
1 
 

Den monetära 

utvecklingen under 

1000-Talet på 

Gotland 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan på Gotland 

Kandidatuppsats Vt 2012 

Författare: Carl-Emil Ericsson 

Institutionen för Arkeologi 

Handledare: Christopher Kilger  

 

 

 



2 
 

 

Abstract: 

 

Den monetära utvecklingen under 1000-talet op Gotland 

(The Monetary development on Gotland during the 11th century)  

 

 

This paper deals with monetary development on Gotland during 11th century. The 

expectation is that by examining five different silver-hoards from various parts of the 

century it will be able to determine if there are any signs of monetary developments. 

By examining the silver-hoards weight and comparing the weight difference between 

the Coined silver, the fragmented coins and other silver objects, this paper determine 

which of these dominate the silver-hoards in 11th century.  Apart from the weight 

comparison an accurate study of the degree of fragmentation on coins in the silver-

hoards will give a detailed account on how the people of Gotland treated their coins, 

if they cut the coins into smaller pieces or if they handled them whole.  

 

Apart from the study of the silver-hoards there is a chapter on earlier research where 

the reader will acquire the knowledge to comprehend the other parts of the paper. 

Which include a theory chapter where the author discusses what factors need be in 

place for monetary development to commence and what monetary development 

imply. After the theory chapter the survey is presented and then discussed in the 

chapter after that.         

 

 

Keywords: Gotland, monetary development, silver-hoards, coins. 
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1. Inledning 

  

Europa under 1000 talet och tidigare var uppdelat i två generella zoner, i vilka den 

monetära situationen såg helt olika ut. Å ena sidan de myntproducerande rikena i 

sydväst och i nordöst de myntimporterande samhällena. Gränsen mellan dessa två 

zoner sträcker sig från Nordsjön i nordväst längs floden Elbe till svarta havet i sydöst. 

Skillnaden mellan de båda är att söder och väster om gränsen var kungamakten 

stark nog att kunna utveckla och vidmakthålla myntproduktionen. Skattfynden på den 

myntproducerande sidan är fåtaliga och de fynd som finns är homogena d.v.s. att 

myntens tillverkning ligger nära varandra i tiden och att de är lokalt präglade. Här har 

även mynten ett värde utöver silvervärdet vilket betyder att man räknar mynten vid en 

transaktion(Malmer 1968:12). 

 

Bland de myntimporterande samhällena fanns ingen stark centralmakt vilket 

medförde att myntning av egna mynt inte var en möjlighet här. Här använde man sig 

utav en viktbaserad ekonomi i vilken mynt från de myntproducerande länderna 

endast hade ett värde likvärdigt med omyntat silver(Malmer1968:13). I dessa 

områden är depåfynden påtagligt många och präglingsorterna för mynten är mycket 

varierande även tidspannet bland mynten i fynden kan vara oerhört stort.  

 

I Norden under slutet på 900-talet och börjar på 1000-talet hade den inhemska 

produktionen av mynt kommit igång. De mynt som de nordiska kungarna 

producerades var kopior på de anglo-sachsiska mynten som var i cirkulation under 

tidsperioden. Detta är inte konstigt då England låg mils väg före i 

myntningsutvecklingen och kontakten med England hade varit intensiv under en 

långtid. Nordiska kungar framförallt den danska kungamakten hade under början av 

1000-talet mycket starka anspråk på den engelska tronen och danska kungar 

regerade även i England under några decennier. Mäktigast av de Danska kungarna 

var Knut den Store som under 20 år var kung över ett Nordsjövälde som innefattade 

Danmark, Norge och England.  

 

Runt 1030 e.Kr. i och med kung Anund Jakobs död avtog myntningen i det blivande 

Sverige och den återupptogs inte förens en bit in på 1100-talet.  Hur såg den 

monetära utvecklingen ut under den här myntningslösa perioden i Sverige? Är det en 

nedgång i utvecklingen vi ser när myntningen försvinner från Sverige? Är det möjligt 

att folket aldrig accepterade det räknade myntet och istället fortsatte med 

byteshandel och vägning av silver. Att mynten då endast skulle ha betraktats som 

lätthanterliga silverbitar.     

 

Gotland är det område i Norden som är det enskilt rikaste området vad det gäller 

silverdepåer från inte bara 1000-talet utan hela vikingatiden. Genom en studie av ett 

antal utvalda silverdepåerna är det möjligt att ta reda på de forntida gotlänningarnas 

och i förlängning även de övriga nordbornas attityd till silvermynt. Hur de brukades? 
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om de hade något symboliskt värde utöver silvervärdet? Genom att utgå från dessa 

frågor är det möjligt att en monetär utveckling blir synlig under 1000-talet. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning. 

 

 Syftet med den här uppsatsen är att jämföra gotländska silverdepåer nedlagda på 

1000-talet. Förhoppningen är att genom studien kunna erhålla kunskap om den 

monetära situationen på 1000-talets Gotland. Utöver det ska ett försök göras att 

utifrån studien av silverdepåerna belysa myntets betydelse och möjliga användnings 

områden i ett icke myntproducerande område. De frågeställningar som ska besvaras 

och bidra till att syftet för uppsatsen uppfylls är följande: 

 

 Vad kan silverdepåernas sammansättning avslöja om den monetära 

situationen på Gotland under 1000-talet? 

 

 Vilken funktion kan silvermyntet fyllt bland myntimporterande folk? 

 

 Behandlades mynt olika beroende på deras ursprung? 

 

 Hur förändrades silverdepåernas struktur vad det gäller omyntat silver och 

myntat silver under 1000-talet? 

 

1.2 Källmaterial och metod  

 

Denna uppsats kommer att baseras på litteraturstudier. Den litteratur som kommer 

att användas vid jämförelsen av de Gotländska silverdepåerna är uteslutande tagen 

från fyndkatalogen över svenska vikingatida depåfynd CNS (Corpus Nummorum 

Saeculorum) som är redigerade av Brita Malmer och Nils Ludvig Rasmusson. I vilken 

mynt från Sveriges silverdepåer katalogiserats.  

 

Genomförandet av den jämförande studien sker på följande sätt: 5 stycken 

silverdepåer väljs ut, sedan görs en närmare analys av deras innehåll. Det som ses 

över är vilka sorters mynt som är närvarande och för att göra analysen mera 

översiktlig är det endast de Engelska, Tyska och Islamska mynten som kommer att 

studeras närmare. Mynt från andra områden som t.ex. skandinaviska och böhmiska 

mynt kommer att placeras i en fjärde kategori kallad Övriga. Anledningen till detta är 

att dessa mynt i vanliga fall utgör en för liten andel av myntsammansättningen för att 

ge en rättfärdig bild av strukturen. Utöver myntgrupperna genomförs också en 

jämförande analys av det myntade silvrets fragmenteringsgrad bland de olika 

grupperna och även av depåernas totala fragmenteringsgrad.  

 

En annan punkt som är central i undersökningen är mängden mynten i depåerna i 

förhållande till det omyntade silvret. Det viktiga är inte antalet myntat silver och 
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omyntat silver utan viktskillnaden de båda typerna emellan. Omyntat silver i den här 

uppsatsen är termen för sådant silver som aldrig blivit präglat exempelvis hack-silver, 

silverarmband m.m. Resultatet av studien blir möjligen att man kan urskönja något 

mönster som ger grundlag för att göra tolkningar och dra slutsatser angående den 

monetärutvecklingen och hur folket på Gotland behandlade och använde mynten. 

 

En förutsättning för den här undersökningen är att silverdepåernas tidigaste punkt för 

nedläggnings är spridda över hela århundradet. Eftersom detta ger en bättre 

möjlighet att följa utvecklingen under 1000 talet. Det finns vissa perioder under 1000-

talet där silverdepåfynden blir frånvarande exempelvis 1060 och 70 – talen vilka är 

en fyndfattig period Gotland. Det bör påpekas att fyndfattigt på Gotland är en 

definitionsfråga då det i övriga Skandinavien knappt finns en enda depå efter 1050.   

 

Vid datering av silverdepåer används en daterings metod kallad Tpq vilket står för 

Terminus Post Quem. Med Tpq fastställs det tidigast möjliga tillfället för nedläggning. 

Det senaste präglade myntet i depån anger tidpunkten för när skatten tidigast kan var 

nedlagd. Det svåra är att präglingsåret inte är präglat på något mynt. Något som 

däremot finns på mynten är början på myntherrens regeringstid. Vad det gäller de 

engelska mynt producerades de i sex års cykler vilket gör det möjligt att få en 

närmare datering på dem än på t.ex. de tyska mynten. Detta beror på att 

kungamakten i England förklarade mynten ogiltiga efter 6 år så att myntanvändarna 

var tvungen att växla in sina gamla mynt mot nya. Detta tjänade kungarna troligen på 

då de nya mynten följde en annan växlingskurs exempelvis fyra gamla mynt mot tre 

nya (Malmer 2010:12).  

 

Resultatet av den jämförande studien kommer att presenteras i tabeller och 

histogram där man kommer att se andelen hela mynt men även de fragmenterade 

mynten i procent. Depåernas vikt kommer att presenteras i histogram och tabeller där 

vikten delas upp i mynt, fragmenterade mynt och andra objekt. Anledningen till att 

materialet presenteras enligt sättet ovan är att histogram är ett bra komplement till 

tabeller vilka ofta blir svåra att tyda. Det ingår en förklaring till varje figur som 

behandlar vad som finns med i tabellerna och histogramen.   

 

 

1.2.1Källkritik 

 

Då uppsatsen baseras helt och hållet på litteraturstudier är det viktigt att vara 

medveten om att alla litteratur även den nyare följer trender eller paradigm inom 

forskningen. Dessa paradigm skiftar och när ett paradigm byts ut och ersätts av ett 

annat blir den rådande ställningen hos forskarna att det gamla synsättet inte är lika 

precist som det nyare. Det betyder för all del inte att den gamla forskningen går att 

förkastas, bara att den är bevisligt mindre trolig förtillfället.   
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Vad det gäller den jämförande analysen kommer alla statistik över silverdepåerna 

från CNS. Det måste tilläggas att katalogserien är utförd utav experter inom 

numismatik och författaren saknar den expertisen och tiden som krävs för att utföra 

ordentliga egna undersökningar av analysmaterialet. Författaren av den här 

uppsatsen anser att CNS är oklanderlig som källa då det är en fyndkatalog i vilken 

författarna endast sammanställt materialet som de undersökt och inte uttryckt sina 

egna åsikter. 

