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EN NY SVENSK MYNTGRUPP FRÄN MEDELTIDEN 

Bengt Thordeman har indelat de svenska mynten under tiden från 1100-
talets mitt till 1363 1 23 grupper (I—XXIII).1 Lägger man därtill ott par 
undergrupper av mera självständig natur (I a och II b) blir antalet 
inalles 25. Redan i det av Elias Brenner framlagda myntmaterialet voro 
22 av dessa grupper företrädda.1» Det är alltså blott 3 nya grupper, som 
framkommit mellan 1731 och 1935: 1) Grupp XI (brakteater med krönt 
kungahuvud — med eller utan inskrift — från Erik Erikssons tid, 1222— 
50) framkom 1800 i ett fynd i Skörtinge, Skärkinds sn, Östergötland, och 
bekantgjordes första gången 1851 av Klemming.2 2) Grupp X (Knut 
Långes, 1229—34, brakteater) framkom 1879 i ett fynd på Eskilstuna 
kyrkogård och publicerades s. å. av Bror Emil Hildebrand.3 3) Grupp II b 
(från början av 1200-talet; besläktad med grupp II) framkom 1916 i ett 
fynd i Vreta kloster under utgrävningarna där och publicerades 1936 av 
Thordeman^4 

Sora synes har det svenska medeltida myntmaterialets utvidgning ined 
förut okända grupper — tillkomsten av nya typer inom grupperna lämnas 
här åsido — gått mycket sakta. Då nu ytterligare en grupp kommit i 
dagen, är detta onekligen att betrakta sora ett evenemang inom den sven
ska numismatiska forskningen. Betecknande nog framkom den, liksom 
grupp II b (se ovan), vid en systematisk undersökning av ett byggnads-
komplex. Rent slumpvis upptäckta fynd av svenska medeltidsmynt äro numera 
mycket ovanliga. Upptäckten av den nya gruppen (hittills känd blott ge
nom en typ i ott exemplar) skedde vid en av fil. lic. Erik B. Lundberg ut
förd undersökning av Naglums ödekyrka i Väne härad, Västergöt
land. Vid sållning i koret hittades ott antal mynt omspännande tiden 
mellan 1300-talet och 1700-talet. En huvuddel av denna myntmängd härrör 
från 1300-talets mitt: de svenska mynt grupperna XVIII—XXIII och sam
tidiga norska typer, Schive XII, 50 (med kors i O-et) och XIV, 37. Den nya 
mynttypen visar (se fig. 1; ett foto skulle inte giva tillräckligt tydligt 
besked om det illa bevarade exemplaret) å åts. lejon vänt åt höger (frän 
åskådaren sett) över trenne ginbalkar ( = folkungavnpnet); kring kanton 
pärlcirkel och å frans, krönt L omgivet av tvenne stjärnor (endast den 
till vänster absolut säker); kring kanten pärlcirkel. Vikt 0,68 gr. Halt 
enligt strykprov 200/1000. Stat. Hist. Mus. inv.nr 23209. 

Myntets svenska ursprung framgår otvetydigt av folkungavapnet, som fö
rekommer inom tvenne andra svenska grupper av tvåsidiga, inskriftslösa 

1 Sveriges modeltidsmynt, Nordisk Kultur XXIX (1936). 
•a Thesaurus nummorum siiiogothicorum, l:a uppl. 1691 samt 2:a uppl. 

1731. 
2 Förteckning öfver Johan Scharps samling af mynt och skådepenningar 

I (s. 4 nr 18). Jfr B. T b o r d e m a n. Ett fynd ined sällsynta mvnt, Numis
matiska Meddelanden XXVII (1935). 

3 Nya bidrag till Sveriges mynthistoria under medeltiden, Vitt. Hist. 
Antikv. Akad:s Månadsblad s. 180 ff. 

4 Sveriges medeltidsmynt s. 18. 
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mynt (Thordeman X V I I I och X I X ) präglade under tiden c:a 1320—1365. 
Den andra sidans bokstav har molivkoiitakt med cn annan grupp (XVII ) 
av de tvås id iga inskrif ts lösa mynten, där dock boks täverna — varibland L 
— icke äro krönta. Mellan dessa grupper , X V I I å ena sidan och X V I I I 
samt X I X å den andra, finns ingen fyndkontakt (d. v. s. de förekomma ej 
t i l lsammans i s lutna fynd). Samma förhållande råder mellan grupp X V I I 
och närmast äldre grupper X I I I — X V . Den isolerade grupp X V I I har man 
emellertid på vissa grunder kunnat hänföra till Birger Magnussons kunga-

