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Gotländsk uttolkning av ett fridskoncept

flera medeltida skandinaviska fynd återfinns 
mynt med inskriptionen PAX PORTA, ”portfred”. 
Inskriptionen dyker upp på ett lite gåtfullt sätt på 
några olika mynttyper från 1100- och 1200-talen, 
och syftar uppenbarligen på något annat än en 
myntherre eller en enskild myntort. En av dessa 
mynttyper hör ursprungligen hemma i Danmark, 
och präglades i Lund för kung Niels (1103-1134) 
(fig. 1). Ett annat pax porta-mynt är en brakteat som 
präglades ca hundra år senare, möjligen i Göta-
land (Hemmingsson 2004; jfr Lagerqvist 1970:73f). 
Även den stora gotländska 1100-talsmyntningen 
inkluderar en variant av pax porta-mynt, och man 
kan sluta sig till att konceptet var självklart, be-
gripligt och viktigt under tidig skandinavisk med-
eltid. Men vad syftar denna ”portfred” på? 

Ordet PORTA betyder port men som mynt-
inskription syftar pax porta på köpstadsfrid (Andrén 
1995:11f; jfr Edvardsson 1990:157f; Jensen 1990; 
Hemmingsson 2004). ”Staden” blev under medel-
tiden synonymt med ett eget rättsområde, som de-
finierades och vann kraft genom kungliga privile-
gier. Men ”stad” innebar även en egen kulturform 
och inte minst en mängd byggnadstyper, funktio-
ner och ny materiell kultur som sprang fram ur 
nya behov och kulturmöten i staden. Ett flertal 
städer grundades under tidig medeltid medve-

Fig. 1 PAX POR. Inskription på mynt från Danmark, präglat i 
Lund[e] av Björn [Biorn] för kung Niels [Nicolas] (1103-1134). 
Efter Hauberg 1906, Tab. XIII nr 1. Skala 1:1.

tet efter utlagda planer (t.ex. Sigtuna) eller för att 
överta äldre centras funktioner (t.ex. nya Lübeck). 
De olika funktionerna såsom kyrklig och rättslig 
administration (kloster, kyrkor, rådhus) har också 
använts för att försöka definiera vad som ”är” en 
stad, utöver de stadsprivilegier som ibland finns 
bevarade och kända, ibland inte. Torget och han-
deln var uppenbarligen väsentliga delar av vad 
som ingick i stadens liv och topografi, som kom-
mersiell nod för omvärlden och som varutillförsel 
för invånarnas behov. Handelsfriden var avhäng-
ig de möjligheter en stad hade att skydda inte bara 
sina invånare utan även utifrån kommande gäster, 
och därmed att skapa lugna och trygga förhållan-
den för handel. Handelsfriden hänger på så vis sam-
man med portfriden, pax porta, och syftar alltså på 
staden som avgränsat rättsområde.

Pax porta på gotländska
en väsentlig funktion hos de äldsta gotländska 
mynten (präglade ca 1140-1220) var just att skapa 
förutsättningar för handelsfred – genom att ge 
möjlighet för gäster från väst och öst att enas kring 
ett gemensamt myntslag, och genom att erbjuda 
beskydd. En ekonomisk och ideologisk profit kan 
sägas vara goda effekter av detta för gotlänning-
arnas räkning; dels tog man sannolikt ut någon 
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form av avgift (tull, inväxlingsskatt eller dylikt), 
dels fungerade mynten som en påminnelse om 
var man befann sig och vem som hade kontrol-
len där. Mynten blev därmed ett sätt att manifes-
tera gotlänningarna som lokala makthavare men 
också som moderna, europeiskt orienterade och 
”well connected” (med utländska makthavare 
och handelsmän). Gotlänningarna var ju bland 
de första i norra östersjöområdet att prägla mynt 
överhuvudtaget. En väsentlig anledning till valet 
av myntens kristna ikonografi – med en kyrka 
på frånsidan – var sannolikt att detta krävdes för 
att göra myntbruket socialt acceptabelt i en värld 
som i och för sig uppmuntrade handel och vinst 
men inte såg detta som del av ett rådande aristo-
kratiskt ideal (jfr Carelli 2001:373ff). Den övergri-
pande kristna ideologiska ramen behövde kanske 
framhållas extra väl för en randstat i de nyligen 
kristnade områdena för att hålla sig väl med den 
kontinentala kyrkan – vem vet vilka risker man 
annars tog i korstågstider!

