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Abstract 

Kusserow, M. 2016. From East to the West: A case study of the Viking Age coin import based 
on the Gotlandic hoards from the 10th century 

Kusserow, M. 2016. Från öst till väst: En fallstudie av den vikingatida myntimporten med 
utgångspunkt i de gotländska depåerna från 900-talet 

 

In the mid-10th century the import of dirhems from Eastern Europe came to an end. From 
being a steady flow of Islamic coins from Viking-Age Russia the focus shifted to western 
European coins such as German and English. Most studies on Viking Age coins and hoards in 
general have focused on determine the individual coin type and the composition of the hoard 
in whole. Others have focused on the more social aspects on why the hoards even exist. My 
study will investigate if it is possible to detect if there are different networks behind the 
import of coins by analysing the composition of hoards in the transitional phase. By using a 
correspondence analysis and also GIS analysis, I want to investigate differences and 
similarities in the hoards composition. The correspondence analysis will show if there are any 
affiliations between different variables, which a means recurring pattern or combination of 
data represented in the hoards such as mints, size, TPQ and find distribution on Gotland etc. 
These presence or absence of affiliations will then be discussed if they could indicate different 
networks operating the coin import. The material the study is based on are 10th century 
hoards from Gotland which contain coins from late Islamic dynasties, Germany, England and 
the Byzantine empire. 

The result shows no specific indications in the hoards composition on different networks 
or groups that imported different kinds of coins. There is however a chance that different local 
groups have imported the same type of coins. The correspondence analysis also clearly 
visualizes the shift from the import of Islamic dirhams to Western coins. 
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1. Inledning 

Ungefär 65% av det totala antalet mynt som hittats inom Sverige kommer från Gotland. Av 
dessa är ungefär 69 500 islamiska, 95 300 tyska och 42 200 engelska (Johansson 1997: 2). 

Varför Gotland har mer myntfynd än fastlandet har troligtvis att göra med den 
transitohandel som bedrivits på ön, där dyrbara varor som päls och slavar ökade förtjänsten 
(Myrberg 2008: 184). Innan Sverige hade en egen myntning importerades mynten från olika 
områden, och som statistiken visar är det huvudsakligen islamiska och tyska mynt. Mynt från 
Kalifatet och det Tyska kejsarriket importerades under 800-talet till 1100-talet och kan delas 
upp i två perioder. Från 800-talet till mitten på 900-talet dominerade islamiska mynt importen, 
för att sedan under andra hälften av 900-talet ändras för att så småningom övertas av de 
västeuropeiska mynt som dominerar importen. 

Det som denna uppsats kommer behandla är övergångsfasen från importen av islamiska 
dirhemer till västeuropeiska denarer under 900-talet. Här är det främst nätverken och de som 
låg bakom importen av mynten till Gotland som kommer att studeras. Det som menas när jag 
ska studera övergångsfasen är att se om man kan se skillnader i sammansättningen hos 
depåerna när man går från att importera mynt som kommer via Ryssland till att importera 
mynt från det Tyska riket. Kan myntorten och TPQ påverka vilka mynt som deponeras med 
varandra? Om mynten kan ha importerats via olika nätverk syftar på ifall de olika mynten har 
importerats till Gotland antingen från olika ställen eller om det är olika aktörer som haft olika 
internationella kontakter. Kort sagt om de olika mynten haft liknande eller annorlunda 
importvägar. Målet med pionjärer är inte att hitta enskilda individer som importerade utan 
handlar mer om att se ifall olika lokala grupper kan ha importerat olika mynt tidigare till vissa 
delar av Gotland. 

1.1. Syfte & frågeställningar 

På Gotland finns det ca 750 st. silverdepåer. Forskningen kring dessa har fokuserat på deras 
sammansättning och vart de enskilda mynten kommer ifrån. Importen av de islamska mynten 
som varit stor under tidig vikingatid minskade drastiskt under mitten av 900-talet för att efter 
några års uppehåll ersättas av en import av mynt från Västeuropa. Ungefär samtidigt med 
importen av Västeuropeiska mynt kommer ett nytt flöde av islamiska dirhemer, den här 
gången med andra dynastier än de som dominerade importen tidigare. Det som inte har 
undersökts tidigare och som jag ska ta mig an är att studera och jämföra den sena importen av 
islamiska dirhemer och den tidiga importen av västeuropeiska denarer, närmare bestämt mynt 
som präglades i det tyska riket under 900-talet. Syftet är att se om man kan spåra det 
geografiska skiftet i importen från öst till väst i skattfynden. Kan man se olika aktörer och 
nätverk om man undersöker skattfyndens geografiska struktur? Var de olika personer eller 
grupper som sökte sig västerut eller var det samma grupper som kontrollerade den östliga 
importen? Det problematiska med att studera mynt och möjliga nätverk är användningen av 
silver på Gotland. Silvret kan ha cirkulerat och blandats ihop efter att det nått Gotland. 
Cirkulerar mynten kan det bli svårt att se hur de importerades då de kan ha blandats ihop efter 
att de har nått Gotland. Med frågorna här nedan hoppas jag därför kunna belysa hur importen 
var organiserad på Gotland. 

Mina frågor som jag ska besvara kommer vara: 

 Går det att urskilja nätverk och pionjärer i skattfyndens sammansättning? 

 Fanns det pionjärer inom den tyska myntimporten till Gotland? 

 Deponeras mynten när de kommer till Gotland med detsamma eller cirkulerar 

de så att importhändelser suddas ut? 
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1.2. Material och avgränsingar 

Det material som jag tänker analysera är de gotländska silverdepåer som dateras enligt 

slutmyntet mellan 900 och 1000 och som innehåller islamiska och tyska, samt engelska och 

bysantinska mynt. Depåer från 800- och 1000-talet har inte tagits med då det är 

övergångsfasen som ska studeras, vilket påbörjas under 900-talets mitt. Samt på grund av 

arbetets begränsningar både tidsmässigt och storleksmässigt har dessa lämnats utanför. Totalt 

är det 181 depåer det rör sig om som består av minst fem mynt. Informationen till dessa 

depåer är baserade på Gert Hatz (1974) genomgång av de depåerna med tyska mynt och de 

depåer som har publicerats inom CNS projektet (Corpus nummorum saeculorums). Till detta 

arbete har det även använts en databas över alla bevarade och bestämda islamiska mynt som 

finns i det svenska materialet (Landgren 2003). Databasen är framställd efter historikern 

Thomas Noonans opublicerade fyndkatalog. Ett tack ges till Johan Landgren som har 

sammanställt denna databas och gjort det möjligt att använda det sen islamiska 

myntmaterialet för denna studie1. 

De vanligaste mynten som återfinns i depåerna är de samanidiska som dominerade 

importen under 900-talet. Samaniderna präglade oerhörda mängder mynt, som sedan 

importerades till Ryssland och områdena kring Östersjön, ända fram tills dynastins slut år 999 

(Johansson 1997: 5). Ungefär 60% av alla islamiska dirhemer i svenska fynd från 700- till 

början av 1000-talet är av samanidisk prägling (Landgren 2003: 17). Mynten från denna 

dynasti behandlas inte i min undersökning då dessa återfinns i princip alla depåer med 

islamiska silvermynt. Vilket gör att övriga dynastier mer eller mindre försvinner i mängden 

vilket i sin tur gör den svåranalyserad i en korrespondensanalys. Men den bör ändå nämnas då 

den är såpass framstående i materialet. 

1.3. Teori 

När skattfyndens geografiska struktur/sammansättning analyseras hämtas inspiration från 
olika nätverksteorier, som försöker förklara hur varor distribueras inom långdistanshandel. 
Det finns dock ingen teori som kan förklara hur mynten kommit hit samt hur de fördelas på 
Gotland. 

Down the line-teorin utvecklades av Colin Renfrew när han arbetade med handelsvägar 
och mönster för obsidian från den Främre Orienten (Renfrew 1977: 77). Det han upptäckte 
var att när materialet färdades från ursprungskällan minskade det exponentiellt för varje 
handelsplats det passerade. Teorin går ut på att flera, i det här fallet, byar som är 
sammankopplad i ett handelnätverk, där varje by är ett steg längre bort från ursprungskällan. 
Detta innebär i sin tur att handelsvarorna flyttas längre bort för varje gång den byter ägare. By 
1 handlar med by 2, när by 2 sedan handlar med by 3 behåller man en del av det man fick från 
by 1 och en del av det skickas vidare till by 3. Detta återupprepas sedan för varje by inom 
nätverket. Det som byarna behåller för sig själva är sedan det som hamnar i det arkeologiska 
materialet. Kritiken som denna teori fått är att den förutsätter att byarna är placerade på ett 
jämnt avstånd från varandra, vilket är en ovanlig företeelse (Sindbӕk 2007: 60). För att sedan 
applicera denna teori på mitt material är ursprungskällan Kalifatet och de islamiska mynten är 
handelsvaran. Mynten färdas sedan via olika handelsvägar och flodsystem västerut, där de 
stannar på olika handelsplatser, för att sedan hamna i Ryssland där Skandinaverna sedan fått 
dem ifrån. 

