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i Skårle ocli på Boriiliolm. De lovar att göra tletsariima som
lioiiungen lovat, med Hålioii jarl i Norge (Heinisltringla, ed.
Finnur Jonsson, I, 66, 320).
Det liärsliareideal det Iiär galler levde ä n n u 110s Saxo och
filler sida efter sida i hans verk. Det liulminerar h ä r i den
frainsta av de harskaregestalter h a n tecknat: Knut Lavard. SamInaiitrangd möter bilden i l-iertigens tal inför Iiuiig Niels i Ribe.
Att
vakt för liungen ocli rikets bevarande, säger hertigen,
liar han skattat sorn sin liögsta lycka ocli härligaste id. Karhelst det lyster danerna, lian de nu plöja på Itust ocli klint och
fritt bo nere vid haven; för vikingarna, som förr laärjade, håller
haii dein trygga; de h a r endast att skydda sig för våg och vind.
Nere i Slesvig lian liuiigen nu soya tryggt; lian bellöver infe
solii förr sitt ständiga vaktliåll mot sachsarnas strövtåg. »;\len
jag liar ocksh)), fortsiitter Knut Lavard, v i n d till kulig Niels,
»sprangt de s n a r a skrankorna för din malrt. Det var en tid,
d u rådde blott för Danmarks rilie. Jag liar n u !agt iiya länder
under ditt Iierradönie och öliat ditt välde och av dina fiender
gjort dina tjänare, lagda i skatt ocli lystrande ditt b u d » (I, 634).
I f å ord: den forntitle iiordislie 1iarskai.ens apoteos.
Betydelsen a v orden Danniarliar bot på den mindre Jellirigesteneii star klar. Orden a r uttryck för det begrepp nordbon
inlade i det ronierslia augustus. De innesluter sjelva det iiordislia
härsltareidealet. När dessa ord i lionkret form lämpades på Harald
Gormseii, blev d e till den stora Jellingestenens ord, att han
vanii sig alit Darimarli ocli Norge ocli gjorde danerna kristna.
Här ä r hai.slrareii, som ökar riliet, nien oclisA härskaren som
geiiom follrets omdanande till ett kristet folk botar rikets revor.
Paralellisrnen mellan de båda Jelliiigestenarnas iiisltrifter
är helt genomförd. Den iir det inte blott ifråga om inslirifterrias förra del: runstensresarna ocli dein efter vilka stenarna
restes. Den ä r det ocliså ifråga om den senare delen: de appositioner, nied villia inskrifterna slutar. Men därav och i belysning av den betydelse orden Danmarkar bot h a r ä r tydligt,
att dessa ord ä r att föra inte till Tyre, utan till Gorm.
Tyre a r gliden ut u r liistoriens saga. Gor~iiDann~arliar
bot, de islandslia kallornas store tjodkonung, ~ i l k e nvann sig
många lionungavälden och stort rike, som hails fader inte haft,
liar glidit in i stallet.
La~irit: I e i b n l l .

(Tryckt febr. 1928).

Fynden av romerska mynt i det fria Germanien.
Fynden av roiiierslia mynt i det
fria Gernianien l-ia länge tilldragit sig
eminent intresse. I årliundraden lia
liuriosasainlare och dilettanter hängivet
mansk historia. Lund sysslat med dessa nlyritfynd. Frhn mitten av förra Arliundradet h a r a r e n den
vetenskapliga forsliningen vant sitt intresse till dem. De romerska rnyntfynden l-ia blivit en viktig
källa till äldre gerrnansli historia.
Föregåiigsmaniien i forskningen om d e romerska myntfynden äro tysken Soetbeer och svenslien Wiberg. Den följande forskningen a r främst I i i i ~ ~ t etill
n namnen Hans Hildebrand
och Tiscliler, Reglii-ig och ,4lmgren. Deras arbeten äro vandpunkter i forsliningen.
Hans Hildebrand hävtiade 18'72, att slutnayntet i ett myntfynd
ä r av avgörande betydelse. Han arbetade fränist på grundval
av denarsliatterna fran Gottland. Dessa inneliöllo väl, frariihöll
liari, en stor mängd denarer från kejsar Hadrianus (117-138)
och hans Soregingare, men dessa denarer voro iiiistan genomgående funna tillsa~iiniansmed yngre mynt, slagna först under
Marlius Aurelius (161-180).
Sliatterna äro tydligen nedlagda
tidigast under dennes tid. Hildebrand gick längre i sina slutsatser. Han lät skatternas s l u t n ~ y n taven bli bestämmaiide för
deras importtid. Sarnfardsein rned romarriket hade ej blivit
fullt livaldig, menade haii, förrän under AIarkus Aurelius' tid.
Därefter hade den vuxit i betydelse, till dess den under början
av Septimii Severi tid (193-211 j - denne kejsare represeiiteras
nämligen i fynden från lians tid a r allenast f& för liononi slagna
mynt - f8tt ett lianske tvärt avbrott.
Hildebrarids uppfattning slog igenom, först n ä r den 1888
framlades på nytt av Tischler. Den blev därefter nastan allenahärsliaiide. iileningarna bröto sig länge nastan endast i frågorna
om orsakerna till myntströmmens början och slut. hian fann
de förra i goteriias vandringar eller markoman~.ierkrigen,de
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senare i den ronlerslia myntförsamringen av å r 198 eller i ett
i förbindelserna mellan nord- och sydgermanerna. Först
med Reglillgs banbrytande undersökning o m det rolnerslia denarQndet fran Fröndenberg a r 1912 kom en rent principiell brytning med Wildebrand-Tischlers uppfaltlling.
