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1. Inledning 
 

Det är gängse att indela vissa kulturer och stilar i epoker, men det finns knappast en 

ren stil och en kultur som inte har påverkats av en annan. Just dessa övergångar med 

flytande gränser är svåra att greppa, men inte mindre intressanta. Bildandet av en egen 

konstnärlig, i synnerhet kulturell identitet, är en långvarig process av reception och 

transformation av traditioner. Kulturella förändringar är som vi vet ingenting som kan 

ske på en natt och sådan omvandling behöver tid. Framförallt för att vänja och 

introducera mottagaren i förändringen, men även för att man kanske vill återanvända 

och reformera den främmande traditionen - skapandet av en hybrid. Imitationer av 

bysantinska mynt är ett givande exempel för att undersöka de stilistiska 

utvecklingarna som uppstod genom kulturutbytena med det bysantinska riket och 

dess grannländer. Mynt kan betraktas både som identitetsskapande objekt och som 

tecken på kulturmöten. Med denna korta introduktion i ämnet ”pseudo-bysantinska 

mynt” vill jag ge läsaren ett exempel hur kulturutbyten kan synas i något så enkelt och 

vardagligt som mynt.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
I min undersökning vill jag ägna mig åt myntpräglingar i kulturer som har haft 

intensiv kontakt med det bysantinska riket. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

samtida imitationer av bysantinska mynt. Genom att granska myntens visuella uttryck 

vill jag visa hur bildspråket i de olika grannländerna har påverkats genom kontakten 

med det bysantinska imperiet. Tankarna kretsar kring hur de olika folkslagen, som 

östgoter eller araber, använde sig av och inspirerades av det bysantiska konceptet och 

kanske sedan till och med skapade något nytt, en hybrid. Frågeställningar är varför 

imiterar man de bysantinska mynten samt handlar det enbart om imitationer eller kan man se 

tecken på hybridisering? 
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1.2 Material och metod 
 
Materialet som jag kommer att använda mig utav är ett urval av mynt, främst från 

internetdatabaserna www.coinproject.com och www.coinarchives.com.1 Med dessa 

tillgångar vill jag försöka välja ett par exempel som på bästa vis kan beskriva och 

understöda mina antaganden.  För att undvika förvirring, vill jag påpeka att detta inte 

är en introduktion i varken det arabiska, bysantinska eller folkvandringstidens 

myntväsen. Detta skulle säkerligen bli en alldeles för omfångsrik diskussion, vilket 

tyvärr inte hinns med i denna korta uppsats.   

Det ligger nära till hands att dra nytta av en komparativ bildbeskrivning för att 

tydligare kunna se en eventuell utveckling i de beskrivna mynten. Vilket vill säga att 

jag tänker jämföra originalet med imitationen. Emellertid var det bysantinska imperiet 

väldigt stort och långvarigt, så måste jag tyvärr begränsa mig i både tid och rum för 

att kunna förtydliga mina exempel. Uppsatsen kommer ägna sig åt mynttyper från 

Bilad al-Sham i Syrien runt 600 till 700-talet e.Kr., men även beskriva östgoternas (476-

552 e.Kr.) myntpräglingar. Genom denna blandning vill jag försöka att trots allt ge en 

slags geografisk spridning.  I texten kommer det även finnas korta inblickar i den 

historiska kontexten för att kunna förstå sammanhangen som mynten producerades i.  

Homi Bhabhas teorier om hybriditet är en aspekt som kommer finnas med i 

bakgrunden av denna uppsats.  Uttryck som ”…all cultures are symbol-forming and 

subject-constituting interpellative practices...”2 kan enligt min åsikt överföras på 

undersökandet av mynt, likaså Bhabhas funderingar kring representationsformer 

samt tankar kring imitation av original. Jag vill inte hävda att Bhabhas text ”The Third 

Space” kommer utgöra en stor del av denna undersökning, men den har likväl varit 

en inspirationskälla och utgångspunkt. Uppsatsens fokus ligger på bildspråkets 

utveckling som skall knyta ihop förklaringsförsök och teorier kring hybriditet och 

identitetsskapande.  

