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STORHERTIGDOMET LITAUEN fbrde 
en aktiv expansionspolitik i ester
led fran 1350-talet och en bit in 
pa 1400-talet. Under storhetstiden 
(1350-1550) omfattade Litauen inte 
bara dagens Litauen utan aven Vit
ryssland, vastra delarna av Ukraina 
och delar av Polen och Ryssland och 
var Europas storsta stat till ytan. Nar 
storhertigen Vitovt (1392- 1430) av
led, utbrot ett inbordeskrig som va
rade under cirka tio ar. Vid Casimirs 
(1440-1492) tilltrade som storher
tig var det slut med inbordeskriget, 
men trots landets storlek fbrlorade 
Litauen delvis sin politiska status 
och storhertigarna blev utnamnda av 
kungadomet Polen. 

I boken Lithuanian Counterstamps 
1421-1481 on the Golden Horde's Sil
vers presenterar Huletski och Lisz
ewski en kort historik och en om
fattande katalog over litauiska kon
tramarkeringar pa silvermynt fran 
Gyllene Horden. Kontramarkeringar 
var under medeltiden betydligt van
ligare i de delar av Europa som lag 
pa gransen till Orienten - dar "vast" 
motte "ost" - an i vastra och centrala 
Europa. 

Fran inbbrdeskrigets utbrott 1430 
fram till 1492 praglade Litauen inga 
egna mynt. I stallet fungerade Pra
ger-Groschen som landets officiella 
valuta, som band samman handeln 
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mellan landets regioner. I storhertig
domets sodra och ostra gransregioner 
cirkulerade aven avsevarda mangder 
mynt fran Gyllene Harden och kon
tramarkeringar av dessa. 

Kontramarkeringarna startade i 
borjan av 1420-talet och var som 
vanligast fram till inbordeskrigets 
slut 1440. Forfattarna anger flera syf
ten med kontramarkeringarna. Till 
en borjan och under inbordeskriget 
syftade markeringarna till att aterfora 
mynttyper som tidigare varit huvud
mynt i erovrade omriiden. Man ville 
helt enkelt uppratthalla ett monetart 
system inom landets granser. Senare 
hade kontramarkeringarna till upp
gift att ange en officiell vaxelkurs mel
ian importerade mynt fran Gyllene 
Horden och Prager-Groschen fOr att 
underlatta handeln. 

Katalogen ar val organiserad och 
rikt illustrerad med 45 olika kon
tramarkeringar (numrerade 1-45) 
pa 17 olika typer av vardmynt (ka
talogiserade A- Q). Varje specifik 
kontramarkering - som aven ar tyd
ligt avtecknad - kunde anvandas pa 
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ett varierat antal mynttyper, vilket 
innebar att det finns cirka 225 kom
binationer av kontramarkering och 
vardmynt i katalogen. Siiledes bestar 
varje mynttyp i katalogen av en "vast
Jig" (europeisk) kontramarkering pa 
ett 'ostligt" ( orientaliskt) vardmynt. 
Kontramarkeringarna genomfordes i 
fyra omraden: Severien (kontramar
kering 1- 20), Kiev (21-26), Podolien 
(27-44) och Mstsislau (45). Inga var
deringspriser finns med, men desto 
battre anges raritetsgraden fOr typer
na med en romersk siffra fran I (unik) 
till X (mycket vanlig). 

Boken ar mycket valorganiserad 
och vackert formgiven. For den nu
mismatiker eller historiker som ar 
intresserad av antingen kontramar
keringar eller penningsystem dar 
Europa motte Orienten har detta verk 
en given plats i bokhyllan, men den 
kan aven rekommenderas till SNT:s 
ovriga lasare. Ett minus ar emellertid 
det engelska spriiket som kunde ha 
forbattrats innan utgivning. 
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