: 
Hedebymiinzen. 