   

1 www.coinarchives.com är ett bildförråd av mynt som tidigare har funnits med i myntauktioner, 
http://www.coinproject.com är en icke-kommersiell numismatisk hemsida (båda 2014-05-22). 
2 Jonathan Rutherford, “The Third Space. Interview with Homi Bhabha” i Identity: Community, Culture, 
Difference, ed. Lawrence and Wishart, London 1990, s. 207-221. 
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1.3 Forskning och litteratur 

Eftersom denna uppsats baserar på litteraturstudier vill jag uppmärksamma och 

påminna om källkritik. Paradigmskiften i forskningslitteraturen är uppenbara och 

metoder för att tolka mynten och deras kontext må ha reviderats över åren, men detta 

betyder inte att forskningsmaterialet i sig har ändrats. Jag har valt att hålla en neutral 

ställning till detta, och enbart fokusera på historiska sanningar och myntens visuella 

intryck.  

För att allmänt besvara frågan om forskningsläget gällande det bysantinska riket, 

finns det en mängd olika verk inom alla möjliga vetenskapsområden. Dock finns det 

mer sällan en tvärvetenskaplig inblick i den bysantinska historien och imperiets 

inflytande på omvärlden. Framförallt den uppenbarliga kontakten med arabvärlden, 

som oftast anses som en övergångsperiod mellan två stora imperier, hamnade tidigare 

i ett vakuum mellan den bysantinska och arabiska forskningen. Däremot genom 

forskningsprojekten ”Late Antiquity and Early Islam” börjar man nu studera 

utvecklingen i islamsk kultur med det bysantiska riket som både motpol och 

inspirationskälla.3 Verk som enbart behandlar bysantinska rikets historia tas inte upp 

här, då händelserna som presenteras i denna uppsats är historisk fakta och finns 

väldokumenterade i vilket bibliotek som helst. Istället har jag fokuserat på några få 

numismatiska verk som beskriver olika imitationer av bysantinska mynt.  

Philip Grierson bedöms som en av de främsta gällande medeltida numismatik och 

framförallt hans bidrag till den bysantinska forskningen, speciellt Dumbarton Oaks 

har varit utomordentligt.  Hans verk Byzantine Coins (1982), speciellt kapitlet rörande 

de pseudo-imperiala mynten har varit en givande tillgång till denna uppsats. Tony 

Goodwins alster Arab-Byzantine coinage (2005) är ännu en milstolpe för forskningen 

kring arabisk-bysantinska mynt. Tidigare har forskningen undvikit att arbeta med 

dessa, då det knappast existerar något källmaterial och mynten allmänt anses vara av 

dålig kvalité. Goodwins övergripande verk kan anses som en dialog mellan 

numismatik, arkeologi och historisk forskning. Han berättar om mynten som tecken 

på arabisk-bysantinsk interaktion och bevis på socioekonomiska trender. Hans 

3 Till exempel: http://hum.leiden.edu/lias/formation-of-islam/related-projects/late-antiquity-and-
early-islam.html (14/05/07).  
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efterföljare i ämnet Clive Foss står för Arab-Bysantine Coins (2008), Dumbarton Oaks 

senaste publikation gällande detta område. Foss arbete är en introduktion i ämnet som 

stöds av exempel ur Dumbarton Oaks samlingen. Vidare ger Bernd Kluge Numismatik 

des Mittelalters (2007) en gedigen ingång i ämnet medeltida numismatik. Författaren 

själv skriver i inledningen att verket ska vara ett försök att ge läsaren en vägvisare för 

att ta sig igenom träsket som den medeltida numismatiken verkar vara.  

 

2. Historisk kontext och analys 
 

Innan jag fortsätter med själva undersökningen vill jag kort förklara vad som menas 

med imitation av bysantinska mynt. Numismatiken använder sig av begreppet för att 

beskriva mynt som efterliknar stilen av valutan som cirkulerade i bysantinska riket. 

