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ANTIK BARBARMYNTNING BELYST AV 
SVENSKT MATERIAL 

Av Willy Schwabacher 

i jenom ett tankeväckande föredrag och en i fjol i denna tid
skrift publicerad uppsats »Om keltiska mynt och antik historia» 
(Fornvännen 1951, s. 1—20 och 137—158) har Carl-Axel Moberg 
på nytt väckt intresset för de s. k. barbarmynten i skandinavisk 
forskning. 

Det torde nämligen numera vara mindre känt, att detta in
tresse är av gammalt datum också i Norden och då främst i 
Sverige. Redan i slutet av 1600-talet har man, enligt uppgift, 
påträffat ett västkeltiskt barbarmynt av vitguld (elektrum) i 
Sigtuna. Det publicerades sedan år 1700 av den svenska fom
forskaren och myntsamlaren Nikolaus Keder.1 Senare gav 
samma guldmynt anledning till en av Keder på latin i Leipzig 
1722 utgiven avhandling2 och därefter har det flera gånger 
omtalats även i utländsk vetenskaplig litteratur. Detta s. k. 
»Odinsmynt» finns fortfarande kvar i Kungl. Myntkabinettets 
samlingar (se Fornvännen 1951, s. 3, fig. 1 i mitten) och det skall 
kanske behandlas vid ett senare tillfälle. Om keltiberiska bar
barmynt utgav dessutom för just nu 100 år sedan den svenska 
envoyén i Madrid Gustaf Daniel Lorichs ett digert band med 
icke mindre än 81 kopparsticksplanscher.3 Sedan har Oscar 
Montelius i en grundläggande uppsats »Den nordiska jern-

1 Nov. Act. Maris Balth. 1700 (December). 
2 Nvmmvs Avrevs Antiqvvs Atqve Perrarvs, OTHINVM etc. Lipsiae 

1722. 
3 Recherches numismatiques concernant principalement les médailles 

celtibériennes, Paris 1852. 
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Fig. 1. JV. G. Palins »étrange monu
ment» (nu försvunnen). Efter 'Obser
vations numismatigues'. Rom 1833, 

Pl. I, 12. 

W 1 L L Y S C II W A B A C II B R 

ålderns kronologi»4 pekat på betydelsen av barbarmyntens rik
tiga datering även för den nordiska La Téne-tidens kronologi, 
och T. Arne har år 1906 publicerat ett, enligt uppgift, på Got
land hittat keltiskt bronsmynt.3 

I det följande skall redogöras för en särskilt egendomlig bar-
barmynt typ av guld, som även denna förmodligen för första 
gången blev införd i den internationella arkeologiska l i t teratu

ren av en svensk forskare och 
samlare: Nils Gustaf Palin." Så
som arbetande ledamot av Kungl. 
Vitterhetsakademien hade han, 
som då var svenskt sändebud 
i Turkiet, från Konstantinopel 
den 25 januari 1823 skickat ett 
brev till Akademien med teck
ning och kommentar till ett 
»étrange monument», som han 

kallade en »medaille d'or», antagligen av honom förvärvad i 
Konstantinopel. I sin tio år senare, 1833, i Rom publicerade, 
men anonymt utgivna, skrift »Observations numismatiques», 
tillägnad Thorvaldsen, som är hyllad i slutraderna som »le 
grand artiste et amateur éclairé, d'antiques médailles», avbildar 
han detta mynt även på planschen (fig. 1). Han räknade den 
synbarligen till sina dyrbaraste skatter och angiver noggrant 
proveniensen: »Taganrock, trouvée dans les environs d'Azof».' 
Palins mynt är nu försvunnet. Men genom omnämnandet av 
dess fyndort är hans i fråga om kommentarerna synnerligen 
fantastiska publikation av myntet ändå till nytta för den nutida 
forskningen angående just denna säregna barbartyp. Egendom
ligt nog bringar även denna svenske numismatiker, som redan 
Nikolaus Keder med sitt keltiska -mynt, guldmyntets bildtyper 
i samband med »Odin» och — Uppsala. Han hänvisar det »au 

4 Svenska fornminnesföreningens tidskrift IX, 1896, s. 174. 
5 T. J. Arne, Ett keltiskt mynt funnet i svensk jord, Fornvännen 1906. 

