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ROMERSKT MYNTFYND FRÅN SIGDES 

I BURS S:N, GOTLAND. 

AF 

R O S A N O R S T R Ö 1 H . 

januari 1906 insändes till Stat. Hist. Museum från 
länsstyrelsen i Visby ett fynd bestående af 646 ro
merska denarer, funna vid Sigdes, under plöjning 
af en åker. Fyndet är ett af de största i svensk 

jord anträffade denarfynd. Det allra största, innehållande ej 
mindre än 1500 mynt, gjordes år 1870 likaledes på Gotland vid 
Sindarfve i Hemse socken. Bland större denarfynd känner 
man vidare ett från Hagestaborg, Löderups s:n, Skåne, bestå
ende af något mer än 600 mynt, af hvilka 550 st. förvaras i 
Stat. Hist. Museum, under det de öfriga blifvit spridda på olika 
håll. Därnäst komma fynden från Sojvide i Sjonhems s:n, 
Gotl. med 390 st. och Robbenarfve i Gärda s:n, Gotl. med 
367 mynt. 

Det nu senast anträffade fyndet vid Sigdes är således till 
storleken det andra i ordningen af i Sverige gjorda denarfynd. 

Fullständig förteckning öfver alla i Skandinavien t. o. m. 
1893 funna romerska denarer är gjord af museumsinspektör 
P. Hauberg i Köpenhamn och finnes införd i Årböger for 
Nordisk Oldkyndighed, 1894. 

Mynten från fyndet vid Sigdes äro präglade för följande 
kejsare, deras gemåler och medregenter 

Vespasianus, 69—79 e. Kr 16 ex. 
Då omskriften på dessa mynt 
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är till stor del utplånad, kan 
ej med bestämdhet afgöras om 
de äro att hänföra till Vespa
sianus eller Titus. 

Titus, 79—81 1 ex 
Domitianus, 81—96 1 
Nerva, 96—98 1 
Trajanus, 98—117 68 
Hadrlanus, 117—138 110 
Sabina, hans gemål 6 
Aelius, hans adoptivson 2 
Antoninus Plus, 138—161 . . . . 115 
Faustina d. ä., hans gemål . . . 60 
Marcus Aurelius. 161—180 . . . 117 
Faustina d. y., hans gemål . . . 37 
Lucius Vems, medregent . . . . 14 
Lucilla, hans gemål 19 
Commodus. 180—192 59 
Crispina, hans gemål 12 
Pertinax, 193 2 
Septimius Severus, 193—211 . . 3 
Barbariska efterbildningar, (se 

fig. 1—3) 3 

Fig. i -3. Barbariska efterbildningar af romerska denarer. Vi-

Detta fynd är af särdeles stort intresse ej blott på grund 
af sin storlek, utan äfven emedan det till sin sammansättning 
överensstämmer med det af O. Almgren i Svenska Fornmin
nesföreningens Tidskrift, del. XI, Om fynden af romerska silf
vermynt i Norden, omtalade, härofvannämndaRobbenarfvefyndet. 

Fyndet från Sigdes har inv.-n:r 12,468. 