En annan teori som har tillämpats för att förklara organiserad transport av handelsvaror 

                                                      
1 Arbetet har utförts under bidrag från Gunnar Ekströms stiftelse (Landgren 2003). 
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över stora geografiska avstånd är small world teorin. Duncan J. Watts och Steven Strogatz var 
de som först applicerade small worlds fenomenet på nätverksstudier (Sindbӕk 2007: 61). 
Teorin går ut på att olika handelsplatser över ett större område är sammankopplade genom 
handel, oftast är flera kopplade till samma handelsplatser att kluster bildas. Dessa kluster 
bildar sedan ett dynamiskt handelsnätverk som kommunicera med varandra vilket gör att 
varuflödet över en längre distans är sammankopplat genom t.ex. sex steg eller mindre 
(Sindbӕk 2007: 61). Denna teori kan beskrivas med två olika modeller. Den första består av 
flera olika svaga kopplingar mellan punkter över längre distanser, där varje punkt är kopplade 
till endast några få andra punkter. Punkterna i det här fallet är handelsplatser. Den andra 
modellen består istället av flera olika punkter som i sin tur är kopplade till flera olika andra 
punkter, inte helt ovanligt att flera är kopplade till samma punkt vilket bildar kluster (Sindbӕk 
2007: 61f). 

Det är down the line teorin som jag anser förklarar bäst för hur mynten kan ha färdats hit 
tillskillnad från small worlds teorin som mer beskriver hur mynten kan ha spridits sig när de 
kommit till Skandinavien. Dessa modeller kan möjligen förklara hur dirhemerna kom hela 
vägen från Kalifatet till Gotland. De antyder också att det finns en organisation bakom som 
möjliggjorde detta. Men modellerna lämpar sig inte att förklara hur mynten sedan spridits på 
Gotland. 

1.4.  Metod 

För att svara på frågeställningarna ska jag framförallt analysera sammansättningen av de 
depåerna som innehåller arabiska och/eller tyska mynt som har TPQ på 900-1000. 
Informationen om dessa sammanställs i en databas som sedan kommer användas i en 
korrespondensanalys. Där kommer jag använda mig av en mängd olika variabler som kan 
jämföras med varandra. Den information som sammanställs behandlar myntens olika 
myntorter, var de återfinns på ön samt depåns TPQ, storlek och den generella 
sammansättningen om det är enbart mynt eller andra föremål med i depån. Genom att använda 
denna metod kommer jag få ut tydligare vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika 
depåerna. 

Jag kommer att använda mig av ett program som heter Past för att utföra 
korrespondensanalysen. Denna typ av analys fungerar så att man undersöker relationer mellan 

Figur 1. Illustration över hur de olika kopplingarna mellan handelsplatserna ser ut enligt small worlds teorin. (Bild efter 

Sindbaek 2007: 62) Copyright © 2007 Routledge 
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olika individer och variabler, vilket i det här fallet innebär att depåerna är individerna och 
myntorterna är variablerna (Wallin 2010: 66). Detta gör att man kan se relationer mellan olika 
variabler som man inte kan uppfatta med blotta ögat. Metoden utvecklades ursprungligen av 
den franska matematikern Jean-Paul Benzécri. Men det var istället en annan fransman, 
sociologen Pierre Bourdieu, som gjorde den känd utanför Frankrike (Wallin 2010: 66). 

Jag kommer även att använda mig utav GIS (Geografiskt informationssystem) där jag 
placerar ut alla depåer jag jämför med varandra på en karta i form av olika punkter. Detta för 
att lättare se hur de geografiskt förhåller sig till varandra och för att komplettera 
korrespondensanalysen. 

Genom att använda mig av dessa två metoder tillsammans hoppas jag kunna dra slutsatser 
om det finns olika mönster och vad de kan betyda. Alternativt vad avsaknaden av mönster 
beror på och ifall det kan vara olika aktörer. Resultaten av dessa metoder tillsammans med 
vad tidigare forskare skrivit om mynten kommer sedan att ligga till grund för diskussionen. 

1.5.  Källkritik 

Den källkritiska aspekten till detta arbete är framförallt att jag inte har undersökt mynten 
personligen utan förlitar mig på vad andra skrivit om dem. Då en del information inte kunnat 
utläsas till vissa mynt, kan det påverka resultatet. Till exempel har det ibland inte kunnat 
utläsas vilken myntort det handlar om för alla mynten i de depåer som finns med i materialet, 
då har dessa lämnats utanför i vissa analyser. 

Metoden som använts till detta arbete, korrespondensanalys, har inte testats att använda 
på myntskatter och för att uppfatta korrespondenser i materialet krävs det att man testar sig 
fram. Vilket i sin tur kräver mer tid och erfarenhet av materialet, vilket begränsas för vad som 
är inom ramen av en kandidatuppsats. 

1.5.  Definitioner 

Dirhemer – Islamiska silvermynt som präglats i Kalifatet. 

 

T.P.Q. – Terminus post quem är latin för det yngsta daterbara myntet i ett fynd, vilket 
används för datering av fyndet. Vilket i sin tur avser det tidigast möjliga nedläggningsdatum. 

 

Depå – Med depå avser det en nedläggning som innehåller mynt men även olika föremål 
ibland, som t.ex. smycken. 

 

Prägling – Med prägling menas det som är tyckt på myntet. 
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2. Forskningshistorik 

Vikingatida silverdepåer med dirhemer som hittats på fastlandet och på Gotland har varit ett 

ämne för en mängd studier där man försöker ta reda på hur silverimporten från Östeuropa till 

Skandinavien utvecklades under 800- och 900-talet (t.ex. Kilger 2008). Andra studier har 

uppmärksammat och studerat depåernas sammansättning för att ta reda på sociala frågor som 

varför man byggde upp så kallade släktskatter, vilket är depåer uppbyggda över en längre tid 

(t.ex. Odebäck 2009). 

Det har diskuterats mycket om silverdepåerna och om varför man grävt ner silver i 

marken. Flera olika teorier har lagts fram som bland annat behandlar frågor som försöker ta 

reda på varför alla dessa mynt kom till Gotland, hur och varifrån de kommit, både vilka som 

fört hit de och vilka som gömt undan de och varför det inte plockats upp igen. Listan skulle 

kunna göras längre men detta är något om vad det forskats om. 

Det som idag är Sverige hade under vikingatiden ingen egen myntning. Man importerade 

därför mynt från andra områden. Under större delen av vikingatiden, fram till ungefär 900-

talets mitt, var det importen av islamiska mynt som dominerade. Även bysantinska mynt har 

importerats dock inte i samma mängd som de islamiska. De islamiska mynten färdades från 

de områdena som idag är Afghanistan, Irak, Iran och Turkmenistan via floder upp till 

Ryssland där de användes för att handla med bland annat vikingar från Skandinavien. Denna 

massiva import höll i sig fram till runt år 950 för att upphöra helt omkring 1010-talet och 

sedan ersättas av en import dominerad av tyska mynt men även en del engelska (Blomkvist 

2008: 162; Johansson 1997: 18). Varför denna förändring av importvägar skedde, från 

östliga till västliga, kan både berott på att silverhalterna i mynten blev mindre och mer ojämn 

från att tidigare legat på en hög och jämn nivå, vilket lede till att man sökte sig till andra 

områden (Johansson 1997: 13). Mats Roslund (2015: 46) menar att det var både pga. krig 

och oroligheter hos de islamiska dynastierna samt att prinsessan Olga av Kiev började ta ut 

tull och kontrollera handelsplatser som gjorde att importen av islamiska mynt minskade. 

Även om mynten kan ha tagit sig till Skandinavien genom plundringståg är de flesta 

forskarna överens om att det var genom handel som mynten införskaffades (Jonsson 1995 

43). När mynten sedan hamnat i Skandinavien cirkulerade de ett tag för att sedan grävas ner i 

olika depåer. Kenneth Jonsson (2011), som tar utgångspunkt i Kerstin Odebäcks (2009) 

artikel, argumenterar att det måste skett en radikal förändring av bruket av dirherm och bland 

de mynt som cirkulerade och deponerades under 900-talet. Från att depåerna tidigare, ca 880, 

bestått av mynt som inte cirkulerat då det finns större blandning av äldre och nya mynt för att 

från början av 900-talet bestå av enbart nya mynt präglade efter år 890 (Jonsson 2011: 251). 

Detta tyder på att man gjorde sig av med alla de äldre mynten som cirkulerade genom t.ex. 

nedsmältning, depåer eller handel. Man kan även se att mynten är numera del av en 

intensivare cirkulation än tidigare (Jonsson 2011: 251). 

Men varför deponerade man då mynten? Sture Bolin (1962) hävdar att det är pga. krig 

som man grävde ner sina rikedomar (Bolin 1962: 54). Brita Malmer (1985) är dock skeptiskt 

till att det var enbart krig som var anledningen till att man deponerade mynten. Det skulle 

betyda att Gotland var oerhört krigsdrabbat, alternativt att man åkte utomlands och dog så att 

depåerna sedan glömdes bort. Hela 20 gånger mer än i Östergötland som hon jämför med i 

sin studie (Malmer 1985: 186). Ytterligare en anledning till att hon ställer sig frågande till att 

krig var den enda orsaken bakom depåerna är att visat sig de ofta grävdes ner inomhus. 

