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ETT ANGLOSAXISKT MYNT MED INRISTADE 
FÅGELBILDER 

Av Gay van der Meer och L a r s 0 . Lagerqvist 

Vid genomgång av de anglosaxiska mynten i en vikingatida 
myntskatt från Halsarve på Gotland i Kungl. Myntkabinettet1 

noterades, att ett mynt, en penny frän York, slagen under Ethel-
red II2 (fig. 1), bar tydliga spår av inristningar. Dessa visade sig 
vid en närmare granskning vara utformade som en fågel på åt
sidan och som två på frånsidan. En teckning avbildas här (fig. 
2 a—b). Innan vi närmare behandla dessa ristningar skall några 
rader ägnas åt skatten och myntet i fråga. 

Skatten består av silverbarrer, bitsilver samt mynt, de senare 
arabiska, tyska, ungerska, engelska, irländska, bysantinska, dans
ka och svenska till ett antal av 838 stycken (därav 41 fragment).3 

Dess nedläggningstid är sen; enligt Stenberger kan den dateras 
till »Anfang des zwölf ten Jahrhunderts», något som R. H. M. 
Dolley vill precisera till omkring 1120. Det här behandlade myn
tet var alltså mer än 100 år gammalt när skatten nedgrävdes. 
Myntet är av Ethelred H:s (979—1016) s.k. »Last Small Cross»-
prägling; mynten från denne konungs regering, som utgöras av 
flera huvudtyper, kunna indelas kronologiskt, och typen med ett 
litet kors på frånsidan har utgelts i tre omgångar, något som 
framför allt framgår av fynden. Det föreliggande exemplaret hör 
till den sisla emissionen, som kan dateras till 1009—1015/16.4 

1 SHM inv. 23040. Jfr M. Stenberger, Die Schatzfunde Gotlands der Wi
kingerzeit, II, Lund 1947, s. 157 nr 398. 

2 B. E. Hildebrand, Anglosachsiska mynl i Svenska Kungl. Myntkabinettet, 
funna i Sveriges jord, 2:a uppl., Stockholm 1881, nr 990. 

3 Stenberger (loe. cit.) har icke noterat förekomsten av irländska och by
santinska mynt i skatten. 

1 Jfr R. H. M. Dolley, Some Beflections on Hildebrand Type A of -Ethelrsed 
II, Antikvariskt Arkiv nr 9, Lund 1958, s. 3. 
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York var ett av de centra där stampar skars, dels för lokalt behov, 
dels för omkringliggande orter. Myntet är av den s. k. Northern 
A-stilen, som emanerade just frän York.5 Inskriften på åtsidan 
lyder EDELRED REX ANGLO, på frånsidan P.VLFSIGE M O 
EOFR:, d. v. s. utskrivet med normaliserat alfabete: »Ethelred rex 
Anglornm) (Wulfsige monetarius on Eoferwic». Till sist bör det 
anmärkas, att myntet är genomborrat och ännu har kvar rester 
av en förlorad ögla, vilket allt visar att det en gång burits. Med 
hänsyn till dess ålder vid depositionen fär det anses vara ganska 
välbevaral; synbarligen har det ej cirkulerat oavbrutet ända sedan 
1000-talets början och fram till tiden för skattens nedläggning. 

Ytterligare tre mynt i skatten ha inristningar, nämligen två 
anglosaxiska, det ena av Ethelred II :s »Long Cross »-typ, det 
andra av Knut den stores »Pointed-Helmet»-typ, samt ett arabiskt, 
en samanid slagen år 315 e. H. i Samarqand av Nasr ibn Ahmad 
under kalifen al-Muktadir.6 Endast på det sistnämnda har rist
ningen fått en utformning som möjligen tyder på att dess upp
hovsman menat något därmed: den liknar närmast ett versalt A 
med ett långt tvärstreck. Vi vilja emellertid ej ta ställning i detta 
mera ovissa fall.7 