 

Något som också bör behandlas här är det faktum att tidsbestämningen utav 

depåerna enligt tpq (alltså det tidigaste nedläggningsdatumet) är just det den 

tidigaste punkten för nedläggning. Att det är den tidigaste punkten för nedläggning 

betyder endast att depån inte fick någon ytterligare tillökning efter det årtalet som tpq 

dateringen utgör. Depåerna kan ha varit i bruk under en längre tid efter att det sista 

myntet placerades i depån. Ytterligare något som kan tas upp här är att de 

silverdepåer som används i den här uppsatsen är tagna från CNS som publicerades 

under 1970-och 80 talen. Vilket betyder att man senare kan ha gjort nya analyser av 

depåerna eller att de till och med kan blivit utökade genom att nya fynd gjorts på 

deras fyndplats som vid tidigare undersökningar missades.   

 

1.3 Begreppsförklaring 

 

Monetär utveckling- Monetär utveckling är utvecklingen mot en monetärekonomi, 

det är alltså steget som ett samhälle tar när de går från en viktbaserad ekonomi till en 

monetärekonomi. Författaren förmodar att detta är en utvecklingsprocess som 

rimligtvis borde ta en längre tid och om så är fallet bör det gå att se uttryck för den 

här utvecklingen i silverdepåmaterialet.     

  

Monetärekonomi- Definitionen av en monetärekonomi i den här uppsatsen är 

följaktligen en ekonomi där mynt representerar ett mervärde utöver dess värde i vikt, 

och att samhället producerar egna mynt.  

 

Viktbaseradekonomi- Definitionen av en viktbaseradekonomi är således en 

ekonomi där värdet av mynten endast beräknas av dess vikt och därför vägs de vid 

en handelstransaktion. Mynt är alltså i en viktbaseradekonomi inte mer värda än vad 

en vanlig bit silver är. 

 

Lösfynd- I den här uppsatsen när termen lösfynd används är det främst som en 

beskrivning av ensamliggande mynt. Dock i en vidare användning går det att 

anamma till det mesta inom arkeologi. Det rör sig om objekt förslagsvis mynt som 

tappats under sin brukningstid.   

 

Hack-silver- Är ett silverstycke som blivit upphackat i mindre bitar för anpassning till 

betalning i vikt silver, antingen av mindre summor eller som tillägg då ett silverstycke 

inte räckte till.   
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Tidig medeltid- I den här uppsatsen har jag valt att kalla perioden från1066 e.kr-

1140 e.kr för den tidiga medeltiden. Anledningen till detta är att inom mynthistorien 

slutar inte vikingatiden förens 1140 i och med den första myntningen på Gotland. 

Dock så slutar vikingatiden 1066 enligt historiska källor därför blir det en kompromiss, 

det blir varken vikingatiden eller medeltid utan tidig medeltid. 

 

Sen vikingatid- Författaren har valt att placera den sena vikingatiden start till 995e.kr 

och slut till1066 e.Kr. Anledningen till att det blev just 995 e.kr är att det är runt den 

tid som myntningen har sin början i Norden.  

 

2. Tidigare forskning 

 

I avhandlingen ”Ett eget värde: Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220” (Myrberg 

2008) behandlar Myrberg den första myntningen på Gotland. Denna myntning var det 

slutgiltiga steget till en monetärekonomi och bör därför omnämnas i en uppsats om 

monetär utveckling på Gotland på 1000-talet. Hon börjar avhandlingen med att dela 

in den äldsta Gotländska myntningen i två grupper I och II. Fokus i avhandlingen 

ligger på grupp I som är perioden 1140-1220 men Myrberg redogör också för grupp II 

dock inte i samma omfattning(1220-1288). I arbetet försöker Myrberg utifrån de 

gotländska mynten ge en förklaring på frågorna vem det var som präglade mynten på 

Gotland? Var myntningen ägde rum? Och varför gotlänningarna började prägla egna 

mynt? Myrberg har också i avhandlingen strukturerat upp myntmaterialet från 

tidsperioden i en katalog och upprättat en kronologi över det.  

 

I sena depåfynd från den behandlade perioden finns det enligt Myrberg ofta 

smycken, dessa är vanligen lokalt tillverkade då de är mer bundna till 

tillverkningsplatsen och förfaller ha varit slitna när de deponerades. Då det även är 

samma sorters föremål som dyker upp i depåerna t.ex. spännen och silverkedjor, 

verkar det nästan som att depåerna kan ha bestått av en fast uppsättning 

smycken(Myrberg 2008:183). Likhet är i sådana fall slående likt gravgåvor alternativt 

redskapskombinationer. I Myrbergs avhandling jämför Myrberg dessa depåer med 

kvinnogravar, hon påpekar där depåernas ”gravlika” kontexter då många av 

depåerna är funna i små rösen, vid större stenar eller liknande platser. Under den 

medeltida fasen på Gotland deponerades inga smycken eller föremål. Enligt Myrberg 

har det att göra med att nedläggandet av mynt och smycken i depåer upphörde 

tidigare på Gotland än på fastlandet(Myrberg 2008:183). Myrberg föreslår att detta 

har att göra med att deponeringsmönstret förändrades och silveret fick ett rituellt 

användningsområde kopplat till kyrkobyggandet och offer vid altare och offerstock 

istället för som tidigare i en gårds och familjesammanhang.  

 

I avhandlingen hävdar Myrberg även att en stor anledning till att det finns så många 

silverdepåer från vikingatid på Gotland är att det försiggått en transitohandel på ön 

vilket skulle förklara den stora mängden silver som tjänats på en ö som Gotland där 
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motsvarande mängd produkter troligen inte kan ha funnits. Därför genom att förmedla 

olika sorters varor exempelvis slavar och pälsar ökade öns inkomster(Myrberg 

2008:184). Slutligen vidhåller även Myrberg att den gotländska myntningen skall haft 

sitt ursprung i viljan att visa den gotländska auktoriteten gentemot de handelsmän 

som hade vägarna förbi ön. Mynt ska således gett gotlänningarna kontroll över silvret 

och myntanvändningen på ön, möjligtvis genom någon form av beskattning av de 

anländande handelsmännen t.ex. att de krävde inväxling av besökarnas mynt till den 

gotländska valutan i utbyte mot hamn och marknadsplats(Myrberg 2008:185)      

 

I artikeln ”Från Olof till Anund: Ur Sigtunamyntningens historia” (Malmer 1995) som 

är en del av boken Myntningen i Sverige 950-1995, skriver Brita Malmer om den 

tidigaste svenska myntningen. Likt Myrbergs avhandling berör Malmer ett ämne som 

i allra största grad räknas som en förutsättning för att den monetära utvecklingen 

skulle få sin början i Skandinavien. I artikeln tar hon upp sådant som när och varför 

myntningen tog sin början, vilka sorters mynttyper de Skandinaviska kungarna 

försökte efterlikna i sina försök att skapa egna mynt. Malmer kommer även in på de 

olika myntmästarna som bedrev verksamhet i Skandinavien under början på 1000-

talet. Dock så ligger mest fokus på Sigtuna mynten och de svenska kungarna. 

 

Den första myntningen i Skandinavien tog sin början under mitten av 990-talet då de 

tre nordiska kungarna ungefär samtidigt låter prägla kopior av det engelska crux 

mynten, enda skillnaden är att de ersätter den engelska kungens namn med sina 

egna exempelvis Olof Rex An Situn (Olof kung i Sigtuna), detta ersattes senare utav 

Olof Rex Svevorum vilket blir Olof svearnas konung(Malmer 1995:10). När 

Sigtunamyntningen var som intensivast kan den jämföras med myntningen i en 

medelstor engelsk stad, detta var också första gången i Sveriges historia som 

metallföremål masstillverkades på storskala. Malmer kallar det Sveriges första 

industri(Malmer 1995:14).  

 

För att myntningen ska få någon långvarig effekt måste landets centralmakt var stark 

nog att upprätthålla den. I Sigtunas fall var inte fallet så åtminstone inte länge nog, 

myntningen i Sigtuna upphörde helt under tidigt 1030-tal(Malmer 1995:16). Malmer 

nämner att titeländringen på Sigtunamynten under slutet av 990-talet från kung i 

Sigtuna till Svearnas konung rimligtvis bör speglat en expanderande kungamakt i 

Svealand. Denna titeländring omnämns aldrig i debatten om Sveriges 

födelse(Malmer 1995:16).  

 

Det finns enligt Malmer två grundläggande syften till varför myntningen av egna mynt 

startar och de är: att ge myntherre i de flesta fall kungen en stadig inkomstkälla samt 

att underlätta betalningar för såväl myntherren som hans folk(Malmer 1995:24). Det 

finns ytterligare ett synsätt som vunnit mark hos arkeologer, enligt denna ska 

varuutbytet skett till stor del genom ”gåvor”. Inom denna gåvoekonomi skall mynt inte 

fungerat som betalningsmedel utan producerats som statusföremål och endast 

använts vid speciella tillfällen(Malmer 1995:24). Enligt Malmer är den här teorin inte 
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relevant när det gäller Sigtunamyntningen, hennes åsikt grundar sig i omfattningen 

av sigtunamyntningen vilken ska ha varit lika omfattande som myntningen i en 

medelstor engelsk stad. 

 

Christoph Kilgers uppsats ”Myntfynd Och Den Vikingatida Silverhandeln” är även den 

publicerad i boken Myntningen i Sverige 995-1995 och i den förs en diskussion kring 

silverimporten till Sverige under vikingatid, om myntens cirkulation och även om mynt 

hanteringen. Det som Kilger tar upp i den här artikeln är i högsta grad relevant för 

diskussionen kring den monetära utvecklingen på Gotland och i övriga Norden.   