— Jfr också O. Almgren, Die ältere Eisenzeit Gotlands I, 1914, s. 6 och 
R. Forrer, Berliner Munzblätter, 1915, s. 297 f. 

6 Jfr W. Schwabacher, Nils Gustaf Palin, ett svenskt samlaröde i 
södern, Fornvännen 1948. 

7 Observations numismatiques, Rom 1833, s. 25. 
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2. 

s. 
Fig. 2—3. Imitationer uv guhlslalerer av konung Lysimachus av Thrakiens typer, 
präglade l Svarta havets område, l:a årh. f. Kr. Kungl. Myntkabinettet, Stockholm. 
— Nachahmungen von Goldstateren mit den Typen des Königs Lysimachus von 
Thrakien, geprägt im Gebiet des Schwarzen Meeres, 1. Jahrh. v. Chr. Königl. 

Miinzkabinett, Stockholm. 2: 1. 

fameux Oden ou Odan (Odin) souverain d'Asgaard, qui fuyant 
les armées de Pompée, alloit s'établir avec son nom divin, ou 
de mage asiatique, ä Upsal, ou il auroit fait connaitre la mon-
noie selon 1'histoire du Nord».8 

Men det är på tiden att redogöra för vilken barbarmynt typ 
det här är tal om. Kungl. Myntkabinettet i Stockholm äger två 
exemplar av liknande guldmynt, som kan sammanställas med 
bilden av Palins exemplar (fig. 2—3) och flera i den nyare nu
mismatiska li t teraturen publicerade av samma egendomliga typ: 
1. Åts . M a n s h u v u d åt höger (Alexander den store) med s t a rk t upplös t 

hå r , r u n t öga, spetsig näsa och h a k a . 
F r a n s . S i t t ande figur i h jä lm åt v ä n s t e r på en rygglös, m e d dubb la 

l injer t e c k n a d pall , med en lans l iggande över v ä n s t r a axe ln och 
hä l l ande en l i ten m ä n n i s k o l i k n a n d e figur på den u t s t r ä c k t a h a n d e n ; 

8 A. a., s. 26. 
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till höger och vänster skriftrader, i form av vågräta streck; nedan
för treudd. 

AV ^,6.69 g Kungl. Myntkabinettet, Stockholm, Inv. Nr. 23 566. För
värvat år 1946 i svenska mynthandeln. Fig. 2. 

2. Afs. Liknande huvud som nr 1, men håret ännu mera upplöst och de 
yttersta lockarna bestående av 5 fågelfigurer, fyra vända åt höger 
och den femte, över pannan, åt vänster. 

Frans. Lik nr 1, men starkare upplöst. 
AV t 2.55 g Kungl. Myntkabinettet, Stockholm. Inv. Nr. 7425. För

värvat 1889 från C. Dumberg med fyndortsuppgift: »Estland.» Fig. 3. 

Den grupp av barbariska guldpräglingar, inom vilken dessa 
exemplar representerar olika varianter, har ofta omnämnts i 
det förflutna århundradets numismatiska litteratur. I sin helhet 
har den emellertid i senare tid aldrig utförligare behandlats, om 
man undantar den i Västeuropa mindre kända nyaste ryska 
speciallitteraturen från 1930- och 1940-talen, som det här ne
danför närmare redogöres för. Den av C.-A. Moberg i hans 
ovannämnda uppsats ofta åberopade förtjänte österrikiska bar-
barmyntspecialisten K. Pink t. ex. tiger fullständigt om denna 
grupp i sin avhandling »Die Goldprägung der Ostkelten» 
(1936).'J I sin omfattande bok »Die Munzprägung der Ostkelten 
und ihrer Nachbam» (1939) hänvisar han däremot i en fotnot 
på två rader till denna viktiga serie och kallar den »eine eigene 
verwilderte Gruppe» utan att dock gå närmare in på den.10 I 
sitt nyaste arbete »Einfuhrung in die keltische Miinzkunde» 
(1950) avbildar han dessutom för första gången ett exemplar av 
denna typ ur samlingen i Wien — men betecknar den, sannolikt 
genom ett minnesfel, såsom en »Barb. Drachme Philipp III».11 