Regling liade gjort iakttagelsen, att mynten f r i n de tidigare
liejsarna, Flavierria, Trajanus, Hadrianus 0c1-i ;hlltoninus Pius,
r o r o låilgt talrikare i skattfynden ä n mynten från de senare
kejsarna, ,\larl<us Aurelius, Co~nrnodusO C ] ~ Septiillius SeverusFörhållaildet ä r enligt lians mening oförenligt nied HildebrandTisclllers i~ppfatiniiigoin inyntens irnporttid. Vore: d e n l a rilitig,
borde mynten i skatterna till största delen vara praglade under
de sista i skatterna representerade kejsarna, Markus Aurelius
lians närmaste efterträdare. T y den i romarriket kurserande myntmassan borde uiltier Uarlius Aurelius' tid företrädesyis bestå av halls nlynt, under Cornmodus tid företrädesvis
av r\farlius Aurelius' och @ommodus' mynt s. s. v. E n tvingande slutsats av dellarstockeils saillniansättnillg i s k a t t e f ~ l l d e n
blir eilligt Regling, att myntimporten till Germanien »varit nl'.cliet
fran Flavierna till Pius (69-161)
- i väster ilagot svagare redan under Pius -, att därefter redan under seilare
llälften av kejsar Jlarkus' regering blott f& mynt införts till
Germanien och att j ~ ~ f ö r s e l därav
n
allt ifrån denna iidpunlit
sjunliit alit mera, ilastan a n d a till l~ollpuiikten)).
Regling later sålunda slutniyoten endast bestämnia tiden
för denarskatteriias 1.iedläggning. Aven Alrngren bar insett del1
vilit de:ilarstockeils sammansättning i sitattefJ'llden ager och i
sina senare sl<rifter sökt sammansmälta Hildebralld-Ticchlers
ocll Reglings metoder. Han uppvisar, att denarstoclielis sam,rnmansattning förändras iiled slutmyntets alder: ju senare slutinyilt en myntsl~althas, ju yngre a r denarstocliens samnlallsattning. ;\len i sina slutsatser om importtiden för d e östgerlna~lska
ocll gottläildska skatterna -- de enda Almgren mera ingåeilde
h ~ na r ~ n ukvar på Ilildebrailds standp~illkt.
behandlat -Sliitlnintek blir avgöraiide. De gottlandska denarskatterna h a
eilligt Aimgrells mening bildats och utförts tir rornarriket under
tiden 175-196.
I det oval1 anförda, nyligen i~tlioinnaarbetet h a r docellten
Sture Bolin ånyo upptagit frigan on1 de romersha myntfynden
i det fria Gerinanien. Sjalya ge rund vallen för undersökningarna
är Ilär bredare och rikare.
De tidigare forskarna h a nästan uteslutande byggt på m i n t finden iilom n&got mindre landomrade 0~1-ipå en viss art av
fynd, sliattef>rndeii. Genom energiska och omfattande forsk-
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ningar i rnusekr och iildre litteratur Ilar Kolin sökt åstadkomma
möjligt fiAn det fria Germallien i dess helhet. Resultatet föreligger i en avhandlingen vidfogad förteckning Över fynden av ronlerska 0~11 bgzantillska.
111ynt i Central- och Nordeuropa (jmf. Bolin, Die Fulide rönliscller u n d b~zantinisclierMiinzen in Bstpreusserl i prussia 26,
203). Förteckningen utnaärker sig för el, systematisk och klar
uppställning. Den möjliggör en enkel och praktisli no1ilei1k1atur
och a r genoin en tidigare ouppnådd fullständighet av bestandande varde. Bolin h a r (lärjamte på helt anilat
ä n den 51{orsliningen beaktat de numismatiska och ekononliska för..
h?+llandena i romarriket. Hans f r a n ~ s t ä l l n i ~Ilsrav
g
bygger helt
ilaturligt p5 den äldre litteraturen. hlen Ilan h a r med självstaildigl-iet genomarbetat denna ocl1 havdar ofta och illed fram~ål19:egna och nya synpunkter i dessa ytterst intrikata spörsmåle
Detta galler kanske främst utredningen av de syararbetade metrologislia problemen. Utredningen skiljer sig llär fördelalitigt från
föregångarnas genom sunda principer och 1listorislr källkritike
1 fran1stallningen av n~yntförliållandenainom det romerska
riket lägger man sarsliili märke till en originell uppfattnill,u a r
nlyntföriildringen under den ekonomiska krisen på 8('j-falet f ,
Kr. och till användandet av skatti'ynden som källor för romersli
mynthistoria.
8faterialförtecliningen samt frainställningen av de metrologiska förhållandena och Roms mynthistoria bilda grulidvalarrla för Bolins undersökning av Germaliiens romerska mynt..
fynd. Undersoliningen a r aven h ä r lagd på hred basis, Den
inledes med en översilit ay de Iiistoriska förutsättilingarna för
en förbindelse mellan romare och germaner ocll ax- kallorna till
germmernas historia under den romerslta kejsartiden. E n allillan orientering över ti1~li1tfyildsinaterialet och dettas geografiska
fördelning följer. Bolin söker därefter bestämma myntfyndens
nediäggningstid. Huvudiritresset knyter sig
till grarfynden,
skattfynden och de enstaka lunna guldinynieil.