1986 kom Peter Sawyer med en teori om att man kunde se ifall det var genom plundring 

eller handel som mynten hamnat i depåerna, men enligt honom själv var det som gjorts inom 

det inte särskilt övertygande (Sawyer 1990: 283).  
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3. Importområden 

Om man ser till fyndsammansättningen av depåerna ser man att mynten har flera olika 
ursprungsplatser. Informationen som går att få ut av att bestämma mynten är deras myntor, 
präglingsår samt vem som präglade mynten. Det som kommer användas till denna studie är 
myntorten och präglingsåret. För de västeuropeiska mynten är det dock svårt att rekonstruera 
präglingsåret, här uppskattas präglingstiden som ofta sammanfaller med myntherrens 
regeringstid. I den följande delen kommer jag gå igenom de områdena som berör min studie. 

3.1. Kalifatet 

Den tidiga importen av mynt kom ifrån den islamiska världen. Mynten kom då till 
Skandinavien antingen genom Ryssland dit mynten färdats längs floden Volga från områdena 
kring svarta havet och det kaspiska havet eller via floderna Dnestr och Vistula eller Dnepr för 
att ta sig genom Polen till Östersjön. De mynt som enligt Johansson (1997) förmodligen tagit 
sig via Ryssland är främst de buwayhidiska dirhemerna medan hamdanidiska och ikshididiska 
tagit sig hit via Polen. Marwanidiska och Uquaylidiska har främst kommit via Polen men kan 
även färdats genom Ryssland (Johansson 1997: 16f). 

Det speciella med de islamska myntorterna i det är fallet om man jämför med de tyska är 
att flera olika dynastier kan ha använt samma myntort för att tillverka sina mynt. Som t.ex. 
städerna Shiraz och Madinat al-Salam som både Buwayhiderna och Hamdaniderna präglat 
sina mynt i. Detta beror på att under 900-talet sker en politisk splittring inom kalifatet där den 
abbasidiska kalifen förlorar sin politiska makt till flera olika dynastier som sedan de strider 
mot och erövrar varandras områden. Kalifen har dock kvar sin position som det religiösa 
överhuvudet. 

Detta stycke behandlar de dynastier med respektive myntorter som förekommer i de 
gotländska depåerna och som ska undersökas i arbetet. Detta är dock inte alla myntorter som 
de olika dynastierna har haft sin myntningsverksamhet i, utan enbart de som är representerade 
i materialet. Informationen till de olika dynastierna är hämtad från Marcus Johanssons arbete 
Islamiska mynt (1997). Siffrorna som jag kommer redovisa efter dynastiernas namn är först 
deras regeringstid efter kristen tideräkning och inom parantes efter islamisk tideräkning. 
Dynastierna listas här efter hur pass vanliga de är i de gotländska depåerna efter vilken mängd 
de förekommer i det undersökta materialet och myntorterna är sorterade alfabetiskt. 

Buwayhider (Buyider) 932-1062 e.Kr. (320-454): 

Buwayhiderna är den dynasti som är vanligast i materialet. Den tidigaste depån i materialet 
med buwayhidiska mynt i sig har TPQ 939. 

Den buwayhidiska dynastin härstammar ursprungligen från den persiska folkgruppen 
daylamiterna. Under början av 900-talet började man vandra från sitt område söder om det 
kaspiska havet och år 945 intog man Madinat al-Salam, nuvarande Bagdad, där man kom att 
styra i 110 år framöver. När man var som störst styrde buwayhiderna över större delarna av 
Irak och Iran. Man hade dock ständiga strider med samaniderna om områdena i östra och 
norra Iran. 

Myntorterna representerade i det undersökta materialet:

- al-Basrah 

- al-Muhammadiyyah 

- Arrajan 

- Askar min Ahwaz 

- Askar Mukram 

- Aydhaj 

- Fasa 

- Isbahan 

- Jannaba 

- Madinat al-salam 

- Qazwin 

- Ramhurmuz 
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- Shiraz 

- Siraf 

- Suq al-Ahwaz 

- Tustar al-Ahwaz 

- Wasit 

Hamdanider 905-1004 e.Kr. (293-394): 

Hamdaniderna är då den dynasti som är näst mest representerat. Den tidigaste depån i det 
gotländska materialet med hamdanidiska mynt har TPQ 951. 

Hamdaniderna var ursprungligen en del utav den arabiska stammen Taghlib. Dynastin är 
uppkallad efter Hamdan B. Hamdun vars familj var belägen i utkanten av den syriska öknen. 
Den hamdanidiska dynastin tar sin början år 905 när Abu I-Hayja, Hamdans son, blir utnämnd 
som guvernör över Mosul i norra Irak, vilket senare skulle förloras till Buwayhiderna. Under 
sin tid i Mosul hinner man dock utvidga sitt område västerut till Syrien där man erövrade 
stora delar av landet från ikshididerna. 

Området man erövrat i Syrien kom stundtals att kontrolleras av det bysantinska imperiet. 
De bysantinska erövringarna var dock inte långvariga då man tog tillbaka kontrollen kort efter 
den förlorats. Den hamdanidiska dynastin tar slut när Fatimiderna, som kommit söderifrån, 
erövrar områdena i Syrien år 1004. 

Myntorterna representerade i det undersökta materialet: 

- al-Harran 

- al-Kufah 

- al-Masisah 

- al-Mawsil 

- al-Samiyyah 

- Antakiyyah 

- Filastin 

- Halab 

- Madinat al-Salam 

- Mayyafaric 

- Mayyafariqin 

- Nasibin 

- Shiraz 

Ikshidider 935-969 e.Kr. (323-358): 

Ikshididerna är den dynasti som varade under kortast tid, i 34 år höll den sig. Att de regerade 
enbart en kortare period kan vara för att de ständigt levde under hot från gränsande 
folkgrupper. Den tidigaste depån i materialet med ikshididiska mynt i sig har TPQ 951. 

Ikshididerna härstammar från en turkisk familj men styrde över större delen av Egypten 
samt delar av Syrien. Dessa områden kom senare att erövras av andra, först förlorades Syrien 
till Hamdaniderna sedan tog Fatimiderna över Egypten år 969 vilket även är slutet för 
dynastin. 

Myntorterna representerade i det undersökta materialet: 

- Dimashq 

- Filastin 

- Misr 

- Tabariyyah 

Marwanider 983-1085 e.Kr. (372-478): 

Den marwanidiska dynastin är en av två dynastier som återfinns i minst mängd i materialet. 
Den tidigaste depån i materialet med marwanidiska mynt i sig har TPQ 993. 

Marwaniderna grundades av en kurdisk hövding vid namn Badh som brutit sig loss när 
buwayhidernas inflytande minskat i Irak. Man lade då under sig de norra delarna av Irak samt 
in i Armenien. Detta medförde att man kontrollerade handelsvägarna som gick till Syrien i 
öster och Anatolien i väster. Man höll sig i området fram till 1085 då seldjuqerna tog över 
makten i området. 
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Myntorterna representerade i det undersökta materialet: 

- Mayyafariqin 

Uqaylider 990-1096 e.Kr. (30-489): 

Uqayliderna är tillsammans med marwaniderna de två dynastier som är minst 
representerade.Detta beror mycket på att de inte var lika aktiva under 900-talet som de var 
under början på 1000-talet. Den tidigaste depån i materialet med uqaylidiska mynt i sig har 
TPQ 996. 

Uqayliderna hör ursprungligen till en större beduinstam från södra Irak. Men när man var 
som störst styrde man från Aleppo i väst till Madinat al-Salam (Bagdad) i öst. Detta tog slut 
när seldjuqerna tog över Mosul 1085 och avsatte den uqualidiska guvernörerna 1096. Efter 
detta kom man dock att styra över mindre städer där den siste uqualidiske ledaren styrde fram 
tills 1169. 

Myntorterna representerade i det undersökta materialet: 

- Nasibin 

3.2. Tyskland 

Importen från Tyskland kan delas upp i de mynt som kom från området kring floden Elbe och 
de som kom ifrån floden Rhen, där de mynten från Elbeområdet var dominerande fram till 
990-talets mitt för att sedan skifta till att mynt från Rhenområdet dominerade (Jonsson & 
Östergren 1991: 35). 

Ett tredje område som är representerat i materialet är mynt som kommer ifrån området i 
södra Tyskland, främst det bayerska hertigdömet, kring floden Donau. Det som skiljer Donau 
mot floderna Elbe och Rhen är att den inte rinner ut i norra Europa, den mynnar istället ut i 
Svarta havet. Det geografiska läge kan haft betydelse för hur mynten kom till Gotland, men 
behöver inte det. Detta kan ha skett genom en import via Polen eller att de beblandats med 
andra tyska mynt. 

Såsom de islamiska mynten delas upp i dynastier delar man även in de tyska mynten efter 
olika myntorter inom de större storhertigdömena inom det karolingiska riket. De områden 
som kommer användas i den här studien är följande med hertigdömenas namn är följt utav 
årtalen de var ett stamhertigdöme. De olika områdena kan ha funnits tidigare och senare fast 
då under andra konstellationer. 