Man får inte missta och tro att det handlar om att förfalska mynt, utan det gäller att 

man försöker skapa en egen valuta. De tidigare nämnda pseudo-imperiala präglingarna 

förklarar Bernd Kluge som en företrädare, eller första utvecklingsstadiet, för 

myntpräglingar under folkvandringstiden.4 Sådana identifieras i allmänhet som 

efterhärmningar av kejserliga mynt vilka skiljer sig från originalet genom stilistiska 

egenheter. Mestadels handlar det om silver och guldmynt. Koppar verkar inte ha 

imiterats i Europa (förutom Italien) under folkvandringstiden, vilket man däremot 

gjorde i arabländerna. Likaså kan man beskriva de arabisk-bysantinska mynten i Bilad 

– al Sham som företrädare för den senare myntpräglingen i området.  

 

2.1 Arab – bysantinska mynt 
 
Arabisk-bysantinska mynt har varit svåra för forskningen att kategorisera och som 

Foss träffande uttrycker i sin introduktion, brukade de arabisk-bysantinska mynten 

hamna i en slags limbo mellan den arabiska och bysantinska forskningen.5 Mynten 

visar ett ovanligt och spännande samspel mellan kristna och islamska element. 

Inskriptionerna är oftast både på grekiska och arabiska, vilket är en lockande men svår 

utmaning och kanske även orsaken varför forskningen undvikit dem så länge.  

4 Bernd Kluge, Numismatik des Mittelalters, Band 1, Berlin 2007, s.73. 
5 Clive Foss, Arab Byzantine Coins, Washington 2008, s. vii. 
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Detta ska bli en schematisk introduktion i den historiska bakgrunden för att kunna 

följa antaganden och få en förståelse för utvecklingen. Som exempel för mina teorier 

vill jag använda mig av området Bilad al-Sham i dagens Syrien. Regionen erövrades 

och återerövrades av araberna och det bysantinska imperiet under slutet av 500-talet 

och fram till 600-talet. Kort tid senare, mellan åren 636 och 641, erövrades regionen 

tillbaka av araberna och förblev därefter under deras kontroll. Forskare utgår ifrån att 

Bilad al-Sham inte hade påverkats något vidare av alla krig och erövringar. Goodwin 

påpekar dock att det tyvärr inte finns några samtida texter som beskriver de första 

åren av den muslimska regeringen, men författaren utgår ifrån att befolkningen i Bilad 

al-Sham välkomnade den nya regeringen med religiös tolerans och längre skatter.6 

Perserna tillät också den regerande eliten att behålla sina områden, vilket ledde till en 

knappt märkbar övergång för befolkningen. Innan perserna övertog området hade 

Bilad al-Sham tillhört det bysantinska monetära systemet.  

Dock för att återkomma till numismatiken i detta sammanhang, vill jag kort återge 

den gängse kronologiska indelningen av arabisk-bysantinska mynt.7 

• import av bysantinska mynt till området  

• pseudo-bysantinska mynt 

• Umayyad perioden 

• motiv med den stående kalifen  

Både Foss och Goodwin beskriver att den muslimska regeringen importerade 

bysantinska mynt fram till slutet av 650-talet. Annars finns det även teorier om att det 

helt enkelt fanns ett stort antal bysantiska mynt i området som härstammade från lösen 

och dylikt. Dock som tidigare nämnt finns det inga samtida texter från denna period, 

vilket leder till att alla antaganden förblir teorier. Ändå är det mycket underligt att 

man tolererade myntimporten av någon sida, varken den bysantinska eller kalifatet. 

Kanske ansåg det bysantinska imperiet att den arabiska regeringen bara vara tillfällig 

och agerade därför inte emot importen av mynten. Att bysantinska mynt användes i 

6 Tony Goodwin, Arab-Byzantine Coinage, London 2005, s. 13. Det Bysantinska imperiet var ekonomiskt 
försvagad under denna tid och hade krävt höga skatter av den rätt så fattiga befolkningen. Detta tyder 
på att området hade en sämre kontakt med det Bysantinska riket, vilket syns igenom att i denna mycket 
blandade befolkning talade bara en liten minoritet grekiska. 
7 Goodwin 2005 s.13.   
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ett fientligt ockuperat område ansågs säkert som en välkommen propaganda. För den 

arabiska regeringen handlade det däremot snarare om en mer praktisk angelägenhet. 