AT Eolins redogörelse för gravfynden i Gerlnaniell framg i r med större lilarliet a n tidigare, att mynt i allmällhet endast
rent sporadiskt nedlagts i gravar. Ett undantag bildar Ostpreusseil öster om floden Passarge. Har förekotrima lioppar..
mynt regelrätt i gravarna. Enligt den äldre forskllingen harröra mynten i de ostpreussiska gravarna tidigast från Riarkus
Aurelius' tid; först d å skall den rom,erska myntströmmen h a
nått Bstpreussen. Genom en jämförelse mellan myiltstoclien i
Salnlands gravfynd ocli i dess kopparskattfynd n å r Bolin ett
skiljaktigt resultat. Kopparskattfynden i Samland, vilkas nedet1 sa fullständigt fyndmaterial som
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iäggilingstid a vissa fall torde k u n n a förläggas redan till 180talet, h a en samiiiansättiiing av betydligt senare karalitar ä*
s u m m a n av de Iiär i gravarna funna mynten. Bolin lyclias P&
.deniia vag föra ett bevis för att de flesta niyliten frain tiden
före 138 i Samlands gravar gro nedlagda före 180-talet och
sannolilit Linder ett avsevart tidsavsnitt före denna tid. Hesultatet ä r av betydelse för järnildersl<ronologien; de romerslia
mynten i Qstpreussens gravar spela eiii yilctig roll i denna.
Tidsättilingen a\. gravfynden i Sainland h a r Bolii1 vun11it
gellom en undersölining av niyntstocliens Sammansattning. Aven
vid bestämlilandet av deiiarskattfyndens nedlaggllingstid lagger
han
lluvudvil;t liarvid. JIyritstoclie~i i sliattfyndell underkastas en
ulldersölining. Förfinade meloder lio1nma
till anuäildninge "etoderna leda till att slutmyniet f r h k a n n e s
den allt avgörailde betydelse, som tidigare [illagts det f ö r faststa]laildet av denarsltatterilas iledliigcnii~gstid. filyntstockells
oftast övereilsstj;iilmari<le sarnrnansättniilg - en stark övervikt
för Antoninernas deiiarer - i fynd med sllltmynt fra11 tiden
180-235
ocli i fynd nled slutrnynt först f r i n senalltil<en ger
vid Ilanden, att tie förras nedlaggriiilgstid kall ligga lång tid
efter slutmyntets präglingsår. De resultat, som vinnas i fråga
om denarskatternas nedläggliingstid, ä r o i Irorthet följande. Denarsliatter med slutmynt republiken-Tiberius
kunna vara
nedlagda Eram till början av det andra årliundradet. Själva
liiuvudindjcjet Ilärför - det egenartade förhiillandet att skattfynd med slutmynt frail irliundradet Caligula - Trajallus salinas
i Germanien - kunde star]iare framhävts. Gilder H a d r i a 1 - i ~ ~ '
regering äro av allt att döma två skatter nedlagda, under Antoilinus pius ävenledes två. Under Markus Aurelius ä r o ett stort
antal sliatter liedlagda. Till Conirnodus tid vagar Bolin lianföra
endast el1 centraleuropeisli och nKgra gottländska skatter. Alla
övriga denarsl~atter med slutinynt från tiden efter 180 anser
lian därernot yara i regel omöjliga att datera. De k u n n a vara
nedlagda först under senantiken; om några av den] vagar h a n
antaga att s& ä r fallet.
Deilarskatternas slutmynt slrulle ellligt Bolin ge möjlighet att
definitivt bestämrna denarskatternas nedläggningstid endast f r å n
Hadrjanus (117-138)
till och med Markus Aurelius (161--180)$
men varjren före eller efter denna tid. Orsaken till detta egendomliga förllallande ligger ytterst i d e försämringar denarernas
siIverhaEt iiildergick ullder h'ero å r 63 och under Septimiris ar
198. sa länge republiliens ocli kejsartidens denarer fran tiden
av
före ar 63 stodo att erllalla, med andra ord f r a m i
det alidra arhundradet, h a germanerna föredragit dessa fralllför
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d e sämre efterneronska denarerna. På samma sätt lia germanerlla
aven efter niigntförsämringen å r 198 föredragit de äldre
bättre denarerna. Oessa och främst Aiitoliinernas dellarer h a
även efter denna tid dominerat i Germanien.
Det följer redan liarav, att de slutsatser Bolin ilåkt om
n l ~ n t e t sbeviskraft för denarskatternas ne&äggningstid iclCeaga
giltiglieb för guldsiiatteriia. De romersha guldmynten undergingo
aldrig nagon fÖrsa11Iring i halt. F ö r guldsliatterna tillerlianner
ocksa Bolin s l u f m ~ n t e tbeviskraft för nedléggningstiden.
styrker detta geIlorn att uppvisa, att j u senare slutmyntet ar, ju
Yllgre karaktiiristika h a guldskatterna; de östromerska lcejsarnas
inJ'11t doiiiiliera allt iner och mer, ocli antalet yngre 111ynt ölcas
i skatterna j u yngre slutmyntet är.