Oberlothringen 975-1190:  

Oberlothringen är ett område som ligger i vad som nu är sydöstra Tyskland och Luxemburg 
och har en naturlig koppling geografiskt till floden Rhen. Framtill år 975 fanns bara 
Lothringen men splittrades därefter till att bli två separata hertigdömen Oberlothringen och 
Niederlothringen. Hertigdömet Oberlothringen upphör att finnas år 1190 när hertigen av 
Brabant får titeln som hertig över området och samtidigt slutar använde den (historyfiles, ). 

- Verdun 

- Metz 

- Trier 

- Andernach 

 

Niederlothringen 975-1100: 

Niederlothringen ligger i det område som idag är västra Tyskland samt Holland och Belgien 
vilket gör att det har en naturlig koppling till floden Rhen. Var tidigare en del utav det större 
området Lothringen som sedan splittrades år 975. Upphörde att existera som politiskt område 
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år 1100 när hertigen av Brabant får titeln som hertig över området och samtidigt slutar 
använde den (http://www.historyfiles.co.uk).

-Köln 

-Deventer 

-Emden 

-Ostfriesland 

-Flandern 

-Lüttich 

-Niederlot. Hge. (Hertigar från 

Niederlothringen) 

-Bouillon-Namour-Dinant 

-Utrecht 

-Tiel 

-Groningen 

-Brabant div. myntorter

 

Sachsen 843-1296: 

Sachsen är det som är nuvarande norra och östra Tyskland och har istället en naturlig 
koppling till floden Elbe. Sachsen grundades som ett hertigdöme år 843 och upphörde att 
finnas år 1296 när området delas in i mindre områden. Sachsen finns dock kvar idag som en 
delstat i norra Tyskland (Nationalencyklopedin).
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-Dortmund 

-Lüneburg 

-Otto-Adelheid Pfennige 

-Sachsenpfennige 

-Niedersachsen div. myntorter 

-Magdeburg 

-Hildesheim 

-Soest 

-Vreden 

-Minden 

-Westfalen div. myntorter 

-Niederelbe 

-Bardowick 

-Gittelde 

-Stade 

-Quedlinburg 

 

Franken 882-1802: 

Franken ligger i centrala Tyskland och har främst en koppling till Rhen men även med Elbe. 
Området utvecklades aldrig stabilt politiskt och titeln hertig av Franken var under längre 
perioder ledig. Upphörde att finnas när området till större delen slogs samman med Bayern 
(The Encyclopaedia Britannica: 15). 

-Mainz 

-Worms 

-Würzburg 

-Speyer 

-Franken div. 

Schwaben 917-1268: 

Schwaben ligger i södra Tyskland samt delar av Schweiz och har kanske främst en koppling 
till floden Donau men den har även en koppling till floden Rhen. Schwaben blev ett 
stamhertigdöme år 917 och var så fram tills dess fall år 1268 då det började delas upp i 
mindre territorier. Idag finns namnet kvar som en region i delstaten Bayern 
(Nationalencyklopedin). 

-Augsburg 

-Strassburg 

-Schwaben div. 

-Basel 

-Zürich 

-Konstanz 

-Esslingen 

Bayern 555-1623: 

Bayern ligger även de i södra Tyskland samt delar av Österrike och har en koppling till floden 
Donau. Bayern grundades som ett hertigdöme redan runt år 555 och upphörde år 1623. 
Bayern finns idag kvar som en delstat i södra Tyskland, dock inte i samma utsträckning som 
den var under sin tid som hertigdöme då det sträckte sig in i Österrike och Italien 
(Nationalencyklopedin). 

-Regensburg 

-Bayern div. 

-Salzburg 
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3.3. Övriga mynt 

Även bysantinska och engelska mynt kommer användas i analysen. Dessa kommer dock inte 
vara kategoriserade efter myntort, utan de kommer enbart kategoriseras efter England 
respektive Bysans. 

Importen av de engelska mynten kan ha sett ut att de importerades genom norra Tyskland  
tillsammans med de tyska mynten (Rehnberg 2005: 25f). Tillskillnad från Kalifatet där varje 
individuell ledare hade sina egna myntningar och Tyskland med sina hertigdömen och deras 
många olika slags myntherrarkungar, hertigar, grevar och biskopar som präglade sina egna 
mynt så skulle de engelska mynten se likadana ut i utseende. Detta efter en reformation som 
skedde år 973 (Malmer 1968: 100). De engelska mynten var heller inte särskilt länge i 
cirkulation då de troligtvis togs in och byttes ut vart sjätte år (Malmer 1968: 100). 

Vad gäller de bysantinska mynten har man inom forskningen antagit att mynten kom 
direkt från Bysans till Skandinavien antingen genom handel eller som lön till Skandinaver 
som ingick i kejsarens vaktstyrka (Arrhenius 1990: 134f). Importen av bysantinska mynt 
ökade kraftigt runt mitten av 900-talet. Från perioden 555-912 har det hittats 18 mynt medan 
från perioden 945-1071 har man hittat 616 fynd utav bysantinska mynt (Arrhenius 1990: 135). 

Roslund (2005) tar upp hur de bysantinska mynten kan ha färdats till Norden. I sin 
diskussion om hur mynten har tagit sig till Skandinavien tar han utgångspunkt i myntdepåerna 
mellan Donau och Dnepr. De bysantinska mynten som hittas i depåer kring Donau och Dnepr 
kan hittas utan några mynt med präglingar från andra länder. När man däremot kommer upp 
till Skandinavien, Ryssland, de baltiska länderna samt västslaviska länderna hittas de oftast 
tillsammans med tyska, engelska och andra Västeuropeiska mynt (Roslund 2005: 24f). 
Tillskillnad från Arrhenius (1990) argumenterar Roslund att de bysantinska mynten kommit 
till Skandinavien via handel mellan Ryssland och Bysans (Roslund 2005: 29). Han skriver 
även att de bysantiska mynten blev oftare omgjorda till smycken än övriga mynt när de anlänt 
till Skandinavien, 28% jämfört med 4% och 2% för de engelska respektive tyska mynten 
(Roslund 2005: 25). 
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4. Analys 

4.1. Korrespondensanalys 

Den huvudsakliga metoden att analyserar den geografiska sammansättningen av mynten i de 
gotländska depåerna bestod av korrespondensanalysen. Här har det gjorts flera olika analyser 
med olika variabler för att bättre kunna belysa samband som kan finnas. De olika variablerna 
som valts är framförallt geografiska och både då uppdelat i var på ön de är hittade som 
tredningar, settingar och de mer generella norra eller södra Gotland. Detta för att få fram olika 
geografiska samband i samansättningarna. Dessa variabler är med för att se om det finns 
skillnader för hur depåerna förhåller sig på ön, ifall vissa mynt enbart har hittats på en viss del 
av ön. Den andra geografiska aspekten ligger i vart de ursprungligen är myntade. Här har jag 
använt både de mer generella kategoriseringarna, Tyskland, Kalifatet, England och Bysans till 
de något mer detaljerade i dynasti alternativt politisk indelning för de tyska och tillslut den 
mest detaljerade indelningen då själva myntorterna används. Det är även kring dessa variabler 
som analysen kommer kretsa kring. De olika variablerna storlek på depån, depåns TPQ och 
ifall det är rena myntfynd eller ifall andra objekt funnits i depositionen har även använts. Det 
som de variablerna kan tillföra är att de ger ytterligare dimensioner när det kommer till 
likheter respektive skillnader i depåernas sammansättning. Depåns TPQ kan hjälpa att se om 
tidsskillnader finns i materialet. Storleken på depån och ifall det är rena myntfynd har tagits 
med för att ge ytterligare en dimension för att se skillnader i depåerna. De kan visa på olika 
sociala och ekonomiska skillnader för hur man deponerade mynten och silvret. Skiljer sig 
depåerna i storlek och om föremål deponerats med mynten kan det vara indikationer på hur 
den ekonomiska ställningen såg ut på olika delar av ön. Detta är dock inget som diskuteras i 
uppsatsen då det huvudsakliga syftet inte är att se olika sociala skillnader på Gotland. 

De variabler som använts och definitionerna på dessa är: 

Myntningsområden och myntorter 

Tyskland – Innefattar alla de tyska mynten 

Kalifatet – Innefattar alla de islamiska mynten 

England – Innefattar alla de engelska mynten 

Bysans – Innefattar all de bysantinska mynten 

De olika islamiska dynastierna – se kap. 3.1 

De olika tyska hertigdömena – se kap. 3.2 

De islamiska myntorterna – se kap. 3.1 

De tyska myntorterna – se kap. 3.2 

 

Geografiskt läge på Gotland 

Norr/Syd – De gotländska socknarna uppdelade efter norra Gotland och södra Gotland 

Norr/Medel/Syd – Här är socknarna uppdelade i de tredningar som finns på Gotland 

Bro setting/Rute settin/Kräkling setting/Hejde setting/Hoburgs setting/Burs setting – Här är 
socknarna uppdelade i de olika settingarna som finns på Gotland 
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Storlek och sammansättning myntat/icke-myntat silver 

Stor/Mellan/Litendepå – Här är depåerna uppdelade i antalet mynt de innehåller. Stor =500 
eller mer Mellan=100-499 Liten= 99 och mindre 

Rena myntfynd eller inte – De rena myntfynden är sådana som enbart har mynt i sig medan 
icke rena mynt fynd är sådana som kan ha t.ex. smycken i sig 

 

Nedläggningstiden och tidsintervaller 

50 års intervall 

900-950/950,5-999 – Dessa variabler innebär när depån är nedlagd, eller när den tidigast kan 
ha blivit deponerad 

25 års intervall 

900-925/925,5-950/950,5-975/975,5-999 – Samma som ovan bara i mindre intervaller 

 

Alla depåer har inte varit med i varje test då vissa saknar den information som är tänkt att 
användas i testet, t.ex. har inte myntort kunnat hittas för varje depå. Dessa har då lämnats ute 
vid analyser som gått efter myntort och geografiskt läge på Gotland då de inte tillför något till 
analysen. 