Det fanns inget myntverk i Bilad al- Sham och därför ingen möjlighet att prägla nya 

mynt. Således lät perserna tydligen den existerade penningsituationen fortsätta. Utan 

tvivel kan man vara säker på att användningen av bysantinska mynt inte var en 

indikator för att den islamska regeringen fann sig i eller accepterade det bysantinska 

imperiet. Då de bysantinska mynten njöt av ett bra rykte skulle det ha varit ett riskabelt 

åtagande, gällande handel och betalning av löner, att bara ställa in användningen av 

valutan strax efter ockupationen. Även introduktionen av nya bildmotiv behövde en 

viss tid, i synnerhet för att vänja den lokala befolkningen vid ett nytt 

propagandaspråk. Tids nog ställde man dock in användningen av bysantiska 

betalningsmedel och började lokalt prägla pseudo-bysantinska mynt. Bildmotivet 

kopierades men mynten visade osammanhängande inskriptioner. Senare övergick 

man till att prägla mynt med logiska inskriptioner i arabiska men använde sig 

fortfarande av bysantisk stil som inspirationskälla.   

För att börja med de så kallade pseudo-

bysantinska mynten, vill jag beskriva en 

officiell, för området mest vanlig, bysantinsk 

follis av Constans II som regerade åren 641 till 

668 e.Kr. (Bild 1).8 Det handlar om ett 

koppamynt som på åtsidan visar regenten frontal 

med krona på huvudet, stående med stav i hans högra hand och glob med kors i sin 

andra. Inskriptionen lyder ϵNTOVT/O NIKA (med detta [tecken] skall du segra) som 

läses medurs börjande vid regentens högra 

fot. Frånsidan visar ett kursiverat M, vilket är 

värdesymbolen för myntet, med ett kors 

ovanpå. Andra detaljer som inskriptionen 

ändrades säkert under regeringstiden. Oftast 

kunde man läsa regeringsåret och tecken på 

8 SBCV 1005. 

Bild 1 

Bild 2 
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var denna follis hade präglats.  På Bild 29  kan enbart se lite skillnad mellan motiven 

på båda mynten. I allmänhet är mynten lösa kopior av den bysantinska förebilden och 

framförallt inskriptionerna, en blandning av latin och grekiska, saknar mening. En 

annan aspekt är även att de inte har tecken på myntherre eller myntort där de 

producerades. Även stämpelställningen är en indikator för att kunna skilja originalet 

från imitationen. Den bysantinska brukar i största allmänhet vara kl. 6, medan 

stämpelställnigen på de arabisk-bysantinska mynten varierar slumpmässigt.10  

Nästa steg i utvecklingen betecknas 

som Umayyad period (från och med 

ca.670 e.Kr.). Mynten liknar sina 

företrädare dock kan man läsa 

meningsfulla inskriptioner i grekiska 

och/eller arabiska (Bild 3).11 Likaså 

hänvisas till myntverket och Goodwin 

skriver att de oftast till och med har religiösa fraser som bism allāh (i Guds namn).12  

Vidare följer perioden, runt 690 e. Kr. där bilden på mynten domineras av typen 

”stående kalif”. Förebilden kan vara ett guldmynt av Justinanus II första 

regeringsperiod 685-695 (Bild 4). 13 Denna solidus visar kejsarens krönta byst, klädd i 

rik dräkt och med globus cruciger i handen. På frånsidan ser man ett kors på tre 

trappsteg (Stufenkreuz, calvary cross), ett motiv som är mycket vanligt på bysantinska 

mynt. Inskriptionen hänvisar, som den på åtsidan, till kejsaren samt och det typiska 

CONOB som refererar till huvudstaden.  

