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Abstract: 

Åkerström, A. 2016. En metodutveckling för att undersöka myntens vikt 
och relationen mellan det myntade och omyntade silvret i de gotländska 
silverskatterna från vikingatid. 
 
Åkerström, A. 2016. The developing of a method that will calculate 
coin weight and the relation between silver coins and silver objects of 
the Viking Age silver hoards on Gotland. 
 

 

The aim of this study is to examine the possibility of calculating the 
total weight of coins in poorly documented Viking Age silver hoards 
found on Gotland. A method for calculating the total weight of the silver 
coins in the hoards, and thus the weight relationship between minted 
and un-minted silver, would facilitate further and deeper studies using 
the hoards from Gotland. The method will be based on the average coin 
weights obtained from numismatic sources. Two calculations, one of 
Arabic coins and another with mixed coin, is attempted. 
 Apart from the calculations of the Viking Age coins, earlier studies 
of the relation between silver coins and silver object will be discussed 
in the earlier research. The different Viking Age coins in the calculation 
and the development of the Viking age minting will also be discussed 
in earlier research. 
 The result of the study demonstrate that an estimated total weight 
could be calculated for the Arabic silver coins. Unfortunately the mixed 
coin hoards could not achieve a calculation that could estimate an 
equivalent total weight of the silver coins. 
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Definitioner och Förkortningar 

Skatt: Föremål och fynd som medvetet har deponerats på en plats, kan 
också benämnas depåfynd. 
 
Myntherre: Den som präglat mynten. 
 
Myntort: Orten där mynten har präglats på. 
 
Myntslag: Olika sorters mynt, till exempel arabiska, anglosaxiska, 
svenska, danska etc. 
 
Mynttyp: Olika mynt av samma myntslag, till exempel de 
anglosaxiska mynten ”Small Cross” och ”Hand”. 
 
Myntserie: Det kan finnas olika serier av en mynttyp, till exempel 
“Small Cross” som har tre myntserier, ”Reform Small Cross”, 
“Normal Small Cross” och “First Small Cross”. 
 
Tpq: Terminus post quem menas det yngsta myntet i en skatt vilket 
markerar när skatten tidigast kan ha hamnat i jorden. 
 
SHM: En skatt eller föremål som tillhör Statens historiska museums 
samlingar. Efterföljande inventarienummer finns att söka på i 
Historiska museets databaser för mer information. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Det har i Skandinavien och norra Europa hittats en mängd vikingatida 
skatter där innehållet består av omyntat och myntat silver. I 
Skandinavien har det hittats ett stort antal mynt från vikingatiden. Av 
dessa mynt har det hittats ca 248 000 mynt inom Sveriges gränser varav 
2/3 är funna på Gotland (Malmer 1990: 157; Malmer 2010: 20). Fynden 
härstammar från olika platser i världen och hittas utspridda över hela 
Gotland. De flesta av vikingatida svenska, danska, arabiska, tyska, 
anglosaxiska, bysantinska myntslag har påträffats i den gotländska 
jorden. Många av mynten har analyserats och publicerats i Corpus 
nummorum saeculorum IX-XI qui in Suecia reperti sunt (CNS) där 
informationen om myntens vikt, storlek, fyndplats etc. kan hittas. 
(Malmer 1983: 185; Malmer 2010: 20) Detta förhållande gör att 
Gotland är en utmärkt plats för att bedriva myntforskning med 
inriktning mot vikingatid.  
 Det har gjorts många studier som fokuserat på skatternas innehåll 
där relationen mellan myntat och omyntat silver undersökts. Ett 
problem har varit att få fram den informationen som krävs för att 
analysera alla skatter. Detta beror på bristfällig dokumentation när 
objekten registrerades (Lundström 1973: 14). Ett exempel är att många 
av de vikingatida skatterna som publicerades och dokumenterades i 
Stenbergers publikation, ”Die Schatzfunde Gotlands, Der 
Wikingerzeit” från 1947, har försvunnit (Hårdh 1996: 93). Eftersom 
fynden och dokumentationen saknas försvårar det studier för den som 
vill undersöka relationen mellan det myntade och omyntade silvret. Att 
lösa problemet är av stor vikt för att framtida undersökningar ska ha 
möjlighet till att använda fler skatter som material. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att hitta en metod som kan beräkna vikten 
av myntat silver. Metoden ska möjliggöra användningen av 
odokumenterade fynd där vikter saknas och/eller mynten försvunnit och 
inte kan vägas igen. Information om olika myntvikter blir därmed en 
viktig källa för att uppsatsen ska kunna arbetas fram. 
 
Den forskningsfråga jag ska besvara är om det går att utarbeta en metod 
för att räkna ut en totalvikt för mynten i de skatter där en dokumenterad 
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myntvikt ej finns tillgänglig. Jag kommer utifrån Stenbergers 
publikation, ”Die Schatzfunde Gotlands, Der Wikingerzeit” från 1947 
och de uppgifter som kan erhållas från Historiska museets databaser, 
undersöka möjligheten till att beräkna en totalvikt för mynt i de enskilda 
skatterna på Gotland. Endast myntskatter från Gotland kommer 
undersökas då ett större område än Gotland skulle leda till att 
kandidatuppsatsen inte blir färdig inom kursens tidsram.   
 
De mer specificerade frågeställningarna är: 

 Går det att hitta en metod för att räkna ut en tillförlitlig totalvikt 
på mynten i gotländska skattfynd, där totalvikten av mynt ej 
dokumenterats? 

 Blir totalvikten tillförlitlig eller innebär myntens varierande vikt 
en för stor felmarginal?  

 Hur stor är denna felmarginal och kan metoden användas, 
alternativt undersökas vidare för att uppnå bättre resultat?  

1.3 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Forskningen av mynt är till stor hjälp för arkeologer och arkeologiska 
utgrävningar. Bl.a. har numismatiken hjälpt arkeologer att datera 
fyndplatser med hjälp av information som är hämtad från tidigare 
identifierade myntserier (Lockyear 2012: 191, 194). 
 För all numismatisk forskning krävs en noggrannhet för att 
undersökningen ska vara möjlig att användas i framtiden. För min 
uppsats krävs någon typ av standardiserad myntvikt för att resultatet av 
beräkningarna ska bli så korrekta som möjligt. Finns en sådan vikt för 
mynten som undersöks finns möjligheten att beräkna en korrekt 
sammanlagd vikt. 
 För många typer av mynt har en standardiserad vikt varit central. 
De engelska/anglosaxiska mynten var reglerade via lagstiftning från 
och med 970-talet. Genom Edgars myntreform började enligt Malmer 
(2010) en ny era där mynten enligt lag skulle ha rätt halt silver, men 
även rätt vikt (Malmer 2010: 12). De engelska kungarna Ethelred och 
Knut II var noga med att mått och vikt skulle justeras för mynten 
(Malmer 2010: 44). Malmer nämner att Ethelred skall uttryckt sig: 
”Varje vikt skall stämplas enligt standarden i min myntning.” (Malmer 
2010: 44) och Knut: ”Mått och vikt skall omsorgsfullt justeras, det skall 
sättas stopp för allt orättfärdigt bruk” (Malmer 2010: 44). Enligt 
Malmer ska följande beskrivningar även kunna tillämpas på 
Sigtunamyntningen (Malmer 2010: 44). 
 Mynt har hittats i större mängd än något annat föremål från den 
vikingatida världen. Utan de numismatiska och arkeologiska 
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undersökningarna av mynten, skulle informationen om den monetära 
historien under vikingatiden inte finnas idag. Orsaken är att mycket få 
skriftliga källor finns där någon typ av information kan hittas om ämnet. 
Mynten är tillverkade av många vikingatida kungar som Olof 
Skötkonung (ca 995–1022), Olav Tryggvason (995–1000), Knut den 
store (1016–35, kung av England 1018–35), Sven Estridsen (1047–74) 
och många fler. Alla dessa kungar spelade en viktig roll för 
utvecklingen och introduktionen av mynt i Skandinavien (Gullbekk 
2008: 159). 
 Myntens användning i det vikingatida samhället har varit mycket 
diskuterat. Vikingarna har beskrivits leva i ett samhälle där gåvor varit 
i stort fokus och ekonomin varit statusorienterad. Enligt denna syn har 
mynten importerats för att direkt grävas ned i backen. En annan syn är 
att mynten som hittas endast varit en liten del av det antal mynt som 
användes under vikingatiden. Mynten ska ha varit vanligt 
förekommande och använts för mindre transaktioner (Gullbekk 2008: 
159). 
 I den vikingatida ekonomin kan en övergång från silverföremål till 
mynt observeras. Från 800-talet fram till mitten av 900-talet består 
skatterna till största del av bitsilver, ringar, smycken etc. för att i 
skatterna senare bestå av fler och fler mynt (Gullbekk 2008: 162–163). 

1.4 Metod 

Uppsatsens frågeställningar kommer att besvaras med hjälp av en 
induktiv analys där en kvantitativ metod används. Studier som 
undersöker relationen av myntat och omyntat silver kommer 
presenteras senare i uppsatsen under tidigare forskning. Litteratur som 
beskriver myntvikter kommer också presenteras i tidigare forskning och 
även i analysen. 
 För att bevara frågeställningarna krävs det att de beräknade 
myntvikterna kontrolleras, För att kontrollera att beräkningarna blir 
korrekta och kan tillämpas till andra undersökningar kommer de 
jämföras med de dokumenterade myntvikterna för skatterna. 
Information om ett urval av de skatter som finns dokumenterade i 
Stenbergers ”Die Schatzfunde Gotlands, Der Wikingerzeit” från 1947 
kommer därför utgöra det empiriska materialet i studien.  
 