1-ig. 1. 
Ny svensk myut typ från tiden c:u 1320 funnen i Vassäuda-Naglum, Västergötland. 
New type of Swedish coin from llu- period c. 1.120, found in Vassända-Natdnm, Väster

götland. 

tid (1290—1318).5 At t hans mynt i fyndavseende stå isolerade från den 
föregående och efterföljande tidens mynt är lätt att förstå: den krigsoroliga 
liden c:a 1304—18 föregicks och efterföljdes av fredsperioder, då anledning 
till skattegömuing i ringa grad förelegat. De trenne slutna fynd, som äro 
kända från Sverige av grupp XVII ," härs tamma alla från Östergötland och 
Södermanland, vilka landska]) utgjorde krigstoater både 1309 och 1318.' 

Genom i varandra övergripande liinkar av s lutna fynd framkomma de 
olika periodernas mynttyper vanligen ganska fullständigt Där kedje
länken är brillon. har man däremot skäl att förmoda luckor i myntbeståndet. 
sora endast mera långsamt utfyllas av lösfynd. Sådana luckor finns det anled
ning att förmoda både före och — som jag vid ett annat tillfälle framhållit" 

— efter grupp X V I I . Om man i lypavsecnde jämför den nya gruppen med 
de övriga grupperna av tvåsidiga mynt är det, som redan ovan antytts, 
s läktskapen med å ena sidan grupp X V I I I (och grupp XIX, men vilken 
— senare i tiden än grupp X V I I I — ej här kommer i betraktande) , å den 
andra grupp X V I I , som närmast faller i ögonen (jfr fig. 2 ) . 

Den nya mynttypen skiljer sig i viktavseende betydligt från tidens svenska 
mynt. Grupperna X V I I , X V I I I , XIX, XX, X X I och X V I ha on medelvikt 
av resp. 0,36, 0,30, 0,36, 0,34, 0,35 och 0,32 gr.» Man har a l l t så hål l i t en 

5 T h o r d e m a n , a. a. s. 30. 
6 T b o r d e m a n, a. a. s. 70, fynd nr 50 och 51 samt e t t ännu opublicerat 

hä rs tammande från Otto F röd ins g r ä v n i n g a r i A lvas t ra . E t t laa ländskt 
fynd av samma g rupp kan möjligen ha samband med konung B i rge r s lands
flykt. 

7 J e r k e r R o s é n , Str iden mellan Bi rger Magnusson och hans bröder 
(1939) s. 176 f., 295 ff. 

8 N i l s L u d v i g R a s m u s s o n , Studier i norsk myntbis tor ia , Forn
vännen 1943 s. 269 not. 1. 

• T h o r d e m a n , a. a. s. 90. Observat ionens g i l t ighet kan u t s t r äckas ti l l 
a t t även omfat ta de ä ld re uppsvenska myn tg ruppe rna . 
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tämligen jämn medelvikt på omkr. 0,34 gr. för penningen i Sverige under 
c:a 75 år. Den nya mynttypens vikt är dubbelt så hög. I detta avseende 
föreligger en slående likhet med en grupp norska präglingar, vars krono
logi är osäker men för vilkas placering till c:a 1320—1330-talon likvisst 
goda skäl föreligga.10 De norska mynten ifråga väga: 0,77, 0,61, 1,02, 0,71, 
0,68, 0,56, 0,66 gr.11 Överensstämmelsen är som synes god. Halten hos dessa 
norska präglingar är växlande, från 7- till 3-lödighet.12 Även i detta av
seende passar den nya svenska mynttypen in i sammanhanget men inte 
med genomsnittet utan ined de sämsta halterna. Tidigare har jag framlagt 
skäl, som synes mig tala för att den mynttyp med åts. krönt huvud, frans. 
O, som är känd under namnet Margaretas blygdpenning, är svensk och 
från ungefär denna tid.13 Vikter för denna typ är 0,60, 0,69 och halten 
7-lödig.14 Det kan förefalla egendomligt, att jag här rör mig med brutto-
vikten. Men det förefaller som om man för samma nominal, d. v. s. här 
penningen, hållit ungefär samma bruttovikt, medan finvikterna varierat 
fast på ott sätt som vi ännu ej ha tillräcklig kunskap om. överensstäm
melsen i dessa avseenden med det säkert norska materialet är som synes 
god. Vågar man tänka sig en datering av den nya svenska mynttypen 
samt den nyssnämnda supponerade svenska mynttypen till den ovan an
givna tiden för de likartade norska präglingarna, vilket skulle stämma 
överens med den ovan av andra skäl motiverade placeringen mellan 
grupperna XVII oeh XVIII, komme detta att innebära, att den reella 
svensk-norska myntunionen, som kan konstateras för tiden c:a 1340—1360, 
vore av ännu äldre datum, d. v. s. att den tagit sin början vid tiden för 
personalunionen 1319. 