Deil tidigare forskningen h a r till gruppen gu]dlnyntskailer
endast hanfört de fyrid, som inneliålla etl flertal gul(lIliynt. Bolin
iiavdar uppf"ttniiigen, att aven flertalet erislalia furlila guldinynt
ar0 nlindie skatter. De förliallanden, som fört llonom till denna
u ~ ~ f a t t l l i l l gäro
, främst guldmyntens stora varde,
de ialrttagelsel lian gjort orn de eiislalia guldinyntens fördelning
tid och 1aiidoinrAde. Denna fördelning ar, som en tabell örer
samtliga i Gerrrianien funna enstaka, efterneronska guldnlynt,
inalles 533, Iilart visar, i högsta grad ojatnn. ;\feil fördelningen
ä r ~~on&!ruellt nied de större guldmyntskatternas. Den tidigare
forsliningen liar i de enstaka funna guldmynten främst sett tap~ a d eller
e
offrade pengar. blen det vore onekligen egendolnligt, om
Illan sliulle tappat eller offrat 104 guldmynt på Öland före 491,
endast 3 efter detta år, men fortsatt darriled i stor utstiäckllirig
DA grannön Gottland aven efter 491. S a r m a n nu finner, att
man o c k s i uppliört att nedlägga större guldmgntsliatter på Öland
efter 491, men fortsatt att nedligga dylilia på Gottlalld avell efter
detta ar, ligger det llagot slående i Bolins slutsats, att de enstaka
guldmyilteil icke äro tappade eller offrade ~ n y n tutan för förvaring nedlagda skatter. Bolin gar all Iaiigre i sina slutsatser om
de enstaka funna guldmynten. Han h a r gjort iakttagelsen, att
de i ett visst 0nlrade funna enstaka mynten fördela sig i tiden
ungefär som mynten i d e skatter av guldmynt, vilka fiinnits
där, och att dessa skatters slutmynt ofta sainmanhänga med
det Yngsta myntet av en till liden samnianhängande serie en..
stalca funna guldmynt. Han vågar på grund llärav slutsatseli,
alt gllldmyntserierna i viss mån iiunna betraktas sasom skattb d ; om m a n i ett land, fran vilket inga skattfynd a v gp]dmYnt
äro kända, k a n iakttaga en serie mynt från efter varandra regerande kejsare, liar ett stort antal av de i myntserien ingAende
mynten nedlagts L e m o t den tid, då den yngste i serien repre-
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senterade kejsare11 regerade. Med tilläiilpande av denna metod
anser Bolin sig liunna urskilja skattnedläggiiingsperioder även
i länder, ti-ån villia endast enstaka funna guldmynt äro kända.
Bolins tidsättnil-ig av de romerska myntskattfynden i Gerillanien visar en nog så sällsynt förinåga att p5 det inangomskrivria iininet anlägga nya och fruktbringande syripunliter. Man
stailiiar n i g o n ging tveksam inför den djärvhet, som har och
var utinarker I'ralllstaliliillgeii. I f e n även dar djärvl1eter-i iir störst
såsom i frågan oii1 de enstaka funna guldmynten, larer det icke
liunlla förnekas, att Bolins slutsatser ä r o skickligt uttänkta och
sliarpsillnigt styrlita. Han h a r ställt nya problem under debatt
och de resultat h a n .;ullnit äro sannolikare ä n föregångarnas.
JIeil väl ri5ppeligeli alltid att betrakta såsom slutgiliga. I mycke1
beror detta seiiare på sjalva niateriaiet. Materialet a r ofta rioga
eller fragnieiitarislit. Ett flertal skattfynd äro endast bristfälligt
lianda. Bolin h a r haft blick härför och skiljt inellan de stora
ocl1 väl beskrivna och de mindre eller bristfiilligt b e s k r i ~ n a
sliatterna. Men förliållandet kunde gärna mera ingående h a
diskuterats !c11 stundom skarpare markerats. Nar exempelvis
fynd sorn O 17 a och AK 102 aga en från övriga fynd med
slutmynt från Markus Aurelius totalt avvikande denapstock,
hade
skäl kunnat framhållas, att fynden äro bristfälligt
kända. Bland denarskatterna äro O 36, I SO och d Q 139 a,
bland guldmyntskatterna I 124, L 1 b, O 64 a, AU 51, AG 4 b,
Ah1 97 och Ah4 100 så pass litet kända, att de kanske snarast
bort helt avföras u r framställnirigeiii.
klyntskattfyndens tidsättning a r villkoret för deras liistorislici utnyttjande. Den första friga Bolin härvid uppställer ar
frågan: Vad lära oss slcattfynden?
Den förllistoriska på germanska förhallanden inriktade
arkeologien h a r aldrig tvelrat om svaret: förekomsten av skattfynd ä r ett tecken till rikedom och politisk makt hos innevånarna
i det land, d ä r skatterna k o m m a i dagen. Salinas skatter, betyder detta fattigdom och politisk nedgång. Xled rätta karaktäriserar Bolin denna uppfattning av skattfj~nderisom en av
grundpelarna för den forskning, som med utgångspunlit från
Knut Stjerlia, sökt klargöra Sveriges älsta historia.