Analysens har lagts upp så att först testas det mer generella i materialet för att sedan bli 
mer specifik. I test 1 jämförs de länderna mynten kommer ifrån tillsammans med olika 
variabler. I test 2 och 3 har istället dynastier/politisk indelning respektive myntort använts 
med olika variabler. 

Det som figurerna av korrespondensanalyserna visar är hur de olika variablerna relaterar 
till varandra. Om flera variabler hamnar tillsammans kan det vara för att de har någons sorts 
relation till varandra, alternativt hamnar de distanserat från varandra kan det vara för att inte 
relaterar. Depåerna, som även de kommer finnas med, visar i sin tur hur dessa förhåller sig till 
variablerna. 

I testerna kommer enbart en beskrivning av vad som syns i analysen ges för att sedan tas 
upp i diskussionen om varför resultaten blev som de blev samt hur de kan svara på frågorna. 

4.1.1 Test 1 

Till test 1 används enbart de mer generella variablerna för att se om man redan då kan se 
tendenser till samband och mönster. De variabler som används är Kalifatet, Bysans, Tyskland 
och England. Dessa testas tillsammans med variablerna nord/syd uppdelning, storlek på depån 
och depåns TPQ. 
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Det man kan se är att Tyskland och England placerar sig med kategorin sena depåer och 
bildar en gruppering något utanför de andra, där även Bysans hamnar. Kalifatet hamnar 
istället mellan variablerna norr och söder. Man kan även se att medelstora och stora depåer 
drar sig mot variabel södra Gotland medan små korresponderar mer med norra Gotland samt 
att mellan stora och stora depåer förekommer huvudsakligen efter 950 medan de små oftast är 
tidiga (Se Fig. 2). 

4.1.2 Test 2 

Till test 2 används något mer detaljerade variabler för myntorterna. Här används istället de 
olika dynastier och politiska områden tillsammans med variablerna nord/syd uppdelning, 
storlek på depån och depåns TPQ. 

I test 2 kan liknande mönster som de som blev synliga i test 1 urskiljas. Medelstora och 
stora depåer drar återigen sig mot variabel södra Gotland medan små korresponderar bättre 
med norra samt att de tyska områdena bildar ett kluster tillsammans med England och Bysans. 
Det intressanta som detta test visar är att Marwanider och Uqaylider hamnar tillsammans med 
de tyska områdena, vilket kan ge indikationer på hur de importerats. Tar man bort 
tidsvariabeln blir korrespondensen mellan variablerna oförändrad, vilket kan betyda att 
tidsvariabeln inte är en orsak till resultatet (Se Bilaga 1). 

Man kan även se att Buwayhiderna som hamnar längs ned placeras något mer åt höger än 
Hamdaniderna och Ikshihidierna vilket kan ha att göra med kronologin när de importerades 
(Se Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Korrespondensanalys av variablerna (de blå prickarna) TPQ, Storlek på depå, geografiskt på Gotland och myntens 

ursprung. De olika depåerna är de svarta prickarna. 
Figur 2. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) TPQ, Storlek på depå, geografiskt på Gotland och myntens 

ursprung. De olika depåerna är de svarta prickarna. 
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4.1.3 Test 3 

Till test 3 används de individuella myntorterna för Tyskland och Kalifatet tillsammans med 
variablerna nord/syd uppdelning, storlek på depån, depåns TPQ. Även variablerna Tyskland, 
Kalifatet, Bysans och England testas både med och utan och resultatet har inte visat några 
större skillnader. 

Resultatet från det här testet överensstämmer med de tidigare. Det man kan se är att de 
tyska myntorterna bildar ett kluster ute till vänster medan de islamiska bildar två kluster mer 
åt höger. Dessa två kluster har en viss korrespondens emellan dem där den ena består av 
hamdanidiska myntorter och den andra av buwayhidiska myntorter. De stora och medelstora 
depåerna verkar fortfarande dra sig till södra Gotland och de små depåerna till norra. Samt att 
Bysans fortfarande har en starkare koppling till Tyskland och England än till Kalifatet. 

Myntorterna Nasibin och Mayyafariqin, som representerar Uqayliderna respektive 
Marwaniderna, som användes i föregående test korresponderar fortfarande mer med de tyska 
myntorterna, speciellt Groningen och Utrecht (Se Fig. 4). 

 

 

 

 

 

Figur 4. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) TPQ, Storlek på depå, geografiskt på Gotland och de olika 

islamiska och tyska myntorterna. De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 3. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) TPQ, Storlek på depå, geografiskt på Gotland och de 

islamiska dynastierna samt tyska hertigdömena. De olika depåerna är de svarta prickarna. 
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4.1.4 Test 4 

För att se hur de olika myntorterna förhåller sig till varandra gjordes även ett test med enbart 
dessa. Dock för att variablerna inte skulle hamna på en lång rad användes även nord/syd för 
att få en bättre spridning. 

Resultatet blev att de tyska myntorterna fortfarande bildar ett tätt kluster medan de 
islamiska bildar ett mer utdraget kluster. Lägger man till England och Bysans hamnar 
England bland de tyska och Bysans mellan de båda klustren. Varför vissa myntorter hamnar 
utanför de resterande som Dimashq, Nasibin, Groningen och Utrecht har att göra med att de 
troligtvis återfinns i enbart ett fåtal depåer (Se Fig. 5). 

 

4.1.5 Test 5 

Det här testet gick ut på att se hur de islamiska och tyska myntorterna var för sig förhåller sig 
till nord och syd variablerna. 

Resultatet som blev synligt är att båda testen visar att både de islamiska och tyska  
myntorterna hamnar i överlag mellan nord och syd variabeln. Om man börjar med de tyska 

Figur 5. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de olika islamiska och tyska 

myntorterna. De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 6. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de islamiska myntorterna. De 

olika depåerna är de svarta prickarna. 
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ser man att de bildar ett större kluster mellan nord och syd. Det som bryter mönstret är  
återigen Utrecht och Groningen som placerar sig vid syd variabeln vilket kan bero på att de 
enbart finns i några få depåer (Se Fig. 6). 

För de islamiska myntorterna bildar de ett kluster som är något närmare nord än syd 
variabeln, dock med några som drar sig mot syd. De som korresponderar mer med syd är 
framför allt Dimashq, al-Samiyyah och Mayyafaric. Även här är det två myntorter som bryter 
mönstret, Mayyafariqin och Nasibin som inte hamnar i närheten av de övriga myntorterna (Se 
Fig. 7). Tar man dock bort extremfallen blir bilden annorlunda. Här är istället 
korrespondensen mer lik de tyska där myntorterna hamnar mellan de två variablerna (Se 
Bilaga 2). 

 

4.1.6 Test 6 

Ett sista test gjordes även för om man kan se några pionjärer som förde in vissa mynt till 
Gotland. Här användes variablerna för de tyska myntorterna och de olika geografiska 
uppdelningarna av Gotland. Här används dessutom bara de tidigaste depåerna med tyska mynt 
i sig. 

Det analysen visar är att vissa myntorter korresponderade bättre med norra respektive 
södra Gotland. Schwaben div. och Regensburg med norra och främst Speyer men även Köln, 
Mainz, Salzburg, Sachsenpfennige och Verdun med södra (Se Fig. 8 & Bilaga 3, 4). 

Figur 8. Korrespondensanalys av variablerna (de blå prickarna) geografiskt på Gotland och de tidigaste tyska myntorterna. 

De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 7. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de tyska myntorterna. De olika 

depåerna är de svarta prickarna. 
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4.1.7. Test 7 

Test 7 är egentligen en utökad fortsättning på test 6. Här testas materialet även för pionjärer, 
dock används alla depåer och inte enbart de tidiga för att se om resultatet förändras. Detta för 
att det kan tänkas att även andra depåer som fortsätter att vara aktiva har tidiga 
importhändelser sparade i sin sammansättning. Variablerna som används är alltså de tyska 
myntorterna, TPQ och de olika geografiska uppdelningarna av Gotland.  

Det som analysen visar är att ingen av myntorterna korresponderar med varken norr eller 
syd variablerna eller TPQ variablerna (Se Fig. 9). Vilket är en klar skillnad från test 6. 

 

 

 

 

Figur 9. Korrespondensanalys av variablerna (de blå prickarna) geografiskt på Gotland, TPQ och de tyska myntorterna. De 

olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 8. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de tidigaste tyska myntorterna. 