Skatterna kommer att väljas ut beroende på tre kriterier: 

 Om totalvikten av mynten är beskriven. 
 Vilken typ av mynt det är. 
 Var de kommer ifrån.  
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Dessa kriterier är av stor vikt då jag behöver en kontrollvikt för mina 
beräkningar och även information om vilket myntslag och mynttyp 
skatterna består av. Denna information krävs för att fastslå vilken 
beräkning som ska användas och om beräkningen är tillförlitlig. Blir 
andra fynd utvalda beror det på att Historiska Museets databaser eller 
Stenbergers (1947) bok beskriver att skatten innehåller ”några 
halva/trasiga mynt” (SHM 7465, 567, 881). Orsaken till att skatter med 
beskrivningen ”några halva/trasiga mynt” (SHM 7465, 567, 881) blir 
valda är att skatterna möjligen kan visa på om metoden ändå fungerar 
eftersom ett par trasiga/halva mynt inte ger ett sådant stort utslag i 
beräkningarna. 
 För att bestämma myntvikten som ska användas under 
beräkningarna kommer diverse publikationer och internetsidor 
användas för att få fram en så korrekt vikt (arabiska mynt), och 
medelvikt (blandade mynt), som möjligt. När myntvikterna för 
beräkningen har tagits fram kommer metoden bestå av att en beräkning 
eller en generell vikt, per mynt, beräknas. Ett par av mynten som ska 
beräknas är anglosaxiska där medelvikter finns framtagna i Peterssons 
(1969) publikation om de anglosaxiska mynten under vikingatiden. Ett 
annat mynt som kommer få en speciellt framtagen beräkning är de 
arabiska mynten som har en vikt på 2,7–3,0 gram då Kalifatet reglerade 
vikten av mynten som producerades. För att vikten skulle förbli 
konsekvent kontrollvägdes de sedan av Kalifatet (Kilger 2006: 289, 
291). Formeln/metoden och de generella vikterna kommer sedan att 
prövas för att se om resultatet av beräkningarna blir tillförlitligt, det vill 
säga om den beräknade myntvikten uppnår en liknande totalvikt som 
den dokumenterade vikten av mynten. 
 När metoden har testats kommer ett resultat med uträknade 
myntvikter finnas. För att kontrollera överenstämmelsen mellan den 
beräknade myntvikten och den dokumenterade totalvikten för mynt 
kommer vikterna att jämföras. Jämförandet består av en procentuell 
uträkning som undersöker myntvikternas andel av skatternas totalvikt. 
Procentandelen kommer beräknas för både den dokumenterade 
totalvikten för mynten och metodens uträknade myntvikt. Genom att 
jämföra procentsatsen för de olika myntvikterna kan det tydligare 
undersökas om någon skillnad uppstår mellan den beräknade och 
dokumenterade myntvikten. Blir metodens beräknade myntvikt att 
överensstämma med den dokumenterade myntvikten kan metoden 
sannolikt användas. 
 En tydligare förklaring av metoden och de vikter som ingår i 
beräkningarna kommer förklaras mer ingående i analysen. De arabiska 
myntskatterna som ingår i beräkningen för arabiska mynt presenteras i 
bilagan.  
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2. Forskningshistorik 

I Stenbergers verk ”Die Schatzfunde Gotlands, Der Wikingerzeit” från 
1947 har en sammanställning från de vikingatida skatterna gjorts. I 
publikationen redovisas alla skatter som hittats fram till mitten på 1940-
talet och publikationen beskriver varje enskild skatt med SHM-nummer 
och vilken typ av föremål som har hittats på fyndplatsen. Innehållet som 
beskrivs är de föremål och mynt som har hittats samt vilken råvara 
(guld, silver brons, pärlor etc.) föremålen och mynten består av. Det 
beskrivs även om det myntade eller omyntade innehållet är helt eller 
sönderhackat. Dokumentation för vikt på föremålen och mynt, samt 
totalvikten för skatter finns dokumenterade på flertalet skatter men som 
tidigare nämnts finns en mängd skatter i publikationen som inte har 
någon dokumenterade vikt alls. Då skatterna innehåller mynt nämns det 
på vilken tillverkningsplats de kommer ifrån (England, Tyskland, 
arabiska mynt, svenska etc.) och av vilken myntherre som mynten 
präglats av (Aethelred, Knut, Olof Skötkonung etc.). 
 Ett problem som uppstått i undersökningar av skatter diskuteras av 
Birgitta Hårdh (1996). Hon resonerar att det alltid finns en risk att 
skatter inte blivit funna i sin helhet. Hårdh nämner också att det är 
uppenbart att objekt har försvunnit från museum där de har varit 
förvarade. Hårdh tar som exempel att flera vikingatida föremål, listade 
med SHM nummer i Stenbergers (1947) ovan nämnda publikation, vid 
en inventering 1989–92 inte kunde återfinnas (Hårdh 1996: 93).  
 Ett annat problem beskrivet i Lillemor Lundströms (1973) 
publikation är att materialet som användes till hennes undersökning 
saknade dokumenterad vikt (Lundström 1973: 13). För att öppna 
möjligheten till att använda de skatter som inte har någon dokumenterad 
vikt fick Lundström själv möjligheten till att väga silverföremålen. 
Dessvärre fanns denna möjlighet till en omvägning endast för det 
omyntade. Det myntade silvret var enligt Lundström, förvarat på ett sätt 
som försvårar ny vägning av mynten (Lundström 1973: 14). En annan 
orsak, som enligt Malmer (2010) omöjliggör en ny vägning är att många 
fyndmynt endast är kända genom arkivuppgifter. Oftast gäller detta 
äldre fynd, då mynten antingen smälts ner av de antikvariska 
myndigheterna eller skickats till museer och privatsamlingar. För 
mynten som skickats till privatsamlingar har myntens uppgifter om 
fyndtillhörighet sällan dokumenterats (Malmer 2010: 16). 
 I Christoph Kilgers (2006)”Wholeness and Holiness: Counting, 
Weighing and Valuing Silver in the Early Viking Period” undersöks 
och diskuteras betydelsen av en ekonomi. Studiens material är taget från 
Kaupang där Kilger med hjälp av materialet ska undersöka ekonomin 
och de ekonomiska relationerna mellan Kaupang och övriga världen. 
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Undersökningen beskriver silvret som betalningssätt i den tidiga 
vikingatiden med tre olika grupper/betalningssätt (Kilger 2006: 253, 
255). 
 
De tre grupperna är: 

 Betalning i form av standardiserade silverringar och 
silverbarr/tackor 

 Betalning i form av hacksilver 
 Betalning i form av mynt (Kilger 2006: 255) 

 
I Hårdhs (1996) undersökning av skattfynden i Norden, Baltikum och 
norra Europa går hon igenom innehållet av skatterna för att analysera 
de ekonomiska systemen i Skandinavien, Baltikum och Finland (Hårdh 
1996: 7). Undersökningen behandlar vilka typer av föremål som hittats 
tillsammans, varför föremålen och mynten grävdes ned samt relationen 
mellan silverföremål och myntens vikter. Studiens primära syfte är att 
undersöka hur innehållet har ändrats för skatterna under vikingatiden 
mellan bitsilver, myntat och omyntat silver (Hårdh 1996: 41ff). 
Resultatet som Hårdh uppnår påvisas med hjälp av att beräkna 
relationen för innehållet i skatterna. Beräkningarna behandlar föremål, 
mynt och vikter. Hårdhs resultat tyder på att skillnader kan hittas i 
skatternas innehåll samt innehållet från olika regioner. (Hårdh 1996). 
 Hårdh undersöker även myntfragment och menar att de troligen 
relaterar till den silvervikt som användes vid transaktioner under 
vikingatiden. Med andra ord innebär det att myntfragmenten bör ha en 
generell vikt som ofta användes av människor (Hårdh 1996: 87). I 
studien av myntfragmenten diskuteras vikten av hela och fragmenterade 
mynt från olika platser. Hårdh påvisar att en skillnad finns och att 
myntfragmenten kan delas in i fyra grupper: >0.9 gram, 1,0–1,9 gram, 
2,0–2,9 gram och 3,0–3,9 gram (Hårdh 1996: 89). Resultatet pekar på 
att vikten för myntfragmenten har en betydande roll, speciellt där 
mynten kan kopplas samman med det omyntade bitsilvret (Hårdh 1996: 
87). Ett annat resultat påvisar att myntfragmenten varierar i 
genomsnittlig vikt beroende på fyndplats. Slutsatsen av undersökningen 
är att det finns ett samband mellan fragmenterade mynt och den mängd 
silver som cirkulerade på en plats. (Hårdh 1996: 89). 
 En tidigare undersökning av Lundström (1973) har fokuserat mer 
på det gotländska, öländska och det svenska fastlandets material. 
Studien behandlar skatter från vikingatiden och fokuserar på bitsilver, 
betalningsringar och tenar där vikt, form och datering undersöks 
(Lundström 1973). Lundström studerar även myntens vikt och jämför 
relationen mellan det omyntade och myntade silvret. I undersökningen 
delas fynden in i nio tidsperioder med 25-årsintervaller. Fördelat på de 
olika tidsperioderna visas viktfördelningen mellan det omyntade och 
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myntade silvret från 48 gotländska fynd. Resultatet tyder på att andelen 
omyntade föremål under den äldre vikingatiden är mindre än det 
myntade. Förhållandet i vikt mellan det myntade och omyntade silvret 
under perioden 975–999 är 74% myntat och 26% omyntat silver. 
Andelen omyntat silver ökar från denna period fram till 1025-1050 där 
andelen är 65% myntat och 35% omyntat silver. I den efterföljande 
perioden mellan 1050–1125 minskar det omyntade silvret på nytt till 
ungefär 12–13% (Lundström 1973: 15ff.).  
 Resultatet för Lundströms (1973) undersökning bekräftas av Carl-
Emil Eriksson (2012) då han i en studie behandlar relationen i vikt 
mellan myntat och omyntat silver samt fragmenterade föremål och 
mynt. De mynt som studeras av Eriksson är islamska, tyska och 
anglosaxiska då dessa mynt finns representerade i en större mängd av 
de skatter Eriksson valt ut (Eriksson 2012: 5). Andra myntslag som till 
exempel bysantinska, böhmiska och skandinaviska räknas till blandade 
mynt då skatterna endast innehåller en liten mängd av dessa typer 
(Eriksson 2012: 5). Studien presenteras i form av tabeller där antalet 
hela och fragmenterade mynt är beskrivna. Tabellerna visar även det 
äldsta respektive yngsta myntet, vikten för hela respektive 
fragmenterade mynt samt antalet myntslag (Eriksson 2012: 23). I 
studien undersöks relationen mellan myntat och omyntat silver för fem 
fyndplatser: Digeråkra, Myrände, Gandarve, Snovalds och Stora 
Sojdeby, samtliga belägna på Gotland. Relationen mellan det myntade 
och omyntade silvret presenteras också i form av tabeller (Eriksson 
2012: 24-25). Resultatet som Eriksson kommer fram till, tyder på att 
skatterna i början av och under 1000-talet består mestadels av mynt. I 
slutet av 1000-talet ändras skatternas innehåll till att bestå uteslutande 
av mynt (Eriksson 2012: 27). Ett annat resultat som Eriksson kommer 
fram till är att skatterna som valts ut består av en låg andel 
fragmenterade mynt, till största delen arabiska (Eriksson 2012: 27). 
Orsaken till att islamska mynt oftast är fragmenterade beror enligt 
Eriksson (Eriksson 2012: 28) på att: 
  