Bolin går till strids inat denna uppfattning. Argumenten
söker h a n först i m y n t s k a t t f ~ ~ n d efrån
n nyare tid. Han uppvisar,
att slöte anan av dem till rikedom och ~ o l i t i s kmakt, skulle
SkAne vara deil rikaste och politiskt mäktigaste laridsdelen 1
Sverige ~ l n d e rnyare tid. Höjdpunliten av Skånes rikedom och
politiska makt skulle falla under åren 1673-1679.
Inemot
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hälften av alla Skånes myntskatter från nyare tid tillhöra denna
tidsperiod. ëeiliruin i Sk5aie ocli därnned i Syerige
under
denna tid Ila varit S k i n e s ~iordligaliarader. Ett ä r klart. Derl
förhisiorislia
arlieologiens
prin<iper äga icke tillämpning på en
seilare tids svenska
historia.
Aren 1675-1679 äro <fet skfirlslia
lirigets 0~11snapplianefejdernas tid. Skattfynden visa icke i
första hand rikedom ocli politisk iilalit. De visa llärjningar,
krig och olyckor. Bolin styrker sini uppfattning ytterligare genom
exempel fran en rad olika länder och tider. Av särskilt intresse
ä r h a r llails framställning av skattfynden inom romarriket, ocli
lianslie främst det exempel h a n h ä m t a r frail Dailmarli. Jörgen
Olrik liar påpekat, att niyntfyiid ocli aveil skattfylld av sjlyerförenlål h ä r sammanhänga med hrigen 1627-29,
1644 och
1657-60.
Skatterna pA J y l l a ~ i d härröra från samtliga dessa
krig, vilka också alla utkä~iipats dar; skatterna p& de danska
öarna uteslutande från de båda krig, som utliärnpats på dem,
krigen 1657-60.
Och sltatternas geografiska fördeliling på öarna
markerar nned ofr5nkoinlig tydlighet I(arl X Gustafs nlarscllroute, tågen över Lilla och Stora Bält.
Den uppfattning, soni Bolin h ä ~ d a ro m vad skatlefynden i
första hand lära ä r iclie ny. Den h a r sedan länge liaft hiirsliap
inom klassislr arkeologi och historia och för Gallieils vidksmnlande
liar den franske forskaren Blanchel systematislit följt sambandet
niellan sliattfynd och krig. Men aveii o m en ocli annan förhistorisk forskare, Seger, Regling och någon aniian, kunnat srludda
vid samma upplatt~iing,h a r den omedelbart därefter fått falla.
Det ä r Bolins Cörtjänst alt först lia insett dess betydelse och
tillämpat den på äldre germailsk liistoria.
Sin uppfattning om vad inyiitsliatterria Iara formulerar
Bolin i orden: »E17 skatt eller ilagra behöver icke nödväiidigl
innebära krig; t~artonilvisa parallellerna från llistorisli tid ocli
antilreii, att aven p i fredsar falla n i g r a skatter. filen en i avseende p3 tid ocli rurii frappant rikedom p d skniter betyder
sälierl under förliistorisli tid pa samiila satt som under liistorisk
härjningar och krig. Och för deil förhistorislta tiden lilisoril för
andra tider gäller regelii: ju flera skatter, ju större iiärjningar
och ju större nöd.»
Genoin denna tolkning a~ myntskatternas innebörd h a r
Bolin vunnit ett nytt, hittills icke utnyttjat källnialerial till germanernas äldre politislia historia. P i grnildral ap detta material
söker hail skildra denna liistoriu från Kristi födelse fram till
500-talets niitt. Han later darvid först de skrivi-ia liäl10rr-i~berätta om krigs- och fredsperioder i Germanien. Hail konfroilterar därefter n~yntskatteriiasvittnesbörd med dessa kallor och
14
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djupare
söker Sedan att med ledning av rnyntsiiatterna tranga
i n i den äldre gerrilanslca historien för att utforska tilldragelser,
som det skrivna ordet icke kanner. Konfrontationen mellan
illyntsl<atterna och de skrivna kallorna accentuerar förmanligt
Bolins uppfattnir~gom de förras innebörd. ;\'Iyntslcatterna samnlanfalla sturidom frappant bade i tid och landoniråde med de
lirig, som enligt de slcriftliga leallorila ~ ~ t l i a m p a it s Gerlilanien.
o c h m a n följer med spant iiitresse författarens mångel1 gång
lyckade försök att u r myntskatterna fiainiasa krig och oroligheter
inom skilda delar av Centraleuropa och Norden under de tider
för vilka skrivna kallor salinas. F ö r Sveriges vidliommande
vänder Bolins ilya synpunkter delvis u p p 0~11ned på den förEtt exempel kan åskadliggöra
historiska f ~ ~ s l c i i i n g e nresultat.
s
detta. på Oland upphöra både de större myntsltattefgnden 0~11
d e enstaka funna guldinyilten C. 491. Alan has härav drag!! slutsatsen, att el1 katastrof vid denna tid gått fram över Ön. Olands
rikedom och politiska illaktstallning skulle h a gatt under för
ett svearnas anfal!. omkring eller omedelbart före 500. Bolin
me,lar också, att Oland drabbats a v en liatastrof. filen detta
f r a n l g å ~enligt Ilans uppfattiling icke av att myntfynden uppllörae
Det framgår av att myntfynd förelcon~ma.