 

 Det som är karaktäristiskt för vikingatid depåfynd är att de helt och hållet utgörs av 

utländska silvermynt. Importen av mynten kan delas in i två perioder. Under tidig 

vikingatid från och med början av 800-talet till slutet av 900-talet kom myntströmen 

från öst i form av islamska mynt från länder som Irak, Iran och Afghanistan. Kring 

mitten på 900-talet så sinade tillförseln av mynt från arabvärlden. Fr.o.m. slutet av 

900-talet blev de västeuropeiska länderna viktigare för den nordiska 

utlandsverksamheten. Denna västerländska trend vad det gäller myntimporten pågick 

ändå fram till 1140(Kilger 1995:27). I artikeln menar Kilger att myntimporten av de 

islamska mynten slutar omkring 950/60 e.kr men det är möjligt att fortsatt att cirkulera 

efter att myntimporten avstannat. Detta får stöd av en jämförelse han gör i artikeln 

där han jämför mängden islamska lösfynd med de islamska mynten funna i 

silverdepåerna från senare tid. För vidare information se Kilgers uppsats ”Myntfynd 

och den Vikingatida silverhandeln”. 

  

Efter mitten av 1000-talet ändrar myntfynden karaktär de går från att ha varit många 

till att bli större men färre. I Sverige hittas flest sena silverdepåer på Gotland men 

även på Öland förekommer de. 1143 e.kr är vikingatidens slutdatum enligt 

numismatisk uppfattning, det är då importen av utländskamynt försvinner från 

svenska depåer. Anledningen till att det är just 1143 e.kr är att det är till det året som 

det yngsta depåfyndet från Sverige är daterat till (Kilger 1995:33). Kilger hävdar att 

det är mycket möjligt att spåra myntomloppet under 1000-talet genom att studera det 

daterbara lösfyndsmaterialet, speciellt vilka sorters mynt som cirkulerade på olika 

platser. Problemet enligt Kilger ligger då i att det självklart är möjligt för äldre redan 

deponerade mynt att återvända till myntcirkulationen. När mynt tappas i städer och 

kan dokumenteras i stratigrafiska kontexter är det möjligt att se när myntet försvann 

ur cirkulation. Han tar Sigtuna som exempel, där man har lyckats upprätta en 

lagerföljd för de olika bebyggelsefaserna under medeltiden. Det är dock viktigt att 

bebyggelselagrets datering inte bygger på myntmaterialet eftersom det skulle förstöra 

förutsättningarna för bestämingen av lösfyndets ålder(Kilger 1995:38,39).  

 

I en annan artikel av Kilger kallad” Hack-Silver, Weights and Coinage: the Anglo-

Scandinavian bullion coinage and their use in the late- Viking age society” från 2011 

diskuterar han de kopiorna av de Anglo-Sachsiska mynten som efterpräglades av 

Kungarna i Skandinavien och vilken funktion de fyllde i det sen vikingatida samhället 
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och hur de användes av myntanvändarna. Den här artikeln tar upp sådana frågor 

som berör aspekter av den här uppsatsen som gör det omöjligt att inte omnämna den 

under tidigare forskning. Kilger argumenterar för att dessa mynt inte räknades såsom 

deras förebilder i England utan att de likt alla andra utländska mynt och annat silver 

vägdes. Myntat silver hade ett fastställt handelsvärde där värdet togs i vikt istället för 

antal och att väga mynten var det enda sättet att bestämma myntens värde (Kilger 

2011). 

 

Kilger hävdar att den skandinaviska myntningen startade på grund av importen av 

utländskt silver. Då Kungamakten inte hade någon möjlighet att stänga ute de 

utländska mynten från marknaderna och inte heller kunde använda dem som sina 

egna mynt, blev det så att kungamakten nu istället kunde introducera ett nytt 

ekonomisk system i på marknader och städer. Genom att lägga ett högre värde på 

sina inhemskt präglade mynt blev det möjligt att taxera användandet av utländska 

mynt och hacksilver i kungens domäner (Kilger 2011). 

 

Han resonera även att dessa skandinaviska mynt förmodligen inte var värda mer än 

annat silver utanför myntningsplatsen, eftersom de endast var tillför att brukas av folk 

som besökte staden och handlade på marknaden. Man kan utifrån likheten mellan de 

skandinaviska mynten och de engelska mynten dra slutsatsen att även de engelska 

mynt gick för en högre växelkurs än vad t.ex. de tyska mynten gjorde då gemeneman 

troligen inte kunde bedöma skillnaden mynt sorterna mellan(Kilger 2011).  

 

I sin artikel från 1995 ”Från utländsk metall till inhemskt mynt” behandlar Kenneth 

Jonsson 1100-talets myntning och myntens cirkulation. Han delar upp myntimporten 

under 1100-talet i två delar den första är en fortsättning på 1000-talets ”vikingatida” 

myntimport och pågår under 1100-talet första hälft. Det Jonsson tar upp i artikeln är 

relevant då han visar på skillnaden mellan olika regioner vad det gäller mynt och 

myntning och skillnaden i depåmaterialet över 1100-talet. Jonsson anser att 

myntfyndens komposition visar vilka områden som samhällena varit i kontakt med. 

Perioden fram till 1180 e.kr är fyndfattig(Jonsson 1995:43,44) mellan 1180-1200 

återkom myntfynden. I Mälardalen består dock mynten i fynden enbart utav inhemska 

mynt medan i myntfynd i västra Götaland är de inhemska mynten försvinnande få, 

där är det norska, tyska och engelska som fortfarande är dominerande(Jonsson 

1995:44).  

 

Artikeln tar även upp att de politiska situationerna runt östersjön spelade en stor roll i 

den ekonomiska utvecklingen i området exempelvis den tyska expansionen längs 

östersjöns sydkust och i Baltikum och det politiskt och ekonomiska läget som rådde i 

Sverige under den här perioden(Jonsson 1995:46).  Jonsson behandlar också de tre 

mynträkningsregionerna som fanns i Sverige under 1100-talet, vilka var de 

Gotländska, Svealändska och Götaländska. Alla tre regioner myntade egna mynt och 

de räknades på olika sätt exempelvis var 288 penningar lika med 24 örtugar, 8 öre 
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och 1 mark på Gotland medan i Götaland låg antalet på 384 penningar på en mark. 

Detta berodde på en viktskillnad mellan de olika mynten(Jonsson 1995:50)    

 

Jonsson delar upp den medeltida myntningen i tre perioder och hävdar att under den 

första fasen är den svenska myntningen inte tillräckligt utvecklad för att handskas 

med de utländska mynten i cirkulation vilket begränsade dess användning. Under det 

andra skedet är mynt cirkulationen starkt reglerad av kungamakt och tvångs inväxling 

till de inhemska mynt sorterna praktiseras och de svenska mynttyperna har korta 

livsspann innan de måste växlas in igen. I fas tre är mynttyperna långlivade och 

utländska mynt tillåts återigen att cirkulera i Sverige(Jonsson 1995).  

 

I boken ”Medieval Scandinavia: From Conversion to Reformation circa 800-1500” 

skriven av Birgit och Peter Sawyer (Sawyer & Sawyer 1993). Tar de bland annat upp 

varför det bildades handelsplatser och städer i Skandinavien. Det är enligt författaren 

av den här uppsatsen en viktig del till varför monetära utvecklingen fick sin början. 

Enligt dem berodde det på efterfrågan på Skandinaviska produkter på kontinenten 

såsom t.ex. pälsar men även den ökande byteshandeln i själva regionen(Sawyer 

1993:151).  Grunden till denna ökande handeln i regionen under 900-talet var enligt 

Sawyer den stora tillgången på silver. Sawyer hävdar även att endast liten del av 

silvertillförseln till Skandinavien kan varit resultatet utav handel med utlandet och att 

den stora majoriten silver var byte från plundring och gälder i västra eller östra 

Europa (Sawyer 1993:151).  

 

Sawyer anser att depå fenomenet fungerade som en sorts primitiv bank, där silvret 

lämnades tills någon storutgift skulle betalas exempelvis ett bröllop eller en lösen. Vid 

sådan här betalningar var stora silverstycken som armringar och andra silverstycken 

behändigt, vid inköp på lokala marknader var man i behov av mindre stycken silver. 

När man mer aktivt började besöka marknader anser Sawyer att man började 

fragmentera silveret till små bitar för att de skulle bli mer lätthanterliga. Den här 

förändringen ska ha skett i Danmark under 900-talet, detta ledde senare till att 

myntingen startade där (Sawyer 1993:152) 

 

”Coins and Commerce” heter en annan artikel av Peter Sawyer (1990). I artikeln 

diskuteras dels hur silvret kom till Sverige. Denna artikel är av vikt för uppsatsen 

eftersom den är relevant för besvarandet av frågeställningarna kring myntens 

betydelse och funktion. Idén han främjar är att det huvudsakligen skedde genom 

plundring och tributer. Sawyer kommer även in på hur handeln bedrevs runt östersjön 

under vikingatid. Sawyer tar upp att det finns handelsmanifest från både England och 

Lybeck som är från medeltiden. Han anser att det är möjligt att bättre förstå handeln 

under vikingatiden genom att studera dessa handelsmanifest. Den tyska utrikes 

handel bedrevs tillstor del genom byteshandel, de tyska köpmännen köpte torkad fisk 

med öl och korn och drygade endast ut betalningen om de måste med hjälp av mynt. 

Mynt skall enligt Sawyer i handelsväg endast kärvts när handelsmänen anlände till 
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hamnen eller handelsplatsen som en avgift för att köpa en hamnplats och rättigheten 

att handla på marknaden(Sawyer 1990:83,84).  