De inristade fåglarna på det ovan närmare beskrivna York
myntet äro schematiskt utförda, men tecknade med en säker 
hand. Alla ha en kam på huvudet. Stjärten är kort, i ett fall endast 
tecknad som en avslutande spets (fig. 2 b, nederst), i de övriga två 
avslutad med några streck, dels (fig. 2 b, överst) två streck 
dragna tvärs över fågelns bakparti, dels (fig. 2 a) med ett streck 
längs ryggens bakre del, över vilket går ett mindre tvärstreck. 
Benen ha sporrar. Fågeln på åtsidan synes ha inplacerats med 
hänsyn lill myntets framställning, d. v. s. vågrätt över bysten, me
dan de pa fränsidan äro inristade nian tanke på vad som är upp 
eller ned — något som för övrigt inte är så lätt att se för en icke-
läskunnig, om man vid avgörandet av vad som är »upp» eller 

5 Dolley, op. cit. s. 13. 
6 Bestämningen av fil. kand. fru Ulla S. Linder Welin. Jfr Tornberg, Numi 

Cufici, Uppsala 1848, nr 367. 
7 Läsaren hänvisas till Ulla S. Linder Welin» undersökning »Graffiti on 

Oriental Coins in Swedish Viking Age Hoards», K. Hum. Vetenskapssamfun
dets i Lund Ärsber. 1955—56, III, s. 149 ff. 
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Fig. 1. Anglosaxisk penny, präglad i York under . E t h d n e d 11 och med tydliga 
spår au inristade fäydbilder d bägge sidor. Ur myntskatt från Halsarve, 
Gotland. (SHM inv.nr 23040.) 2/1. — Anglo-Saxon penny, struck in York 
under . E t h d n e d II and with clear traces of scratcbed-in bird-figures on both 

sides. From Halsarve hoard. 

»ner» skall utgå från omskriften, vilket mimismatikerna göra. 
Men ej heller i förhållande till det lilla mitlkorset är inplaceringen 
symmetrisk. Möjligen skulle man härav kunna dra slutsatsen att 
myntet bars med porträttet utåt, men man kan ju fråga sig: varför 
två fåglar på insidan och endast en på den synliga, yttre? Bäran
ordningen har för övrigt anbringats på så sätt, att pa åtsidan 
varken konungabilden eller fågeln kunde bäras symmetriskt, på 
frånsidan så att fåglarna vid bärande stå »upprätt» mitt emot 
varandra. 

Vi stå nu inför åtskilliga frågor, av vilka väl de flesta aldrig 
kunna nöjaktigt besvaras. Varför gjordes ristningarna, och när? 
Gjordes de före eller efter bäranordningens anbringande och ha de 
något direkt samband med denna (att myntet verkligen under nå
gon tid fungerat som amulelt får väl anses som avgjort) ? Varifrån 
fick den som gjorde ristningen motivet och vilken innebörd lade 
han in i detta? 

Vi skola först spåra motivet. Det är mycket gammalt och åter
finnes i betydligt äldre sammanhang. Dess ursprung är orienla-
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Fig, 2 a—b. Avritning av de ristade fågdbildcrna pä mgntet fig. 1. a) Bilden 
på åtsidan. b) bilderna på frånsidan. Ca 2/1. — A drawing of the scratched-in 
blrd-figures on the coin from fig. 1. a) The picture on the obverse. b) The 

pictures on the reverse. 

liskt,8 och det är känt som ett dekorativt element i många sam
manhang: på smycken, flöjlar, mynt, bildstenar o. s. v. Ofta äro 
fåglarna anlitetlskt ställda, något som är mycket vanligt i den 
orientaliska konsten sedan urminnes tider.9 Till 700-talet dateras 
den äldsla förekomsten i Norden av motivet, på smycken10 och 
på gotländska bildstenar.11 Birkamynt visande antitetiskt ställda 
fåglar dateras allmänt till 800-talet (fig. 3).12 Generellt kan 
måhända sägas, att dessa äldre fågelbilder äro ganska natura
listiska. När motivet uppträder under 900- och 1000-talen är det 

8 Se t. ex. T. J. Arne, Sveriges förbindelser med östern under vikingatiden, 
Fornvännen 1911, s. 32 ff.; iVi7,s Åberg, Keltiska och orientaliska stilinflytelser 
i vikingatidens nordiska konst, Sthlm 1941, s. 53 f. 