Redan för snart 100 år sedan hade däremot den danske forska
ren Ludvig Muller i sin berömda akademiskrift »Den thraciske 
Konge Lysimachus's Mynter» visat på det inflytande, som den 
största hellenistiska guldmyntpräglingen hade på det östkel
tiska myntväsendet vid sidan om det, som utövades av Filip 
H's och Alexander IH's allmänt kända guldmyntsserier.12 Hans 

9 Wiener prähistorische Zeitschrift XXIII, 1936, s. 8 ff. 
10 Dissert. Pannonicae etc , Ser. II, Fasc. 15, Budapest 1939, s. 75, not 81. 
11 Archaeologia Austriaca, Heft 6, Wien 1950, s. 36, Taf. VII: 101. Ett lik

nande silvermynt har nyligen avbildats i Kat. 93 (17 Nov. 1952) av Miin-
chener Munzhandlung, Karl Kress. Taf. 6, 340. 

12 Kongel. danske Videnskabernes Selskabs Skrifter V, 2, Khvn 1857. 
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^ .v %^ 

Fig. 4. Guldstater för staden Bysans, av konung Lysimachus' typ, präglad efter 
281 f. Kr. Kungl. Myntkabinettet, Stockholm. 2 : 1 . — Goldstater von Byzans, 

nach 281 v. Chr. Könlgl. Miinzkabinett, Stockholm. 

antagande att den stora massan av Lysimachusguldstaterer med 
treudd-bitecknet på frånsidan under Athenas tron (fig. 4), den 
största serien av denna typ, först torde ha präglats efter konung
ens död år 280 f. Kr. i staden Bysans, vilken han dock aldrig er
övrat, har sedan dess allmänt godkänts. Samtidigt får man kom
ma ihåg, att redan Muller fastslagit, att »hvad navnlig de raae og 
barbariserande af disse Mynter angaaer, kan det ikke antages 
at de ere praegede i Byzants», och att »der som man skulde 
finde, at en deel af disse Mynter ere vel meget barbariserande 
til at kunne vaere udgaaede fra Byzants og derfor foretraekke at 
ansee saadanne for at vaere fabrikerede efter de byzantinske 
hos de barbariske Folk, maa det vistnok indremmes, at dette 
kan have vaere Tilfaeldet».13 Senare forskare ha också bekräf
tat Mullers lokalisering av vissa av dessa staterpräglingar med 
den bysantinska treudd-symbolen till de stora handelsstäderna 
Callatis, Istrus och Tomis vid Svarta havets västkust,14 och 
även andra handelscentra »under det barbariske Herredemme 
i Thracien». Att vår helt barbariska grupp härstammar från 
Lysimachus-staterer, har även Pink antagit. Men en närmare 
orts- och tidsbestämning för deras tillverkning och spridning 
har han icke försökt sig på. 

13 L. Muller, a. a., s. 31 (359); se också s. 55—57 (383—385). 
14 Ibid. Nr 240—285. — Jfr B. Pick, Die antiken Munzen Dådens und 

Moesiens I, 1, 1898, s. 64, 91—92 och 106—107 (Callatis); s. 154 och 170 
(Istrus). — K. Regling, a. a., I, 2, 1910, s. 591, 606 och 650—653 (Tomis). 
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Utgår man från de få hittills kända väl betygade fyndorts

uppgifterna om exemplar av denna barbartyp, så delar de sig 

i två klart skilda huvudgrupper: ett fyndortsområde är säkert 

Rumänien och Siebenbiirgen, alltså nordväst om Bysans och 

den västliga kusten av Svarta havet, medan däremot en andra 

stark koncentration ligger långt österut på Tamanhalvön vid 

Asovska sjön och sydöst därom i Kaukasusområdet. Från 

Ungern-Siebenburgen och Balkan stammar således de här ur 

l i t teraturen citerade exemplaren av våra guldbarbarmynt: 

1. Dessewffy, Miklos, Barbar Pénzei, Budapest 1910, nr 813 (Szåsz-Sebes). 
2. Numizmatikai Közlöny 1911, s. 62 (Tokay). 
3. R. Forrer, Keltische Numismatik d. Rhein- und Donaulande, Strass

burg 1908, s. 205, fig. 377 (»Siebenbiirgen»?). 
4. Versteigerungskatalog Adolph E. Cahn Nr. 49, 1922; Sammlung eines 

rheinischen Gelehrten (= Prof. Verworn, Bonn), Nr. 25, Taf. II 
(Adrianopel). 

