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Silverskatten från Stora Sojdeby. 

AV 

BROR S C H N I T T O E R . 

• Sveriges jord ha framgrävts talrika myntskatter 
från vitt skilda tidevarv, från den romerska kejsar
tiden ända in till våra dagar. Den fyndgrupp, som 

såväl numismatiskt som kulturhistoriskt erbjuder det största 
intresset, äro de stora silverskatter, som nedgrävdes under den 
egenartade brytningstiden mellan heden och kristen kultur i 
Norden, frän 900-talets slut till HOO-talets början. Dessa sil
verskatter innehålla mestadels engelska, tyska och nordiska 
mynt samt till en mindre del österländska sådana samt smycken 
och annat silver. 

Bror Emil Hildebrand har inlagt en ovärderlig förtjänst 
om studiet av dessa myntskatter. Redan år 1844 gjorde han 
ett första sammanfattande utkast till sina rön1 och framlade 
därefter är 1846 sitt stora grundläggande arbete "Anglosach-
siska mynt i Svenska Kongl. myntkabinettet funna i Sveriges 
jord". 

De stora resultaten med avseende på tidsställning och kul-

1 B. E. Hildebrand: Anteckningar ur Kongl. Witterhets Historie och 
Antiquitets Akademiens Dagbok samt om de under Akademiens inseende 
ställda Kongl. Samlingarna för år 1843. 
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turhistorisk betydelse, till vilka Bror Emil Hildebrand kommit, 
äro alltjämt beståndande och hava ytterligare fastslagits av se
nare författare såsom av Oscar Montelius i hans populära ar
beten samt av Hans Hildebrand, bl. a. i dennes korta men 
utmärkta uppsats "De öster- och västerländska mynten i Sve
riges jord"1. 

Någon större framställning om denna fyndgrupp har se
dan dess ej sett dagen. Andra upplagan av "Anglosachsiska 
mynt" (1881) avser endast att vara en katalog över mynt och 
mynttyperna, utan uppgift om fyndens storlek, sammansättning 
eller förekomst. Beskrivningar över enskilda myntfynd hava ut
givits, men äro fåtaliga och delvis otillräckliga'2. 

Dock torde ännu många vetenskapligt värdefulla iakttagel
ser kunna avvinnas detta material, ej blott för numismatiken 
utan även för kulturhistorien i stort. Ett arbete i denna rikt
ning måste dock föregås av en fullständig framläggning av 
materialets alla detaljer. Som ett bidrag härtill börjar jag of
fentliggörandet av myntskatter från ifrågavarande tid. Jag an
ser det vara av stor vetenskaplig betydelse, att myntfynden 
publiceras monografiskt, så att materialet kan användas av 
varje forskare, så som honom bäst synes. Jag har valt att börja 
med silverskatten från Stora Sojdeby på Gotland; det är ett av 
de senare årens största och viktigaste myntfynd. Det är tyd
ligt, att dessa publikationer av ovan antydda skäl tillsvidare 
måste bli i utsträckt grad deskriptiva. Dock skall jag redan 
nu antyda några av de riktlinjer, jag anser böra följas vid en 
bearbetning av det samlade materialet, för att ge detta dess 
rätta kulturhistoriska belysning. 

' I Historiska Studier, Festskrift tillägnad Carl Gustaf Malmström 
1897. 

2 De viktigaste dylika arbeten äro "Fölhagen-tyndet" i Antikv. tidskr. 
f. Sverige III, av C. J. Tornberg och H. Hildebrand samt "Myntfyndet från 
Mölndal" i Bidrag till kännedom om Göteb. och Bohusl. fornminnen och 
historia, III, 1884, av H. Hildebrand. Dessutom har H. Hildebrand offent
liggjort en del smärre myntfynd i K- Vitterhets Hist. och Antikv. Akademiens 
Månadsblad 1873-1893. 
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Silverskatten från Stora Sojdeby i Fole socken på Gotland 
anträffades vid vårplöjning i april 1910. Enligt finnarens upp
gift låg den helt nära jordytan samlad å ett ställe och utan 
något synligt omhölje eller rester av sådant. 