9 Arne, op. cit., s. 33 f. 
10 C. A. Nordman, Nordens äldsta mynt, Finskt Museum 1923, s. 20. 
11 Sune Lindqvist, Gotlands Bildsteine I, Uppsala 1941, s. 89 f.. jfr t. ex. 

anliletiskf ställda, ving- och kamlösa fåglar på stenen från Hablingbo, Stenslu 
(a. a. I, fig. 55), eller enstaka l iknande från Hälla, Broa, (a. a. I, fig. 59) och 
Älskog (a. a. I, fig. 135, här fig. 4). 

12 Jfr C A . Nordman, op. cit., s. 20 ff.; Nils Ludvig Rasmusson, Birka- och 
Hedebymynt, Kulturhistoriskt Lexikon för nordisk medeltid, I, Köpenhamn— 
Malmö 1956, sp. 588 ff. 
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Fig. 3. Mynt, sannolikt slaget i 
Birka på 800-talet. Enn sidan, vi
sande affrontcrade tuppar. — Coin 
probably struck in Birka in the 9th 
eentury. One side showing facing 
eoeks. 

ftm*A 
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ofta mycket stiliserat, men på åtskilliga runstenar från dessa år
hundraden finnas naturalistiskt tecknade fåglar (fig. 4); ingen 
liknar emellertid de här behandlade.13 Fågelns förekomst under 
hela vikingatiden, särskilt med magisk betydelse, och dess sam
manhang med de s. k. livsäggen kan ej här göras till föremål för 
någon utredning. Därtill anse sig författarna ej kompetenta. 

Mest erinrar alltså våra fåglar om motivet i dess äldre utform
ning; man vill särskilt peka på vissa gotländska bildstenar (fig. 
4)14 samt även Birka-mynten, vars fåglar emellertid ej äro så 
smala som de föreliggande (fig. 3). 

13 För det stiliserade fågelmotivet, se Bertil Almgren, Den arkeologiska 
dateringen av Sparlösaslenen, tillägg till Otto von Friesen, Sparlösastenen, 
Stockholm 1940, s. 118 f. Som exempel på naturalistiskt tecknade fåglar kan 
man nämna några runstenar från mitten av 1000-talet: i Harg, Odensala 
socken i Uppland (Upplands runstenar, utg. av Elias Wessén och Sven B. F . 
Jansson, Uppsala 1943—46, 2 : 1 , pl. 73, U 448, visande en fågel med en liten 
kam av helt annan typ — den brukar betecknas som falk), vid Böksta, tidigare 
vid Balingsta prästgärd, Uppland (op. cit. 3:11, 1949—51, pl. 81, U 855, med 
en falk, här fig. 4), i Estuna kyrka, Uppland (op. cit. 2 :1 , 1943—16, pl. 130, 
U 574, här fig. 4) samt vid prästgården, Litslena socken. Uppland (op. cit. 
3: I, 1949—51, pl. 78, U 753, här fig. 4). — I en skatt från Nore, Vamlingbo 
socken, Golland (Stenberger, op. cit. II, nr 559) ingår ett spänne med en fågel 
(korp?). Skatten kan dateras till 1000-talets mitt. För denna sista hänvisning 
lacka författarna fil. lic. Margareta Biörnstad. 

14 Lindqvist, op. cit. Se not 11. 
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Fig. 4 a—(/. Fågelbilder från uppländska runstenar och gotländsk blldsten. 
a ) Runsten från Böksta, Balingsta sn, Up., detalj, b) Runsten vid prästgården, 
Litslena sn. Up., detalj, c) Runsten i Estuna kyrka, Up., detalj, d) Bildsten 
från Älskogs kyrka, Go. (SHM inv.nr 5038), detalj. — Bird-figures from Upp
land rune-stones and Gotland picture stone. a) Rune-stone from Böksta, 
detail. b) Rune-stone at the parsonage, Litslena, detail. c) Rune-stone in 

Estuna Church, detail. d) Picture stone from Älskog Church. 

Nordman15 betecknar fåglarna på Birkamynten som tuppar, 
dock med någon osäkerhet. Vi vilja här framföra samma åsikt 
beträffande de inristade djuren. Påfåglar rör det sig väl knappast 
om — trots att »kammen» skulle kunna tolkas som fjädrar är 
stjärten alltför kort. Korp, örn, falk eller gås äro givetvis ute
slutna. 