9 Goodwin typ E, GC 190911. 
10 Goodwin 2005, s.15. 
11http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=669123&AucID=1223&Lot=1331&Val=b838
7e4bea39701a82bca8c3f09c530d (2014-08-10). 
12 Goodwin 2005, s. 19. 
13DOC 41. 
  

Bild 3 
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Det arabiska myntet visar den stående 

kalifen med ett svärd i sin högra hand som 

sträcker sig diagonalt till vänster tvärs över 

kalifens kropp (Bild 5).14 Kalifen är skäggig 

och bär långt öppet 

hår. Hans dräkt är 

vara rikt ornamenterat och räcker ända ner till hans fötter. 

Inskriptionerna är nu helt på arabiska och beskriver i detta fall 

kalifens namn och titulerar honom som Guds tjänare. Frånsidan 

är i detta fall minst lika intressant, då den visar det typiska 

korset dock utan tvärbjälke. Mynten som framställer kalifen vill 

jag använda som exempel för myntens status som 

identitetsmarkör och kulturutbyte samt daningen av en hybrid. 

Hybrid betyder i allmänhet att genom kombination och 

beblandning av olika element skapa något som är starkare och 

mer resistent än sin föregångare. Detta antagande kan säkerligen överföras på 

mynttypen med den stående kalifen. Från att helt enkelt kopiera bysantinska mynt 

utvecklades arabernas valuta i det syriska området till något helt eget. Bysantinska och 

arabiska stilelement blandades ihop för att ge liv till en ny typ av mynt. De visar ett 

starkare tecken på identitet genom att avbilda kalifen på myntets åtsida, likaså som 

den klart avgränsar sig från de bysantinska typerna genom arabiska inskrifter och 

avsaknaden av andra kejserliga kännetecken. De kan även jämföras med de tidigare 

arabisk-bysantinska mynten, då man kunde referera till en auktoritet som lät prägla 

mynten. På de senare mynten däremot visar sig kalifen helt och hållet islamskt mode, 

det vill säga både hur han klär sig och hans frisyr då man kan se att han bär sitt hår 

mycket längre än den bysantinska förebilden. Däremot liknar stilen fortfarande den 

bysantinska, framförallt med tanke på hur kroppen och ansiktsdragen utformades. 

Frånsidan är likaså ett tecken på transformationen från det bysantinska till det 

arabiska, det omvandlade korset. Den islamska tron och även regeringen skulle inte 

14 http://www.ashmolean.org/collections/highlights/?type=highlights&id=49&department=4 (2014-
11-24). 

Bild 4 

Bild 5 
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ha uppskattat bilden av kristendomens främsta symbol på sina mynt. Kalifen kunde 

likagärna ha tagit bort bilden av det transformerade korset helt och hållet när den så 

uppenbart påminde om den bysantinska förebilden. Hur kommer det sig att man 

valde att fortsätta använda myntbilden? Goodwin funderar om det kanske föreställde 

en symbol som var viktig för muslimerna, kanske en krigstrofé.15 Eller var det 

omvandlade korset själva trofén, en symbol som seger över kristendomen? På 

majoriteten av mynten lyder inskriptionen ”det finns ingen gud förutom Gud, Han är 

själv, Muhammed är Guds sändebud.”16 Inskriptionen är mycket tydligt i sitt budskap, 

vilket skulle vara ett tecken på att segern över kristendomen verkligen var någonting 

som man ville föreviga på sin valuta.  

 

2.2 Östgoternas mynt  
 
Östgoternas mynt nämns oftast i samband med de pseudo-imperiala mynt som 

präglades under folkvandringstiden. Germanerna, eller i princip de germanska 

folkslagen i Europa, hade innan de bosatte sig i det bysantinska imperiet ingen egen 

myntprägling. Detta ledde till att deras myntbilder bygger på romerska/bysantinska 

modeller. På 400 och 500-talet började germaner som hade ockuperat bysantinska 

provinser, prägla mynt som imiterade de kejserliga från Konstantinopel. Produktionen 

sträckte sig från rena kopior till vad som forskningen kallar för helt vanställda 

efterlikningar. Mestadels präglade man guld och silvermynt. Kluge påpekar att det 

tydligen väldigt länge fanns bestämda åsikter hur guldmynt skulle se ut, varför man 

försökte efterlikna de bysantinska i största möjliga grad så att guldmynten skulle 

accepteras.17 Följaktligen kan flera imitationer lätt förväxlas med originalen.  