Riktiglieteil av själva deil grunduppfattning, son1 Bolin
Ilavdar 0111 vad myntsltatterna Iara, synes Iinappast kunlla dragas i tviYelsnlål. Men det ä r tydligt, att myntskatternas utsom liallor för den politislta liisiorien a r förknippat
med stora vansltligheter, Det util beskrivna och daterbara skattf3rndlnateria]et ar, som Bolin starlit framhauer, ej stort. Och
ären om fyndeil ined rätta k u n n a betraktas såsom representativa
storheter, maste givetvis sanilingsvärdet av ~ l ~ t s a t s e r l lalltid
a
starkt sliifta med storleken a r materialet. Bolin gör oclcså i
dellila de] av sin avllaildliug starkt bruk av de modala Iljalpverbeil. ~~~~skritiska blick Ilindrar honoin att falla för frestelsen
att för ordens vidltonlmarlde Itombinera de krigs- 0cl-i orosh a n anser sig liulina leonstatera, med deil för fastställandet av dylilta llistoriska faltta värdelösa sagolitteraturenJ ) ~
moderna riidbeckia~iska fantasierna om det svenska rikets
uppkomst
nied full rätt. I den llypotes Bolin sjalv frami Norden under 400- och 500-talen
liastar o m
bygger h a n icl<e Ileller på det stora, inel1 i regel endast osäkert
materialet utan uteslutande på det säkrare
daterbara,
daterbara material, som föreligger i myntslcatternaFynden av dessa skatter på de nordislia Itusterila ställas i
sammanliai,g med fyilden på Östersjöns södra kust. östersjön,
konstaterar Bolin, Ilar under tiden omkring 450-530 yarit en
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verltlig orosliärd. Härjningstågeil h a riktats 511 mot den ena, ari
deil andra av de rikare bebodda eller i handelsavseende
betydelsefullaste länderna. Sa h a \.lTeicl-iseln~yiliilgen,Pommeril,
Öland, Fyen, Roi.lll-ioln~ och Gottland vid olilca tillfallen anfallits. 0111 orsalierna haltill vågar haii en gissning. Slavernas
framträngande i yaster och söder faller under tiden oinkriilg år
500; de lerig, som utliampats h a varit tidiga vikingatåg eller
venderliarjningar.
Ofta ocll i regel a i i ~ ä n d e rBolin s a l ~ i i l ddet
~ spröda materidet med försiktigliet. Aleil stuildom
h a n s flykt bland
lllolnetl ocli kunde tålt ett klipp i vingen. AIaterialet prässas
någoil girig alldeles onödigtvis hårt redan när Boliii för beviset
f"r att skattefynden i första h a n d tala o m harjningar och krig.
I framstallningen av Germaniens !)olitislca historia sluter h a n
ocliså har och var till harjningar ocli lirig, aveil där det icke
kall yara tal om el1 mera frappant rilcedom på lnyntsliatter.
Detta galler exempelvis b i d e I'eserområdet, I\l$hren och S k a n dinavien under Markus Aurelius tid, Schlesien, Nordungern
under 300-talel och aven sydöstra Skåne under tiden ollllcring
300. Oc1-i P; sina stallen, främst i kapitlet 0111 burgunderilas
och vandalernas vandringar, n ä r m a r sig Kolin i mycket Stjernas
lionstruerande fantasi. Allt a r val framstallt i hypotesens form,
och llypoteserna karislie lika val grundade son1 nl&nga andra
i (lessa arlagsria tiders historia, vilka forslrningen i Y a r a dagar
lillasatt
saltra fakta. hlen avhandlingen hade här vunnit
genom en illera tyglad fantasi. Det bör tillaggas, att bristande
hanvisningar till kallor och nlaterialföïteckning försvåra studiet
av dessa delar a r avhaildlingen,
De romerska myritfyiidens värde som llistoriska kallor

ar icke

uttömt med de bidrag, skattfynden liunna lämila till Germaniens

politiska historia. Till myntfynden Irilyter sig ytterligare en
rad av problem. De gruppera sig främst lering frågorila: n ä r
och h u r mynten kommit till Gerinanien och vi]lierl roll de
spelal for germanerna. Besvarandet a r dessa fragor är av icjte
ringa betydelse för liannedomen om germanernas allrllanna kullurtillstand under romersk tid.
Deil romersica myntströmmen till Gernlanieri h a r för den
tidigare forsie11in~;enstått såsom ilagot episodartat. Regling har,
S0111 redan framliållits, söltt leda i bevis, att denariinporten varit
mycket stark under tiden 69-161, men att myntströmmen brutits
redan under hlarlius Aurelius' tid, 161-180, för att först
arhundraden, fran mitten av 300-talet, ater upptagas och då i forlll
av guldmyntimport. Hildebrand och Alingren förlägga hela denar-
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importen till Ostgermanien och Skandinarieri till en långt kortare
tidsperiod, den faller enligt deras rneiiing i sin helhet under två
årtionden 175-196.
Och denarerna skola enligt Hildebrand
-Almgren icke heller h a kurserat som mynt. De skola h a förvarats såsom skatter i rikemans h u s och endast sällaii, företradesvis vid större utbetalningar, h a övergått i annan mans
ego. Myntskatterna skola tämligen hastigt lia transporterats
från Sydryssland till Gottland och den starka slitniiig, soin de
gottländska denarerna visa, ej h a uppliomniit genom att de
liurserat såsoin niynt i Germanien. Den lian, menar Alnlgreil,
vara uppkomiilen genom skakning 3 hästryggen vid skatternas
transport genom Ryssland.