Fyndet består av 2310 mynt och 51 stycken bitsilver. 
Mynten utgöra 1376 tyska, 803 engelska, 80 arabiska, 28 danska, 
10 iriska, 6 byzantinska, 3 ungerska, 2 svenska, 1 böhmiskt 
och 1 italienskt mynt. 

Fyndets vikt utgör 3402,06 gram, vilka fördela sig sålunda. 
Bitsilvret väger 350,50 gr., de österländska (arabiska-byzan-
tinska) mynten 200,50 gr., den kontinentala gruppen (tyska, un
gerska, böhmiska, italienska) 1773,07 gr., de engelsk-iriska 
mynten 1046,95 gr. samt de nordiska 31,04 gr. 

Vid första upptäckten tillvaratogos omkring 2,000 mynt 
samt bitsilvret; vid en senare grävning av jordägaren anträf
fades de övriga mynten. I Statens Historiska Museum har 
fyndet inventarienumren 14091-92. 

Samtliga stycken av bitsilvret samt en mycket stor del av 
mynten, framför allt de tyska, uppvisa de för silverfynden så 
karaktäristiska probér-ärren, vilka tydligen åstadkommits med 
den spetsiga udden av en fin kniv eller annat skarpt redskap. 

Bitsilvret består av följande föremål: 
1. Nålen av ett ring

spänne som Mon
telius, "Svenska 

fornsaker" 591. Fig. 
1. Nuvarandelängd 
9,8 cm., bredd Över Fig. 1. Nål till ringspänne. 2/3. 

fästet 2,8 cm. 
2. Ett vridet och förböjt kantfragment av ett runt filigran-

spänne av typen "Svenska fornsaker" 582. Fig. 2 till vänster. 
Längden är c:a 18 cm., diametern har således varit c:a 6 
cm. under förutsättning att hela periferien är bevarad. Att 
döma av fragmentets rundning har dock diametern varit 
något större, c:a 6 Vi cm. 



56 Bror Sehnittger. 

3. Tre små fragment av ett eller flera liknande spännen, "Sven
ska fornsaker" 582. Fig. 2 till höger. Dimensionerna äro 

Fig. 2. Fragment av runda spännen. Vi, 
Fig. 3. Fragment 
av silverskäl. Vi. 

Fig. 4. Trettiosex stycken silverblcck. Va. 

2,8x0,7, 2,3x1,4 och 2,2x1,4 cm. Att döma av det största 
stycket har diametern, om nu styckena härröra från ett 
spänne, varit 7,;i cm. Å ett stycke är en del av under-
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5. 

6. 

8. 

plåten bevarad med en pälödd skålla med hål för kedja 
e. d. (jfr "Svenska fornsaker" 582-83). 
Ett fragment av en skål med delvis förgyllt växt-ornament, 
av persiskt arbete. Fig. 3. Dimensioner: 1,75x1,55 cm., 
något mer än 1 mm. tjockt. 
Trettiofem fyrsidiga stycken av tjockt silverbleck, det största 
3x2,9 cm., det minsta 2.2 x 1,9 cm., samt ett avlångt stycke 
med runda hörn, 8,5x2,5 cm. stort. Fig. 4. 
Fyra stycken av flata tenar, 2,3 x 1,25, 2,4 x 1,6, 4,i x 1,1 (hop
rullad) och 5,7 x 2 cm. stora. Fig. 5 överst till vänster. 

[BBS*» ^^^^ 

Fig. 5. Fragment av tenar och bleck av silver. -'/3. 

Ett stycke av en ten med tresidigt snitt. Fig. 5 nederst 
till vänster. Dimensioner: 4,7x2x1,15 cm. 
Tvä stycken av en ten med rombiskt snitt, det ena stycket 
hopböjt. Fig. 5 överst till höger. Längd 3,6 och 3,8 cm.; 
tankes det senare stycket i utsträckt läge är längden 9 cm. 
Två stycken av tunnt silverbleck, det större mycket hop-
böjt. Fig. 5 nederst till höger. Dimensioner: 3 x 2 och 
4,5x2 cm. De utgöra möjligen rester av en skäl. 