 

Sawyer forsätter att diskutera tull och tullhus i städer som Hedeby men han går även 

in på handelsmännen status i samhället. Han föreslår att handelsmännen fram till 

1300-talet inte hade någon högstatus och att de fyllde en roll i samhället som 

påminner om den handelsmannen hade under exempelvis antikens Rom. Där 

handelsmannens förmögenhet var liten och deras handelsresor sponsrades av 

aristokrater, vilkas rikedom var stor. Det finns enligt honom inget som pekar på att 

handelsmännen under vikingatid hade högre status än vad de hade under 

romartiden(Sawyer 1990:286)   

 

I Majvor Östergrens avhandling ”Mellan stengrund och stenhus: Gotlands vikingatida 

silverskatter som boplatsindikation” lägger hon fram idén att man kan skulle kunna 

använda silverskatter vid lokaliserandet av boplatser. Den största anledningen till att 

Östergrens avhandling finns med i forskningshistoriken är att RAGU projektet är värt 

att omnämna i en uppsats som denna där Silverdepåer behandlas. Hon utgå från 

skattfyndsprojektet vid RAGU som startades som en aktion mot det växande skatt 

plundrar problemet som uppdagades under 1970talet. I avhandlingen går hon 

igenom ett antal olika forskningshistoriska teorier rörande silverdepåernas 

nedläggning, exempelvis kan de ha lagts ner för att hindra depån från att bli stulen, 

att de lades ner för förvaring i fredstid eller att de kan ha varit rituella hedniska uttryck 

då ”odens lagar” tydligt säger att det man grävt ner får man användning av i 

efterlivet(Östergren 1989). Men huvudfokus ligger på silverdepåernas koppling till de 

förstörda och överplogade bosättningarna från järnålder och vikingatid. 

 

I en annan artikel skriven av både Östergren och Jonsson ”The Gotland hoard project 

and the Stumle hoard- An insight into the the affairs of a Gotlandic Farman” utgår de 

från Ragus Skattfyndsprojekt. Resultatet av Stumledepån analysen är högst relevant 

för den här uppsatsens problemställning av den anledningen finns denna artikel med 

i den tidigare forskningen. I denna artikel är de av den åsikten att det finns en stark 

koppling mellan de gotländska silverdepåerna och vikingatida boplatser. De är av 

den uppfattningen att depåerna knappast grävdes ner ute i markerna. Jonsson och 

Östergren förespråkar att silverdepåerna var nedlagda i huset eller på gården 

exempelvis under golvplankorna. De påpekar att man gömmer en skatt och hur ofta 

gömmer man något som kommer att användas igen ute i skogen. Ute i skogen 

begravs hemligheter inte silverskatter (Jonsson, Östergren 1990:146).  

 

De kommer även fram till ett antal ställningstaganden efter att studerat materialet, det 

är bland annat att enkeltfunna mynt och vikter från både hamnarna och förekomst av 

mynt på en tredje del av gårdarna på Gotland visar att mynt var det huvudsakliga 

betalningsmedlet på ön. Även den lokala handeln verkar varit väldigt aktiv och att 

silver verkar tillhört vardagen på Gotland, vilket den stora silvermängden påvisar. 

Jonsson och Östergren hävdar även att silverdepåerna kom till Gotland 
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huvudsakligen genom en fredlig transithandel. Ytterligare åsikter de lägger fram är att 

det ekonomisk och sociala värdet av silverdepåerna med största sannolikhet var 

mycket lägre än vad folk i dag förmodar. Slutligen menar de att depåerna var en 

enskild persons personliga förmögenhet och inte en familjeskatt(Jonsson & 

Östergren 1990:152). Detta kommer de fram till genom att studera en silverdepå från 

Stumle i Alva socken, när fyndet gjordes var depån intakt d.v.s. att allt silver hittades 

vid ett tillfälle och låg i en bronsbehållare. Via en analys av hur innehållet är fördelat 

lyckas Östergren och Jonsson dela in silvret i olika lager i vilka det går att se en klar 

skillnad vad det gäller lagrenas tidpunkt för nedläggning. Utifrån detta är det möjligt 

att tolka den successiva nedläggningen av silvermynten i fyndet som utvecklingen av 

en persons individuella rikedom över några decennier(Jonsson, Östergren 

1990:157). Värt att notera är att i fyndet låg det omyntade silvret och hack-silvret i 

botten av behållaren och mynten låg tidsenligt med de äldsta längre ner och de 

yngsta i toppen av fyndet. Att Gotland var en viktig handelsplats under tidig medeltid i 

östersjön är fastställt, då gotlänningarna redan 1130 e.kr ingick ett handelsfördrag 

med den tyske kejsaren. (Jonsson, Östergren 1990:152). 

 

3. Teori 

 

När man problematiserar övergången mellan en penningbaserad och en viktbaserad 

ekonomi bör man fundera på vilka förhållanden som måste vara närvarande för att en 

sådan övergång skall initieras. Ett antagande är att en region inte överger ett 

gammalt väl beprövat handelssystem för ett nytt utan påtryckningar eller förmåner.  

Mynt blev inte på kort tid ett allmänt accepterad betalningsmedel i det vikingatida 

samhället. För att det skulle ske krävdes det samhälleliga förutsättningar.  

 

För att ett samhälle ska kunna använda sig utav mynt som det huvudsakliga 

betalningsmedlet krävs det enligt Kruse att centralmakten administrativt är tillräckligt 

stark och har viljan att kunna hålla alla andra betalningsmedel borta från 

marknaderna och städerna (Kruse 1988). Det syftar till att kungamakten måste ha ett 

effektivt indrivningssystem vad det gäller utländskamynt och andra objekt. Det måste 

självklart också finnas folk med det tekniska kunnandet vad det gäller 

myntningsprocessen.  

 

Det finns även en annan tänkbar möjlighet för en myntning att ta fart. Det är om 

kungamakten i ett område inte har inflytandet eller resurserna att hålla det utländskt 

silver borta från landet. I ett sådant läge är det möjligt att göra det bästa av 

situationen genom att upprätta lokala myntverk i städerna eller handelsplatserna och 

att mynt från de myntverken lokalt får ett högre värde än vad silvret som de utländska 

köpmännen för med sig. Denna övervärdering gäller dock endast på marknaden i 

fråga. I ett sådant system är det möjligt att handla med allt silver, men det är också 

möjligt att skattebelägga användandet av icke lokalt präglade mynt och hack silver 

(Kilger 2011). Det är viktigt att påpeka att mynt i det här systemet vägdes 

tillsammans med det andra silvret, skillnaden kan exempelvis har varit att de 
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inhemska mynten hade dubbelt handelsvärde jämfört med annat silver. För att få 

inhemska mynt var de utländska köpmännen tvungna att växla in sina egna mynt för 

ett sämre handelsvärde. Det här systemet är dock beroende utav cirkulationen av 

utländskt silver och om den skulle avbrytas eller minska i omfattning är det mycket 

troligt att systemet skulle kollapsa.  

 

En annan avgörande faktor vad det gäller en monetärekonomi är det faktum att 

myntanvändarna måste vara införstådda i att värdet av mynten inte bestäms i vikt 

utan i antal. Utan den här viktiga insikten är övergången till ett penningbaserat 

ekonomiskt system omöjlig, då mynten ändå kommer att vägas och värderas utifrån 

silverhalten.  Själva idén med präglade mynt är att de ska ha ett värde utöver 

silverhalten, ett värde som kungen själv garanterar. För personer i dagenssamhälle 

där monetärttänkande är normen kan det var svårt och förstå att folk under vikingatid 

och tidigare vare sig hade eller förstod sig på konceptet med det räknade myntet. De 

värderade sina förmögenheter utifrån vikten och silvrets kvalitet d.v.s. silverhalten 

inte efter antal. Dock skulle man kunna säga att en ekonomi där man i största möjliga 

mån endast brukar hela mynt i en viktbaserad ekonomi är ett steg på vägen mot en 

monetärekonomi. Eftersom när ett samhälle nått den punkten visar det att de förstått 

konceptet av att präglat silver är mer värt än vanligt silver, men att folket saknar 

anknytning och tillit till de mynt som är i cirkulation och därför inte endast vågar räkna 

värdet i antal utan endast accepterar vikten av mynten. Därifrån är det naturliga 

steget införandet av en egen myntning och början på en ekonomi baserad på 

räknade mynt. 

 

Man kan nog sannolikt säga att kontakten med väst Europa under slutet på 900-talet 

kan modifierat nordbornas sätt att värdera silvret de fick med sig hem. Då det var 

under perioden omkring år 995 e.kr som den inhemska myntningen tog sina första 

stapplande steg. Det måste dock sägas att myntningen på det svenska fastlandet 

försvann vid 1030 e.kr och kunde inte återupptas fören en bit in på 1100-talet och på 

Gotland först 1140 e.Kr. 

 

Användningen av mynt skiljde sig åt under medeltid och vikingatid. Silvermynt under 

vikingatiden var silver och hanterades som sådant, ett mynt under medeltid var det 

huvudsakliga betalningsmedlet och räknades istället för att vägas. Handeln som 

pågick under sen vikingatid och tidig medeltid var med stor sannolikhet byteshandel 

enligt Sawyer och att silvret brukades som en form av skiljemynt om det skulle vara 

så att ena parten inte var riktigt nöjd(Sawyer 1990). Denna konvention vad det gäller 

handel verkar ha varit i användning långt in på medeltiden. Det finns handels 

manifest ifrån Tyskland och England som visar på att utrikes handelns bestod utav 

byteshandel och att man även då använde sig endast av silvermynt då byteshandeln 

behövde kompletteras. Det var endast som tull och andra avgifter som 

handelsmännen var tvungna att betala med silvermynt(Sawyer 1990). Mynt sågs 

under vikingatiden enbart som silverstycken och det finns exempel på att mynt 

använts som smycken i form av halsband (Myrberg 2007). Enligt Sawyer är den 
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största anledningen till att silver bytte hand under tidig medeltid icke kommersiella 

medel t.ex. genom plundring, giftemåls kostnader eller helt enkelt som gåvor eller 

tributer. Den åsikten motsätter sig Jonsson och Östergren de hävdar med 

bestämdhet att silverimporten grundar sig i handeln(Jonsson, Östergren 1990).  