”… 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.” 

 
En annan studie av Johan Holm (2003) har också undersökt 
silverskatternas innehåll på Gotland. I uppsatsen jämför han hur 
innehållet i ett antal utvalda skatter ändrats från vikingatid till medeltid. 
Holm delar upp sitt material i fyra definierade grupper, som han 
redovisar i varsin tabell: 

 Första gruppen beskriver silverskatter på Gotland med tpq 950–
1050 som är funna efter 1950.  
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 Andra gruppen redogör för silverskatter på Gotland med tpq 950–
1050 som är funna före 1950.  

 Tredje gruppen redovisar silverskatter på Gotland med tpq 1051–
1140 

 Fjärde gruppen undersöker det tidigmedeltida silverskatterna på 
Gotland med tpq efter 1143 (Holm 2003: 20–22) 

 
Resultatet för första gruppen påvisar att innehållet i de nio skatter som 
valts ut består i snitt av 93% mynt och 7% övrigt material. Holm 
konstaterar även att medianen för andelen mynt för de nio skatterna blir 
93% (Holm 2003: 20). För grupp 2 används samma beräkningsmodell 
vilket resulterar i att innehållet för de nio skatterna består i snitt av 96% 
mynt och 4% övrigt material (Holm 2003: 20). Utifrån dessa två 
grupper drar Holm slutsatsen att silvret deponerades enligt ett mönster 
under perioden 950–1050 där skatterna har en bestämd relation mellan 
andelen mynt och omyntat silver (Holm 2003: 21). 
 Den tredje gruppen består av åtta silverskatter från period 1051–
1140. Resultatet, som beräknas av Eriksson enligt samma modell som 
de två tidigare tabellerna, innebär att skatterna i snitt består av 97% 
mynt och 3% övrigt silver. Medianen för andelen mynt i skatterna blir 
96%. Holm poängterar att innehållet av andelen mynt emellan skatterna 
är mycket slående då flertalet av skatterna bestod till 96–100% av mynt. 
(Holm 2003: 21). För silverskatter med tpq efter 1143, tidig medeltid, 
kan en tydlig skillnad i skatternas innehåll påvisas, då resultatet blir att 
de sju skatterna innehåller 100% mynt (Holm 2003: 22). 
 Holm menar att skatternas karaktär mellan vikingatid och tidig 
medeltid uppenbart har ändrats eftersom det omyntade silvret inte hittas 
i de tidigmedeltida skatterna. Han beskriver att en rimlig förklaring till 
varför innehållet skiljer sig mellan de vikingatida och tidigmedeltida 
skatterna beror på att tenar, bitsilver, och andra silverföremål byttes in 
mot mynt som under denna period tillverkades på Gotland. Enligt Holm 
sker troligtvis samma sak för det importerade myntade silvret (Holm 
2003: 22, 24).  
 De tre undersökningarna av Lundström (1973), Holm (2003) och 
Eriksson (2012) får alla ett liknande resultat. Resultatet tyder på att 
skatterna i början av vikingatiden består av både omyntat och myntat 
silver och att innehållet ändras över tid för att i slutet av vikingatiden 
och i början av tidig medeltid bestå nästan uteslutande av mynt 
(Lundström 1973; Holm 2003; Eriksson 2012). 
 I ”Den Svenska Mynthistorien, Vikingatiden ca 995–1030” av Brita 
Malmer (2010) studeras den svenska mynthistorien under vikingatiden. 
Boken ger förklararingar om svenska och importerade mynt, 
myntherrar, staden Sigtuna, vikter, bild-och bokstavsstilar samt var 
mynten hittats (Malmer 2010). 
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 Den första importen av utländska mynt består av ett litet antal 
keltiska mynt. Ett av de tidigaste keltiska mynten har hittats i Sigtuna 
(Malmer 2010: 14). Efter en tid börjar en stor myntimport som består 
av romerska denarer, som efter en lång cirkulation på kontinenten och 
romarriket, hamnar i Skandinavien. Största antalet romerska denarer, ca 
85% av fynden , har hittats på Gotland. (Malmer 2010: 14). Nästa stora 
myntimport kommer från de arabiska länderna med mynttypen 
islamiska dirhemer. Mynten importeras under perioden 800–1000 e. Kr. 
till Skandinavien. De islamska dirhemerna är väldaterade vilket kan 
underlätta för arkeologiska undersökningar som enkelt vill datera 
fyndplatser. Skatter nedgrävda fram till år 950 består vanligtvis av 
denarer, solidi eller dirhemer. Malmer nämner även att de islamiska 
dirhemerna brukar ha en viktstandard på 2,97 gram. (Malmer 2010: 14–
15, 45). 
 Enligt Kilger (2006) är de arabiska dirhemernas vikt enhetlig då 
Kalifatet ständigt kontrollerade mynten som användes i landet. Mynten 
kunde vägas och kontrolleras väldigt noga med hjälp av vikter gjorda i 
glas eller mässing (Kilger 2006: 289–290). Eftersom en 
viktkontrollering av mynten utfördes kunde en enhetlig vikt för de 
islamska dirhemerna upprätthållas. Viktstandarden beskrivs av Kilger 
vara omkring 2,7–2,9 gram (Kilger 2006: 290), jämfört med Malmers 
medelvikt på 2,97 gram (Malmer 2010: 15). 
 Efter mitten av 900-talet består skatterna av blandade myntslag. 
Nya mynt importerades från tyska och anglosaxiska områden och 
blandas i vikingatida skatter med dirhemer och bysantinska mynt 
(Malmer 2010: 15).  
 Av de tyska mynt från vikingatiden som bevarats till idag och 
hittats inom nuvarande Sveriges gränser samt är kända arkivaliskt blir 
antalet importerade tyska mynt ca 98 000. Av dessa är ca 64 500 av 
mynten bevarade. De anglosaxiska mynten har hittats i mindre antal, 
cirka 41 500 myntfynd (Malmer 2010: 15). Tyska mynt hittades bl.a. i 
det stora skattfyndet vid Burge i Lummelunda socken på Gotland med 
datering från 970 till mitten av 1100-tal. Av de importerade 
anglosaxiska och tyska mynten funna i Sverige har ungefär två 
tredjedelar hittats på Gotland. Fynden innehåller generellt mer tyska 
mynt än anglosaxiska (Malmer 2010: 14–15). 
 De nordiska mynten utformades med inspiration från Karl den 
stores myntreform för de karolingiska mynten som präglades år 793/94. 
Myntreformen av Karl den store var tänkt att skapa ett riksmynt med en 
enhetlig vikt. (Malmer 2010: 11–12) Malmer beskriver den första 
skandinaviska myntningen som efter Karl den stores myntreform 
började tillverkas i Hedeby och Ribe under 800-talets första hälft. Då 
mynten från Hedeby blev inspirerade av Karl den stores myntreform 
finns en liknande avbildning på mynten. Även storleken för mynten i 
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Hedeby liknar den för Karl den stores, men är betydligt tunnare 
(Malmer 2010: 11–12). 
 Efter ett uppehåll i tillverkningen av Hedeby-mynten börjar det 
under 900-talet myntas igen. Ett danskt mynt dyker sedan upp i slutet 
av 900-talet. Det här myntslaget har ingen lokaliserad myntort och är 
därför ”anonym”. Mynten brukar dock förknippas med Danmarks 
förste kristne kung, Harald Gormsson Blåtand (Malmer 2010: 18). 
 Malmer (2010) diskuterar även tillverkningen av svenska mynt. En 
sådan är Olof Skötkonungs myntning i Sigtuna som tillhör en grupp av 
”runda mynt”. Angående Olofmynten diskuterar Malmer två enskilda 
undersökningar genomförda av Hildebrand och Thordeman. Dessa två 
har studerat Olof-myntens vikt där resultatet av studierna blir olika. 
Hildebrand får ett resultat på en medelvikt av 2,135 gram medan 
undersökningen av Thordeman får resultatet 2,064 gram (Malmer 2010: 
20). Malmer diskuterar även en senare undersökning från 1989 som 
delar upp Sigtunamyntningen i tre perioder. Olof Skötkonungs mynt 
innefattar period I. I undersökningen från 1989 beskrivs mynten i period 
I ha en medelvikt på 2,14 gram (max 3,75 gram och min 1,08 gram), 
period II medelvikten 1,71 gram (max 3,15 gram och min 1,01 gram) 
och period III medelvikten 1,14 gram (max 1,75 gram och min 0,79 
gram) (Malmer 2010: 44). Malmer poängterar att Sigtunamynten har en 
tendens at minska i vikt (Malmer 2010: 44).  
  I det anglosaxiska England hade ett annat reformarbete, liknande 
det på kontinenten ägt rum. På 790-talet, ungefär samtidigt som Karl 
den stores reform, ändrade kung Offa av Mercia sin myntning, som ville 
att mynten skulle ha en högre vikt och ett mera enhetligt utseende. Kung 
Offa av Mercia gör en första myntreform, och under 970-talet genomför 
kung Edgar en mer omfattande. Orsaken till att Edgar vill göra en 
myntreform är detsamma som för kung Offa av Mercia. Skillnaden är 
att Edgar vill att endast en mynttyp skall gälla i hela landet och de 
utländska mynten får nu inte cirkulera i riket. Med reformeringen skall 
de anglosaxiska mynten nu tillverkas på ett sådant sätt att myntort och 
den ansvarige myntämbetsmannen/myntmästaren ska namnges på 
framsidan. Mynten ersätts med jämna mellanrum, troligtvis vart sjätte 
år, och de nya tillverkade mynten ska vara lätta att skilja från de gamla. 
Orsaken till att de ska vara lätta att urskilja är för att de gamla mynten 
skulle bytas in mot de nya. Myntningsprocessen i England varade sedan 
i flera århundraden under kungarnas kontroll (Malmer 2010: 12). 
 Peterssons (1969) publikation ”Anglo-Saxon currency: King 
Edgar’s reform to the Norman conquest” behandlar mynten i det 
anglosaxiska samhället under vikingatiden. Materialet som Petersson 
grundar sin undersökning på kommer från olika länder. Länderna som 
nämns är Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, Skottland och 
Irland (Petersson 1969: 57–60). Petersson presenterar åtta olika 
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mynttyper och de myntherrar som mynten tillverkats för. Han beskriver 
även myntserierna tillhörande varje mynttyp. En mynttyp är till 
exempel ”Small Cross”, tillverkade av Edgar. En annan mynttyp är 
”Handmynten” som tillverkats av Ethelred II (Petersson 1969: 101–
109). I publikationen beskrivs medelvikterna för mynten, 
viktvariationen, vad högsta respektive lägsta vikten för mynten är samt 
antalet mynt som hamnar inom medelviktens standardavvikelse 
(Petersson 1969: 92–161). 
 I ”Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Numismatica 
Upsaliensia” (SNU) finns tre volymer. Första volymen är skriven av 
Lindberger (2006), andra volymen av Berghaus och Mäkeler (2006) 
och tredje volymen är skriven av Runberg och Holmberg (2008). De tre 
volymerna behandlar olika myntslag. Den första volymen av 
Lindberger (2006) fokuserar på de brittiska öarna. Mynten som är 
beskrivna är anglosaxiska och brittiska mynt. Andra volymen av 
Berghaus och Mäkeler (2006) beskriver tyska mynt under vikingatid 
och tidig medeltid. De vikingatida mynten presenterade i publikation 
kommer från 800–1000-tal. Den tredje volymen av Rundberg (2008) 
behandlar de svenska vikingatida och medeltida mynt präglade på 
fastlandet. 
 I Skaares (1976) publikation ”Coins and Coinage in Viking-age 
Norway” undersöks utvecklingen av mynt i Norge. Publikationen 
behandlar myntfynd, mynttillverkning och etableringen av en nationell 
myntning. Nästan tusen år gick från att det första myntet importerades 
till att den egna myntningen började i Norge. Ett norskt mynt är 
Triquetra-typen. Medelvikten för Triquetramyntet är enligt Skaare 0,88 
gram (Skaare 1976: 75, 111). 
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3. Analys 