5. Dessewffy, a. a., Pl. LIV, nr 1307 (vermutlich aus Ungarn). 
6. K. Pink, »Einfiihrung in die Keltische Miinzkunde», Taf. VII, 101 

(Wien, vermutlich aus Ungarn). 

F rån Taman-halvön och Kaukasusområdet har man nu föl

jande säkra fyndortsuppgifter: 

1. Nils Gustaf Palin, Observations numismatiques, Rom 1833, Pl. 
nr 12, och s. 25: »provenant de Taganrock et trouvée dans les 
environs d'Azof». 

2—8. A. Zograph, »Isvestija» G. A. I. M., Fasc. 110 (1935), s. 179, Pl. 
(p. 183), Fig. 11—17. 

9—12. A. Zograph, »Trudy otdela numismatiki» (Travaux du departe
ment numismatique), Torne I (1945), s. 54, 17—19. 

13—14. A. Zograph, Anticnye monety, Moskva 1951, s. 234, Pl. XII, 
15—16. 

15—20. Leningrad, Hermitage (utan fyndortsuppgift, Kaukasus?), se Num. 
Chron. 1925, s. 49, not. 36. 

Stora skattefynd med våra barbarmynts modeller, Lysi-

machusstaterer från Bysans, äro emellertid också välbetygade 

just från båda dessa fyndområden.15 Beträffande deras efter-

15 Jfr C.-A. Moberg i Fornvännen 1951, s. 141. — För Transsylvanien 
se A. Bielz, Die dakischen Tetradrachmen Siebenbiirgens, 1874, s. 15; 
K. Pink, Die Miinzprägung, 1939, s. 75, och bland den där nämnda littera
turen särskilt Gohl, i Num. Közl. 1922—23, s. 6. — För Kaukasus jfr 
A. Zograph, Num. Chron. 1925, s. 29 ff., Tooapse hoard; S. P. JVoe, Biblio-
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bildningar förhåller det sig så, att de äldsta av dessa torde ha 
präglats redan kort tid efter konungens död omkring år 280 
f. Kr. Så skedde både i Bysans — som under Lysimachus' livstid 
icke ens tillhörde hans välde — och i flera svartahavshamnar.1 6 

I ljuset härav blir man benägen att förmoda, att även sådana 
imitationer, som de ovan nämnda från kaukasusområdet och 
Transsylvanien, börjat präglas och cirkulera redan tidigt. 

Om utvecklingen av de äldsta barbariska guldimitationerna i 
öster har förlöpt efter de ovan skisserade riktlinjerna, synes 
detta vara av intresse även ur vidare synpunkter. Som bekant 
har nämligen C. G. Brooke framlagt den djärva hypotesen, att 
de väst- och nordvästeuropeiska imitationerna av Filip II :s 
staterer skulle ha börjat präglas mycket långt efter Filips 
död, nämligen först sedan stora mängder makedonska original-
staterer efter den romerska erövringen av Makedonien 168 
f. Kr. såsom krigsbyte förts till Rom och — enligt Brooke — 
därifrån till Gallien.17 Det förefaller nu väsentligt rimligare att 
tänka sig, att Filip-imitationerna redan tidigt tillkommit på ett 
med den nyss skildrade östliga utvecklingen analogt sätt.18 Det 
är ju nästan en numismatisk naturlag, att när ett mindre ut
vecklat folk väl första gången accepterat ett bestämt främmande 
mynt, så är det just detta, som i allra första hand kommer att 
efterbildas. Man har vant sig vid det som »det goda myntet», 
och får man det inte såsom i början utifrån, tillverkar man själv 
ett mynt, som så mycket som möjligt ansluter sig till det. Man 
behöver bara erinra om den eginetiska silverstaterens eller den 

graphy of Greek coin hoards2 (1937) nr. 48 (Anapi) och no. 1146 (Upper 
Marhsh, Svania, Transcaucasus). 