De resultat, som Bolin vunnit o m rnyiitsliatternas nedläggningstid, och det stora material, lian för första gåiigeii sam~iiailfört,kastar nytt ljus över dessa förhållandeii. Bolin hävdar
med framgång uppfattningen, att den ronierslia myntströmmeii
till Germanieii icke varit något episodartat. Myntströmriien h a r
med säkerhet natt Gerinanien väster om Elbe och närmast norr
om Donau, möjligen även Ostgermanien, redan under första
århundradet. Och myntströiiin~en h a r icke brutits vid tiden
å r 200. Romerska denarer och kopparmynt h a strömmat i11 i Germanien, så länge de funnits för handen i romarriket. Ilyntfyndeii visa, att så ofta och sa länge fullgoda mynt
tillverkats och f ~ ~ n n i inom
ts
romarriliet, så ofta och a n längre
finnas dessa mynt i fria Germanien.
På frågan om h u r mynten inkommit i Germanien latnnar
Bolin svaret, att det skett på b i d e fredlig och krigisk vag. Men
h a n betonar samtidigt starkt, att inyliten, sedan de en gång
nått Germanien, icke kvarstannat h o s de folk, som ursprungligeri emottagit dem, utan i största utsträckning på den intergermanska Iiandelns vägar spritt sig över den germanska världen.
Myntfynden äro därför icke blott av varde för Germaniens bebyggelsehistoria. Främst ströfyndspopulationerna utnyttjas av
Bolin allen som kallor för handelsvägar och förbindelseriktningar inom Germanien.
Med utgångspunkt från C a a r s och Tacitus' sliildriiigar av
germanerna h a dessa av forskningen ofta framställts soni ett
folk på eii synnerligen låg k i i l t u r n i ~ å . Den starka reaktion mot
detta betraktelsesätt, soin ånyo framträtt under de senaste årtiondena, representeras främst av Hoops och Dopsch. Bolin
ansluter sig nara till denne senare forskare. Han understryker
och styrker dennes uppfattning, att de romerska nignten verkligen liurserat som ~ n y n ti Germanien och spelat rollen av betalningsmedel vid den germanska handeln. Han finner det
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berättigat uttala, att i stora delar av Gernaanien redan under
romersli tid i viss mån rått penniiigliushållnil~g~
'

Bolins avhandling on1 fynden av romerska mynt i det
fria Germanien ä r en stor, med energi genomförd arbetsprestation l. Det ä r sällan en historiker i sitt f'örstli1-igsarbele ger sig
i kast med ett så omfattande ämne och an sällsyntare, att h a n
behandlar en sådan serie av centrala, svåra och svårlösta problem i romersli och äldre germansk historia från så många
tiya och sunda synpunkter, med så stor iderikedom, friskhet
och obundenhet av hävdvunna uppfattningar. Bolin liar fört
den veteriskapliga forsliiiingeii framåt. Hans verk kommer för
franitiden att bli den givna utgångspunkten för forsliningeil på
dessa områden a v äldre germansk historia.
Bolins avhandling h a r ytterligare en förtjänst, Den vacker
till ny prövniiig av en rad problem i Sveriges och Nordeiis
alsta historia.
I de senare årtiondenas forsliiiing h a r Sveriges och Nordens älsta historia i stor utsträclining uppbyggts p å grundval
av själva fyndinassans storlek och fyndens karaktar. Fyndfattigdom och brist på varderikare, konstnärligt arbetade föremål
h a r tollrats såsom tecken på eltonomisl: och lrulturell depression.
F r å n fj~ndriliedom och fynd av dyrbara föremål h a r man slutit till rikedom och kulturell uppgång. Många gravar och fynd
h a ansetts vittna 0111 en talrik befolkning, en minskning i antalet gravar och fynd om en nedgång i befolkningsmängden,
en avfolkning eller utvandring. Fyndfrekvensen och fyndens
karaktär ha även blivit iitslagsgivande för bestämmande av olika
landsdelars mer eller mindre centrala betydelse. F r å n dessa
utgångspunkter h a r den förrornerslia järnåldern allmänt liarakl E n del iiilroiigriienser
ocli oriktigheter förelromina i avliaiidliiigen.
Författaren h a r sålunda ställvis sid. 10-12 så s t a r k t systematiserat siii frainställniiig av den tidigare forskningen, att framställningen blivit icke fullt exakt.
Jag antecknar vidare hl. a. följande. Sid. 98 not 1 riilinar författaren alla
fynd av silvermynt med 10 m y n t som »skatter»; sid. 138 sättes gränsen för
s a m m a »skatter» vid 5 mynt. Sid. 8 8 uppgives oriktigt, a t t sestertieii viiger
12 tunga scripula. Sid. 1 7 i uppgivas sliatteriia F 1, AU 67, A X i , J 6,
AK 90, AIi 84 ocli I 103 lia s l u t n ~ y i i tfrån tiden efter 192. De lia slutmynt
från tiden 180-192.