3.1 Medelvikter för mynt och utveckling av metod 

 
De myntvikter som ligger till grund för uträkningarna kommer dels 
hämtas från de publikationer och undersökningar som diskuterats i 
forskningshistoriken och dels två andra källor, internetpublikationerna 
Medeltidensmynt och Numista. Dessa publikationer behandlar 
medelvikter eller beskriver vikten för ett stort antal mynt. I det senare 
fallet kan egna medelvikter beräknas och användas till analysen.  
 
De skatter som valts ut benämndes tidigare i uppsatsen uppfylla tre 
kriterier:  

 Om totalvikten av mynten är beskriven. 
 Var de kommer ifrån. 
 Vilken typ av mynt det är.  

 
Då många av de utvalda skatterna upptäcktes innan 1855/63–1879/89 
beskrivs skatternas vikt i ett annat viktsystem än det metriska. 
Skatternas vikt anges i skålpund, ort och korn och kommer att räknas 
om till motsvarande vikt i gram enligt följande (Morell 1988: 30–31). 

 100 korn = 1 ort.  
 100 ort = 1 skålpund. 
 1 skålpund = 425 gram 

 
Tpq och fyndlokal för skatterna kommer hämtas från en databas 
sammanställd av Kenneth Jonsson. 

3.2 Arabiska myntvikter och uträkningar 

För arabiska mynt kommer en vikt mellan 2,7–3,0 gram beräknas. 
Orsaken är att vikten för de arabiska mynten är ca 2,7–2,9 gram före år 
830 e.Kr. men blir efter år 833 mindre enhetlig. Varför myntvikten blir 
mindre enhetlig är för att kvaliteten på de arabiska mynten i den nya 
fasen blev sämre. Den sämre kvaliteten och en mindre enhetlig vikt 
leder till att dirhemer under 900-talet kan ha en vikt på upp till 3 gram 
(Kilger 2007: 289–291). Medelvikten för arabiska dirhemer beskriven 
av Malmer stämmer även in på beskrivningen som Kilger diskuterat. 
Malmer påvisar att medelvikten för dirhemer är 2,97 gram (Malmer 
2010: 15). Mynten som har ett viktspann på 2,7–2,9 gram tillverkades 
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under Harun al-Rashid och är de arabiska mynt som hittas mest i 
skandinaviska vikingaskatter från 800-talet (Kilger 2006: 290). Det 
finns dock arabiska mynt tillverkades senare i Kalifatet som väger mer. 
Ett tyngre mynt tillverkat i Shash 894/5 kan ha en vikt på 4,0 gram och 
kallas Samanid. De tyngre mynten började bli allt vanligare samtidigt 
som vikterna för mynten blev mindre konsekventa (Kilger 2006: 289–
291). 
 Eftersom de arabiska mynten har en ungefärlig vikt mellan ca 2,7–
3,0 gram måste analysen undersöka vilken typ av beräkning som kan ge 
bäst resultat. Genom att dela upp analysen av de arabiska mynten i sju 
olika beräkningar vill jag undersöka vilken av dem som lämpar sig bäst 
till att beräkna en totalvikt för de arabiska mynten i en skatt. De sju 
beräkningarna är: 2,7 gram, 2,75 gram, 2,8 gram, 2,85 gram, 2,9 gram, 
2,95 gram och 3,0 gram. Beräkningarna skiljer sig åt med 0,05 gram. 
 För att lösa problemet med de trasiga och delade mynten har fem 
grupper valts ut. Jag använder mig av fem grupper för att undersöka 
skillnaden i den myntvikt som kan uppstå beroende på hur stor del av 
de trasiga/delade mynten som beräknas. I varje grupp kommer de 
tidigare sju nämnda beräkningarna att användas (2,7 gram, 2,75 gram, 
2,8 gram, 2,85 gram, 2,9 gram, 2,95 gram och 3,0 gram). De fem 
grupperna är presenterade enligt nedan: 
 

1. Alla hela mynt räknas och de trasiga/delade mynten räknas som 
halvor 

2. Alla hela mynt räknas och de trasiga/delade mynten räknas som 
2/3 

3. Alla hela mynt räknas och de trasiga/delade mynten räknas som 
¾ 

4. Alla hela mynt räknas och de trasiga/delade mynten räknas som 
hela mynt 

5. Alla hela mynt räknas och de trasiga/delade mynten räknas ej. 
 
Då skatterna som valts ut har en dokumenterad totalvikt för mynt kan 
jag med hjälp av dokumentationen kontrollera hur väl mina beräkningar 
överensstämmer med den verkliga myntvikten. Genom att jämföra de 
olika gruppernas beräknade myntvikter med den dokumenterade 
myntvikten kan den mest överensstämmande beräkningen från varje 
grupp noteras. Ett exempel för grupp 1 visas i Tab. 1. 
 Kommer den beräknade myntvikten att bli nära överensstämmande 
med den dokumenterade myntvikten kan slutsatsen dras att metoden 
möjligen kan fungera. Fungerar metoden kan den användas för att i 
framtida undersökningar beräkna myntvikten i de skatter som inte har 
sådana uppgifter, men där myntslagen är kända. 
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 Ytterligare en beräkning kommer sedan göras, som kommer visa på 
hur stor andel av skattens vikt som består av mynt. Beräkningen 
kommer ske på den dokumenterade myntvikten samt den gruppen som 
har den tydligaste överensstämmande beräkningen. De två 
beräkningarna kan sedan jämföras för att se skillnad i procentsatsen 
som uppstår mellan den dokumenterade myntvikten och den beräknade 
totala vikten för mynten. 