Skulle den här föreslagna dateringen för den nya mynttypen vara rik
tig, ryckes därmed användningen av folkungavapnet på mynten ett par 
decennier tillbaka i tiden. I ett avseende synes för övrigt myntens folkunga-
vapon skilja sig från sigillens; lejonets krona är på mynten sällan klart 
tydlig. Ofta förefaller det dock, som om man avsett att antyda den men på 
grund av klumpig gravering på den lilla stampytan ej riktigt lyckats 
med det. 

Märkligast mod det nya myntet är utan tvivel frånsidans bild: det krönta 
L:et. Vid en visserligen hastig bläddring i den numismatiska litteraturen 
har jag into från hela Europa funnit något mynt med ett dylikt motiv före 
den tid, som jag ovan antagit som rimlig för den nya typen. Men under 
tiden närmast därefter börja de uppträda. Jag har antecknat följande fall; 

10 R a s m u s s o n, a. a. s. 267 f. 
11 C. I. S c b i v e, Norges Mynter i Middelalderen, 1865, s. 103. 
12 S c h i v e , a. a. s. 103. 
13 R a s m u s s o n , a. a. s. 269 not. 1. Ett ex. är funnet i Skara, se Ha

r a l d W i d é e n , Gravläggningar i Skara domkyrka, Västergötlands Forn
minnesförenings tidskrift IV: 9 (1935) s. 73. 

14 S c h i v e , a. a. s. 103. Vikten 0,35 hos ett ex. i Hukekullafyndet 
( T h o r d e m a n , Några svensk-norska numismatiska problem, 1935 s. 12) 
kan beteckna ett senare viktstadium motsvarande grupp XVIII :s. 
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1) Mynt för konung Kasimir av Polen (1333—70)15 med krönt K. 2) Mynt 
med krönt K för konung Karl den onde av Navarra (1349—87).17 3) Mynt 
med krönt I från tiden 1364—99 för hertig Johan IV av Bretagne.18 4) 
Mynt med krönt I för konung Juan I av Kastilien (1379—90).le 

Från 1300-talets mitt blir i Sverige och Norge krönta bokstäver ett van
ligt bildelement både på brakteater och tvåsidiga mynt. Vid sidan därom 
förekomma okrönta bokstäver, utan att man kan märka någon skillnad 
mollan dem och de krönta ifråga om den vanligtvis lätt dechiffrerade be
tydelsen av kunga- eller%myntortsnamn. Samma betydelsekategorier kunna 

Fig. 2. 
Jämförelse mellan den nya mynttypen och de myntgruppcr, som här antagits 

vara närmast äldre (t. v. grupp XVII) resp. yngre (t. h. grupp XVIII). 
Comparison between the new type of coin and groups of coins immcdiatcly preceding (to 

the left, group XVII ) and immediately following (to the right, group XVII I ) . 

även konstateras för bokstäverna på Håkan Magnussons vackra mynt, 
1299—1319. B, M och E på brakteaterna under decennierna efter 1200-ta-
lets mitt har jag vågat antaga ha betydelsen av nqmtherreinltialer.1* Men 
mellan dessa och bokstäverna med känd betydelse på mynten från 1300-
talets senare del ligga i Sverige vissa grupper omfattande flera bokstä
ver, grupp XVII med 7 olika, grupp XIX med 10, grupp XX med 7 och 
grupp XVI med 4. Den nya gruppen med sitt krönta L är, om den ovan 
antagna placeringen är riktig, kronologiskt omgiven av dylika odechiff-
rerade bokstavsgrupper. Vi veta dessutom naturligtvis inte om det krönta 
L:et är den enda typen i gruppen. Under sådana omständigheter kan nå
gon säker dechiffrering av L:et knappast göras. Men det förefaller 
osannolikt att en myntmästareinitial skulle krönas och likaså en som 
kontrolltecken brukad bokstav. Då kungainitial är utesluten, förefaller 

15 M. G u m o w s k i, Numizmatyk polski, 1914, nr 466 etc. 
13 A. H e i s s, Descripcion general de las monedas hispano-cristianas I, 

1865 pl. 9. — Jfr ett spänne från 1300-talets mitt funnet i Hammars socken 
i Närke, Carl R. af Ugglas i Tiotusen år i Sverige (1945) s. 417 samt 
fig. 461. 