Mynten beskrivas här nedan, varvid börjas med de öster
ländska, utgörande en särskild, delvis äldre grupp. Bestäm-
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ningen av de arabiska mynten är gjord av professor Esaias 
Tegnér. Myntort och årtal angivas, där de kunnat läsas. 

Islam. 

Abbasider. 

Harun el Raschid. 170—193 H. = 786—806 A.D.1 

1. T. II.2 Bagdad. Med häl nära kanten. 

El Mamun. 1 98—2 1 8 H. = 8 1 3—833 A. D. 

2. T. II, 261.2 Var. Samarqand, a. 195 (810, 11). 

El Mutawakki l al-Allah. 232—247 H. 

= 847—861 A. D. 

3. T. II. a. 246 (860,1). Fragment. 

El Mu' tamid al-Allah. 256—279 H. 

= 870—892. A. D. 

4. T. II. El Schasch, a. 273 (886,7). Fragment. 

El Mu ' t adhed-b i l l ah . 279—289 H. = 892—902A. D. 

5. T. II. Nicjbin, a. 282 (895,6). Med hål nära kanten. 

6. T. II. Samarqand, a. 288 (900,1). 

El Muqtadir-bi l lah. 295—320 H. = 908—932 A. D. 

7-8. T. II. Det ena möjligen från Bagdad. Ett är fragment. 

El Qahi r -b i l l ah . 320—332 H. = 932—934 A. D. 

9. T. II. El Mawsil. Fragment. 

El Radhi-bi l lah. 322—329 H. = 934—940 A. D. 

10. T. II. Bagdad, a. 327 (938,9). Defekt, med hål nära kanten. 
11. T. II. El Bacra? a. 327? (938,9). 

12. T. II, 513. Bagdad, a. 328 (939,40). Defekt. 
1 Dateringar äro angivna dels efter mohammedansk dels efter kristen 

tidräkning. Utgångspunkt för den förra är profetens flykt (Hedjra) till Medina 
622 A. D. a betyder är efter Hedjra eller Kr. födelse. 

2 Hänvisar till C. J. Tornberg: Numicufici, Upsala 1848. Den romerska 
siffran anger klassen, den arabiska numret inom denna. 
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Idrisider. 

Idris I. 172 — 177 H. = 789—794 A. D. 

13. Beda'a, a. 17 *. Med hål nära kanten. 

Soffarider. 

14. T. VII, 14. Var. F(äris)=Schiräz, a. 273 (886,7). Med hål 
nära kanten. 

Samanider. 

Ismail ben Ahmed. 279—295 H. = 892—907 A. D. 

15. T. IX, 10. Var. El Schasch, a. 282 (895,6). 

16. T. IX, 16. El Schasch, a. 283 (896,7). Med hål nära kanten. 
17. T. IX. a. 28*. Fragment. 

18. T. IX. a. 293 (905,6). Fragment. 
19. T. IX. a. 294 (906,7). Defekt, med spår av två hål nära 

kanten. 
20. T. IX, 112? Samarqand, a. 295 (907,8). Fragment med hål 

nära kanten. 

Ahmed ben Ismail . 295—301 H. = 907—913 A. D. 
21. T. IX. Samarqand, a. 296(908,9). Defekt, med ögla av silver, 

fastsatt med en bronsnit. 
22. T. IX, 174. El Schasch, a. 300 (912,3). 
23. T. IX, 185. Samarqand, a. 300 (912,3). 

Nacr ben Ahmed. 301—331 H. = 913—942 A. D. 
24. T. IX, 370. Var. Samarqand, a. 306 (918,9). Defekt. 

25. T. IX, 284. Var. El Schasch, a. 307 (919,20). Fragment. 
26. T. IX, 308. Var. Enderaba, a. 308 (920,1). Med tre häl 

nära kanten. 

27. T. IX, 315 ff. Samarqand, a. 309 (921,2). Fragment. 
28. T. IX, 322 ff. Var. Samarqand, a. 310 (922,3). Med två hål 

nära kanten. 
29. T. IX, 353. Samarqand, a. 313 (925,6). Skadad, med tvä hål 

nära kanten. 
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30. T. IX. A. 315 (927,8). Fragment med två häl i kanten. 