3.3 Viktberäkningar för skatter med blandade mynt 

För de blandade mynten kommer vikter hämtas från Petersson, Malmer, 
SNU, Medeltidensmynt.se. Endast en myntvikt är hämtad från Numista. 
Myntet är böhmiskt och är tillverkat under Bretislaus I mellan år 1037–
1055 e. Kr. och väger 0,9 gram (Numista, åtkommen 2016-04-28; SHM 
21401). 
 De anglosaxiska myntens vikter är hämtade ur Petersson (1969) 
publikation ”Anglo-Saxon currency: King Edgar’s reform to the 
Norman Conquest”. Peterssons undersökning handlar om skillnader 
och likheter mellan de anglosaxiska mynten. Ett exempel är det 
anglosaxiska myntet ”Small Cross” som tillverkades under tre 
myntherrar, Edgar, Edward the Martyr och Ethelred II. De tre 
myntherrarnas ”Small Cross” anses som den första periodtypen. För att 
skilja de olika mynten åt, delas de in i olika myntserier. Edgar myntade 

Tab. 1, Tabellen visar ett exempel på hur metoden beräknats för grupp 1. 

Beräkningarna som överensstämmer mest med den dokumenterade totalvikten 

för mynten noteras med grön färg. Alla vikter är i gram. 
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Myntvikt (g) 

 

2,7 

 

2,75 

 

2,8 

 

2,85 

 

2,9 

 

2,95 

 

3,0 

902 357,00 364,50 371,25 378,00 384,75 391,50 398,25 405,00 

6681 422,88 353,70 360,25 366,80 373,35 379,90 386,45 393,00 

21612 7859,92 7217,10 7350,75 7484,40 7618,05 7751,70 7885,35 8019,00 

6330 227,38 199,80 203,50 207,20 210,90 214,600 218,30 222,00 
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den första typen av ”Small Cross”. Den har fått namnet ”Reform Small 
Cross” och har en medelvikt på 1,53 gram. Edward the Martyrs 
myntserie heter “Normal Small Cross” och har en medelvikt på 1,38 
gram. Sista myntserien kallas för ”First Small Cross” och är myntat av 
Ethelred II, med en medelvikt på 1,31 gram (Petersson 1969: 101). 
Vikten för de olika ”Small Cross” typerna varierar alltså. För att få en 
gemensam medelvikt för hela ”Small Cross-serien” beräknar Petersson 
de tre angivna medelvikterna. Medelvikten för de tre ”Small Cross-
mynten” blir tillsammans 1,44 gram. Av alla mynt som undersöktes i 
period I stämde den gemensamma medelvikten för ”Small Cross-
typerna” till 95,0% (Petersson 1969: 103–104). 
 Ett annat exempel där olika myntserier av samma typ har olika 
vikter är i mynttypen kallad ”Hand”. Tre myntserier för ”Handtypen” 
har tillverkats av Ethelred II. Den första heter ”First Hand”, den andra 
”Second Hand” och den tredje ”Benediction Hand”. Enligt Petersson 
har ”Handmynten” liknande förhållande i vikt som ”Small Cross-
mynten”. ”First Hand” har en medelvikt på 1,51 gram, ”Second Hand” 
har en medelvikt på 1,31 gram och ”Benediction Hand” har en 
medelvikt på 1,59 gram. Den gemensamma medelvikten för hela serien 
blir 1,44 gram. Av mynten som undersöktes för andra perioden stämde 
den gemensamma medelvikten för ”Handtyperna” till 92,8% (Petersson 
1969: 104–105) Petersson beräknar även de resterande anglosaxiska 
mynten som tillverkats i England av anglosaxiska kungar. Malmer 
(2010) behandlar också anglosaxiska myntvikter och poängterar som 
Petersson (1969) att myntvikten varierar och sjunker under senare 
tillverkningsår (Malmer 2010: 44): 
 

 Crux – 1,48 gram 
 Long cross – 1,57 gram 
 Helmet – 1,36 gram 
 Late Small Cross – 1,32 gram 
 Quatrefoil – 1,06 gram 
 Pointed Helmet – 1,02 gram 
 Short Cross – 1,07 gram (Malmer 2010: 44) 

 
Underlaget till beräkningarna nedan hämtas från Peterssons (1969) 
publikation. I Peterssons bilaga redovisas antalet mynt som vikterna 
baseras på, medelvikter för de anglosaxiska mynten och myntserierna 
samt andra statistiska mått (Petersson 1969: 234–235). En gemensam 
medelvikt för alla anglosaxiska mynt kommer att beräknas, och de mynt 
som ingår är alla anglosaxiska mynt tillverkade före år 1059 e. Kr, då 
ingen av de utvalda skatterna har ett tpq senare än det året. De 
anglosaxiska mynt som ingår i den gemensamma medelvikten är 
myntade av Edgar, Edward the Martyr, Ethelred II, Knut, Interregnum, 
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Harold I, Harthaknut och Edward the Confessor. Den gemensamma 
medelvikten för alla anglosaxiska mynt som kommer beräknas är 1,217 
gram. 
 Den gemensamma medelvikten beskriven ovan kommer att 
användas för de beräkningar där dokumentationen beskrivs innehålla 
ett ”visst antal anglosaxiska mynt” (SHM: 1456, 5202, 5804, 23228). I 
skatter med en tydligt dokumenterad mynttyp för de anglosaxiska 
mynten kommer den enskilda mynttypens medelvikt användas. De 
enskilda mynttyper som tydligt dokumenterats är hämtade från 
Petersson publikation vilka är: 

 Ethelred, som beräknas till en medelvikt på 1,415 gram. 
 Knut, som beräknas till en medelvikt på 1,052 gram.  
 Harold I, som beräknas till en medelvikt på 1,056 gram. 
 Harthaknut till en medelvikt på 1,087 gram. 
 Edward the Confessor, som beräknas till en medelvikt på 1,178 

gram. 
 Edward the Martyr som beräknas till en medelvikt på 1,382 

gram (Petersson 1969: 234–235). 
  
De svenska mynt som ingår i studien är tillverkade av Olof Skötkonung. 
Malmers diskussion, som tidigare nämnts i forskningshistoriken, 
beskriver en medelvikt för Olof Skötkonungs myntning i Sigtuna. 
Medelvikten för Olof-mynten är 2,14 gram (max 3,75 gram och min 
1,08 gram). En till svensk mynttyp finns dokumenterad i skatterna som 
valts ut men ingen information om myntet har kunnat hittas i 
litteraturen. 
 De bysantinska mynten beskrivs av Malmer (2010) ha en medelvikt 
på 2,6 gram under präglingsperioden 977–989. Denna medelvikt är vad 
de bysantinska mynten kommer beräknas för i metoden (Malmer 2010: 
15). 
 De danska mynten finns dokumenterade i tre av de skatter jag valt 
ut. Dessa mynt består av Svend Estridsen och Knut den store. 
Medelvikten som kommer användas för beräkningen av dessa mynt är 
hämtade från Medeltidensmynt. Det beskrivs att Svend Estridsens mynt 
har en vikt på 1 gram och Knuts myntvikt har beräknats till en medelvikt 
av 1,015 gram. 
 Medelvikten som kommer användas för beräkningen av de tyska 
mynten är hämtade från Medeltidensmynt och har beräknats till en 
medelvikt av 1,241 gram. Mynten som räknats in i medelvikten är alla 
mynt tillverkade fram till år 1059 e. Kr. då ingen av de utvalda skatterna 
har ett tpq senare än det året. 
 I de blandade myntberäkningarna förekommer en del barbariska 
mynt. Barbariska mynt är anglo-skandinaviska imitationer av engelska 
mynt, som tillverkades mellan ca 995 och 1020-tal i Sigtuna och Lund 
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(Kilger personlig kommunikation, 2016-05-03). Orsaken till att mynten 
inte beräknas i uppsatsen är för att någon standardiserad vikt aldrig 
användes under tillverkningen för de barbariska mynten. Individuella 
mynt från samma emission kan skifta i vikt med flera gram vilket 
omöjliggör en beräkning för de barbariska mynten (Kilger, personlig 
kommunikation 2016-05-03). 
 Jag kommer som underlag för mina slutsatser och slutdiskussion, 
även beräkna några skatter där endast en dokumenterad totalvikt för 
hela skatten finns. Anledningen är att när ett resultat från analysen 
uppnåtts kan jag testa den beräkning som mest överensstämmer med 
den dokumenterade myntvikten för att undersöka vilken potentiell 
andel myntat silver skatterna innehåller. Denna beräkning kommer ge 
underlag för en bedömning av min framtagna metods användbarhet, när 
förhållandet mellan det myntade och omyntade silvret ska undersökas. 
Om någon av analyserna av de arabiska eller blandade mynten får ett 
oklart resultat som tyder på att metoden inte kan användas kommer 
resultatet diskuteras för att försöka klargöra vad felet med beräkningen 
är. 
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4. Resultat 

4.1 Arabiska mynt 

 

Tab. 2, Tabellen visar resultatet för den beräknade totalvikten av mynt som mest 

överensstämmer med den dokumenterade totalvikten för mynt.  