 

Man kan i depåmaterialets sammansättning se en tydlig förändring under 900-talet 

och även in på 1000-talet. I början av 900-talet var andelen mynt i depåfynden ca 15 

% i slutet av samma århundrade är det 55% och efter 1025 består de till största del 

av mynt(Sawyer 1990). En slutsats man kan dra utifrån detta är att mynten fick en 

mer betydande roll i den lokala handeln speciellt under 1000-talet. Den här 

tolkningen kommer Sawyer framtill då de allra flesta mynten från är antingen böjda 

eller har snitt i sig eller både och vilket betyder att de måste ha varit i cirkulation 

under en viss tid innan de deponerades.  

 

Något som kan vara värt att nämna är att under tidig vikingatid (800-950 e.kr) var 

mynten i silverdepåerna uteslutande islamska, det ändrades när myntimporten 

skiftade fokus till Väst Europa från och med 960 e.kr och framåt. Under den här 

perioden har sammansättningen av silverdepåerna en mer varierande karaktär, nu 

består de utav tyska, engelska, islamiska och mynt från ett flertal andra mindre 

länder. Efter år 1000 e.kr hittas väldigt få islamska mynt i depåerna dock fortsätter 

tillströmningen av Europeiska mynt framförallt tyska och engelska. Som nämnts ovan 

består de senare myntfynden från 1000-talet nästan uteslutande av mynt. Under 

1000- talets sista hälft är de tyska mynten är helt dominerande. En annan viktig detalj 

är att under medeltiden består myntfynden uteslutande av inhemskamynt 

anledningen till detta är som beskrivit ovan i den tidigare forskningen att 

kungamakten var stark nog att bedriva en indrivningspolicy i vilken de krävde 

inväxling av alla utländskamynt.   

 

Mynt under alla tider har alltid uppfyllt mer än att bara vara ett ekonomiskt medel. De 

var och är symboler för makt och de är även instrument för social och religiös 

propaganda. De religiösa inslagen är kanske inte lika vanligt nu för tiden men det var 

en gång i tiden en mycket viktig del bland myntens användningsområden. Den stora 

procentuella ökningen av hela mynt i silverdepåerna som sker under 1000-talet är 

enligt författaren en biprodukt av ett ökat monetärttänkande och ett viktigt steg i 

utvecklingen av ett monetärt ekonomiskt system med mynt som standardiserad 

betalningsmedel.          

 

 

4. Gotländska Silverdepåer 

Genom att utgå från fyndkatalogen CNS har en noggrann analys av myntmaterialet 

från fem silverdepåer genomförts. Det som har analyserats är antalet hela respektive 

fragmenterade mynt bland fyra huvudsakliga kategorier av mynt: de islamska, tyska, 

engelska och övriga mynt sorterna. Till de övriga mynt sorterna räknas mynt vars 

ringa antal inte kvalificera dem till att ha en egen kategori bland dessa är exempelvis 
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böhmiska, bysantiska och skandinaviska. Det totala antalet fragmenterade och hela 

mynt för hela depåeran går också att utläsa av tabellerna.  

 

Det som i den här uppsatsen räknats som fragmenterade mynt är sådan som 

markerats med ir (Irreguljärt fragmenterade) i CNS, vilket betyder att de 

fragmenterats i myntcirkulationen av okänd anledning men exempelvis kan de ha 

använts som hack silver. Det finns även fragmenterade mynt som vars delning är 

väldigt precis, detta har man då tolkat som att delningen skett i myntens hemland till 

och med i själv myntverket. Anledningen till att den delningen gjordes har troligtvis en 

penningekonomisk orsak, nämligen att man behövde ett betalningsmedel värt mindre 

än ett helt mynt därför delade man myntet i två delar och på sättet skapade man en 

halvpenning. Dessa i regel klippta mynt markeras i CNS med ett litet ”r” Författaren 

har valt att räkna de som hela mynt, då de till en viss mån kan ha fyllt en 

penningekonomisk funktion i ett monetärtsamhälle.       

 

I uppsatsen är en analys av silverdepåernas vikt inkluderad. I vilken vikten av 

samtliga mynt, hela som fragmenterade har räknats för att ge oss information om hur 

stor del av silverdepåns sammanlagda vikt som utgörs av mynt och vilka sorters 

mynt. Den viktmässiga skillnaden mellan andelen mynt i silverdepåerna kontra andra 

icke myntade silverföremål som hittats i samma depå kan också utläsas i de 

nedanstående tabellerna. Skillnaden mellan myntat och omyntat silver görs tydligare i 

ett diagram i slutet av detta kapitel. Undersökningen kan möjligen ge oss en bättre 

bild hur 1000-talets gotlänningar kan tänkas ha brukat mynt och om det sker någon 

attityd förändring gentemot de.      

 

4.1 Digeråkra i Barlingbo 

Silverdepån Digeråkra hittades år 1928 vid nedläggning av dräneringsrör, fyndet 

hittades 18 cm under markytan (CNS 1.2 1077:21). Något som är speciellt med 

Digeråkra fyndet är att det av allt att döma är helt intakt d.v.s. att det troligtvis inte 

finns något silver från depån som inte redan har funnits. Silverdepån hittades i en 

behållare av trä förslagsvis någon form av kista. Digeråkra är daterat efter 1002 e. Kr. 

och är det tidigaste fyndet som är med i undersökningen.  

 

Fyndet väger totalt sett 2,53755 kilogram. Av dess två och ett halv kilona är 

majoriteten präglat silver närmare bestämt 1,86 kg vilket utgör ungefär 75 % av hela 

depån. I depån fanns utöver silvermynten bland annat, en stor brosch, två fragment 

av ett eller flera armband, ett fragment av en dekorerad armring, ett fragment av en 

flätad armring, ett fragment av en kedja, åtta fragment stavsilver, sex stycken delar 

av bladsilver, 11 stycken fragment av silvertackor och 13 delar av sönder hackade 

silversmycken. Det omyntade silvrets sammanlagda vikt hamnar på 651g  
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Digeråkra   Hela Mynt    Fragmenterade Mynt       Antal Äldsta Myntet Yngsta Myntet 

Islamska 72 36 108 770 e.Kr 997 e.Kr 

Tyska 791 30 821 919-936 e.Kr 1002 e.Kr 

Engelska 342 16 358 973-975 e.Kr 997 e.Kr 

Övriga 34 2 36 929-967 e.Kr 997 e.Kr 

Totalt 1239 84 1323 770 e.Kr 1002 e.Kr 
Fig1. Visar hur många hela mynt det finns av varje myntgrupp och hur många fragmenterade det finns, 

men även vilken datering det yngsta respektive det äldsta myntet har. 

 

 

 

 

 
Fig2. Visar de olika mynt gruppernas 

enskillda vikt, fragmenterade 

myntens vikt, hela myntens vikt och 

vad det omyntade silvret väger. 

 

Bland de 1323 mynt som ingår i fyndet finns mynt från ett antal andra länder, utöver 

de tre mest tongivande myntsorterna finns det bysantiska, franska, italienska, 

bohemiska och en stormängd skandinaviska mynt. De utgör kategorin övriga mynt 

och är endast en lite del av depån, antalet går att utläsa i figur ett. 

Fragmenteringsgraden bland de övriga mynten ligger på 5,5%. 

 

I Digeråkradepån finns det 108 stycken mynt av islamiskt ursprung och de har en 

högre fragmenteringsgrad än om man jämför med de tre andra kategorierna 33,3% 

av alla islamska mynt är fragmenterade. I den här depån finns det inga islamska 

mynt som tillförts depån efter 997 e.Kr. Det äldsta daterbara myntet i Digeråkradepån 

är ett islamskt mynt från 770 e.kr och tillhör den Abbasidiska dynastin.  

 

Antalet engelska mynt i depån uppgår till 358 stycken och de engelska myntens 

fragmenteringsgrad är avsevärt lägre än de islamska myntens. Endast 16 stycken av 

de 358 engelska mynt är fragmenterade vilket motsvarar lite drygt 4,5 %. Det äldsta 

av de engelska mynten är myntat under slutet på Kung Edgars regeringstid vilket 

placerar dem kring 973-975 e.Kr. Det yngsta engelska myntet daterat är från 997 e.kr 

och tillhör Aethelred II regeringstid och är ett long cross mynt. 

 

De tyska mynten är mest talrika i Digeråkradepån. De utgör sammanlagt 821 

exemplar varav endast 30 stycken kan räknas som fragmenterade vilket är 3,6 %. 

Äldst bland de tyska mynten är ett mynt präglat av Kung Heinrich I, i Verdun mellan 

åren 919-936 e.Kr. Det yngsta tyska myntet präglades mellan 995-1002 e.Kr. av den 

Bayerska hertig Heinrich IV i Salzburg och är det mynt som fått bestämma Digeråkra 

fyndets tpq.  

 

Den totala fragmenteringsgraden för myntsilvret Digeråkrafyndet ligger på 6,3%. 

Digeråkra    Vikt Hela Mynt   Vikt Frg Mynt   Vikt i Gram 

Islamska  196,44 42,45 238,89 

Tyska 1053,94 28,37 1082,31 

Engelska 492,39 13,59 505,98 

Övriga 57,49 1,59 59,08 

Totalt 1800,26 86 1886,26 

Andra Objekt 
 

651,29 

Hela Depån 
  

2537,55 
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4.2 Myrände i Atlingbo 

Depåfyndet i Myrände gjordes 1893 när en bonde och hans son grävde en husgrund, 

depån låg inte i någon behållare av beständigt material vilket medförd att fyndet 

lämnades in i två omgångar. Myrände depån är tpq daterad till 1036 e.Kr. ( CNS 1.1 

1975:145).  