De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 9. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland, TPQ och de tyska myntorterna. De 

olika depåerna är de svarta prickarna. 
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4.2.     GIS 

Även en analys i 
GIS har gjorts för 
detta arbete. Här 
har depåerna 
plottats ut på en 
karta för att lättare 
kunna se hur de 
förhåller sig till 
varandra 
geografiskt och att 
bättre kunna tolka 
resultatet från 
korrespondensanal
yserna. 

En första karta 
gjordes med alla 
depåerna som är 
med i studien. Här 
kan man se att de 
har en utspridning 
på i stort sett hela 
Gotland men att 
det bildas flera 
större kluster och 
att östra mellersta 
Gotland är 
nästintill utan 
depåfynd (Se Fig. 
10). Detta mönster, 
som syns i Fig. 10 
är sedan 
återkommande när 
man undersöker de 
som innehåller 
tyska mynt (Se 
Bilaga 5), 
islamiska mynt (Se 
Bilaga 6), 
bysantinska (Se 
Bilaga 7) och 
engelska (Se 
Bilaga 8). 

För att se hur 
resultatet från 
korrespondensanalys
en, som visade att Marwaniderna och Uquayliderna korresponderade bättre med de tyska än 
islamiska myntorterna, gjordes en karta för att se hur de depåerna med dessa mynt i förhöll sig 
till varandra. Det rörde sig om totalt fyra depåer, varav alla innehöll marwanidiska mynt 
medan enbart två stycken innehöll uquaylidiska mynt. Det kartan visade var att ena depån låg 
i de allra nordligaste delarna av Gotland medan två låg på mellersta Gotland och en på de allra 
sydligaste delarna (Se Bilaga 9). 

Då det gick att se spår av möjliga pionjärer i korrespondensanalysen, eftersom testet med 

Figur 10. Figur 10. Karta över depåfynden som gjorts på Gotland från 900-talet. Karta efter 

Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Gustaf Svedjemo.. 
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de tidigaste depåerna visade på att vissa myntorter korresponderade mer med södra respektive 
norra Gotland, testades det även i GIS. Här delades depåerna upp i tioårs intervaller, 940-, 
950-, 960-talet osv. Det man kan se då var att de tidigaste depåerna, som innehåller tyska 
mynt, fanns det en vardera på norra och södra Gotland med en TPQ på 940,9 respektive 
945,5. (Se Bilaga 10, 11 & 12). 

4.3. Sammanfattning av analys 

En sammanfattning av analysen kan vara läglig för att få en bättre överblick på hur de olika 
variablerna korresponderar med varandra. 

Ett genomgående resultat som kunde ses i alla tester vara att Tyskland och de tyska 
myntorterna tillsammans med England men även Bysans hamnade i närheten av varandra. Här 
placerades även den tidsmässiga variabeln 975,5-999 när den användes. Vilket var ett 
förväntat resultat då de tyska mynten börjar strömma in till Gotland under den perioden. 

De myntorter som tillhör de sena islamiska dynastierna hamnade även de ihop med 
varandra med något mer spridning än de tyska, då de låg på en mer utdragen rad än de tyska 
(Se Fig. 4). Man kan även se att variabeln stora depåer låg tillsammans med de islamiska 
myntorterna. De andra två storlekskategorierna medelstora depåer och små depåer kan 
kopplas till södra respektive norra Gotland. 

Ser man till test 3 finns det en viss korrespondens mellan de tyska och de islamiska 
myntorterna överlag även om den är inte är jättestor (Se Fig. 4). Samt att de marwanidiska 
och uquaylidiska myntorterna korresponderade med Groningen och Utrecht. 

Man kan även se att de olika islamiska dynastierna drar sig till olika TPQ:s. 
Marwaniderna och uquayliderna drar sig mot den sena variabeln 975,5-999, hamdaniderna 
och ikshididierna drar sig mot 950,5-975 medan buwayhiderna hamnar i närheten av 950,5-
975 men ändå något längre bort (se Fig. 3). 

När det kommer till hur de olika tyska och islamiska myntorterna förhåller sig till norr 
och syd variablerna, tyska för sig och islamiska för sig. Här kan man se att de tyska hamnar 
mellan norr och syd medan de islamiska har en mer dragning åt norr. Vilket visar på en 
spridning över hela ön med en marginell fördel för de islamiska på norra Gotland. Båda testen 
har dock myntorter som bryter mönstret. För de tyska myntorterna är det Utrecht och 
Groningen som korresponderar enbart med syd och för de islamiska är det Mayyafariqin och 
Nasibin som inte hamnar i närheten av de övriga myntorterna (Se Fig. 6,7). Dessa 
förekommer dock i enbart några få depåer vilket kommer påverka resultatet. 

De två testerna som gjordes för att se om depåernas sammansättning kunde ge 
indikationer på pionjärer visade att vid användning av enbart de tidigaste depåerna 
korresponderade vissa myntorter bättre med södra respektive norra Gotland (Se Fig. 8). Det 
andra testet visade istället på en väldigt svag korrespondens mellan olika myntorter och 
variablerna norr, syd och TPQ-värdet. 

Det GIS-kartorna visade var att även om depåerna är utspridda över större delen av 
Gotland bildar de olika separata kluster. Man kan även se att oavsett vilka variabler man 
applicerar på kartan följer det mönstret för hur det stora hela ser ut. 
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5.  Diskussion 

Att de tyska och engelska mynten skulle hamna tillsammans är inte helt oväntat eftersom 
dessa i stor grad importerades tillsammans. Det som är mera förvånande är att de bysantinska 
korresponderade bättre med de tyska och engelska än de senislamiska. Att de bysantinska 
mynten skulle ha importerats via det tyska riket ger en helt ny bild av importen. Då det sker 
en kraftig ökning i samband som man började importera tyska mynt är det möjligt att de 
bysantinska mynten blandat sig med de tyska för att sedan hamna i Skandinavien. Eftersom 
mycket fynd har gjorts vid bland annat Donau av bysantinska mynt kan det ha skett att de 
beblandade sig med de bayerska mynten för att sedan kommit via Polen och västslaviskt 
område och inte via Ryssland. För att få ett tydligare resultat borde en studie över relationen 
mellan tyska och bysantinska mynt göras. 

Korrespondensen mellan dynastierna och TPQ:n kan vara indikationer på övergångsfasen 
från islamiska till tyska mynt. Den utdragenhet som de islamiska myntorterna visar på i 
analysen kan även den bero på den tidiga respektive senare importen under 900-talet av de 
islamiska mynten och hur den såg ut, vilket är baserat på vilka mynt som exporterades från 
kalifatet till Ryssland eller Polen och Mellaneuropa och sedan vidare till Skandinavien. 
Buwayhiderna som hamnar något separerat från de övriga dynastierna, om än ytterst lite, kan 
representera den tidiga importen som gick via Ryssland (Se Fig. 3 & 4). Varför de placerar 
sig nära i korrespondensmatrisen kan vara för att de är välrepresenterade i materialet. 
Hamdaniderna och ikshididierna hamnar istället i intervallen 950,5-975. Detta kan visa på att 
man började söka sig mer västerut där man kan ha haft kontakter med Polen. I Polen 
införskaffades sedan Hamdanidiska och ikshididiska samt marwanidiska och uquaylidiska 
mynt, som drar sig till den senaste perioden 975,5-999, innan man helt gick över till de tyska. 
Det ska dock nämnas att de marwanidiska och uquaylidiska mynten kan ha kommit via det 
tyska riket. 

Även om depåernas TPQ kan vara en orsak till korrespondensen är sammansättningen av 
depåerna en minst lika stor anledning till varför de islamiska dynastierna korrespondens med 
de tyska hertigdömena. Det som sammansättningen sedan visar var att de fyra depåer som 
innehöll dessa mynt, har alla förutom en depå enbart tyska mynt i sig. När det kommer till 
sammansättningen hos depåerna med hamdanidiska och ikshididiska mynt i sig ser resultatet 
liknande ut för de båda dynastierna där depåerna innehåller en blandning av tyska och 
islamiska mynt. De övriga islamiska mynten i depåerna är nästan uteslutande buwayhidiska 
samt en depå med uquaylidiska. För de tyska mynten i depåerna förekommer alla 
hertigdömena och oftast är mer än en representerad i varje enskild depå. Det 
sammansättningen på depåerna visar, skiljer sig från resultatet av depåernas TPQ. Här öppnar 
det istället för frågan om hamdanidiska och ikshididiska mynt importerades via Polen medan 
marwanidiska och uquaylidiska kan ha importerats via det tyska riket. 

