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1800-talets början
Av Michael Dolley

Bror Emil Hildebrand har i den senare har tillfogat mynten för att avslöja evenupplagan av Anglosachsiska Mynt från år tuella försilvrade förfalskningar).
1881 skrivit på sidan 493:
Grupp A. Fem av mynten är av en
»Bland obekanta regenter, som präglat åtsides- och två frånsidesstampar.
mynt med /Ethelreds TYP D, förekommer
Grupp B med fem ytterligare är från
i de Svenska jordfynden äfven en DAEPIG en annan åtsidesstamp med två frånsidor.
REX ANCDO, med meningslösa inskrifter
Mellan de två grupperna finnes ingen
(DNIOH' DNL.IOAI och DLBIHTJOL- oavsiktlig stämpelkoppling. I motsats till
MOI) på reversen. Dessa kunna dock icke dessa tio mynt står de återstående tre hänföras till Irland, utan måste anses som Grupp C -, som har en helt avvikande
falskmyntares arbete, så mycket hellre patina och är försedda med ett flertal prosom samma reverser äfven finnas samman- berärr. Åtsidesstampen är identisk med en
präglade med en advers, på hvilken läses av dem som tillhör den andra gruppen.
AEDEL REX ANCLOT, utan tvifvel en Kombinationen (i grupp C) är likväl inte
förvridning af ^ t h e l r a e d s namn och titel. företrädd bland de tio mynten med tydlig
På mynt med sistnämnda advers före- gemensam härkomst. Vad detta innebär
kommer äfven en annan lika meningslös kommer att diskuteras senare i detta medrevers-inskrift DC MLO IDN PNO.»
delande.
Det är inte allmänt känt, att 13 såHildebrand påpekar i andra upplagan
dana mynt ligger samlade i den sista av av sitt verk år 1881 endast, att mynt av
lådorna betecknade »Irland» i den så denna typ påträffas i Sverige. Det bör nokallade Systematiska samlingen i Kungl. teras, att denne gradvis kom att bli mer
Myntkabinettet i Stockholm; detta har och mer okänslig för slutna myntfynds
lett till att forskare än idag förbiser Hil- betydelse. På sidan L i första upplagan
debrands otvetydiga varning för att dessa från 1846 av sitt magnum opus anför han
skulle ha något att göra med Irland och likväl följande:
leker med så egendomliga idéer, som att
»(GOTTLAND) 42. Myrungs i Linde
dessa mynt skulle kunna attribueras till nå- socken (1807). Under axplockning på en
gon förmodad irisk-norsk regent i Angle- åker, kallad Sallandsåker, hittades 570
sey.
mynt och 64 bitar af dito samt afhuggna
De 13 mynten ses på bild 1. Det som stycken af silfverarbeten, tenar m.m. Mynomedelbart slår en är den mycket marke- ten voro: a) 324 Anglosachsiska, Edward
rade graden av samhörighet. Tio av myn- Martyr 1, jdhelraed 297. Derjemte företen (1-5, 9-13) har inte cirkulerat och kommo här 26 mynt, hvilka jag anser vara
visar intet spår av förslitning eller av så falskmyntares barbariska imitationer af
kallade proberärr (de för Skandinavien /Cthelraeds äkta mynt. Alla äro af Typen
mycket kännetecknande skador, som man D. På 7 af dessa mynt läses å Adv.
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+ EDEL REX ANCLOT, hvilket troligen
är en förvridning af /CDELR/ED REX
ANGLOX; på 19 läses å Adv. +D/EPIE
(eller D^EPIG) REX ANCDO. Reverserna å dessa 26 mynt hafva i omskriften
rediga bokstäfver, som dock icke gifva
någon mening. Några, så väl af mynten
med EDEL som af de med D/EPIE, hafva
samma inskrift å Rev. + DLPLINDOCMOI. Andra hafva riktig Rev. t.ex. Wulmaer moo Line. Alla hafva de en stor
punkt i ena korsvinkeln och äro i afseende
på arbetet och öfriga yttre omständigheter
så fullkomligt lika, att man icke ett ögonblick kan tvifla, det de samtidigt och i
samma fabrik blifvit präglade*). — b) 1
Irländskt mynt af Sithric III . . .»