 

Fyndets sammanlagda vikt ligger på 3,12717 kilogram. Den största delen av depån 

utgörs utav mynt på 1773,5g. Dock måste det påpekas att vikt fördelningen i 

Myrändefyndet är mer jämt fördelad än i de övriga fynden. Det icke präglade silvret 

utgör av 43,2% av depån, vilket enligt Sawyer är ovanligt för en depå från den här 

tidsperioden (Sawyer 1990). Bland det omyntade silvret i depån finns bland annat, ett 

stycke flätat halsband, en stor vriden stav(rod) av silver, 123 stycken bitar av trasiga 

eller huggna silverstycken, 14 bitar bladsilver m.m. Det omyntade silvret väger totalt 

sett 1353,67g.          
 

Myrände   Hela Mynt    Fragmenterade Mynt       Antal Äldsta Myntet Yngsta Myntet 

Islamska  7 9 16 776 e.Kr 996-999 e.Kr 

Tyska 1176 40 1216 919-936 e.Kr 1036 e.Kr 

Engelska 482 28 510 973-975 e.Kr 1023 e.Kr 

Övriga 57 6 63 967-999 e.Kr 1024 e.Kr 

Totalt 1722 83 1805 776 e.Kr 1036 e.Kr 
Fig3. Se nyckel fig.1  

Myrände    Vikt Hela Mynt    Vikt Frg Mynt 
 Vikt i        
Gram 

Islamska  13,47 13,06 26,53 

Tyska 1282,74 25,97 1308,71 

Engelska  339,5 21,72 361,22 

Övriga 72,8 4,24 77,04 

Totalt  1708,51 64,99 1773,5 

Andra 
Objekt 

  
1353,67 

Hela Depån 
  

3127,17 
Fig4. se nyckel fig.2                                                                                           

Av de 1805 mynt som hittades i Myrändefyndet består kategorin övriga mynt av 63 

stycken av vilka de skandinaviska mynten utgör den största delen, hela 28 stycken. 

Utöver de skandinaviska mynten finns det mynt från Ungern, Irland, Italien och 

Böhmen. Av de övriga mynten är det endast sex stycken som räknas som 

fragmenterade. Det äldsta myntet är ett böhmiskt mynt präglat i Prag av hertig 

Boleslav den andre från 967-999 e.Kr. Det yngsta är ett italienskt mynt från 1024 

e.Kr. präglad av kung Konrad II. 

 

I Myrändedepån finns det endast 16 stycken islamska mynt och av dessa är nio 

stycken räknade som fragmenterade vilket är 56 % och en väldigt hög 

fragmenteringsgrad dock bör det nämnas att detta inte nödvändigtvis är 
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representativt eftersom det endast rör sig om 16 mynt. Det äldsta myntet är från 776 

e.kr och präglat i Al-Basrah (vilket kan vara den irakiska staden Basra) av den 

abbasidiska kalifen Al-Mahdi.  

 

De engelska mynten är 510 till antal och av dessa räknas 28 stycken som 

fragmenterade efter att de lämnat myntcirkulationen i hemlandet, vilket är 5,4 %. Det 

äldsta engelska myntet tillhör likt den föregående silverdepåns äldsta engelska mynt 

slutet på kung Edgars regeringstid 973-975 e.Kr. Det yngsta däremot till Knut den 

stores regeringstid och är tillverkad i York 1023 e.Kr. och är av Pointed Helmet. 

 

Återigen är det de tyska mynten som utgör den stora andelen av alla mynten i fyndet 

1216 stycken. Fragmenteringsgraden av de tyska mynten är 3,4 % vilket är lägre än i 

Digeråkrafyndet, det finns endast 40 stycken fragmenterade tyska mynt. Även bland 

de tyska mynten är myntherren av det äldsta myntet den samma som i Digeråkra 

depån nämligen Heinrich I myntorten är återigen Verdun och myntat 919-936 e.Kr. 

Fragmenteringsgraden för myntsilvret i hela fyndet ligger på 4,5 %.  

 

4.3 Gandarve i Alva 

 

Gandarvedepån upptäcktes vid borttagandet av sten från nyligen uppbruten mark år 

1952. Behållaren som depån legat i fanns det inga spår kvar av om den nu ens legat 

i någon. Fyndet gjordes på 10 centimeters djup på en hyl liknande stenbumling. 

Gandarvedepån är daterad till 1047 e. Kr (CNS 1.1 1975:66). 

 

Fyndets vikt ligger på föga 1,00214 kilogram. Depån består till största del utav mynt 

men det finns även 166,81g med omyntat silver de resterande 835,33g är mynt. 

Bland det omyntade silvret finns en brosch, två halsband och 16 bitar huggetsilver. 

Den totala mängden mynt uppgår i 686 stycken.   

Gandrarve   Hela Mynt    Fragmenterade Mynt          Antal Äldsta Myntet Yngsta Myntet 

Islamska 7 8 15 618 e.Kr 960 e.Kr 

Tyska 423 2 425 929-964 e.Kr 1047 e.Kr 

Engelska  209 3 212 979-985 e.Kr 1046 e.Kr 

Övriga 34 2 36 993-1032 e.Kr 1047 e.Kr 

Totalt 671 15 686 618 e.Kr 1047 e.Kr 
Fig 5. Se nyckel fig.1 

Gandarve    Vikt Hela Mynt    Vikt Frg Mynt   Vikt i Gram 

Islamska  18,62 11,1 29,72 

Tyska  512,65 1,14 513,79 

Engelska 241,51 2,9 244,41 

Övriga 45,71 1,7 47,41 

    

Totalt 818,49 16,84 835,33 

Andra Objekt 
 

166,81 

Hela Depån 
  

1002,14 
Fig 6. Se nyckel fig.2 
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Bland de 36 mynten som klassificeras som övriga mynt är det endast två stycken 

som är fragmenterade vilket ger de övriga mynten en fragmenteringsgrad på 5,5 %. 

De mynt sorter som finns närvarande är burgundiska, böhmiska, irländska, och 

skandinaviska. De skandinaviska mynten är 29 till antal vilket är en betydande 

mängd. Det äldsta övriga myntet är ett burgundiskt myntdaterat till 993-1032 e.kr. Det 

behöver dock inte vara det yngsta eftersom det överlappar med i stort sett alla andra 

mynt i övriga kategorin. Myntet präglades i Lyon av kung Rudolf den tredje. Det 

yngsta är ett skandinaviskt mynt präglat i Danmark med datering till 1047 e.Kr. 

 

I Gandarvedepån finns det endast 15 stycken mynt präglade i den islamska världen 

varav åtta stycken är fragmenterade vilket gör att fragmenteringsgraden bland de 

islamska mynten ligger på 53,3%. Det äldsta av de islamska mynten är daterat till 

618 e.Kr. Det betyder att myntet präglats under Mohammeds levnadstid. Myntet 

präglades av den Sasanidiska dynastin. 

 

Det finns 212 engelskpräglade mynt i Gandarvedepån varav tre stycken är 

fragmenterade vilket gör att fragmenteringsgraden hamnar på 1,4%, det lägsta 

resultatet bland de engelska mynt hittills. Äldsta engelska myntet i Gandarvedepån är 

av first hand typen och är från början av Aethelred II regeringsperiod vilket ger myntet 

dateringen 979-985 e.Kr. Det yngsta myntet är av typen Trefoil Quadrilateral och 

tillhör därför Edward the Confessors regeringstid. Myntet är daterat till1047 e.Kr.  

 

Av tyska mynt finns det 425 exemplar och bara två av dem är fragmenterade, 

fragmenteringsgraden är försvinnande liten endast 0,4 %. Det tidigaste tyska myntet 

är från 929-964 e.kr och präglat i Metz av biskop Adalbero I. Yngsta mynt i samlingen 

är ett mynt från 1047 e. Kr myntat av EB Eberhard i Trier.  

 

Fragmenteringsgraden för myntsilvret Gandarvedepån ligger på 2,1 %.    

 

4.4 Snovalds i Alskog 

 

Snovaldsdepån hittades 1918 i två etapper, först vid en dikesgrävning och senare i 

samband med plogning. Fyndet låg i en behållare gjord i lera. Depån är tpq daterad 

till 1085 e.kr(CNS 1.1 1975:17). 

 

Snovaldsfyndets sammanslagda vikt ligger på 1,21419 kilogram. Av de dryga 1,2 

kilona utgör likt Gandarve depån mynt det överhängande flertalet med sina 1,14558 

kiloggram. Det omyntade silvret utgör endast 68,61g, det omyntade silvret som finns 

är t.ex. 15 bitar huggetsilver, en fyrkantig bit bladsilver och ett halsband. Det 

omyntade silvret utgör i vikt endast 5,6 % av hela fyndet. Antalet mynt i 

Snovaldsfyndet är 1101 stycken.    

 

Mynt med klassifikationen övriga finns det 53 stycken varav 5 är fragmenterade, 

graden av fragmentering blir således 9,4 %. De övriga mynten i Snovaldsfyndet 
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kommer från Bysans, Frankrike, Böhmen, Ungern, Irland och Skandinavien. Den 

största gruppen är likt de tidigare depåerna de skandinaviska mynten. Äldsta myntet 

är ett bysantiskt mynt från 977-989 e.kr myntat av Kejsar Basilius den andre i 

Konstantinopel dagens Istanbul. Det yngsta är ett danskt mynt från 1047 e.Kr.  
 

Snovalds   Hela Mynt    Fragmenterade Mynt       Antal Äldsta Myntet Yngsta Myntet 

Islamska 4 11 16 612 e.Kr 1008 e.Kr 

Tyska 901 55 956 919-936 e.Kr 1085 e.Kr 

Engelska 73 4 77 979-985 e.Kr 1066 e.Kr 

Övriga 48 5 53 977-989 e.Kr 1047 e.Kr 

Totalt 1026 75 1101 612 e.Kr 1085 e.Kr 
Fig.7 se nyckel fig.1 

Snovalds    Vikt Hela Mynt    Vikt Frg Mynt   Vikt i Gram 

Islamska 7,17 8,8 15,97 

Tyska 962,242 29,76 992,002 

Engelska 81,07 3,4 84,47 

Övriga 49,35 3,79 53,14 

Totalt 1099,832 45,75 1145,582 

Andra 
Objekt 

  
68,61 

Hela Depån 
  

1214,192 
Fig.8 se nyckel fig.2 

Av det 16 islamiska mynten som förekommer i Snovaldsdepån är hela 11 stycken 

fragmenterade, 68,75% av alla de islamska mynten är fragmenterade. I detta fynd är 

tidsskillnaden mellan det äldsta islamska myntet och det yngsta är närmare 400 år. 