Att datera fåglarna på myntet är knappast möjligt. De små 
probermärkena, härrörande från olika ägares undersökningar av 

11 Op. cit. s. 20. 
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myntets äkthet,10 ligga i några fall under ristningen. Vi kunna 
alltså tillåta oss en förmodan, att myntet först cirkulerat som be
talningsmedel, därefter vid en okänd tidpunkt försetts med rist
ningarna och med bäranordningen och därefter utnyttjats som 
amulett. Senare har det återigen fått fungera som mynt. Hur 
denna återgång till den ursprungliga funktionen skett kan man 
ge många förklaringar till. Ägaren kan ha avlidit eller förlorat 
sin tro på amuletten; han kan i ett nödläge ha tvingats göra sig 
av med den för att betala en skuld eller dylikt. 

Vilken magisk innebörd hade fåglarna? Någon kristen symbo
lik kan det ej vara fråga om. Den Helige Andes duva, som för 
övrigt avbildas på ett helt annat sätt,17 skulle väl knappast ha 
återgetts tre gånger. Tretalets magiska innebörd är bestyrkt från 
hednisk tid.18 De upptäckta fågelbilderna, som hypotetiskt kanske 
kunna dateras till ca 1025—1075, ansluta sig i alla händelser till en 
lång serie av ristningar, amuletter, smycken m. m., som utnyttja 
samma motiv. Fågeln och »livsägget» måste ha spelat en stor roll 
i den hedniske nordbons föreställningsvärld. 

16 Jfr R. H. M. Dolley, British Numismatic Journal 1955, s. 185. 
17 Jfr B. E. Hildebrand, op. cit. tab. 5 typ G, samt P. Hauberg. Myntforhold 

og Udmynlninger i Danmark indtil 1146, Den Kgl. Danske Vidensk. Selsk. 
Skr., 6 Raekke, hist. og filos. Afd. V: 1, Khvn 1900, tab. 11:6, IV: 4, VII: 16, 
VIII: 17—18, X:64, XII: 7, XIII: 1 (alla dessa utom ett par, som äro alltför 
små för att vara tydliga, t. ex. XIII: 1, ha av Hauberg tolkats som duvor. De 
sakna kam och äro till cn början efter anglosaxisk förebild framställda sedda 
ovanifrån med utbredda vingar, senare från sidan). I fyndet från Gråträsk, 
Piteå socken, Norrbotten (SHM inv. 13972; publicerat av NQ» Ludvig Ras
musson i Mynten i de lapska offerplatsfynden, bilaga till Inga Serning, Lapska 
offerplatsfynd, Uppsala 1956, s. 214 nr 93 och pl. 65) förekommer en brakteat 
med en fågel, sedd från sidan och med oval kropp; huvudet syns ej på det 
skadade exemplaret, men djuret liknar i övrigt något de här publicerade, 
ehuru det ej är så smalt. Det kan ej dateras exakt men hör sannolikt till 
tiden efter 1125. 

18 Lindqvist, op. cit. s. 94. 
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SUMMARY' 

G. van der Meer and L. O. Lagerqvist: An Anglo-Saxon Coin with 
scratched-in Figures. 

In a Viking-Age hoard from Halsarve (Gotland) a York penny of .Ethel-
raed II has been discovered which has a figure of a bird scratchcd into 
the obverse and two similar bird-figures into the reverse. The date of 
dcposit of the hoard is c. 1120, whereas the coin, which is of lhe Last Small 
Cross type, was struck between 1009 and 1015/16. It must have been used 
as an ornament or a charm, as it is picrced, but lhe piercing has been done 
wilhout regard to the position either of the coin designs proper or of the 
birds. The bird motif is very old and of Oriental origin. In the North it 
occurs on ornaments and rune-stones for the first time in the Sth century, and 
frequently låter in. In none of these instances, however, do the birds look 
like Ihose on the iEthelned penny. The latter most resemble certain birds 
on coins from Birka which are generally considered to be cocks, and are 
dated to lhe 9th cenlury. We do not know to what part of the century that 
lies between the striking and the dcposit of the coin these graffiti can be 
attributed. Some of the indcnlations for testing the purily of the silver lie 
under those of the drawing. Probably the coin was first used as a means of 
payment, then as a charm, after which it came into circulation again. 
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