Asterisken hänvisar till en not:
•f. Hallenberg har i sina Anmärkningar
öfver I Delen af Sv. Lagerbrings Svea Rikes
Historia, pag. 321, särskildt omnämnt
dessa mynt, utan att öfver dem meddela
något omdöme. Någon skulle kunna
frestas att vilja söka en Konung Deewig
(David?) i Irland eller Skottland. Jag
kan dock af de skäl, jag i texten anfört,
icke anse dem vara annat än okunniga
arbetares misslyckade efterhärmningar
af .rEthelraeds mynt.»
Ytterligare en upplysning till denna berättelse ger oss en liten anteckningsbok,
som har tillhört C. J. Thomsen och som
förvaras i Den kgl. Ment- och Medaillesamling i Köpenhamn. Jag är Dr. Georg Galster djupt tacksam för att i ett helt annat
sammanhang ha gjort mig uppmärksam på
denna. Av en händelse tillåter den oss att
identifiera det irisk-norska myntet tillhörande Sigtryggr Silkiskegg med Hildebrands mynt Sihtric 11 — det enda Cruxmynt från denne regent med högervänd
porträttbild, som någonsin har påträffats
i Sverige. Det är dessutom det 4:e exemplaret av hela den utmyntning, som har
en belagd svensk proveniens. Det var till
på köpet det andra myntet från Sihtrv,
1
British Numismatic Journal Vol. XXX, i (1960),
sid. 57-60.
2
Hildebrand 1881: nr 2016 och 2017.
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som framkommit i modern tid, och den
första gången, som åtsidesinskriften tolkats
korrekt. Thomsen tillstår i sin anteckningsbok, att han öppet stödjer sig på Hallenbergs Anmärkningar (Stockholm 1819).
Han bekräftar dock med all önskvärd tydlighet, att de föregivna Wulfmaermynten
likaledes alla var av Long-Cross typ. Detta
faktum har en viss betydelse. Jag hade
nämligen för några år sedan tillfälle att
visa,1 att frånsidan till de föregivna Wulfmsrmynten även är kopplad med en Helmet-åtsida. Man kan med andra ord säga
att det imiterande elementet i skatten från
Myrungs undvek inte endast en utan två
av de idag kända stämpelkopplingarna.
Denna frånvaro är desto mer förbryllande,
som däri ingår såväl åtsidesstampen till
Grupp 1 »DJEWIG» som åtsidesstampen
till Grupp 2 »yCthel». Det kan dessutom
tilläggas, att frånsidan till de föregivna
Wulfmaermynten dessutom är kopplad
med två ytterligare åtsidesstampar på
vilka man sökt att stava Ethelreds namn
och titel mer korrekt. 2 Bägge dessa senare
stämpelkopplingar saknas likväl i skatten
från Myrungs - mynten är tydligt försedda
med proberärr — och intetdera återfinnes
i 1846 års utgåva av Hildebrands verk.
Som en sammanfattning av detta kan
sägas, att vi har nått klarhet i att skatten
från Myrungs har deponerats i jorden
i början av den tid, då man har låtit prägla
mynt av Grupp 1 (D/EWIG) och Grupp 2
(/4ETHEL . . .). Denna hypotes stämmer
helt och hållet naturligt in med den omständigheten, att de tio mynt, som vi nu
kan hänföra till skatten, är i stämpelglans
(dvs. komna direkt från myntet. Övers,
anm.). Det är likaledes betecknande, att
samma stämpelglans också återfinnes i
fråga om myntet Hildebrand 1881: Ethelred nr 2015. Detta måste helt säkert vara
en av de 7 i skatten ingående, föregivna
Wulfmaer-präglingarna; den återfinnes i
1846 års upplaga såsom Ethelred 1036. Vi
står således inför det faktum, att vi har två
åtsidor, den ena kopplad med två, den
andra med tre frånsidor. Skatten har således blivit nedlagd innan man har erFomvännen 69
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Fig. 1. Pseudo-irländska mynt i Kungl. Myntkabinettet, Stockholm. Nr 1-5 och 9-13 är troligen från
en skatt (påträffad 1807) från Myrungs, Linde socken, Gotland. - Pseudo-lrish coins in the Royal
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Coin Cabinet: nos. 1-5 and 9-13 apparently from
the 1807 Myrungs find from Linde parish, Gotland.