Ile sid. 1 8 3 r a d 1 näinrida skatterna BH G ocli BH i l
lia slutinyiit från tiden före 192 ocli ej soni upligives från tiden efter detta
år. Uppgifterna sid. 2OG ocli 221 om a t t pikter iiiider Marcus Aiirelius'
regering plundrade Brittanien ocli om ett cheriiskeinas nederlag å r 4 e. Iir.
aga icke stöd i anförda källor.
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tariserats såso~nen depressionstid, ocli forsliningen har lledlagi
Iilycket arbete på att [örlilara orsakerna till detta förllållandea
hjedejpunkeeil i Xorden ullder folk~ai-idringstidenliar förlagts
till hlalarla~idskapen och i första hand Uppland. De stora gravIiögariia \.id Uppsala och Vendel ocli de rika fulidela i Uppland5
framst de ~nangalianda kostbara föremålen i de berömda
yarna vid Ujtuna, \lic1 Vendels 1i.t-ka och i Tuns lla hl. av
allvants son1 bevis för att tiden fran 500-talet för Upplalid vari[
och liulturell och val aveii politisk storhelskid.
en
Koliils avhandliilg ar ägnad alt vaclia tvivel on1 det ariieologislia iliaterialet verkligen tillåter dessa och Iiliartade slutsalser. fi~yntsliatteriiavittna i första liand endast on1 Icrig och
hgrjilingar. Ovriga sltaltfynd vittna om detsalilma. Och gravfynden tiljata icke heller alla de slutsatser Illan dragit ur deme
De torftiga grayariia fran ferrotiiersk tid visa iclie eltononlisii
ocli kulturell nedgång; de väldiga gra~högarnaoch rikt utstyrda
båigravarlia fra11 folkvandringstidens Cpplanti visa icke heller
en elionomisli, iiulturell eller politisk storhetstid. De risa i
fbjrsta halid endast olika gravsliicli. De rika skatt- ocll gravfynde11 i fo1k\randririgstidens Uppland lära, att laiidska~etvarit
Lltsatt för lirig och llarjniiigar och a t t seden att rikt utstyra
gravarna levat icyar Ilär iiniin S$ sent som under tiden efter år
500. Därutöver bära de gi~.etvis.vittnesbördom att eilstal~aman
i datidens Upplaild ägt rilredoinar och värdeföremål. Afen dessa
j n d säga intet om att Uppland iiitagit en framom andra lalid
o& lanasliap domillerande ställning i Sverige och Xorde1-i.
Fredliga tider och andra, a r kristlig åskadning på~erlcadegraysliick lämna få eller inga fynd.
Andra pro bl en^, som kräva en n ~ p r o ~ n i n gknyta
,
sig till
llisioria. Fraii iiitet tidsskifte i Sardens 0 ~ 1 1NordeLiropas historia förefinnas mylitfynd i sådan mängd soin fran
yikingatiden. De synpunkter, som Bolin i sin avllandling a*lagt på de romersl<a myntfynden, ge vid handen, att avel1 innebördeil av uilringalideils inyiltfynd i grund felbedömts. Meil de
sariitidigt i utsilit, att ett nytt ard de fullt historislit kallmaterial står att vinna för vikingatidens historia. M~rntf~lldens
mängd synes utlova, att detta liallmaterial lian bliva av omvälvande betydelse.
C u r f l17eih~~ll.
--

(Tryckt febr. 1928).

Drottning Christinas övergiing till katolicismen.
Den 31 oktober 1653 1iö11 drottning Christina sitt intåg i
Itlnsbruck. Drottningen kom från de spanska Nederlanderna.
Hon var på väg till Rom.
F r a n Augsburg hade Christina underrättat ärkehertig
Ferdinand Karl i Tyrolen, att hennes färd kom att ställas
genom hans land l . Men redan dessförinnan hade ärkehertigen fått kunskap om hennes ankomst och börjat vidtaga
förberedelser för hennes genomresa och nlottagande. Förberedelser voro av nöden. Christina var omgiren av en svit
on1 icke mindre ärr 253 personer ined 247 hästar. Vägarna
i landet blev0 reparerade, olika slags förnödenheter anskaffades, inkvartering ombesörjdes, sil\rei. för taft"eln ]anades
f G n de närliggande hoven i Trient, Brixen och Salzburg.
Arlcellertigen Var en utfattig man. >fen h a n skydde ingen
kostnad för att bereda den svenslca drottningen ett storslaget
mottagande. Det gällde, för att begagna Ferdinand ICarls
egI1a ord, »hans höga ärkehertigliga reputation».
Christina stalinade en veclia i Innsbruck. Den fylldes
av n1ilitär.a tipptåg, banketter, teaterföreställningar, Iionserter,
den ena ponlpösare a11 den andra. Men allt var endast det
yttre skalet för e11 annan och större händelse. Den praktlystne arliehertigen hade uppgjort festprogrammet utan att
ha en .aning o m denna. Först tvenne dagar före Christinas
allkomst hade han illottagit den första underr.ättelsei1. Den
bragtes honom av Vatikanens bibliotekarie Lutas Holstenius,
som oförtnodat anlänt till Innshruck. Det var d å för sent,
l Gliristina till krkellertig Ferdinand Karl. A U @ m
~ , i o~ 1655.
~
&,leazzo
( h a l d o , Historia di Christina 7 3 . Rom l(i;,(;,
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