17 F. P o e y d'A v a n t , Monnaies féodales de France II, 1860, pl. 
I XXI 8 
"18 F. P o e y d'A v a n t, a. a. I, 1858, pl. XX, 3. 

19 Sveriges mynthistoria. Vägledning vid studiet av Kungl. Myntkabi
nettets svenska myntsal, 1945, s. 18. 
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myntorlsalteruativot mest tänkbart. Den enda säkra myutort med denna 
begynnelsebokstav, som är känd från epoken, iir Lödöso, som för övrigt 
ligger mycket nära fyndorten. En gissning på att dot krönta L:et angiver 
Lödöse och därmed myntets präglingsort må tills vidare vara tillåten. 

Nils Ludvig Rasmusson 

TRE KYRKORUINER I VÄSTERGÖTLAND 

Frun konserveriii)|sarhclena i I pphurad oeh Vassända-Nuulimi 

På Höljebacka, c:a en halv kilometer väster om Upphärads kyrka i södra 
Västergötland, ligga resterna efter socknens äldsta kyrkobyggnader — en 
stenkyrka, som enligt äldre uppgifter ödelagts i slutet av 1500-talet, och en 
träkyrka, stenkyrkans direkta efterföljare och den nuvarande kyrkobygg
nadens föregångare. Den gamla kyrkplalsen hade långliga tider legat i van-
hävd dä Flundrebygdens fornniinnos- och hembygdsförening år 1940 fäste 
riksantikvarieämbetets uppmärksamhet på minnesmärkets tillstånd och an
höll om bistånd till dess iordningställande. Våren 1943 kunde ämbetet 
ställa en grupp civilarbetarc till föreningens förfogande och så igångsat
tes och utfördes under förf:s ledning vissa arbeten pä Höljebacka. Först 
och främst aleruppladcs den rodan i gammal lid lill grunden nedrivna och lill 
största delen bortförda bogårdsmuren. Därigenom återfick platsen sin forna 
slutna karaktär. Därefter frilades lesterna efter de båda kyrkorna. Av 
s t e n k y r k a n återstod blott själva grundskittot jämte några stora sten
block, som ingått i kyrkans väggar. Markytan saviil närmast utanför som 
inne i ruinen sänktes och avplanades för att den låga byggnadsgrundens 
konturer därigenom bättre skulle framträda. Kyrkan, som är c:a 15 in lång 
och 10 m bred, tillhör den i Västergötland vanliga typen med rektangulärt 
långhus och smalare, rakslutet kor och måste ha anlagts under äldre medel
tiden, fig. 1. 

T r ä k y r k a n, som legat alldeles öster om och långsides med sten
kyrkan, synes ha haft rektangulär planform. Ingången har legat i väster. 
Dess plats markeras av en kraftig dörr- el. trappsten. De arkivaliska upp
gifterna om träkyrkan äro sparsamma — beträffande stenkyrkan sa saknas 
sådana alldeles — och lämna inga direkta upplysningar om dess uppbyggnad 
el. inredning.1 Att döma efter de kvalliggande grundstenarna torde den ha 
varit c:a 15 m lång och c:a 7,5 m bred. Då den nuvarande kyrkan år 1724 
uppfördes hade Höljebacka spelat ut sin roll som kyrkplats och träkyrkan 
revs därefter ner. De värdefullaste av de lösa inventarierna överfördes till 
den nya kyrkan. Vid undersökningen av stenkyrkan hittades i koret bl. a. 
sju mynt, varav sex danska och ett svenskt. Det äldsta utgöres av en pen
ning från Erik av Pommerns tid. 

1 Ang. kyrkorna på Höljebacka, so II o 11 m a n, E., Flundre härad I, sid. 
189 ff. Trollhättan 1938. 