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hållit de skador (proberärr), som vi ser på
de övriga mynten. Då likväl en av frånsidorna vid en senare tidpunkt kopplats
med en åtsida till Helmettypen, är det
helt klart, att skatten från Myrungs nedlagts endast en kort tid innan man från
England erhållit förlagor för vår skandinaviske imitatör — förfalskare är kanske
ett för kraftigt ord, då ju hans alster
ofta väger mer än förlagan.
Detta skulle ge en tidpunkt, efter vilken
skatten lagts ned — omkring år 1004 (året
efter det att man i England övergick från
den s.k. Long Cross-typen till Helmettypen; termerna betecknar myntbilder.
Övers. anm.). En bekräftelse på denna datering kan tänkas erhållas genom förekomsten av två penningar från hertig Jaromir av Böhmen, som inte anses ha efterträtt sin fader före år 1003.
Å den andra sidan finns det välgrundad
anledning för oss att förmoda, att skatten
inte har nedlagts långt efter det att man
i England upphört med präglandet av
Long Cross-typen. Det finns intet som
pekar på att man i skatten har haft mynt
av Helmet-typen från Ethelred II. I varje
fall synes därför ett datum efter ca 1005
osannolikt. Mycket beror naturligtvis på
var vi kan förmoda, att vår skandinaviske imitatör har haft sin verkstad — myntverk är kanske inte det rätta ordet i sammanhanget. Det är trots allt uppenbart, att
hans duglighet såsom gravör var betydande.
Forskare, som studerar den anglosaxiska
myntningen, kan inte glömma C. E. Blunts
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numera klassiska tes »Det synes omöjligt
att komma ifrån den slutsatsen, att alla
dessa mynt, som är så markant stämpelkopplade, endast för en kort tid sedan
lämnat sin präglingsort» i British Numismatic Journal, Vol. XXV, 3, 1948, sid. 344,
där den ingår i Blunts recension av monografin över det anglosaxiska myntfyndet
frän Crondall.
Ingen ort på svenska fastlandet, till
vilken man har förlagt en vikingatida
myntning, ligger på så kort avstånd från
Gotland som Crondall ligger från London.
Till dess att vi erhållit docent Brita Malmers översikt över de skandinaviska efterpräglingarna som helhet kommer emellertid inte spekulationer ifråga om datering
och lokalisering av de olika grupperna av
skandinaviska efterpräglingar att vara givande.
Vad denna uppsats har försökt göra
är att för alltid avliva tanken på att
»D/EWIG»- och »^THEL»-mynten skulle
ha något att göra med Irland — en hypotes, som är helt oförenlig med vad vi
känner till om denna grupp mynt, som ingår i skatten från Myrungs, med tanke på
dess ocirkulerade tillstånd och dess stämpelkopplingar. Dessutom är ett mindre tilllägg till M. Stenbergers klassiska Die
Schatzfunde . . . nödvändigt. I ljuset av
vad vi nu vet ifråga om datering av de
engelska prototyperna måste det nedläggningsdatum, ca 1010, som anges på sid.
135, anses vara litet för sent.
Översättning Ragnar Engeström
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A Group of Pseudo-Irish Coins from an Early Nineteenth-century
Find from Gotland
In 1807 there came to light on Gotland at
Myrungs in the parish of Linde a major
find of Viking-age silver coins apparently
concealed about the year A.D. 1004.
Particularly interesting is a group of 13
coins preserved in the trays of the Royal
Coin Cabinet, ten of which seem certainly
from the hoard and which were at one
time thought to be Irish.
T h e legends on these heavily die-linked
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coins are completely blundered, and it is
very noticeable that all ten coins in the
group are in mint condition and exhibit
no trace of "pecking". The suggestion
of the note is that these imitations had
been struck in Seandinavia, perhaps even
on Gotland itself, only a very short time
before the hoard was consigned to the
earth.