 
Grupp 1 får ett resultat där beräkningen för 3,0 gram får det bästa 
överensstämmelsen. Av 45 st skatter blir 30 av de beräknade 
myntvikterna att bäst överensstämma med den dokumenterade 
myntvikten för 3,0 gram. Av 45 uträkningar motsvarar 30 st av dessa 
en procentuell andel på 66,7% som syns i Tab. 2. 
 Grupp 2 har ett utspritt resultat där 11 st uträknade myntvikter för 
2,7 och 2,95 gram överensstämmer bäst med den dokumenterade 
totalvikten för mynt. Av 45 st skatter motsvarar 11 st av dessa en 
procentuell andel på 24,4% som syns i Tab. 3. 
 Grupp 3 får ett resultat där uträkning 2,7 gram får 17 st 
överensstämmelser med den dokumenterade vikten. 17 st 
överenstämmelser motsvarar en procentuell andel av 37,8% för de 45 
beräkningar som gjorts. Resultatet kan utläsas i Tab. 4. 
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Tab. 3, Tabellen visar resultatet för den beräknade totalvikten av mynt som mest 

överensstämmer med den dokumenterade totalvikten för mynt.  

 
Tab. 4, Tabellen visar resultatet för den beräknade totalvikten av mynt som mest 

överensstämmer med den dokumenterade totalvikten för mynt. 

 
Grupp 4 får ett resultat där uträkning 2,7 gram överensstämmer bäst 
med de dokumenterade totalvikten av mynt. Av 45 beräkningar 
motsvarar 27 st av dessa en procentuell andel på 60,0% som syns i Tab. 
5. De beräknade vikterna fick däremot stora viktskillnader mellan den 
dokumenterade myntvikten och den beräknade totalvikten för mynten. 
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Tab. 5, Tabellen visar resultatet för den beräknade totalvikten av mynt som mest 

överensstämmer med den dokumenterade totalvikten av mynt. 

 
Grupp 5 får ett resultat där beräkningen för 3,0 gram får den bästa 
överensstämmelsen. Av 45 skatter stämmer 43 bra överens med den 
dokumenterade myntvikten, vilket motsvarar 95,6% av skatterna. I 
grupp 5 finns inga trasiga mynt med i beräkningarna vilket leder till att 
beräkningarna för totalvikten av mynt nästan alltid blir för låg. För 
grupp 5 kan det antas att en lägsta möjliga vikt kan beräknas för skatter 
innehållandes hela och trasiga mynt. Resultatet kan utläsas i Tab. 6. 
 
Tab. 6, Tabellen visar resultatet för den beräknade totalvikten av mynt som mest 

överensstämmer med den dokumenterade totalvikten av mynt. 
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4.2 Blandade mynt 

Analysen för de blandade mynten får ett resultat som tyder på att 
metoden inte är meningsfull att använda. Av de mynt som 
dokumenterats för skatterna är det två mynttyper som ej kunnat 
beräknas, vilket resulterar i att den beräknade totalvikten för skatter 
innehållande dessa mynt bör få en större summa än det som presenterats 
i Tab. 7 och Tab. 8. De oberäknade mynten är ett barbariskt och ett 
svenskt mynt. De skatter som innehåller dessa mynt är SHM 2666, 1456 
och 5202. 
 

Tab. 7, Tabellen visar den dokumenterade och beräknade vikten i gram för mynt i 

skatter innehållandes blandade mynt. 

 

Den beräknade totalvikten för mynt blir både större och mindre än den 
dokumenterade myntvikten. För de skatter som innehåller ett stort antal 
mynt blir den beräknade vikten alltid för låg vilket är tydligt i Tab. 7. 
 För de skatter med ett lågt antal mynt blir däremot den beräknade 
myntvikten oftast högre än den dokumenterade totalvikten för mynten. 
I Tab. 8 presenteras de fem skatter som hade en lägre totalvikt och få 
mynt. I Tab. 8 kan det utläsas att fyra av de fem skatterna visar på en 
beräknad myntvikt som är högre än den dokumenterade. Den största 
skillnaden mellan den beräknade och dokumenterade myntvikten är för 
SHM 1541. Jämförs den dokumenterade och beräknade myntviktens 
andel för skatten blir skillnaden 20,2 procentenheter. Den beräknade 
myntvikt som var mest lik den dokumenterade myntvikten är SHM 
12956. Jämförs skillnaden mellan den dokumenterade och beräknade 
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myntviktens andel för skatten blir skillnaden 2,1 procentenheter. Fem 
beräknade myntvikter hamnar inom 0–10 procentenheter mot den 
dokumenterade myntvikten medan sju beräknade myntvikter hamnar 
inom spannet för ca 10–20 procentenheter mot den dokumenterade 
vikten för mynt. 
 
Tab. 8, Tabellen visar den dokumenterade och beräknade vikten i gram för skatterna 

innehållandes blandade mynt. 
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5. Tolkning och diskussion 

5.1 Arabiska mynt 

Av de grupper som innehöll de trasiga/delade mynten fick grupp 1 det 
bästa resultatet. Inför diskussionen har beräkningar på grupp 1 
undersökts närmare för att se hur stor andel av skattens totalvikt som 
den beräknade myntvikten utgör. Då samma uträkning gjordes för den 
dokumenterade myntvikten kan resultaten mellan de båda 
beräkningarna jämföras. 
 Resultatet av ovan nämnda beräkningar resulterar oftast i endast en 
liten skillnad mellan procentsatserna. En skatt som fick en väldigt stor 
skillnad mellan den uträknade myntvikten och den dokumenterade 
myntvikten är SHM 9089 där skillnaden är 637,1 procentenheter. 
Orsaken kan vara att vikten för mynttypen aus der Zeit som hittats i 
skatten har en annan vikt än de övriga reglerade arabiska mynten. Ingen 
information om mynttypen har hittats och endast en annan skatt finns 
tillgänglig med liknande mynt. Skatten som innehåller liknande mynt 
är SHM 15677, -78A, -79, -80 och har endast en dokumenterad totalvikt 
för hela skatten. Beräkningar av totalvikten för mynten kommer 
undersökas för skatten senare i diskussionen vilket kan förtydliga om 
mynttypen aus der Zeit behövs beräknas annorlunda. I övrigt blir den 
största skillnaden mellan den beräknade myntvikten och den 
dokumenterade myntvikten i procentenhet 29,9, 19,4 och 19,2 samt två 
uträkningar med ca 15 procentenheters skillnad. Resultatet för de 
resterande beräkningarna blir ca 0–6 procentenheter där majoriteten av 
de uträknade myntvikterna stämmer med endast en liten skillnad på 1–
2 procentenheter jämfört med den dokumenterade myntvikten. 
 Sammanfattningsvis är grupp 1 och grupp 5 de grupper i analysen 
som är mest användbara. Grupp 1 fick ett resultat där 30 av 45 (66,7%) 
skatter överensstämmer mest när de beräknas på en medelvikt av 3,0 
gram. I grupp 5 uppnår 43 av 45 (95,5%) skatter den mest 
överensstämmande myntvikten när de beräknas med en medelvikt av 
3,0 gram. De beräknade myntvikterna för 3,0 gram i grupp 5 blir nästan 
alltid för låga vilket resulterar i att en möjlig lägsta totalvikt av mynten 
kan beräknas. 
 Skulle framtida forskning vilja beräkna ett ungefärligt viktspann för 
mynten kan användningen av grupp 1:s beräkningar mellan 2,9–3,0 
gram användas. Den uträknade totalvikten mellan 2,9–3,0 gram gav ett 
resultat som tyder på en överenstämmelse på 40 av 45 skatter vilket 
motsvarar en korrekthet på 88,9%. En beräkning där resultatet får en 
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uppskattad vikt som stämmer till nära 90% kan enligt min uppfattning, 
anses som användbar. 
 En potentiell invändning, som kan besvaras redan nu, är om den 
medelvikt Malmer (2010) nämner i sin publikation för arabiska 
dirhemer skulle fungera bättre än den beräkning som utförts i 
föreliggande analys. Malmer anser att medelvikten för arabiska 
dirhemer bör vara 2,97 gram (Malmer 2010: 15). En beräkning utförd 
med Malmers medelvikt på 2,97 gram skulle ge en beräknad vikt som 
hamnar mellan de beräknade vikterna av 2,95 gram och 3,0 gram. Då 
den beräknade vikten för 2,95 gram oftast blir högre än den 
dokumenterade myntvikten finns endast möjligheten att en av fyra 
beräkningar kan stämma bättre överens om den hade beräknats med 
2,97 gram. För de beräkningar som utförts med 3,0 gram blir den 
beräknade myntvikten oftast lägre än den dokumenterade myntvikten. 
Det resulterar i att endast ett fåtal beräkningar för 2,97 gram skulle 
stämma bättre överens jämfört med beräkningen med vikten 3,0 gram. 
 Som underlag för denna diskussion har även 11 skatter med endast 
en dokumenterad totalvikt för hela fyndet valts ut. Undersökningen 
kommer med hjälp av uträkningarna 2,9–3,0 gram från grupp 1 att visa 
vilken summa den beräknade totalvikten av alla mynten uppnår. Denna 
summa kan sedan jämföras med den angivna totalvikten för hela 
skatten. Efter beräkningarna kommer resultatet undersökas för att se hur 
stor andel av skattens totala vikt som den beräknade myntvikten 
potentiellt kan bestå av. På så sätt kan även en potentiell vikt för det 
övriga innehållet i skatten beräknas. Blir summan av den beräknade 
myntvikten mer än den dokumenterade totalvikten för någon av 
skatterna tyder det på att metoden inte är tillräckligt tillförlitlig. 
 I resultatet som visas i Tab. 9 blir en av beräkningarna för den totala 
myntvikten mer än den dokumenterade totalvikten för skatten. De 
resterande beräkningarna för totalvikten av mynt hamnar inom spannet 
för totalvikten av hela skatten. 
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Tab. 9, Tabellen visar resultatet för beräkningarna 2,9–3,0 gram samt totalvikten 

för hela skatten.   