Myntet som är daterat till 612 e.kr är präglat av den Sassanidiska dynastin och även 

detta under profeten Mohammeds livstid. Det yngsta är daterat till 1008 e.Kr. 

 

I depån ligger antalet engelska mynt på 77 stycken vilket är förhållandevis få om man 

jämför med de tidigare depåerna som gåtts igenom. Dock ligger siffran för 

fragmenterade mynt kvar i samma låga nivå som tidigare och fragmenteringsgraden 

hamnar på 5,1 %. Det äldsta engelska myntet är präglad av kung Aethelred II 979-

985 e.kr och tillhör First Hand typen. Det yngsta myntet däremot är ett av Wilhelm 

Erövrarens mynt från 1066 e.kr av typen Profile-Cross Fleury. Myntet är präglat i 

Nottingham. 

 

De tyska myntens antal vida överstiger de andra myntsorterna, det finns 956 stycken 

och tyskmynten utgör 86,8% av alla mynt. Av dess 956 mynt är 55 stycken 

fragmenterade, vilket betyder att fragmenteringsgraden av de tyska mynten ligger på 

5,7 %. Det äldsta tyska myntet är präglat i Verdun och ett av Heinrich den förstes 

mynt från 919-936 e.Kr. Det yngsta myntet är daterat till 1085 e. Kr och myntat av 

EB. Liemar v. Hamburg-Bremen i Vreden. 

 

Fragmenteringsgraden för hela depån ligger på 6,8 %.    
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4.5 Stora Sojdeby 1 i Fole  

 

Depåfyndet i Stora Sojdeby gjordes vid tre tillfällen under 1910, det första var vid 

plogning av ett fält. De andra två var vid närmare undersökningar av platsen kring det 

ursprungliga fyndet. Depån låg i en trälåda dock gick lådan inte att bevara. Stora 

Sojdeby fyndet har daterats till 1089-1099 e.Kr.(CNS 1.4 1982:101).  

 

Depån i Stora Sojdeby är den största silverdepån som är med i den här uppsatsen. 

Depåns vikt ligger på 3,40206 kilogram och består av ungefär 3,05 kg myntat silver. 

De resterande 350g är omyntat silver vilket motsvarar 10 % av den totala vikten. Det 

som finns bland det omyntade silvret är 35 bitar av bladsilver och 16 silverstycken av 

huggetsilver. Antalet mynt i fyndet är 2310 stycken.   
 

Stora Sojdeby 1    Hela Mynt    Fragmenterade Mynt        Antal Äldsta Myntet Yngsta Myntet 

Islamska 31 49 80 786-809 e.Kr 1004/1005 e.Kr 

Tyska 1311 54 1365 919-936 e.Kr 1089-1099 e.Kr 

Engelska 713 24 737 973-975 e.Kr 1089-1092 e.Kr 

Övriga 125 3 128 945-959 e.Kr 1047-1076 e.Kr 

Totalt 2180 130 2310 786-809 e.Kr 1089-1099 e.Kr 
Fig.9 se nyckel fig.1 

Stora Sojdeby    Vikt Hela Mynt    Vikt Frg Mynt   Vikt i Gram 

Islamska  91,99 92,93 184,92 

Tyska 1758,63 40,81 1799,44 

Engelska 848,62 37,76 886,38 

Övriga  175,69 5,13 180,82 

Totalt 2874,93 176,63 3051,56 

Andra Objekt 
  

350,5 

Hela Depån 
  

3402,06 
Fig.10 se nyckel fig.2 

De övriga mynt i Stora Sojdebyfyndet är till antal 128 stycken och av dem är det 3 

stycken som är fragmenterade. I Stora Sojdeby depån ligger fragmenteringsgraden 

av mynten på 2,3 %. Myntgruppen som utgör den största delen i kategorin övriga är 

de skandinaviska mynten 91 stycken. Något som bör noteras är att inga av de 91 

skandinaviska mynten är fragmenterade. Utöver de nordiska mynten finns det 

bysantiska, ungerska, böhmiska, italienska och irländska. Det äldsta myntet i den här 

gruppen är ett mynt från Bysans som är myntat i Konstantinopel under kejsarna 

Konstantin VII och Romanus II gemensamma regeringstid 945-959 e.Kr. Det yngsta 

myntet är från Danmark, från Svend Estridsens regeringstid mellan åren 1047-1075 

e.Kr.   

 

I Stora Sojdeby fyndet finns det 80 stycken islamska mynt varav 49 stycken av dem 

är fragmenterade. Graden av fragmentering ligger då på 61,25%. Det äldsta islamska 

myntet är ett abbasidiskt mynt präglat mellan åren 786-809 e.kr. Det yngsta myntet är 

ifrån 1005 e.kr vilket gör att tidsspannet mellan det äldsta och det yngsta myntet är 

lite drygt 200 år.  
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De engelska mynten i Sojdebyfyndet är så många som 737 stycken och av dem är 

24 stycken som är fragmenterade, fragmenteringsgraden blir följaktligen 3,2 %. Det 

äldsta engelska myntet är präglat 973-975 e.kr under Kung Edgars regeringstid i 

England. Det yngsta myntet är daterat till 1089-1092 e.kr, det betyder att det 

präglades under kung William II och präglingsorten är London. 

 

De tyska mynt är de vanligaste bland de gotländska silverdepåerna som undersökts i 

den här uppsatsen och Stora Sojdeby bryter inte trenden. Det finns 1365 stycken 

tyska mynt och av dem är det 54 stycken som är fragmenterade. 

Fragmenteringsgraden är låg den hamnar på 3,9 %. Det tyska myntet med äldst 

datering är ett mynt från kung Heinrich I tid 919-936 e.kr, myntat i Verdun. Det yngsta 

myntet bland det tyska myntet från Stora Sojdeby är daterat till 1089-1099 e. Kr och 

är myntat av EB Hermann III i Köln. 

 

5. Diskussion 

 

Ett utmärkande drag för de undersökta silverdepåerna är att det myntadesilvret är 

klart dominerade vad det gäller vikt och antal. Om man utgår från det påståendet är 

det möjligt att komma fram till slutsatsen att oavsett om man hade en 

monetärekonomi eller en viktbaseradekonomi på Gotland är det tydligt att man 

föredrog att betalning med silver skedde i myntad form. Om man studera fig.11 ser 

man klart att det myntade silvret är i klar majoritet. 

 
Fig.11 Översikt av viktskillnaden mellan myntat silver och omyntat silver(andra objekt) i de utvalda 

depåerna. 

Något som är värt att uppmärksamma är att i fig.11 är de fragmenterade mynten 

inräknade som mynt och att den därför inte är rättvisande i frågan om man 

favoriserade mynt vid transaktioner under tusentalet eftersom de fragmenterade mynt 

användes som vilket annat silverstycke som helst. Något som blir tydligt i fig.12 är att 
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mängden fragmenterade mynt är så pass liten att den knappt på verkar det slutgiltiga 

resultatet.   

 

Om man ser till Myrändedepån som är den stora utstickaren i undersökningen av 

depåerna när det gäller den viktmässiga sammansättningen. Vikten av det omyntade 

silvret i Myrändedepån upptar ungefär 43 % av den sammalagda vikten vilket är 

avsevärt mycket högre än de andra depåerna som analyserats i den här uppsatsen. 

En trolig förklaring till detta är att Myrändedepån är en depå som varit i bruk under en 

längre tid. Detta baserar författaren på att den har mer gemensamt med depåer från 

900-talet än de andra depåerna från tusentalet. Det kan varit så att Myrändedepån 

lades ner någon gång på 900-talets andra hälft för att sedan få tillökning i efterhand, 

det sista tillägget kan ha gjorts efter 1036 e.Kr. 

 

Hur är det då möjligt att det kan dyka upp ett islamskt mynt från 612 e.kr i 

Snovaldsdepån som helt klart är en sent 1000-tals depå. Det är möjligt att myntet 

varit i cirkulation vid tidpunkten för Snovaldsdepåns nedläggning. Det skulle dock 

betyda att myntet varit i omlopp i cirka 500 år. Att ett mynt ska ha cirkulerat i 500 år 

är inte rimligt men om myntet lämnade hemlandet ganska omgående efter myntandet 

och sedan legat i en silverdepå, för att sedan på 1000-talet återigen hamnat i 

cirkulation är det möjligt att myntet på den vägen hamnade i Snovaldsdepån. Det är 

också möjligt att det äldre myntet tillhört ett tidigare skede i depåns historia. 

 
Fig.12 En översikt över alla silverdepåernas viktsammansättning i procent. 

 

Undersökningen tyder på att Gotlands ekonomiska struktur under tusentalet var 

baserad på vikt men att handeln på ön bedrivits med hela mynt. Det bör påpekas att 

omyntat silver troligvis också gick att betala med men att mynt föredrogs. 

Anledningen till att mynt favoriserades kan exempelvis varit för att det var behändigt, 

eftersom Gotland under medeltiden och förmodligen även tidigare var en knytpunkt i 

östersjön och därför var ett naturligt stop för handelsmän på väg öster ut. 

Handelsmän från väst t.ex. tyskahandelsmän betalade för sig i mynt och där av är det 
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en rimlig tolkning att gutarna anpassade sig lite för att förenkla den handel som 

bedrevs genom Gotland. Denna anpassning skulle också mycket väl kunna vara en 

av de bakomliggande faktorerna till att gotlänningarna på 1100-talet startade en egen 

myntning, för att bättre kunna konkurrera med sina handelspartners. 