16 Jfr B. V. Head, Hist. num., 1911, s. 269 (Bysans) och K. Regling, Die 
antiken Munzen Nordgriechenlands II, 1, 1910, s. 606 (Tomis), som skiljer 
mellan »zwei stilistisch und also wohl auch zeitlich streng getrennten 
Gruppen, deren eine den Kopf der Lysimachusstateren ohne wirkliche 
Portraitähnlichkeit an jemand änders und einen sauberen Stil aufweist, 
nahestehend dem Stiicke von Kallatis, das aus der Reihe, der dortigen 
Lysimachusstatere herausfällt {Pick, a. a., s. 92)». 

17 C. G. Brooke, The Philippus in the West and the Belgic invasions of 
Britain, Num. Chron, 1933, s. 88 ff. — C. T. Seltman i Pauly-Wissowa 
R. E. XIX, 1937, col. 2197. — För kritik jfr J. G. Milne, The »Philippus» 
coin at Rome, Journal of Roman Studies 1940, s. 12—15. 

18 Jfr också J. G. Milne, a. a., s. 15. 
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attiska tetradrakmens utbredning och tidiga imitation redan 
på 500- och 400-talen f. Kr. långt borta från deras ursprungs
länder. Lysimachusstatererna, och särskilt deras i Bysans präg
lade tidiga imitationer, kan antagas vara bland de första gre
kiska guldmynttyper, som från Thrakien och Bysans i stor kvan
titet strömmade till barbarfolken norr och nordöst om Svarta 
Havet, där de sedan blev imiterade som »goda mynt». Såsom 
de allra första grekiska mynttyper, som i stort antal kom till 
barbarfolken mest norr och nordväst om Makedonien torde, 
enligt förf. uppfattning, även Filip II:s guld- och silvermass-
präglingar av samma orsak — nämligen eftersom de var de 
första »goda mynten» — åter och åter har imiterats. Häri ligger 
förklaringen till att t. ex. Alexander den stores senare ännu 
rikare masspräglingar i guld och silver inte kom att ens till
närmelsevis imiteras i samma utsträckning — liksom inte heller 
de hellenistisk-makedoniska kungarnas mindre betydande mynt
präglingar. 

Av vårt exempel torde alltså framgå, att största försiktighet 
är på sin plats, när det gäller hypoteser om tillverkningsorten 
och -tiden för keltiska barbarmynt, i synnerhet de vitt omkring 
förda guldimitationerna. Vissa koncentrationer av samma typ på 
bestämda fyndområden torde likväl ge en viktig fingervisning, 
under det att många av t. ex. K. Pinks mycket detaljerade loka
liseringar för i stort sett likartade tetradrakmaimitationer med 
hjälp av tämligen subjektiva stilkarakteriseringar förefalla mera 
problematiska. 

För de guldbarbarmynt, som det här är fråga om, tycks fynd
ortskoncentrationen nu vara störst på Tamanhalvön och i Kau-
kasustrakterna. Trots detta manar förekomsten av olika varian
ter — representerade t. ex. i de två Stockholmsexemplaren — till 
försiktighet. Det är möjligt, att imitationerna av originalpräg
lingen resultera i likartade degenerationsformer på olika stäl
len. Vissa gemensamma särdrag, som t. ex. fågelmotivet på åt-
sidans huvud i en särskild grupp av våra Lysimachusimitationer 
(se fig. 1, 3 och 8), äro dock mycket påfallande; och just dessa 
»fågelhuvud»staterers fyndortskarta tyder på Svarta havs
området och Kaukasus som tillverkningstrakten, varifrån de 
ibland kunde föras så långt som till Siebenbiirgen och kanske 
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till Estland, om man nu får lita på fyndortsuppgiften rörande 
Stockholmsexemplaret. 