31. T. IX, 288. Samarqand, a. 317 (929,30). Fragment. 
32. T. IX. Under El Qahir-billah, a. 32(0?). Fragment. 
33-36. T. IX. Under El Muqtadir-billah, a. 301-320 (913-932). Alla 

fragment. Nr 36 har hål nära kanten. 
37. T. IX. Under EI Radhi-billah, a. 322-329 (933-941). Fragment. 
38. T. IX. Balkh eller Enderaba? Defekt, med spär av tvä häl 

ett stycke innanför kanten. 
39-41. T. IX. Ett helt mynt med hål nära kanten, två fragmentariska. 

Nuh ben Nacr 33 1—343 H. = 942—954 A.D. 

42. T. IX. 302. Var. Bokhara, a. 335 (946,7). Defekt. 

43-45. T. IX. Alla fragment. 

Abd-el -Mal ik ben Nuh (?). 343—350 H. 

= 954—961 A. D. 

46. T. IX. Samarqand. Fragment. 

Manqur ben Nuh 350 — 366 H. = 961—976 A. D. 

47. T. IX. Under El-Mutir' billah, a. 350—363 (962—974). 

Fragment. 

Bulgariska emirer. 

Talib ben Ahmed. 

48. T. IX, 1. Suwar, a. 338 (949,50). Fragment. 

Buwejhider. 

Jiisuf ben Wedjih. 

49. T. XIV.a Oman, a. 325 (936,7). Defekt. 

Mui 'zz-el -daula Abu Husein (?). 320—356 H. 
= 932—967 A.D. 

50. T. XIV. Vasit, a. 329 (940,1). Defekt. 

Rukn-el-daula Abu Aii 320—366 H. 
= 932—976 A. D. 

51. T. XIV, 17 (?). El Mohammedia, a. 340? (951,2). Frag
ment med häl nära kanten. 
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Muweijid el-daula Abu Mangur. 366—373 H. 
= 976—983 A. D. 

52. T. XIV. Fullständig, men skadad, med hål nära kanten. 

53. T. XIV. A. 36 * . Defekt. 

Beha-el-daula Abu Nacr 3 7 9 - 4 0 3 H. 
= 989—1012 A. D. 

54. T. XIV. El Bacra, a. 38 * . 

Hamdanider. 

Nacjr-el-daula. 317—358 H. = 929—968 A.D. 
Seif-el-daula. 3 3 3 - 3 5 6 H. = 944—967 A.D. 

55. T. XV. Nicibin (?), a. 335 (946,7). 
56. T. XV, (2?). Bagdad (?), a. 331 (942,3). Fragment. 
57. T. XV. Under El Muttagi-lillah, a. 329—332 (941—944). 

Fragment. 

Turkestanska khaner. 

Ilek Khan. 

58. T. XVII. Uschkend, a. 395 (1004,5). Fragment. 

Oqailider. 

Senan-e l -daula Abu Othman. 

59. T. XVIII. Under El Qadir-billah, a. 381—422 (991 —1031). 
Defekt. 

Merwanider. 

Abu Al i -e l -Hasan. 380—387 H. 
= 990—997 A. D. 

60. T. XIX. Med tvä hål nära kanten. 
61. T. XIX. Med hål nära kanten. 

62. T. XIX. Mejåfäriqin, a. 387 (997,8). Med två hål nära kanten. 
63. T. XIX. A. 387 (997,8). 

Obestämbara mynt. 

64-70. Nr 64 med hål nära kanten. Nr 67-70 fragment. 
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Eftermyntningar. 

71. Efter abbasidmynt. Med två hål nära kanten. 
72-78. Efter Samanidmynt. Nr 72 har bakvänd skrift efter Nacr 

ben Ahmeds mynt. Nr 72-74 äro hela, 72 med ett, 73 med 
två hål nära kanten. Nr 75-78 fragment, 75 med ett, 76 
med tvä hål nära kanten. 

79-80. Med namnet Mikail. Fragment. Nr 80 har två hål nära kanten. 