 

Det är möjligt att utrikeshandeln bedrevs med hjälp av byteshandel och att 

silvermynten fyllde en funktion som kompensation utifall att bytet inte var 

tillfredsställande för ena parten i det här fallet gotlänningarna. Detta har bl.a. Peter 

Sawyer argumenterat för(Sawyer 1990) Utöver det kan mynten använts vid betalning 

av en tullavgift, det är känt från bland annat Hedeby i Danmark(Sawyer 1990:285). 

Därför är det rimligt att göra tolkningen att ett liknande tullsystem sannolik kan ha 

funnits på Gotland som var nyckeln i öst-väst handeln och den plats där mycket av 

handelen bedrevs. Något annat som talar för att silvermynt var det huvudsakliga 

betalningsmedlet i den viktbaseradeekonomin på Gotland under 1000-talet, är det 

faktum att den vida spridningsbilden av myntfynd på Gotland. Om det skulle vara så 

att mynt endast användes vid utrikeshandeln borde mynten var koncentrerade till 

hamnarna längst kusten men så är inte fallet enligt Östergren och Jonsson(Östergren 

& Jonsson 1990:152). Denna jämt fördelade spridningsbild av myntfynd över Gotland 

tyder alltså på att mynt troligtvis spelade en stor roll också i den lokala handeln inte 

bara vid utrikeshandeln.  

 

En annan punkt som bör diskuteras här är det faktum att det är signifikant skillnad på 

fragmenteringsgraden bland de olika myntgrupperna. Fragmenteringsgraden av de 

islamiska mynten vida överstiger de engelska, tyska och övriga myntens grad av 

fragmentering. Frågan är vad det beror på, det går att tolka på följande sätt. I och 

med att mynttimporten till Norden skiftar vid slutet av 900-talet påbörjas en gradvis 

förändring av attityden gentemot mynt. En tolkning är att folket i Norden börjar inse 

att mynt är något mer än bara bitar av silver, nordborna blir monetärtmedvetna. Det 

finns möjligen ett samband med att man i alla tre länder i norden ungefär samtidigt 

omkring 995 e.kr börjar lägga grunden för en egen myntverksamhet. Detta 

myntningsförsök blir inte bestående i Sverige då det läggs ner omkring 1030 e.Kr. 

Dock måste det framhållas att ett försök gjordes men att administration i längden inte 

hade styrkan upprätthålla myntningen. Försöket visar däremot att man vid det här 

laget var medveten om myntets värde utöver silverhalten. Problemet låg i att man 

inte riktigt visste hur man skulle applicera den kunskapen i ett vidare perspektiv men 

bara för att den vetskapen inte fanns betyder det inte att man återgick till ett helt 

viktbaserat ekonomiskt system där silvermynten endast var silver. Myntningen som i 

Sverige upphörde efter 35 år måste rimligtvis gjort avtryck i samhällets ekonomiska 

system och dess sätt att bedriva handel. Därför har författaren valt att argumentera 

för att myntens dominerande roll i silverdepåerna går att härleda till den tidigaste 

svenska myntningen och att den bidrog till en favorisering av mynt vid 

handelstransaktioner under 1000-talet även om samhället inte hade en egen 

myntning.  
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Anledningen till de islamska myntens höga fragmenteringsgrad kan möjligen vara en 

följd av att den största delen islamska mynt fanns sin väg upp till norden innan folket 

här accepterade värdet av ett mynt. Fragmenteringen av de islamiska mynten kan 

följaktligen vara resultatet av en bristande insikt om penningväsendet i den islamska 

världen. Det är möjligt att tolka denna bristande insikt i det islamska myntväsendet 

som ett tecken på att nordbornas kontakt med rikena i den islamska världen tedde 

sig annorlunda från kontakten med kungadömena i väster exempelvis England. En 

möjlig skillnad är att nordborna i handeln med de islamska länderna bemöttes med 

restriktioner som begränsade nordbornas kontakt med samhället och därför blev en 

insikt i penningväsendet aldrig väsentlig i handeln med de islamska länderna. 

Kontakten med kungadömena i väster särskilt med England var mer bestående då 

nordborna blev en del i det engelska samhället när Danalagen grundades i England 

och det blir därför naturligt att en insikt i det engelska penningväsendet uppkommer.   

 

Sett till antalet och vikten ger undersökningen ett tydligt svar när det gäller 

sammansättningen av silverdepåerna under 1000-talet på Gotland. Det går att 

bestämt säga att andelen mynt i silverdepåerna på 1000-talet stadigt ökat på 

bekostnad av det omyntade silvret. Detta vittnar om att myntens betydelse som 

betalningsmedel för folket på Gotland ökade under loppet av tusentalet så till den 

graden att de mot slutet av århundradet helt dominerade den lokala handeln. Det 

betyder att man mot slutet av tusentalet på Gotland hade en ekonomi i vilken 

användningen av mynt förespråkades och där det var normen i vardagshandeln och 

med stor sannolikhet även utrikeshandeln. Detta var en ekonomi i vilken man 

utnyttjade andra länders mynt i sin egen lokalhandel men som ett komplement vägde 

man också mynten. Denna hybridekonomi kan ha uppstå på Gotland då det inte 

funnits någon tillräckligt stark auktoritet på ön som tidigt kunde starta en egen 

myntning. Det i kombination med stort inflöde av utländska influenser exempelvis 

kristendomen och mynt kan ha gjort användandet av hela mynt till ett naturligt val på 

Gotland. Man bör se den här hybridekonomin som ett steg mot en monetärekonomi.           

 

6. Resultat 

I uppsatsen har författaren framlagt argument för att det sker en förändring av 

silverdepåernas struktur. Följande utveckling avspeglar sig i depåernas 

sammansättning: Från att i början av 1000-talet bestått tillstörsta del av mynt men att 

det omyntade silvret var en bestående del i depåmaterialet, till att i slutet av 1000-

talet nästan uteslutande bestå av hela silvermynt. Detta tyder på en ökad 

uppskattning av själva myntet i sig. Vilket demonstrerar en ökad monetärförståelse, 

alltså att de börjar inse att myntet symboliser något mer än bara silverhalten. 

 

Genom att räkna ut de fem depåernas och dess myntgruppers fragmenteringsgrad 

har författaren i uppsatsen kommit framtill att varje depås totala antal av 

fragmenterade mynt är försvinnande lågt. Dock bland de islamska mynten är antalet 

fragmenterade mynt procentuellt mycket högre än bland t.ex. de tyska och engelska 
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mynten. I uppsatsen argumenteras att detta beror på att när de islamska mynten 

anlände till Gotland och norden hade nordborna ännu inte insett värdet av mynt utan 

värdet av mynten bestämdes utifrån silverhalten och därför är de islamska mynten 

mer fragmenterade än mynten från Västeuropa. Det är möjligt att de islamska mynten 

fragmenterades i högre grad eftersom folket i norden bestämde myntens värde 

utifrån silverhalten i mynten och inte utifrån antal.  

 

Det argumenteras också att myntens funktion i ett myntimporterande samhälle kan 

ha haft en rad olika funktioner bl.a. som medel för betalning av vissa avgifter då 

speciellt till tullavgifter och likande taxor.  

 

Det argumenteras att eftersom silverdepåernas sammansättning mot slutet på 1000-

talet nästan enbart består av mynt skulle detta kunna tyda på att man på Gotland 

övergått från att se mynten som silver till att se dem som något utöver silverhalten. 

Att man nästan uteslutande har utnyttjat mynt som betalningsmedel på Gotland men 

att man inte bara räknade mynten utan även vägde dem då silverhalten i alla de 

sorters mynt som var i cirkulation vara olika. Uppsatsen kommer framtill att denna 

förändring från viktbaseradekonomi till den här hybridekonomin med mynt som 

huvudsakligt betalningsmedel måste se som en utveckling mot en monetärekonomi 

på Gotland.     

 

 

 

7. Sammanfattning 

Den här uppsatsen har behandlat den monetära utvecklingen på Gotland under 

1000-talet och innehåller en jämförande undersökning av fem silverdepåer från olika 

delar av århundradet. Det som jämförs är antal fragmenterade och hela mynt i 

silverdepåerna, inte bara för hela depån utan även för de olika sorters mynt som 

finns representerade i materialet. Även vikt förhållandet mellan myntat och omyntat 

silver har jämförts. Resultatet av den jämförande undersökningen har gett 

spännande resultat. 

 

Utöver den jämförande undersökningen finns det ett kapitel om tidigare forskning 

som berör Gotlands första myntning som startade 1140 e.Kr. I samma del tar 

författaren upp sådant som berör den första myntingen i Sverige och norden vilken 

tog fart 995 e.kr och på gick i Sverige framtill 1030 e.kr då den kollapsade. Det som 

behandlas i kapitlet om tidigare forskning är relevant information för den här 

uppsatsen om den ekonomiska situationen på Gotland och Norden under sen 

vikingatid och tidig medeltid.  

 

Det finns även ett teori kapitel där det problematiseras kring vad som krävs för att en 

inhemsk myntning ska slå rot och vad skillnaden är mellan vikingatidens viktbaserade 

ekonomi där värdet av ett silverföremål bestämdes utifrån silverhalten och det 

medeltida penningbaserade systemet i vilket myntens värde bestämdes av antal. 
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Sedan följer presentationen av undersökningen och efter det diskussions kapitelet 

och ett resultat. 

 

I uppsatsen kommer författaren framtill att den höga andelen fragmenterade mynt 

bland de Islamska mynten beror på att när de var i cirkulation i norden värderades 

mynten endast utifrån silverhalten. I och med skiftet till en väst orienterad myntimport 

och kontakten med rikena där växte en medvetenhet om myntets betydelse fram i det 

nordiska samhället. Det är denna medvetenhet som ligger bakom skillnaden i 

fragmenteringsgrad mellan de islamska mynten och de väst europeiska mynten. 

Författaren föreslår också att anledningen till att silverdepåerna från 1000-talet på 

Gotland till så stor del består av mynt är att det huvudsakliga betalningsmedlet på ön 

var just myntet och att man både räknade och vägde mynten vid en transaktion. 

Denna hybridekonomi bör alltså enligt författaren ses som ett steg i den monetära 

utvecklingen som sker på Gotland under 1000-talet. 
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