Resultatet från korrespondensanalysen visade att de islamiska och tyska myntorterna 
korresponderar lite med varandra, då de bildade separerade klustren. Detta tyder det på att det 
var en enhetlig import på Gotland av de islamiska mynten som sedan gick över till en import 
av de tyska mynten. Baserat på att det inte går att urskilja några tydliga mönster för hur 
sammansättningen för depåerna ser ut samt hur de är placerade på Gotland finns det inga 
omedelbara indikationer att olika grupper eller individer importerade olika sorters mynt. Det 
som skulle kunna tala för olika nätverk som importerade mynten är testet som gjordes på hur 
de olika tyska och islamiska myntorterna förhåller sig till norr och syd variabeln, var för sig. 
Då de tyska myntorterna hamnade mellan norr och syd finns det inga indikationer på att 
importen av tyska mynt skulle skilja sig från norra respektive södra Gotland. De två 
extremfallen här, Utrecht och Groningen, är för underrepresenterat i materialet för att kunna 
dra några slutsatser om. Det är istället de islamiska myntorterna som kan visa på skillnader i 
importen. Om man bortser från extremfallen Mayafariqin och Nasibin bildar de flesta 
myntorterna ett kluster som korresponderar bättre med norra Gotland med några få myntorter 
som istället korresponderar mer med södra. Tar man däremot bort dessa extremfall ändras 
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resultatet helt och myntorterna hamnar mellan norr och söder. Detta är även det mer sannolika 
resultatet då inget av resultaten tyder på att sammansättningen av depåerna och importen 
skulle skilja sig nämnvärt på olika platser på Gotland. 

Det man istället kan diskutera är olika grupper som importerade mynt till ön under 900-
talet om man ser på den geografiska fördelningen på Gotland. Baserat på GIS-kartan ser man 
att 4-5 områden framträder där depåerna koncentreras. Detta öppnar upp för frågan att de 
klustren som syns i Fig. 10 skulle kunna vara några större lokala grupper som importerade 
mynt fast från samma ställe då sammansättningen inte skiljer sig generellt sett på Gotland 
under den här tiden. Det som gör den teorin något osäker är att det är skogsområden som 
bildar dessa områden, de områden fria från depåer är alltså obebyggd mark medan de med 
depåer är områden folk har bott på. Däremot ligger alla dessa områden tillsammans med 
någon utav de hamnar som tros har varit en mer omfattande handelsplats för ett större område. 
Man kan därför argumentera för att de myntfynd som gjorts i dessa områden speglar den 
handel som pågick vid dessa handelsplatser. Det skulle betyda att dessa områden i så fall har 
varit delvis separerade från varandra i import och till viss del även cirkulation av mynt. Men 
ett visst utbyte med varandra borde existerat genom en möjlig lokal handel. Detta gör att det 
finns en möjlighet att det finns olika aktörer eller grupper på ön som importerar mynten. Detta 
är dock varken synligt i materialet eller det resultat som blev utav korrespondensanalysen. 

Fallet med Mayyafariqin och Nasibin tyder på att de Marwanidiska och Uquaylidiska 
mynten har en närmare relation till de tyska än till de övriga från Kalifatet. Men då endast 
några få depåer innehöll dessa mynt, fyra med Marwanidiska varav två även innehöll 
uquaylidiska, visar detta mest på tendenser för hur det kan vara än ett tydligare resultat. För 
att få reda på det behövs en större studie göras som tar med depåer från början av 1000-talet. 

Ytterligare en anledning för det säregna spridningsmönstret i matrisen kan vara att dessa 
två dynastier var något senare än andra. De var även till större delen aktiva under början av 
1000-talet när importen dominerades av mynt från Tyskland, vilket i sin tur leder till större 
korrespondens med de tyska myntområdena. Det är dock inte depåernas TPQ som enväldigt 
styr att de korresponderar med varandra. Då de depåer som innehåller marwanidiska och 
uquaylidiska mynt är sådana som huvudsakligen innehåller tyska mynt, är det troligt att någon 
av dessa variabler styr att de hamnar tillsammans och inte att det skulle vara tecken på olika 
aktörer som opererar med olika importområden. Att de korresponderade med Utrecht och 
Groningen är sannolikt en slump då ingen av depåerna med marwanidiska och uquaylidiska 
mynt innehöll mynt från dessa ställen. 

Detta är även något som analysen i GIS stödjer. Då dessa fyra depåer inte är placerade i 
närheten av varandra kan man till viss del utesluta att det beror på olika nätverk eller individer 
som har haft kontakt med en viss grupp österut utan att det mer visar på tidiga fynd av dessa 
dynastier då TPQ för depåerna är under 990-talet. Ytterligare en sak som talar emot att det 
skulle vara specifika nätverk som agerade är att trots det bara är fyra depåer täcker de i stort 
sett hela Gotland från norr till söder (se Bilaga 9). Att detta skulle bero på en grupp eller 
individ är inte troligt utan att det snarare rör sig om en kollektiv import som får sina mynt från 
samma områden. 

En förklaring på varför man inte ser några mönster i depåernas sammansättning som kan 
kopplas till importen kan ha att göra med den lokala cirkulationen av mynten på Gotland. Om 
det var en liten eller dålig cirkulation av mynten och olika ställer importerade olika sorters 
mynt skulle det bli tydligare regionala skillnader, vilket inte kunnat urskiljas i analysen. 
Cirkulationen av mynt kan förvisso fortfarande varit svag men då behöver importen av mynt 
vara någorlunda lik över hela ön. Om det istället är en större och mer betydande cirkulation 
över hela ön skulle det bli svårt att se om vissa mynt enbart importerades till vissa ställen på 
ön för att sedan spridas över hela eller om importen var lika över allt. 

Detta kan till viss del kopplas till diskussionen som bland annat Odebäck (2012) fört om 
aktiva och passiva skatter och om dessa är släktskatter eller inte. Om man applicerar det på 
det här materialet, att de passiva skatterna inte är representativt för ekonomin och 
cirkulationen under en viss period och att den byggts upp över en längre period. De depåer 
från tidigt 900-tal som innehåller majoriteten islamiska och ett fåtal tyska skulle då vara 
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passiva skatter. Medan de depåer med majoriteten tyska, men som även kan ha en relativt stor 
del islamiska, skulle vara aktiva skatter alternativt resultatet av en dålig myntcirkulation. 
Detta skulle tyda på att det varit en dålig cirkulation av mynten på Gotland. För att de passiva 
skatterna ska kunna byggas upp över generationer krävs det att mynten deponeras relativt 
snabbt efter att de kommit till ön för att inte försvinna i cirkulationen. Även i de aktiva 
skatterna måste mynten ha försvunnit fort ur cirkulationen för att de ska kunna representera en 
ögonblicksbild av de mynt som cirkulerade då. Detta talar för att det var en dålig cirkulation 
av mynten på Gotland samt att de olika hamnarna opererade individuellt i importen av mynten 
som togs till Gotland. För att få en bättre bild av ifall det är passiva eller aktiva depåer 
behöver man göra en mer utvidgad studie med en mer omfattande tidslinje och mer detaljerat 
om sammansättningen. 

Att bestämma individer och tillviss del gårdar till pionjärer inom myntimporten på 
Gotland är med stor sannolikhet inte möjligt, åtminstone inte utan skriftliga källor, då detta 
kräver väldigt detaljerad data. Det man däremot kan se är ifall vissa delar av Gotland var 
tidigare än andra med att importera vissa mynt, i det här fallet tyska och engelska eftersom det 
är övergången till dessa som ska studeras. I korrespondensanalysen gick det att se att visa 
myntorter korresponderade bättre med norra respektive södra Gotland vilket skulle kunna vara 
indikationer på pionjärer. GIS-analysen visade att de tidigaste depåerna, med en datering från 
940-tal, fanns en vardera på södra respektive norra Gotland. Om detta är tecken på pionjärer 
är dock osäkert då sammansättningen visar att depåerna innehåller till större delen islamiska 
mynt med några enstaka tyska mynt. Detta skulle snarare tyda på tyska mynt som letat sig ner 
i en befintlig depå. Det är först under 960-talet som man kan se depåer med en betydligt större 
mängd tyska mynt i. Även här är de uppdelade som tidigare fast nu är de två på södra samt 
norra Gotland (se Bilaga 12). Det intressanta blir sedan när man lägger på informationen för 
depåerna från 940-, 950- och 960-tal på samma karta (se Bilaga 13). Här kan man se att 
depåerna bildar två stycken kluster, ett på södra och ett på norra Gotland. Detta kan tyda på att 
det är två stycken grupper som börjar med importen av tyska mynt. Att säga något om deras 
sammansättning är svårt då information inte kunnat hittas till två av depåerna på södra 
Gotland angående vart i Tyskland mynten kommer ifrån. Den information som fanns visar 
däremot att depåerna på norra Gotland innehöll mynt från Bayern och Schwaben, medan de 
södra depåerna innehöll mynt från Ober- och Niederlothringen samt Sachsen. Det kan vara 
tecken på att man handlat med olika orter i Tyskland. Detta kan dock inte ses som ett helt 
säkert resultat då viss information som behövs saknas. Då test 7 visade på en svag 
korrespondens mellan myntorterna och norra/södra Gotland och TPQ kan resultatet från test 6 
vara en slump eller att de tidiga importhändelserna suddats ut över tid när mer mynt 
importerats samt cirkulerat. Även sammansättningen av depåerna visar på en spridning av de 
olika myntorterna över hela ön. 
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6. Slutsats 

Kan man se övergångsfaser när importen ändras i rumsliga analyser? 