Den gotländska handeln var omfattande un-
der både förhistorisk och historisk tid, och hante-
rade förmodligen transitvaror såsom pälsverk och 
slavar mellan östersjöns östliga (rusiska) markna-
der och de västliga. En del inhemsk produktion 
fanns också för export, även om en del av detta 
förefaller ha varit halvfabrikat som förädlades på 
ön (Nordman 1942:287; Pernler 1977:18, 45; Yr-
wing 1978:141ff; Sawyer 1992:134). En omfattande 
järnhantering som återfunnits i form av slaggla-
ger i Visby skulle kunna vara resultatet av detta; 
troligen rester efter en vapenproduktion som finns 
omnämnd i några skriftliga källor från början av 
1200-talet (DS 250, 253; Magnusson 1995:68:f). 

Handeln får förutsättas vara en viktig förut-
sättning för det ekonomiska överskott som acku-
mulerades på ön under vikingatid och medeltid, 
men var däremot inte i sig anledningen till att 
påbörja en myntning. Att handla hade man gjort 

i östersjöområdet under långa tider dessförin-
nan, och även under medeltiden fortsatte man att 
handla intensivt med myntlösa områden (exem-
pelvis Novgorod, där man använde silverbarrar, 
grivnas). De avgörande skälen till myntningens 
uppkomst fanns istället i det som nämnts ovan: 
att öka förutsättningarna för en lugn, organiserad 
och fredlig handelssituation, och ekonomisk och 
ideologisk profit som bieffekter av detta. Handels-
situationen i sig kunde innebära stora spänningar, 
och mynten underlättade genom att avpersonifiera 
transaktionerna. Detta var framför allt väsentligt 
när det gällde handel mellan parter som inte hade 
sedan länge upparbetade personliga relationer att 
luta sig mot (jfr Gustin 2004).

Även den stora gotländska 1100-talsmynt-
ningen inkluderar pax porta-mynt (fig. 2), en va-
riant av dessa finns publicerad av Jonsson (1994). 
De ansluter sig till de övriga tidiga gotländska 
1100-talsmyntens övergripande utförande i iko-
nografi, teknik och vikt, men har en karaktäristisk 
stil i bildutförandet. Bara det att de har en så tydlig 
och läsbar inskrift skiljer dem från merparten av 
de gotländska mynten (för en utförlig studie av 
den gotländska 1100-talsmyntningen, se Myrberg 
2008). De gotländska tidigmedeltida myntens 
ikonografi anspelar i stort på nordvästeuropeisk 
myntikonografi, med konnotationer till den ka-
tolska kyrkan och den symbolik som upptogs av 
korstågsrörelsen. Ikonografin och den tekniska 
framställningen (fyrslagsteknik, ty. Vierschlag) 
knyter också de gotländska mynten till den nord-
västtyska och frisiska sfären, och sannolikt kom 
inspirationen och de första hantverkarna till Got-
land via nätverk mellan periodens makthavare, 
handelsmän och hantverkare runt östersjön.

Vid en närmare studie (Myrberg 2008:106-109) 
har återfunnits totalt 24 exemplar av gotländska 
pax porta-mynt. De finns i tre olika varianter, va-
rav endast den äldsta uppvisar inskriften, men de 

Fig. 2. Gotländskt pax porta-mynt. Ur fynd från öland, Persnäs sn, Gun-
narstorp (SHM 17771). 0,17 g. Skala 3:1. Foto: författaren.
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övriga två med stiliserade versioner av inskriften 
kan föras samman med denna på stilistiska grun-
der. Mynten kommer ur tre kända fynd (Manne-
gårde, KMK 102086; Gunnarstorp, SHM 17771; 
Eketorp, KMK 101339) samt ur KMKs systematis-
ka samling (okänt fynd). Via bildrekonstruktioner 
och stampanalys har de återfunna 15 stamparna 
kunnat föras samman till två kedjor och en ytter-
ligare kombination. De tre varianterna eller seri-
erna har ordnats (1-3) dels utifrån frånsidornas 
utformning (där byggnadens form är kronologisk 
indikator, se Myrberg 2008:124, 140), dels utifrån 
medelvikten. Studien baseras på få mynt, men 
indikationerna från vikt och motiv sammanfaller. 
Här fokuseras på den äldsta varianten som bär 
inskrifter och också kunnat följas längst (fig. 3). 
Dessa mynt präglades troligen ca år 1165-75 och 
fynden där de återfunnits deponerades ca 1190-
1200 (Myrberg 2008:140).