 
Första skatten, SHM 3653 består av en öppen armbygel, två fyrkantiga 
spiraltenar, en avhuggen ten och 709 st hela och 375 bitar av kufiska 
mynt. Den totala vikten för hela skatten är 2953,75 gram. Beräkningen 
av 709 st hela och 375 bitar kufiska mynt hamnar med ca 90% 
sannolikhet mellan 2599,85–2689,50 gram. Summan för den beräknade 
totalvikten för mynt resulterar i att de två fyrkantiga spiraltenarna, en 
öppen armbygel och en ten skulle kunna ha en sammanlagd vikt på 
264,25–353,90 gram. Den beräknade myntvikten motsvarar enligt 
metoden en andel på 88,0–91,1% av skattens totala vikt. 
 Andra skatten, SHM 2867 består av ett mindre antal mynt och fler 
föremål. Skatten innehåller fyra tenar, tre tillbakaböjda spetsar, en platt 
ten, tre treflätade spiralarmband, ett tvåflätat spiralarmband, ett 
fragment av en armring samt 149 st hela och ”några bitar” kufiska 
silvermynt enligt beskrivningen i SHMs katalog. Vad är definitionen på 
”några bitar” kufiska mynt i den här skatten? Hur många trasiga mynt 
ska räknas med? Jag har valt att inte räkna på något trasigt mynt då 
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SHM inte beskriver antalet. Från tabellen utläses den beräknade 
totalvikten mynt vara 448,05–463,50 gram. Den dokumenterade 
totalvikten för skatten är 1593,75 gram vilket innebär att föremålen 
antas ha en sammanlagd vikt på 1130,25–1145,70 gram. Den beräknade 
myntvikten motsvarar enligt metoden en andel på 29,1–30,6% av 
skattens totala vikt. 
 Skatt tre, SHM 567 består av fem hela och några stycken kufiska 
mynt, en krökt silverten och två spännbucklor i mässing. Fyndet 
beskriver fem hela och ”några stycken” kufiska mynt. Samma 
beräkning används för ”några” kufiska mynt som i den tidigare skatten. 
Innehållet i skatten väger 110 gram och den beräknade myntvikten blir 
14,5–15 gram. Det innebär att silvertenen skulle väga 95–95,5 gram 
minus vikten av ”några mynt”. Den beräknade myntvikten motsvarar 
enligt metoden en andel på 13,2–13,6% av skattens totalvikt. 
 Fjärde skatten, SHM 3045 innehåller en stor grov silverten formad 
i en spiral, sex bitar av fyrkantiga avhuggna tenar, en avhuggen 
silvertacka med längden 1 tum, ett persiskt och 6 kufiska silvermynt 
samt ett litet fragment av kufiskt mynt. Vikten för hela fyndet är 300,9 
gram och den uträknade myntvikten blir 18,85–19,5 gram. Föremålen i 
skatten beräknas få en sammanlagd vikt på 281,4–282,05 gram. Vikten 
som beräknats för mynten skulle motsvara 6,3–6,5% av skattens totala 
vikt. 
 Femte skatten, SHM 847 består av 223 st hela och 8 utplånade samt 
41 st större och mindre bitar av kufiska mynt och en hopböjd silverten. 
Den totala vikten för skatten är 807,50 gram och den uträknade 
myntvikten blir 729,35–754,5 gram. Den beräknade totalvikten för 
mynten skulle motsvara 90,3–93,4% av hela skattens totalvikt. Den 
hopböjda silvertenen skulle enligt den uträknade myntvikten väga 
mellan 53–78,15 gram. 
 Sjätte skatten, SHM 15511 innehåller 59 st hela och 69 st trasiga 
arabiska silvermynt och en mindre spirallagd silverten. Vikten för hela 
skatten är 300 gram. Den beräknade totalvikten för mynten blir 271,15–
280,50 gram vilket motsvarar 90,4–93,5% av hela skattens totalvikt. 
Den mindre silvertenen antas utifrån den beräknade myntvikten väga 
ungefär 19,5–28,85 gram. 
 Sjunde skatten, SHM 10776 består av två armbyglar, två fyrkantiga 
silvertenar, en silverring och sju arabiska mynt. Vikten på hela skatten 
är 224,25 gram och den beräknade vikten för mynten blir 18,85–19,50 
gram. Den beräknade totalvikten för mynten motsvarar 8,4–8,7% av 
hela skattens totalvikt. Föremålen i skatten beräknas ha en sammanlagd 
vikt på 204,75–205,4 gram. 
 
Åttonde skatten, SHM 15189 innehåller 367 st hela och 519 st trasiga 
kufiska mynt, två fyrkantiga tenar där ena är formad i en spiral med tre 



 32 

varv och den andra i en spiral med fyra varv. Totalvikten för fyndet är 
1967 gram och den uträknade myntvikten är 1816,85–1879,5 gram. 
Vikten av den beräknade totalvikten för mynten motsvarar 92,4–95,6% 
av skattens totala vikt. Den sammanlagda vikten för de båda tenerna 
beräknas ha en sammanlagd vikt på 87,50–150,15 gram. 
 Nionde skatten, SHM 14377 består av 53 st hela och ett trasigt 
arabiskt mynt samt två plantsar. Totalvikten för skatten är 171,45 gram 
och den beräknade totalvikten för mynten blir 155,15–160,5 gram. Den 
beräknade totalvikten för mynten motsvarar 90,5–93,6% av skattens 
totala vikt. Plantsarna beräknas ha en sammanlagd vikt på 10,95–16,3 
gram. 
 Tionde skatten, SHM 15677, -78A, -79, -80, innehåller 112 hela 
och 321 trasiga arabiska mynt, en armbygel och stycken av tenar. De 
arabiska mynten har dokumenterats i Stenbergers (1947) publikation 
som myntet ”…aus der Zeit ungefähr 700–962” (Stenberger 1947: 167). 
Som tidigare nämnts i diskussionen är aus der Zeit den arabiska 
mynttyp som fick den största skillnaden mellan den dokumenterade och 
beräknade myntvikten i resultatdelen. Den totala vikten för skatten är 
699 gram och de uträknade myntvikterna blir 790,25–817,50 gram. Vad 
som är tydligt är att den beräknade myntvikten blir mer än den 
dokumenterade totalvikten. Metoden kan därför inte appliceras på 
denna skatt då den uträknade myntvikten inte ger något utrymme för 
resterande föremål att väga något. Beräkningarna som gjorts för 
skatterna SHM 9089 och 15677, -78A, -79, -80 tyder på att mynttypen 
aus der Zeit väger mindre än andra beräknade arabiska mynt. En annan 
beräkningsgrund skulle därför behövas för denna mynttyp och skatt. 
 Elfte skatten, SHM 10747 består av en armbygel, en armring, åtta 
spirallagda, fyrkantiga tenar, en hel myntplants och fem bitar av 
liknande myntplants samt 497 st hela och 502 st bitar av arabiska mynt. 
Skattens totala vikt är 2890 gram och den beräknade totalvikten för 
mynten blir 1908,2–1974,0 gram. Vikten av den beräknade totalvikten 
för mynten motsvarar 66,0–68,3% av skattens totala vikt. Den 
sammanlagda vikten för skattens föremål beräknas väga 916,0–981,8 
gram. 
 Av skatterna som undersökts i Tab. 9 är resultatet att för skatt tio 
(SHM 15677, -78A, -79, -80) kan ett sannolikt resultat ej uppvisas. 
Anledningen tyder på att mynttypen aus der Zeit behöver beräknas 
annorlunda jämfört med övriga arabiska mynt. De övriga skatterna som 
beräknats bedöms få rimliga resultat i relationen mellan det myntade 
och omyntade silvret. För skatterna med ett stort antal mynt och en hög 
beräknad totalvikt för mynten skiljer summorna mellan 2,9–3,0 gram 
aningens mer än för de mindre skatterna. För skatterna med en högre 
totalvikt och större mängd mynt blir resultatet att andelen beräknade 
myntvikt för 2,9–3,0 gram skiljer med ca 3 procentenheter. För de 
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mindre skatterna blev skillnaden mindre där andelen för den beräknade 
totalvikten av mynten mellan 2,9–3,0 gram skiljer med 1 procentenhet. 
En skillnad på 1–3 procentenheter är inte mycket om en undersökning 
vill studera relationen mellan myntat och omyntat silver i vikingatida 
skatter. 
 Metoden bedöms vara användbar för att uppskatta en relation 
mellan silvermynt och silverföremål i vikingatida skatter, som endast 
innehåller arabiska mynt. Ett exakt resultat kan inte uppnås eftersom 
myntens vikt varierar och de trasiga mynten kan vara delade på olika 
sätt, och därmed olika stora. En bättre precision för uträkningen av 
myntvikten kan möjligen uppnås för en liten del av skatterna om SHMs 
kataloger studeras mer ingående. Tyvärr beskrivs inte alla skatter mer i 
detalj i SHM-katalogerna vilket gör en mer ingående studie 
problematisk. 

