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62 Debatt 

Replik 

I slutet av sin anmälan Om myntfynd, mynt
imitationer och myntidéer framhåller Brita 
Malmer mig som ett exempel på en arkeolog 
som inte lyckats skapa ett fruktbart möte 
mellan arkeologi och numismatik. Jag är för 
obildad troligtvis till följd av att jag är 
isolerad från den numismatiska forskningen. 

At detta är inget radikalt att göra, ty 
arkeologi är en oformlig vetenskap i vilken 
alla medel är tillåtna blott de kan bringas i 
förbindelse med kulturhistoriska problem. 
Om man nu som arkeolog inte vill binda sig 
för att studera en viss del av arkeologiens 
källor, t. ex. mynten, utan i stället i enlighet 
med dagens mode finner det givande att söka 
åstadkomma en kulturhistorisk bild baserad 
på ett bredare källurval, så säger det sig 
själv att man måste komma att lida av en 
allvarlig kunskapsbrist. Denna gör sig gällan
de såväl i förhållande till grannvetenskaper 
som i förhållande till rent praktiska göromål 
som t. ex. att rätt hantera en yxa. 

Hur kan då en arkeolog medveten om sina 
dåliga kunskaper skriva en artikel med t. ex. 
numismatisk bakgrund? Jo, genom att gå till 
väga på ett sätt som har paradigmatisk karak
tär inom empirisk forskning. 

För det första söker man framställa ett 
sakförhållande. Det vill i denna förbindelse 
säga att man väljer ut den delmängd av de 
vikingatida mynten på Gotland som rimligtvis 
bäst speglar myntcirkulationen. För det andra 
söker man hypotetiskt tolka sakförhållandet. 
I detta fall vill man alltså finna en förklaring 
till varför de tyska mynten, som dominerar 
de stora skatterna, har en underordnad ställ
ning i det material som bäst speglar cirkula
tionen. 

Skälet till att man väljer en sådan upp
läggning ligger bl. a. i att det skall vara lätt 
att utföra en inomvetenskaplig kritik av upp
satsen. Den kritiken går ut på att granska 
sakförhållandet och dess användningsområde 
samt modifiera, förkasta eller tvivla på tolk
ningen. 

Brita Malmers kritik är dock inte sådan. 
Den bygger i stället på följande: för det första 
införs ett nytt sakförhållande som anses vara 
av den karaktären att det rycker bort det jag 
uppställde. För det andra hänvisas det till en 
egenhet hos mig som visar sig i att jag inte 
läser numismatisk litteratur tryckt efter 1974. 

Det senare argumentet är svårt att bedöma 
medan skälet till att det första är utomveten-
skapligt beror på att det är en omöjlighet. Ett 
sakförhållande kan enbart underkännas ge
nom att peka på brister i det sätt varpå det 
tillkommit eller utnyttjats. Det sakförhållan
de Brita Malmer framhåller är ett skolexem
pel på detta: 

Graden av cirkulation mätes enklast genom registre
ring 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 fyndgrupp. 

Visst är detta sakförhållande sant. Det kan 
dock inte utnyttjas i en kritik av min fram
ställning innan det visat sig att sakförhållan
det för det första Innebär att det är på Got
land som de tyska mynten mottagit sina 
sekundära individuella element (s. i. e.) och 
för det andra innebär att förekomsten av 
s. i. c. på mynt är oberoende av myntens 
lödighet. 

Jag tycker man kan tvivla på att det för
håller sig så, men mina tvivel angående be
tydelsen av s. i. e. på tyska mynt kan visa sig 
ogrundade och man kan lätt tänka sig inom
vetenskapliga argument som undergräver min 
framställning. Än så länge tror jag dock att 
det är riktigt att säga att de tyska mynten 
på Gotland cirkulerat mindre än arabiska 
och engelska. De tyska har helt enkelt inte 
vunnit samma spridning i förhållande till sitt 
antal. 
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