Ännu större svårigheter möta, som redan framgått av det 
ovan konstaterade, om man söker efter hållpunkter för date
ringen av östkeltiska barbarmynt. K. Pink tycks antaga — fort
farande under starkt inflytande från C. G. Brooke's ovan be
rörda hypotes — att man från Filip II:s död 336 f. Kr. till slaget 
vid Pydna 168 f. Kr., alltså i ungefär 170 år, har försett barba
rerna med mynt huvudsakligast ifrån de makedoniska mynt
orterna själva, vilka fortsatte att prägla de gamla konungarnas 
mynttyper såsom ett slags »Sold- und Handelsgeld», eller rentav 
som »Auslandsgeld».1" Även om detta, i viss mån, kan ha sin 
riktighet, åtminstone beträffande tiden intill början av 200-talet 
f. Kr., så svarar denna direkta överföring av den österrikiska 
Maria Theresia-thalerns historia på antika förhållanden ändå 
knappast mot verkligheten. Som vårt Lysimachusexempel visar, 
imiterades vissa huvudsorter av guld- och silvermynt — visst 
inte bara makedoniska — mycket snart även på andra mynt
orter, och även där den ursprungliga originaltypen aldrig hade 
präglats. Spridningen av dessa måste ha varit stor och typen 
blev, som redan omtalats, imiterad längs Svarta havets väst
kust i olika hamnstäder, liksom också på Rhodos och av de 
bosporiska konungarna Åkas, Hygiainon och Pairisades.2" Vissa 
sena imitationer från hamnstäderna Callatis, Tomis och Istrus 
ha emellertid, efter Mullers tid, närmare daterats av B. Pick och 
K. Regling. Alexanderhuvudet på åtsidan lånar nämligen, som 
Pick först iakttagit, i Callatis drag av den pontiske konungens 
Mithradates VI :s myntporträtt .2 1 Till honom hade de grekiska 
hamnstäderna, och även Bysans, anslutit sig, när han stod på sin 
makts höjder. I Tomis och Istrus uppträder även Mithradates ' 
söner, Pharnakes och Ariarathes, i samma förklädnad på de där 
fortfarande präglade statererna med Lysimachus' typ och med 

19 Einfiihrung, 1950, s. 29; se också Die Munzprägung 1939, s. 31. 
20 L. Mtiiler, a. a. nr 450—451. — K. Regling, Die antiken Munzen Nord-

griechenlands I, 2, 1910, s. 606. 
21 B. Pick, Die antiken Munzen Nordgriechenlands I, 1, 1898, s. 64, 

91—92 och 106—107. 
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Fig. 5. Guldstater för staden Callatis, av konung Lysimachus' typ, präglad 89—72 
f. Kr. Kungl. Myntkabinettet, Stockholm. 2 : 1 . — Goldstaler von Callatis, geprägt 

89—72 v. Chr. Königl. Miinzkabinett, Stockholm. 

hans namn på frånsidan.22 Tre i det tyska corpusverket icke 
uppförda hithörande exemplar ur Kungl. Myntkabinettets äldsta 
bestånd avbildas här (fig. 5—7) jämte en Bysans-stater (fig. 4). 
Den för alla dessa imitationer av Pick och Regling an
tagna präglingstiden 89—72 f. Kr. har sedermera allmänt 
godtagits. 

Att våra betydligt mera barbariserade skriftlösa staterer 
måste härledas just från dessa sena Svarta havstyper har redan 
antytts i beskrivningen av dem. Det bekräftas nu, dels genom 
jämförelsen mellan formerna — märk den spetsiga näsan och 
hakan på åtsidan, pallens dubbla linjer på frånsidan, bakom vil
ken T-et från bokstäverna »To» från Tomis' initialer under 
Athenas tron tycks skymta — dels kanske genom en ytterligare 
detalj: några av »fågelhuvud»statererna ha nämligen på åtsidan 
under huvudet ett monogramtecken. Detta har senast tytts av 
Fr. Heichelheim såsom bokstäverna Et ; (fig. 8).23 Om man 
emellertid vänder på myntet 90° och läser monogramtecknet 
vertikalt nedifrån Mi0, så synes det icke helt uteslutet, at t det 
kan tydas på samma sätt, som redan B. Pick gjorde i ett särskilt 
närliggande fall. På frånsidan av en Callatisguldstater med 
Mithradates ' huvud i Wien upptäckte han nämligen över Athenas 
utsträckta högra arm ett liknande monogram, som han läste 

