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VAD KOSTAR EN NATURKATASTROF? 
ÅTERUPPBYGGNADEN EFTER JORDBÄVNINGEN PÅ KOS 198 F.KR. OCH DEN 

STATLIGA UTMYNTNINGEN. EN EKONOMISK STUDIE 

KERSTIN HÖGHAMMAR 
 
Jag börjar med att placera in den här studien i de två större forskningsprojekt som jag jobbat 
med under de senaste åren. Därefter ska jag presentera syftet med den, ta upp några fakta runt 
den myntserie som står i centrum för den och diskutera myntseriens datering. Jag har ännu 
inte något svar på frågan i rubriken – Vad kostar en naturkatastrof? – men jag hoppas att 
vidare arbete i alla fall kan ge en antydan till ett svar. 
 
1 Statecraft, war and reconstruction. Koan coinage c.210-180/70 B.C. Det projektet omfattar 
en genomgång av 4 kalymniska och 14 koiska myntserier och en kontextualiserad historisk 
tolkning av dem. De kalymniska mynten är med eftersom de är nära knutna till de koiska. 
Undersökningarna av olika enskilda serier publiceras i form av artiklar och här arbetar jag 
med att få fram en så pålitlig datering som möjligt (den traditionella dateringen av vissa serier 
går tillbaks 50-100 år och behöver definitivt revideras). Dateringen är central för mig, 
eftersom en historisk tolkning som bygger på felaktiga dateringar blir meningslös. Projektetär 
tänkt att, när jag har skrivit klart alla artiklar, avslutas med en monografi där den koiska 
utmyntningen kopplas till annat samtida källmaterial och tolkas i en historisk kontext. 
 
2) Urban Mind ett större internationellt och inter-disciplinärt projekt som leds av P. Sinclair 
och G. Nordquist på vår institution. Min del i projektet tar upp frågan om en stads uthållighet, 
och jag är intresserad av hur snabbt och i hur hög grad en antik grekisk stad lyckades 
återuppbygga den fysiska miljön efter en katastrofal jordbävning, (d.v.s. byggnader, 
monument, vatten och avloppsledning m.m.) Jag vill undersöka hur koerna klarade av detta i 
olika perioder och under olika politiska och ekonomiska förutsättningar, när Kos var en 
självständig demokrati och när det var en liten del av det stora romerska imperiet. 
 
Syftet med denna studie är att se hur den koiska staten klarade av att rekonstruera samhället 
efter en större naturkatastrof. Det första exemplet orsakades av en förödande jordbävning som 
Kos drabbades av år 198 f.Kr. Den beskrivs av Justinus, en senare kejsartida källa, och finns 
belagd i samtida inskrifter. Vi känner också till att det koiska Asklepieion, den magnifika 
panhellenska helgedomen belägen ca 3 km utanför Kos stad, återuppbyggdes under första 
hälften av 100-talet f. Kr. liksom även staden Kos stora centrala agora med helgedomar och 
stoor, d.v.s. i perioden efter jordbävningen. Min fråga är alltså – Hur stora resurser krävdes 
för att klara av en återuppbyggnad och vad säger det om ett samhälles uthållighet? Eftersom 
vi på Kos inte har några inskrifter med listor på utgifter så måste man använda sig av andra 
källor för att komma åt storleken på dessa utgifter och jag vill alltså använda mig av de koiska 
mynten. Men, för att ni ska få en uppfattning om storleksordningen på utgifterna så tänker jag 
säga några ord om templet i Delfi. Den brittiska forskaren John Davies har tittat på 
kostnaderna för återuppbyggnaden av det templet i mitten av 300-talet och han kom fram till 
att en partiell rekonstruktion av västra sidan – en kortsida - bör ha gått på över 100 talenter, 
d.v.s. mer än 600 000 drachmer – och det alltså bara för en mindre del av templet. Det här 
visar att kostnaderna för byggprojekt i den storleksklass som var aktuell på Kos var enorma! 
Både material och arbetskraft måste betalas och därför behövde staten nya mynt – de gamla 
räckte helt enkelt inte till. Så här stora utgifter krävde stor utmyntning och därför borde 
utbetalningarna för återuppbyggnaden ha lämnat spår i de koiska myntserierna. 
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Det finns en serie vars omfattning och utseende passar denna period. Det är silvermynten med 
ett bekransat Asklepioshuvud på obversen (åtsidan) och på reversen (frånsidan) en 
ihopringlad orm som reser sig i en inkus (en fyrkantig försänkning). Mynten har på frånsidan, 
förutom huvudmotivet, också legender (namn på myntämbetsmännen och 
ethnikon/nationsangivelse, κωιων), ofta enstaka ’kontroll’-boktäver och ibland ett mindre 
bimotiv. Just i denna serie kan vi på vissa mynt se något som är helt unikt i koisk utmyntning, 
nämligen förkortningar för orden boule, rådet och prostatai, beteckningen på den styrande 
fem-manna kommittén som satt i ett halvår. Det här visar att ämbetsmän på högsta nivå i den 
koiska staten var tvungna att gå in och direkt ansvara för delar av den här serien. Jag tolkar 
det som ett tecken på ett katastrofläge! 
 Vad gäller den här serien för övrigt, så känner vi till minst ca 350 mynt som slagits 
från ett minimum av ung. 130 obversstampar. Det är i sig ett mycket högt antal stampar och 
ett stort antal även i förhållande till antalet kända mynt. Det är antalet obversstampar som 
avgör om en myntserie kan anses som stor eller liten, och den här serien är definitivt mycket 
stor. Ingen annan koisk serie kommer ens i närheten av den! Om jag sedan går vidare till 
frågan om myntstandard och vikt så säger oss viktspridningen av de vägda exemplaren att den 
nominella vikten bör ha legat på 2.3-2.4 gr. Det gör att serien inte kan betecknas som 
tetroboler på rhodisk standard vilket är den nu rådande uppfattningen. I stället rör det sig om 
reducerade halvdrachmer på en s.k. ’mindreasiatisk’ standard. 
 
Hur ligger det då till med dateringen av den här serien? Jo, sedan 60-talet så anses den börja i 
andra hälften av 100-talet och gå in i början av första seklet f.Kr. Den dateringen 
presenterades av en amerikansk numismatiker, John Kroll, som publicerade myntserien 1964. 
Sedan 60-talet har vår kunskap om den koiska utmyntningen förbättrats väsentligt och det gör 
att det finns anledning att noga granska Krolls argument för dateringen. Gör man det så ser 
man att de inte längre håller. I stället verkar en datering i första hälften av 100-talet mycket 
mer sannolik 
 
Vad som står näst på tur att göra är en stampanlys som gör det möjligt att upprätta ett 
utmyntningsmönster för serien. En hög och i sammanhanget kortvarig (ca 20 år) utmyntning 
indikerar här goda resurser och effektivitet. En långvarig och lägre utmyntning indikerar färre 
resurser och eventuellt lägre effektivitet. 
 Stampstudien ger också ett säkrare underlag för antalet obversstampar, och har man 
den siffran så kan man föreslå en ungefärlig storleksordning på utmyntningen. Vi får med det 
också en idé om hur mycket återuppbyggnaden av den fysiska miljön efter jordbävningen 
kostade. 
 


