
Mynter som vendte ryggen mot sjahens portrett og ildalteret! 

Erobringen av Persia, etter profeten Muhammeds bortfall i 632 e.Kr., markerer slutten på 

rivaliseringen mellom det bysantinske riket i vest og det sassanidiske dynastiet. På kort tid 

fikk arabiske stammer kontroll over øst-bysantinske provinser og la under seg det persiske 

riket. Gradvis startet utviklingen mot en egen islamsk mynttype i perioden til de fire 

ortodokse kalifer (632-661 e.Kr.) som var profetens etterfølgere inntil umayyadenes kalifer 

overtok makten ca. 650 e.Kr. 

 

 

Tegningene til venstre viser en arab- sassanidisk mynt med ildalteret og dens voktere som representerer den 

gamle persiske religionen zoroastrismen som oppstod ca. på 600-tallet f.Kr., mens tegningen til høyre viser en 

dirhem preget etter myntreformen. Tegning: Houshang Khazaei 

 

 



Før den islamske erobringen av Iran, som skjedde i regjeringstiden til den andre ortodokse 

kalifen Umar ibn al Khatab (634-644 e.Kr.), hadde ikke det arabiske imperiet en egen 

utmynting. Mynttypene som allerede var i bruk i de erobrede områdene ble overtatt. I det 

persiske området ble de sassanidiske sølvmyntene (drakmer, senere kalt dirhemer) benyttet. I 

tillegg til det sassanidiske preget forsynte de myntene med korte religiøse ord som: بسم هللا i 

Allahs navn, som vist på tegningen øverst til venstre. Disse myntene kalles ”arab-sassanidiske 

mynter”. I land som ble erobret fra den øst-romerske keiseren utmyntet araberne imitasjoner 

av bysantinske gullmynter (denarius, senere kalt dinarer) og kobbermynter (follis, senere kalt 

fels). Det var først ved Abd al Maliks myntreform i 696 e.Kr. for gulldinarer og 698 e.Kr. for 

sølvdirhemer at det ble skapt egne islamske mynttyper. Billedfremstillingen på de persiske og 

bysantinske myntene ble nå erstattet av innskrifter som inneholdt den islamske 

trosbekjennelsen og andre vers fra Koranen, samt pregested, pregeår og myntherre. 

 

Abd al Maliks myntreform er uten tvil en av de mest betydningsfulle hendelser i den islamske 

mynthistorien. Innflytelsen fra denne mynthistoriske og epokeavgjørende begivenheten kan 

ses helt frem til den moderne æra i form av skrift og kalligrafi som et rent islamsk element på 

kufiske og andre islamske mynter. Bysten av de sassanidiske Sjaher med krone på myntens 

advers og ildalteret med to voktere på myntens revers, samt tekster skrevet på det gamle 

persiske språket Pahlavi, og sjahens navn og titler, pregeår og pregested, blir erstattet av fire 

kufiske innskrifter. 

Opplysninger som pregested, pregeår og myntherre ble utgangspunkt for de islamske 

myntene, og er i dag til stor hjelp for dateringen av kufiske mynter. 
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