Kopparmynt imiterades däremot inte utanför Italien och Nordafrika och silvermynt 

var tämligen ovanliga. I fråga om silver och kopparmynt, så fick dessa redan i slutet 

av 400-talet ett individuellt ”nationellt” utseende beroende på vilket folkslag som 

behärskade regionen och den rådande ekonomiska situationen. Grierson beskriver att 

de folkslagen som hade regelbunden kontakt med Konstantinopel till och med 

15 Goodwin 2005, s. 24. 
16 Goodwin 2005, s.24. 
17 Kluge 2007, s.74. 
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försökte hålla sig till den aktuella myntbilden som kom ifrån huvudstaden.18 Aktuell 

menas i detta sammanhang att bilden på mynten ändrades rätt så regelbundet, 

beroende på viktiga händelser som kröningar och liknande.  

De tidigaste germanska myntpräglingen i Italien härstammar från östgoterna men 

vissa drag börjar redan under Odovakar. Odovakar var mycket framgångsrik i 

militären och utropades av sina trupper till kung. År 476 avsatte Odovakar den sista 

västromerska kejsaren Romulus Augustulus och kallade sig kort därefter som rex 

Italiae, kung över Italien. Odovakar visade dock att han tänkte ställa sig direkt under 

Östroms regering men att man inte längre ”behövde” en kejsare i Västrom.  Odovakars 

tanke var säkert att integrera sig på bästa möjliga sätt då ha lät både senaten och det 

romerska rätt- och skattesystemet bestå. Dock i och med att Odovakar hade kastat 

omkull den gamla maktkonstellationen blev han imperiets ärkefiende. År 488 skickade 

Kejsaren Zeno (reg. 474-491) östgoternas kung Theoderik med sitt folk till Italien för 

att bli av med den rebelliska Odovakar, men säkert även för att fria sig från östgoterna 

som agerade alldeles för nära Konstantinopel. 493 besegrade Theoderik Odovakar och 

regerade därefter i Italien. Formellt lydde östgoten under bysantinskt styre men 

egentligen kan hans regerings anses som självständig.  Trots allt varade östgoternas 

rike inte länge utan föll år 553 för kejsarens Justinanus trupper. Som exempel vill jag 

visa en solidus av både Zeno (Bild 6) 19 och Odovakar (Bild 7).20 Båda härstammar från 

åren under kejsarens andra regeringsperiod 476-491. På åtsidan ser man den rikt 

klädde kejsarens byst i ¾ profil som bär en hjälm 6håller ett spjut över sin högra 

18 Philip Grierson och Mark Blackburn, Medieval European Coinage - The Early Middle Ages, Cambridge 
1986, s.13.  
19 RIC 910. 
20http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=695763&AucID=1289&Lot=1284&Val=6585
542ae43dc9d102884fbc6a7f3f1c (2014-11-24.) 

Bild 6 Bild 7 
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skuldra och rustningen är dekorerad med en ryttare på den vänstra skuldran.  

Inskriptionen lyder D N ZENO – PERP AVG.  På frånsidan finner man den stående 

segergudinnan, som håller ett långt juvelprydd kors. Bredvid hennes vinge avbildas 

en stjärna samt inskriptionen 

VICTORI – A AVGGGI. 

Imitationen som präglades under 

Odovakars tid visar samma åt- 

och frånsida med minimala 

skillnader i utformningen.  