Pax Porta Nova
Från och med den andra halvan av 1100-talet fö-
refaller de långväga handelsmännen och gästerna 
till Gotland att ha hänvisats tydligt mot Visby. ön 
hade sedan tidigare en mängd andra hamnar och 

PORTA Mannegårde Gunnarstorp Eketorp Samling Totalt Medelvikt

var. 1 8 3 1 2 14 0,18 g 

var. 2 4 2 - 2 8 0,17 g

var. 3 2 - - - 2 0,14 g

Totalt 14 5 1 4 24 0,16 g

Tabell 1. De gotländska pax porta-mynten: de tre varianternas förekomst i fynd, deras antal och 
medelvikter. Efter Myrberg 2008, tabell 5.5.8.

Porta 1 Mannegårde Gunnarstorp Eketorp Samling Totalt Medelvikt 

Å1 – F1 1 - - - 1 0,19 g 

Å2 – F1 2 - - - 2 0,16 g

Å2 – F2 - - - 1 1 ingen uppgift

Å3 – F2 1 - - - 1 0,20 g

Å4 – F2 3 2 1 1 7 0,18 g

Å4 – F3 1 - - - 1 0,16 g

Å5 – F3 - 1 - - 1 0,21 g

Totalt 8 3 1 2 14 0,18 g

Tabell 2. Den äldsta varianten av de gotländska pax porta-mynten: de olika stampkombinationernas 
förekomst i fynd och samling samt deras antal och medelvikter. å= åtsidesstamp, F= frånsides-
stamp. Efter Myrberg 2008, tabell 5.5.9.

handelsplatser (exempelvis Paviken och Väster-
garn), men verksamheten där avtog ungefär då – 
eller snarare, den utvecklades inte på samma sätt 
som det arkeologiska materialet i Visby ger uttryck 
för. Platsen för vad som senare kom att kallas Vis-
by var en mötespunkt redan under 1000-talet, och 
under 1100-talets början visar inte minst den ru-
siska keramiken på långväga handel och närvaron 
av utifrån kommande gäster (Roslund 2001:244-
249). Men runt ca 1160 ökade aktiviteterna på 
platsen tydligt, och därefter är platsen uppenbart 
i fokus för de externa relationerna. Mellan 1158 
och 1161 uppfördes ett befäst torn i hamninlop-
pet (Swanström 2002:47), det nuvarande ”Kruttor-
net”, vilket förenklade överblick och kontroll över 
staden, hamnen, gäster och handel (fig. 4). Tids-
mässigt sammanfaller Kruttornets byggande med 
något som skulle kunna kallas en ”utrikeskris” för 
Gotland, ansträngda relationer med det nordtyska 
området. Nordtyskland var sedan första halvan av 
1100-talet en av de viktigaste samarbetspartnerna 
för gotlänningarna och förmodligen var handels-
traktaten med Lübeck en väsentlig del av den 
medeltida utvecklingen på ön.
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Fig. 3. Den äldsta varianten av de gotländska pax porta-mynten, bildre-
konstruktion och renritning av författaren. Skala 2:1.



153PA X  P O R TA  N Y

Fig. 4. ”Kruttornet” vid Visbys hamn, byggt 1158-61. Ef-
ter Eckhoff & Janse 1922, plansch 20.