5.2 Blandade mynt 

I beräkningarna av de blandade myntskatterna kunde inget tydligt 
resultat uppnås. Analysens resultat blir att de blandade myntens 
beräkningar är både högre och lägre än de dokumenterade totalvikterna 
för mynten. Av 11 beräknade skatter får endast fem av de beräknade 
myntvikterna en vikt som någorlunda överensstämmer med den 
dokumenterade myntvikten. De beräknade myntvikterna har också 
jämförts med de dokumenterade myntvikterna genom att räkna ut hur 
stor del av skatten som de beräknade mynten skulle bestå av. Genom 
att jämföra hur stor andel av skattens totala vikt som den beräknade och 
dokumenterade myntvikten består av kan resultaten jämföras. Fem av 
de beräknade myntvikterna hamnar inom 10 procentenheters 
felmarginal mot de dokumenterade myntvikterna. De resterande sju 
beräkningarna för mynten hamnar utanför spannet 10–20 
procentenheter. Resultatet visar att mer än hälften av de beräknade 
totalvikterna för mynten överstiger 10 procentenheter jämfört med den 
beräknade myntvikten vilket tyder på att metoden inte är tillförlitlig. 
 Orsakerna till resultatet kan vara att medelvikterna som använts till 
beräkningarna är för höga eller för låga. Ett annat problem som uppstod 
är för skatten SHM 21401 där SHMs katalogtext endast nämner ”47 
anglosaxiska och tyska mynt”. Skatten SHM 21401 blir därför svår att 
beräkna eftersom antalet av de enskilda myntslagen inte beskrivs mer 
detaljerat. För att lösa problemet utgick jag ifrån att myntslagen bestod 
av 23,5 st mynt vardera. Dock kan de anglosaxiska och tyska 
myntslagen skifta i antal bara summan 47 st mynt uppnås tillsammans. 
 En mer ingående undersökning av skatterna med blandade mynt 
krävs för att i framtiden kunna beräkna den totala myntvikten i skatter 
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som ej har någon dokumenterad myntvikt. I de fallen måste SHM och 
Stenberger studeras mer noggrant. I SHMs kataloger finns det ofta listor 
över myntfynden i skatten. Listorna beskriver antalet mynt och 
myntherrarna som de tillverkats under. Möjligheten att göra en mer 
ingående analys finns på flertalet av de skatter jag har valt och en ny 
undersökning bör göras på detta material. Ett försök till att undersöka 
myntlistorna i SHMs kataloger gjordes i början av min studie. Efter 
försöket märktes det tydligt att tiden som krävdes för att undersöka 
skatternas myntlistor mer ingående inte var möjlig att slutföra utifrån 
uppsatsens tidsram. 



 35 

6. Slutsats  

Möjligheten för att hitta en metod som ska beräkna myntvikten i 
gotländska skattfynd fick blandat resultat. För beräkning av skatter med 
enbart arabiska mynt kunde en rimlig uppskattad myntvikt beräknas. 
Skatterna med blandade mynt fick däremot ett resultat som tyder på att 
en mer ingående undersökning av dessa mynt behöver göras. Då mer 
detaljerade listor för en del av dessa skatter finns tillgängliga, där 
antalet mynt av de olika typerna finns listade, måste dessa användas. 
Tyvärr faller det utanför detta arbetets ram men vid närmare 
undersökning kan troligen ett användbart resultat erhållas. 
 Analysens främsta resultat är att en användbar metod, för 
beräkningar av de arabiska myntvikterna, om medelmyntvikter mellan 
2,9–3,0 gram används. Då kan ett rimligt resultat erhållas i ungefär 90% 
av fallen. I beräkningarna räknades de trasiga och delade mynten som 
halvor.  
 För beräkningar av arabiska mynt som ej räknade de trasiga mynten 
kunde en rimlig uppskattad lägsta vikt beräknas till 95,6% med 
medelvikten 3,0 gram.  



 36 

7. Sammanfattning 

I uppsatsen har jag undersökt om en metod för att beräkna totalvikter 
av mynten i de gotländska silverskatterna från vikingatid kunde uppnås. 
Jag har med hjälpt av en induktiv analys där en kvantitativ metod 
använts undersökt två olika beräkningar. Den första beräkningen har 
undersökt vilken myntvikt som lämpar sig bäst till att beräkna en 
totalvikt för mynt i skatter innehållandes endast arabiska mynttyper. 
Den andra beräkningen har fokuserat på skatter med blandade myntslag 
där en medelvikt av varje mynttyp har varit till grund för beräkningarna. 
 Resultatet visar att den första beräkningen kan uppskatta en 
ungefärlig totalvikt då de arabiska mynten beräknas väga mellan 2,9–
3,0 gram och varje delat/trasigt/halvt mynt beräknas som ett halvt mynt. 
Den andra beräkningen kunde inte uppnå en tillförlitlig beräkning då de 
beräknade myntvikterna oftast skiljde med mer än 10 procentenheter 
när de jämfördes med de dokumenterade myntvikterna. En mer 
ingående undersökning krävs för att uppnå en användbar metod för 
beräkning av skatter med innehållet blandade mynt. 
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9. Bilaga 

Bilaga 1. Myntskatter innehållandes endast arabiska mynt. Information om tpq, 

fyndort, kopplingsgård och socken är hämtade från Kenneth Jonssons databas över 

gotländska myntskatter. Antal mynt är hämtade från Stenberger (1947) och 

Historiska Museets databaser. 

 

SHM-nr Fyndort Socken Tpq Hela mynt Delade/trasiga 

mynt 

Dokumenterad 

totalvikt för 

mynt (gram) 

902 Hummelbos Burs 958/9 82 106 357,0 

6681 Kvie Burs 960/1 114 34 422,9 

21612 Stora Velinge Buttle 910/1 2673 0 7 859,9 

10388 Rondarve Eksta 940/1 188 117 738,9 

13230 

m.fl. 

Stora Mellings Eksta 940/1 11 1 34,6 

2865 Sojvide Eskelhem 885/6 115 0 361,3 

7465 Övide Eskelhem 976/7 10 Några brutna/bitar 1 485,4 

3856 m.fl. Kissling Fole 934/5 10 1 32,3 

4028 Kissling Fole 934/5 5 2 17,9 

4245 Kissling Fole 934/5 8 4 31,5 

6330 Broa Fårö 932 48 52 227,4 

21821 Rommunds Gammelgarn 958/9 113 136 531,7 

4749 Hinser Gothem 949/50 16 12 66,7 

1830 Rums Grötlingbo 961/2 370 200 1 355,8 

7260 Dals Grötlingbo 880/1 37 10 129,0 

14622 Burge Hablingbo 955/6 13 20 67,7 

193, Mullvalds Hemse 953/4 82 17 293,3 

4164 Buters Hogrän 959/60 409 138 1 513,0 

16652 Hallbåter 

(Alskute) 

Levide 867 26 12 91,5 

16535 Rangsarve Linde 955/6 6 0 20,5 

14396 Lilla 

Hammars 

Lokrume 903/4 213 68 741,7 

8873 Kinner Lummelunda 883/4 116 182 578,9 

2614 Lilla Bjärs Lärbro 930 100 18 330,2 

2774 Lilla Bjärs Lärbro 930/1 9 1 28,5 

6246 Lilla Bjärs Lärbro 930/1 4 1 13,2 

16718 Norrvange Lärbro 923/4 65 17 219,5 

9089 Lingsarve Näs 896/7 237 4 87,5 

3543 Larsarve Roma 890/1 400 1 351,50 1 351,5 
3580 Larsarve Roma 890/1 20 9 68,4 
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13967 Burge Rone 955/6 278 120 1 047,0 

12622 Runne 

(Norrgårde) 

Sanda 859/60 202 444 1 239,0 

881 ? Sundre/Vamlingbo 957/8 947 Mängden finns inte 4 896,0 

3239 Rosarve Tingstäde 930/1 2 0 7,0 

5436 Ingvards Träkumla 922/2 71 21 246,5 

8579 Vikare Viklau 872/3 68 44 268,8 

2158 Gräne Väte 953/4 49 10 164,7 

8871 m.fl. Stora Tune Väte 954/5 237 360 1 218,3 

22209 Gullarve Väte 954/5 117 153 561,5 

2370 Öja Öja 934/5 71 13 233,8 

3229 Ockes (Gisle) Öja 911/2 217 43 719,5 

6245 Tjengvide Alskog 954/5 166 69 609,9 

16323 Östris Alva 869/70 260 90 909,1 

14564 Tuer Bro 952/3 216 42 721,6 

16790 Martille Stenkumla 954/5 153 65 566,9 

1220 Kyrkeby Etelhem 950/1 4 3 16,9 

 