Nästa bild visar en tremissis i kejsaren Anastasius I, D N ANASTA-SIVS PP AVG 

(reg.491-518) (Bild 8).21 En tremissis var ett guldmynt vars värde motsvarade en 

tredjedel solidus. Denna gång i höger profil.  Frånsidan visar återigen segergudinnan 

som med en krans i högra handen och ett kors i sin vänstra hand. Anastasius 

segergudinna håller en glob som är krönt med ett kors. Theoderiks tremissis (Bild 9) 

liknar förebilden men skiljer sig i 

stilen från det bysantinska myntet.22 

Stjärnan syns även här i högra 

avsnittet. Inskriptionen skiljer sig 

från det bysantiska tremissis genom 

texten i avsnittet. I vanliga fall hittar 

man inskriften CONOB eller COMOB 

på bysantinska guldmynt som ska referera till huvudstaden, på Theoderiks tremissis 

läser man istället COIIOT. Resten av inskriptionen följer däremot förebilden 

VICTORIΛ ΛVGVSTORVII.  

21 DOC I 10.  
22 COI 24. 

Bild 8 

Bild 9 
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Nästa exempel är ett kopparmynt av Theodahat (reg.534-536) som inte längre visar 

kejsaren utan den myntherren själv (Bild 11).23 På denna follis ser man Theodahat byst 

i höger profil, klädd i en rikligt prydd dräkt med ett kors på bröstet. Inskriptionen 

lyder D N THEO DAHATHUS REX, Theohadat som kallar sig för kung. Frånsidan 

visar en variant av segergudinnan med inskriptionen VICTORIA P PRINCIPVM / S-

C. Dessutom bär kungen en hjälm istället för en krona och helt nydanande, en 

mustasch. Ingen av de bysantinska härskarna hade tidigare avbildats med mustasch, 

möjligen hel skäggväxt. Mustaschen kan ses som ett tecken på att man har löst sig från 

det bysantinska imperiet och på Theodahats självförtroende. Inte bara väljer kungen 

att avbilda sig själv utan han visar sig även i ett för sitt folk vanligt mode. Theodahats 

follis kan tolkas som hybrid. Tidigare traditioner förenas med ett nytt koncept vilket 

leder till ett bildmotiv som 

inte kännetecknar sig som 

ren imitation. Även om 

östgoternas rike inte varade 

länge efter att detta mynt 

präglades, syns det ändå i 

myntpräglingen att man 

hade börjat skapa en egen stil och smak.  

 

3. Slutsatser och sammanfattning 
 

De beskrivna mynten skulle agera som tecken på kulturkontakt och hybriditet. Även 

om några av de visade exemplen kan tyckas vara långsökta, redogör de trots allt för 

en utveckling från den bysantinska förebilden. I båda fallen, på de arabiska och de 

östgotiska mynten, ser man hur myntpräglingen utvecklar sig från ren kopia till en 

egen stil och val av motiv. Som Homi Bhabha beskriver i The Third space ”… ́ originality´ 

23 MIB I 81, COI 89b. 

Bild 10 
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always open to translation… The process of cultural hybridity gives rise to something different, 

something new and unrecognizable, a new area of negation of meaning and representation.”24 

Varför man började med att imitera bysantinska mynt i Syrien verkar ha haft flera 

orsaker. I området fanns det å ena sidan många bysantinska mynt, vilket ledde till att 

folk hade stort förtroende i valutan, och å andra sidan hade man inte hade hunnit 

bygga ett myntverk så kort efter ockupationen. Framförallt den tidiga imitationsfasen, 

som gäller de pseudo-bysantinska mynten, producerar en hel del frågor. På inga av de 

tidiga mynten kan man se tecken på varken en myntherre eller en myntort. Var de 

tidiga mynten kanske lokala imitationer som producerades för befolkningen i 

området? Stod regeringen bakom produktionen? Att det inte fanns något myntverk i 

området efter den arabiska ockupationen förklarar visserligen varför man importerade 

mynt, men inte hur de pseudo-bysantinska mynten framställdes. Byggde man ett 

myntverk för att producera bysantinska mynt på arabisk mark? Både Goodwin och 

Foss hävdar att det inte var tänkt att tillverka förfalskade mynt utan att skapa en lokal 