22 B. Pick, a. a., s. 154 och 170 (Istrus). — K. Regling, a. a., s. 591, 606 
och 650—653 (Tomis). 

23 Sylloge N u m m o r u m G r a e c o r u m IV (Cambridge , F i t zwi l l i am M u 
s e u m ) , P a r t II, 1947, no. 1844, P l X X X I I I . Se också fig. 1. 

272 



ANTIK B A Ii B A Ii M Y N T NING B E L Y S T AV S V E N S K T M A T E R I A L 

Fig. 6. Guldstater för staden Istrus, 89—72 f. Kr. Kungl. Myntkabinettet, Stock
holm. 2 : 1 . —• Goldstaler von Istrus, geprägt 89—72 v. Chr. Königl. Munzkahi-

nett, Stockholm. 

Fig. 7. Guldstater för staden Tomis, 89—72 f. Kr. Kungl. Myntkabinettet, Stock-
holm. 2 : 1 . — Goldstaler von Tomts, geprägt 89—?2 v. Chr. Königl. Munz

kab t nett, Stockholm. 

Mi© och tydde som Mithradates' initialer.24 Det skall icke förne
kas, att tydningen av monogrammet på åtsidan av våra barbari-
serade »fågelhuvud»staterer förefaller väl djärv — men om 
denna nya läsning accepteras, så torde den ytterligare bekräfta 
hela gruppens präglingstid efter Mithradates VI :s maktperiod. 

Antagandet av tiden omkring mitten av det första århundra
det f. Kr. för prägling och cirkulation av dessa imitationer från 
Svarta havsområdet får dessutom möjligen en sista bekräftelse 
genom en, låt vara osäker, fyndkombination. Enligt alla källor 
utgjordes nämligen stommen i en sagolikt stor skatt, hittad i Ru
mänien omkring år 1543, just av »Lysimachusstaterer».23 Sam-

24 L. Miiller, a. a., n r 260. — B. Pick , a. a., s. 92 och s. 106, n r 262. 
25 S. P . Noe, Bibl iography, 2. uppl. , 1937, s. 265, nr . 1010 med l i t t e ra tu r . 
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Fig. 8. Guldstaterimitaiion i Filzwilltam Museum, Cambridge. 2 : 1. Efter Syll. 
Numm. Grote. IV, Part II, Pl. XXXIII, 1844.— Goldslalernachahmung im Filz-

william Museum, Cambridge. 

tidigt innehöll den emellertid också guldmynt präglade av den 
skytiske konungen Koson. Deras välkända typer (fig. 9) äro fort
farande icke interpreterade på ett helt tillfredsställande sätt. 
Men forskningen är åtminstone enig om en sak: åtsidans »pro-
cessus»-typ måste vara en imitation av den välkända brutusde-
naren med en liknande processus, präglad omkring 43 f. Kr.26 

Konsonstaterens åtsida har dessutom ofta ett monogram, som i 
sin vertikala form icke är helt olikt det, som förekommer på åt
sidan av våra barbariska guldstaterer av Lysimachustyp. Fler
talet forskare upplöser det i dag till »OAB» och tyder det som ini
tialer för Olbia, skyterkonungens sannolika präglingsort.27 Det är 

frestande att förmoda, att bland 
Streiuskattens många tusen Lysi-
machusstaterer förekommit åtmin
stone några av våra barbariska 
imitationer. Och därmed torde de
ras här antagna spridningstid och 
ursprung från Svarta havstrakter
na vara säker — särskilt om nya 
fyndvittnesbörd med samma bland
ning skulle upptäckas i framtiden. 

Fig. 9. Guldstater för skylherko-
nungen Koson, omkring 50 f. Kr. 
1: 1. Kungl. Myntkabinettet, Stock
holm. —• Goldsluler des König» 
Koson von Skythlen, um 50 v. Chr. 
KOnigl. Miinzkabinett, Stockholm. 