en överenskommelse mellan gotlänningar och 
nordtyskar gjordes troligen redan under 1130-ta-
let, och bekräftades år 1161 i Artlenburg (Yrwing 
1978:107ff, 125; Blomkvist 2005:397). Anledningen 
till att bekräfta privilegierna var förmodligen att 
det äldre fördragets överenskommelser inte res-
pekterats: vid flera tillfällen hade gotlänningar och 
nordtyskar hamnat i handgripligheter. Kanske var 
det också så att den sachsiske fursten Henrik (”Le-
jonet”) skapat en del av problemen genom att styra 
handeln tydligt mot sin nya stad, nya Lübeck, men 
inte vilja acceptera ett liknande drag från gotlän-
ningarnas sida. En konflikt om rätten till de got-
ländska hamnarna var i alla fall bakgrunden till att 
fördraget förnyades år 1161. Artlenburgfördraget 
trycker på vikten av ömsesidig generositet och att 
skydd erbjuds. Att bygga en kastal i Visbys hamn 
markerade, praktiskt och symboliskt, förmågan 
att kontrollera området och skydda de som be-
fann sig där. Samtidigt visar det på att Visby just 
där och då påbörjade sin karriär som öns centrala 
hamn och mötesplats. I Artlenburgfördraget är 
platsen inte ens nämnd, men fyrtio år senare hade 
”Wysbu” blivit en självklarhet som inte behövde 
förklaras (ca 1225 i Henrik av Lettlands krönika 
VII, 2; jfr Bauer 1959:27 not 1). 

Under 1160-talet poängteras den specifika 
hamnens eller stadens frid tydligt på Gotland: 
först genom byggandet av kastalen i Visby hamn, 
och sedan genom utmyntningen av ett pax porta-
mynt. Detta är en av de varianter av de tidiga got-
ländska mynten som bär en medveten uppmaning, 
och alluderar till en tidigare känd modell av mynt 
som uttrycker en ambition om fred. Niels Svend-
sen, som lät prägla de danska pax porta-mynten, 
lät under sin regering tillsammans med drottning 
Margareta införa flera olika fridsbegrepp och 
fridslagstiftning. I sammanhanget signalerar in-
skriptionen en ambition om att ansluta sig till den 
kända ”formel” och det rättsbegrepp som skulle 
omfatta staden. Kanske ska den också tolkas som 
att gotlänningarna under just denna period sökte 
sina allierade i den danska sfären.

Men de gotländska pax porta-mynten skiljer 
sig från de danska genom tillägget NY (NI, NV), 
det vill säga NOVA. Mynten är tydliga med att 
de kommer från nya Porta, vilket stämmer un-
gefär tidsmässigt med byggandet av Kruttornet 
i Visby och den utveckling av Visbys status som 
har antagits här utifrån arkeologiska indikatio-
ner. Det var också först i samband med detta som 
de gotländska mynten kom att cirkulera i någon 
större omfattning utanför själva ön. Ca 1180 full-

komligt exploderade aktiviteterna i Visby i en 
”byggboom” och inflyttning till platsen, främst av 
tyska handelsmän med familjer (Yrwing 1978:178; 
Roslund 2001:244ff; Myrberg 2008:160). Samtidigt 
med detta ökade utmyntningen av mynt till mer 
än det dubbla (Myrberg 2008:87, 89).

Jag föreslår därför, att de gotländska pax por-
ta-mynten med sin tydliga proklamation om fred 
för en plats, faller in i skeendena under 1160-talet 
och utgör del av befästandet av Visby som öns 
centralhamn. Platsen var förmodligen ett ”vi”, en 
fridlyst plats där rättsförhandlingar kunde äga 
rum eller laglösa söka skydd, redan under yngre 
järnålder (se GL §13; GS §11; Lönnqvist & Wid-
mark 1997:151; Gustavson 2003:187). Bland annat 
återfinns uttrycket ”står i Vi” i Gutasagan, med 
syftning på platsen ”nedom klinten” där den se-
nare medeltida staden Visby kom att växa fram. 
Genom att låta prägla mynt med syftning på sta-
dens rättsliga status och frid, visade gotlänning-
arna under 1160-talet sin vilja och förmåga att un-
derlätta och skydda invånare, gäster och handel.
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Summary

In about 1140 AD, the island of Gotland, off the Swe-
dish coast, initiated what was to become one of the 
most influential coinages of the medieval Baltic Sea 
Area. One of the types minted was inscribed PAX 
PORTA NY. The paper argues that these coins were 
part of a strategy adopted by the Gotlanders in the 
1160s, to proclaim peace in the town of Visby and to 
direct their international partners to where control 
and trading peace could be maintained. The diffe-
rent dimensions of the coins (object, text and pictu-
re) give away plenty of information on several levels 
when combined with historical sources, and tell us 
about the networks, ideological framework, artisan-
ship, and changing loyalties of this time and area.