valuta i bysantinsk stil. 25 Men ändå kan man undra om inte några imitationer var så 

pass lyckade att regeringen övertog konceptet helt och skapade något nydanande, en 

bysantinsk-arabisk hybrid. Likväl är detta alltjämt spekulation, där den aktuella 

forskningen tyvärr inte har några svar. Vilket de än var så visar det sig att regeringen 

senare övertog konceptet av imitationerna och omvandlade dem till sina egna mynt i 

muslimsk stil. Då arabvärlden i samband med bildförbudet snart gick bort från de 

bysantinska förebilderna, anses den arabisk-bysantinska myntpräglingen som tidigt 

stadium av den arabiska mynthistorien. 

 De östgotiska definieras liksom de arabisk-bysantinska mynten som imitationer. 

Dock på grund av myntens långsamma utveckling från de kejserliga förebilderna samt 

de enorma likheterna i utseendet brukar de allmänt ha ett dåligt ryckte. I de flesta fall 

hamnar de med i beskrivningar av bysantinska mynt under kapitel som kallas för 

kopior av bysantinska eller pseudo-imperiala mynt. Mestadels kommenteras de bara 

som rudimentär imitation och vanställda bysantinska mynt. Man borde ha i åtanke att 

germanerna, i detta fall östgoterna, inte hade någon myntprägling innan den här 

24Jonathan Rutherford, “The Third Space. Interview with Homi Bhabha” i Identity: Community, Culture, 
Difference, ed. Lawrence and Wishart, London 1990, s. 207-221. 
25 Foss 2008, s.112. 
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beskrivna. Att de tog den bysantinska valutan som förebild är då inte förunderligt. Så 

även om östgoterna efterliknade sina mynt efter imperiets förbilder, kan man inte 

påstå att de inte hade egna föreställningar gällande deras bild och motivval. Trots allt 

lyckades östgoterna att förse sina senaste mynt med sin egen stil och kännetecken. 

Östgoternas rike, som många andra under folkvandringstiden, försvann och 

återinförlivades i det bysantinska imperiet varför man tyvärr inte kan veta hur 

motivutveckling på mynten skulle ha fortsatt.  

De arabiska och östgotiska mynten visar emellertid inte bara vara exempel på 

hybriditet utan även ett tecken på kontakt mellan de olika områdena. Under 

senantiken var mynten ibland den enda gränsöverskridande kulturkontakten som 

människor hade i vardagslivet. Även om araber i Syrien eller östgoter i Italien kanske 

aldrig hade möjligheten att komma till Konstantinopel, så kunde de ändå se kejsarens 

bild på mynten. Likaså som mynten kunde bli ett tecken på deras självständighet från 

imperiet. Vem som avbildas och var myntet kom ifrån var indikatorer för identitet, och 

i fall av de bysantinska imitationerna ett obestridligt varsel om kommunikation och 

utbyte. De arabisk-bysantinska och östgotiska mynten visade sig vara ett givande 

exempel på övergången från ren imitation till skapandet av en hybrid. Båda folkslagen 

verkade inte ha imiterat de bysantinska mynten för att förfalska dem, utan för att skapa 

en egen valuta.  Således kan man sammanfatta att både araberna i Syrien och 

östgoterna i Italien imiterade de kejserliga mynten av pragmatiska orsaker, vare sig 

för att de inte hade en egen valuta eller för att handeln och vardagslivet inte skulle tåla 

en övergångslös omställning. Likaså visar både imitationerna från Bilad-al Sham och 

Italien att man stegvis introducerade lokala stilar och bildmotiv.  Transformationen 

från bysantinska former och traditioner till egen stil och historia leder tillbaka till 

Bhabhas teorier kring hybriditet.”But the importance of hybridity is that it bears the traces 

of those feelings and practices which inform it,.., so that hybridity puts together the traces of 

certain other meanings and discourses“26   

   

26 Jonathan Rutherford, “The Third Space. Interview with Homi Bhabha” i Identity: Community, 
Culture, Difference, ed. Lawrence and Wishart, London 1990, s. 207-221. 
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