Man kan se när importen går från att vara islamiska mynt till västeuropeiska mynt. Korrespondensen 

mellan dynastierna och TPQ visar på övergångsfasen från islamiska till tyska och västeuropeiska 

mynt. Buwayhiderna som hamnar något utanför, om än ytterst lite, kan representera den tidiga 

importen som gick via Ryssland. Varför de hamnade nära de resterande kan vara för att de är 

välrepresenterade i materialet. Hamdaniderna och ikshididierna hamnar istället i tidsintervallet 950,5-

975, och marwaniderna och uquayliderna korresponderar med tidsintervallet 975,5-999. Att de olika 

dynastierna korresponderar bättre med vissa tidsintervaller kan visa på både en övergång från 

islamiska mynt till tyska men även en övergång från att importera mynt via Ryssland till att man sökte 

sig västerut och Polen för att sedan ha kontakter med det Tyska riket. Det är även något som depåernas 

sammansättning visar på. Då depåerna med hamdanidiska och ikshididiska mynt i sig har en blandning 

av islamiska och tyska mynt medan depåerna med marwanidiska och uquaylidiska mynt enbart har 

tyska. Det öppnar för frågan att hamdanidiska och ikshididiska mynt importerades via Polen medan 

marwanidiska och uquaylidiska kan ha importerats via det tyska riket. 

 

Går det att se olika nätverk?  

Resultatet gav inga indikationer på att den Gotländska myntimporten skulle vara kontrollerad utav 

olika aktörer som agerade efter olika kontakter och importerade olika sorts mynt. Importen var 

troligtvis enhetlig i det att samma sorts mynt importerades över hela ön. Det finns däremot en 

möjlighet att olika större hamnplatserna kan ha haft en individuell import fast från samma områden. 

Det finns dock en möjlighet att när importen med tyska mynt startade att man kan se att mynt från 

olika områden kommer till olika ställen av Gotland. Norra Gotland innehöll mynt från Bayern och 

Schwaben, medan de södra depåerna innehöll mynt från Ober- och Niederlothringen samt Sachsen. 

Men då information från två av de södra depåerna saknades samt att dessa mönster försvinner när fler 

myntorter används är detta resultat inte helt säkert om det är indikationer på olika nätverk eller inte. 

Resultatet kan då bero på slumpen eller att importhändelserna inte längre är synliga. 

 

Fanns det pionjärer inom den tyska myntimporten till Gotland?  

Att säga ifall det fanns enskilda individer som började importera är i stort sett omöjligt att säga utan 

skriftliga källor. Däremot kan man se att vissa delar av Gotland var tidigare med att importera en viss 

sorts mynt och på så sätt säga något om det. Här gäller samma sak som för ifall det finns olika nätverk. 

Då de tidiga depåerna på södra och norra Gotland innehåller olika mynt kan det tyda på pionjärer som 

påbörjade importen av dessa mynt men som tidigare är även detta resultat osäkert då information 

saknas. Det som analysen i GIS visade var att det framträder två stycken grupper av depåer, en på 

södra Gotland och en på norra. Även sammansättningen skiljde sig så att vissa myntorter återfanns på 

södra Gotland men inte norra och tvärtom. Däremot visade testet som använde sig av fler myntorter att 

detta antingen kan bero på slumpen eller utsuddade importhändelser då det inte gav några indikationer 

till att det skulle funnits specifika pionjärer. 

 

Deponeras mynten när de kommer till Gotland med detsamma eller cirkulerar de så att 

importhändelser suddas ut? 

Ifall mynten deponerades direkt när de kom till Gotland eller varit del av en cirkulation är svårt att 

säga. Då sammansättningen på depåerna i överlag ser liknande ut tyder det på att importen antingen 

var liknande över hela ön eller att importhändelserna suddats ut av en kraftig cirkulation. Något som 

även något som tidigare forskare sett, att de nyare mynten under 900-talet var del utav en kraftigare 

cirkulation än tidigare. Detta medför att importhändelserna försvinner och det blir svårt att se ifall 

olika mynt importerades till olika delar av ön. 
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7. Sammanfattning 

Det här arbetet gick ut på att undersöka övergångsfasen från islamiska mynt till tyska och 
engelska mynt och framförallt om man kan se olika nätverk de förts in i. För att göra detta har 
181 depåer använts från perioden 900-1000 e.Kr. Dessa har sedan analyserats genom att göra 
en korrespondensanalys, detta för att undersöka olika relationer som kan finnas mellan de 
olika myntorterna som är representerade i materialet. Även GIS har använts för att göra kartor 
som lättare kan belysa geografiska likheter respektive skillnader som kan finnas. 

Det analysen visade var att de tyska myntorterna korrelerade bra med de engelska mynten 
medan de islamiska myntorterna separerade sig från de övriga samt att Bysans 
korresponderade mer med det Tyska riket än Kalifatet. De enda som bröt mönstret var de 
marwanidiska och uqualidiska myntorterna som korrelerade bättre med de tyska myntorterna. 
Att dessa två dynastier korresponderar bättre med Tyska riket än Kalifatet kan till stor del ha 
att göra med att de först börjar dyka upp i depåerna under sent 900-tal. Men det öppnar även 
upp för frågan att de importerades tillsammans med de tyska mynten. 

Då myntorterna i övrigt inte visade på någon korrelation med varandra är chanserna för 
att det skulle vara olika nätverk som förde in olika mynt osannolikt. Detta tyder istället på att 
det kan ha funnits olika lokala grupper, kopplade till de större hamnplatserna, som 
importerade samma sorts mynt. Det enda som pekar på att olika nätverk funnits är att när den 
tyska myntimporten börjar ser depåerna olika ut i sammansättningen på norra och södra 
Gotland. Detta skulle även vara en indikation på pionjärer inom myntimporten. Men då 
information om vart mynten ifrån två av de södra depåerna härstammar ifrån kan detta resultat 
ses som osäkert. 

En övergångsfas är synlig i materialet då vissa dynastier och myntorter korrelerar bättre 
med vissa årtal samt depåernas sammansättning som visar på när man började söka sig 
västerut och vilka vägar de olika mynten kan ha färdats till Skandinavien via. Några 
individuella aktörer som importerat olika mynt är inte synligt i analysen, vilket gör det troligt 
att importen har sett liknande ut över hela ön. 

Det som ställer till det när man studerar sammansättningen av depåerna och vad den kan 
säga om importen är cirkulationen av mynt. Om cirkulation varit stor och mynten bytt ägare 
flera gånger blir importhändelsen svår att spåra. Om mynten däremot deponerades i samband 
med att de kom till Gotland visar depåfynden vilka mynt som kommit till ett visst ställe och 
om det i sin tur skiljer sig från andra delar av Gotland. 
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9. Illustrationsförteckning 

Figur 1. Illustrerar hur de olika kopplingarna mellan handelsplatserna ser ut enligt Small 
Worlds teorin. (Bild efter Sindbaek 2007: 62). Copyright © 2007 Routledge 

Figur 2. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) TPQ, Storlek på depå, 
geografiskt på Gotland och myntens ursprung. De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 3. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) TPQ, Storlek på depå, 
geografiskt på Gotland och de islamiska dynastierna samt tyska hertigdömena. De olika 
depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 4. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) TPQ, Storlek på depå, 
geografiskt på Gotland och de olika islamiska och tyska myntorterna. De olika depåerna är de 
svarta prickarna. 

Figur 5. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de 
olika islamiska och tyska myntorterna. De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 11. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de 
tyska myntorterna. De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 7. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de 
islamiska myntorterna. De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 8. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de 
tidigaste tyska myntorterna. De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 9. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland, TPQ 
och de tyska myntorterna. De olika depåerna är de svarta prickarna. 

Figur 10. Karta över depåfynden som gjorts på Gotland från 900-talet. Karta efter 
Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Kenneth Jonsson databas (2000). 
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10. Bilaga 

 

Bilaga 1. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) TPQ, storlek på depå, geografiskt på Gotland och de 

islamiska dynastierna samt tyska hertigdömena. De olika depåerna är de svarta prickarna. 

 

 

 

 

  

Bilaga 2. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de islamiska myntorterna. De 

olika depåerna är de svarta prickarna. 
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Bilaga 3. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de tyska myntorterna. De olika 

depåerna är de svarta prickarna. 

Bilaga 4. Korrespondensanalys av variablerna (blå punkterna) geografiskt på Gotland och de tyska myntorterna. De olika 

depåerna är de svarta prickarna. 
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Bilaga 5. Karta över depåer med islamiska mynt i sig. Karta efter Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Gustaf Svedjemo. 
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Bilaga 6. Karta över depåer med bysantinska mynt i sig. Karta efter Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Gustaf 

Svedjemo.
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Bilaga 7. Karta över depåer med engelska mynt i sig. Karta efter Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Gustaf Svedjemo.
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Bilaga 8. Karta över depåer med marwanidiska och uquaylidiska mynt i sig. Karta efter Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd 

efter Gustaf Svedjemo.
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Bilaga 9. Karta över depåer med tyska mynt i sig. Karta efter Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Gustaf Svedjemo. 
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Bilaga 10. Karta över depåer från 940-talet. Karta efter Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Gustaf Svedjemo. 
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Bilaga 11. Depåer från 950-talet. Karta efter Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Gustaf Svedjemo. 
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Bilaga 12. Karta över depåerna från 960-talet. Karta efter Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Gustaf Svedjemo. 
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Bilaga 13. Depåer från 940-,950- och 960-talet. Karta efter Lantmäteriet (i2012/921). Depåfynd efter Gustaf Svedjemo.  