-'« B. V. Head, a. a., s. 289. — M. v. Bahrfeldt, Berliner Munzblätter 
1912, s. 251 ff. — Bucur Mitrea, Ephemeris Dacoromana X, 1945, s. 125—128. 

27 B. V. Head, a. a., s. 289. — E. S. G. Robinson, Syll. Numm. Graec. 
III (Lockett Coll.), Part II, 1939, no. 1087, Pl. XXI. — M. v. Bahrfeldt, 

274 



A N T I K B A R B A R M Y N T N I N G B E L Y S T AV S V E N S K T M A T E R I A L 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Willy Schwabachcr: Goldmiinzen der Ostbarbaren im Lichte schwe
dischen Materiales. 

Anschliessend an C.-A. Mobergs Ubersicht iiber die keltische Miinz-
prägung im Fornvännen 1951, S. 1—20 und 137—158, gibt der Verf. 
zunächst einen Uberblick iiber die bisherige schwedische Forschung auf 
diesem wichtigen Sondergebiet. Zwei eigenartige Goldmiinzen des Kgl. 
Miinzkabinettes in Stockholm geben ihm dann Anlass, eine bisher wenig 
beachtete Serie von Nachahmungen des Lysimachusstaters nach ihrer 
Herkunft und Prägezeit näher zu untersuchen (Abb. 1—3). 

Eine Zusammenstellung der bisher bekannten Fundorte von Gold
miinzen dieser stark barbarisierten Serie ergibt zwei Fundortskonzentra-
tionen: Ungarn-Siebenbiirgen und nordöstlicher Balkan einerseits (6 
Exemplare), sowie Taman-Halbinsel, Kaukasus und Nordostkiiste des 
Schwarzen Meeres andererseits (20 Exemplare). In beiden Fundorts-
gebieten kamen auch grosse Schatzfunde des Vorbildes dieser Ostbar-
barenscrie zutage: die schon von dem dänischen Forscher Ludvig Muller 
vor 100 Jahren erkannte Massengoldprägung von Byzans mit den Typen 
des Lysimachusstaters, Alexanderkopf und thronende Athena, sowie BY 
und dem Stadtsymbol des Dreizacks auf der Riickseite (Abb. 4). 

Diese Handelsmiinze von Byzans mit königlichen Typen wurde dann 
auch in anderen Hafenstädten an der Wostkiiste des Schwarzen Meeres 
nachgeahmt: in Callatis, Istrus und Tomis (Abb. 5—7), wie ebenfalls 
schon Muller erkannte. Gewisse typologische und stilistische Anzcichen 
sprechen dafiir, dass unsere schriftlosen Nachahmungen vermutlich von 
den Tomis-Nachprägungen des Lysimachusstaters abzuleiten sind. 

Lokalisierung und Datierung dieser östlichen Lysimachusimitationen ver-
anlasst den Verf. zu einem kritischen Seitenblick auf die jiingste Theorie 
iiber barbarische Nachahmungen von C. G. Brooke. Wenn Im Osten der 
Einstrom der Nachahmungen des Lysimachusgoldes von Byzans und von 
den Kusten des Schwarzen Meeres bereits in der ersten Hälfte des 3. 
Jahrh. v. Chr. beginnt — warum sollte dann nicht auch das make-
donische Gold Philipps II. und Alexanders d. Grossen in analoger Weise 
schon länge vor dem Beutegold von Pydna die Donau aufwärts weiter nach 
Westen gewandert und dort imitiert und barbarisiert worden sein? 

Abschliessend gibt der Verf. einen neuen Erklärungsvorschlag des 
unter dem Kopfbild der Vorderseite einer gewissen Abart der be-
sprochenen Barbarenmiinzen (mit vogelverziertem Lockenhaar) öfters 
erscheinenden ungedeuteten Monogrammes (Abb. 8) als die Initialen des 
pontischen Königs Mithradates VI. Eupator (120—63 v. Chr.). 

a. a., s. 363 och »Die römische Goldmiinzenprägung d. Republik», Halle 
1923, s. 69 insisterade däremot på en upplösning i BA (aiXeoig). 
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