Östromerska riket. 

Konstant in X och Romanos II. 948—959. 

81. S. XL VII: l1. Första raden i reversen har avvikande lydelse: 

consx. L. Fragment. Diam. 24 mm. 

Nikeforos II Fokas. 963—969. 

82-83. S. XLV11:13. Nr 82 har diam. 23-24 mm., nr. 83 frag

ment, 22 mm. 

Basileios II och Konstant in XI. 976—1025. 

84. S. XLVIII: 15. Var. Rev. utsmyckning över och under in
skriften utgöres av en 7-punktig rosett med en punkt å var
dera sidan. Diam. blott 24-25 mm. Vikt. 3,09 gr. Med 
hål nära kanten. 

85-86. S. XLVIII: 16. Nr 85 har diam. 21-22 mm., med hål nära 
kanten. Nr 86 har diam. 20-21 mm., med två hål nära 
kanten, det ena med kvarsittande nit. 

1 Hänvisar till J. Sabatier: Monnaies byzantines, (Paris 1862), plansch 
och figur. 
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Tyskland. 

Övre Lothringen. 

Hertigarne av Övre Lothringen. 

Ge rha rd . 1048—1070. 
87. D. 3a.J 

Metz. 

Theodor ich II. 1005- -1046 . 

88. D. 24. 
89. D. 24 a. 
90. D. 25. Var. A rev. tre punkter över E och två över I. 

Adalbero III. 1047—1072. 

91. D. 35. 
92. D. 37. 
93. D. 40. 

Herman. 1073—1090. 

94. D. 43. 

95. D. 44. 

Utan b i skopsnamn. 

96. D. 67. 
97. D. 68. 

Epinal. 

Adalbero III. 1047—1072. 

98. D. 1408. 

Marsal. 

Theodor ich II. 1005—1046. 
99. D. 29. 
100. D. 31. 

1 H. Dannenberg: Die deutschen Munzen der sächsischen und fränk-
ischen Kaiserzeit, Berlin 1876—1905. Siffran angiver mynt-typens nummer. 
Endast för typer som ej finnas hos Dannenberg, samt för mer iögonfallande 
varianter är vikten och storleken angiven. 
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101. 

102. 
103. 

D. 

D. 

D. 

74. 

91. 
916. 

Bror Sehnittger. 

Utan b iskopsnamn. 

Verdun. 

Henr ik 1. 919—9 3 6. 

Rambert . 1024—1039. 

104. D. 92? Var. Adv. inskrifter otydliga.—Rev. har fyra kulor, 

en i vardera vinkeln. 

105. D. 102. 

106. Lik 102, men har en annan, nu ofullständig, inskrift pä rev. 

. . . +ICNP . . . Mim . . . Diam. 18—20 mm. Vikt 1,10 gr' . 

Richard I. 1039—1046. 

107. D. 104. 

Nedre Lothringen. 

Hertigarne av Nedre Lothringen. 

Gozelo I. 1023—1044. — 

Qozelo II. 1044—1046. 
108-09. D. 129. Mycket slitna, vårföre bestämningen något oviss. 
110. D. 130. 

Antwerpen. 

Henr ik I. 919—936. 

111. D. 140 b. 
112-13. D. 140. Var. Med förvirrad inskrift ä adv. Mycket slitna 

och otydliga. 

Briissel. 
114. D. 142. 
115. D. 142 a-b. Mycket slitet. 

1 Troligen eftermyntning. Jag delar i det väsentliga Dannenbergs upp
fattning om eftcrmyntningar (,Nachmunzen"). Jag kommer därföre ej i det 
följande behandla frågan om eftermyntning eller icke. Varje mynt är så be
skrivet, att läsaren själv kan göra sig sitt omdöme. 
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Flandern. 

Balduin IV, 989—1036. 

116. D. 145 a. 

Dinant. 

Albert III. 1037—1 105. 
117. D. 174. 

Luttich. 

Henrik II. 1002 — 1024. 

118. D. 194. 

Reinhard. 1025—1038. 

119-20. D. 200. 

Huy. 

Konrad II. 1024—1039. 
121. D. 229. 
122-23. D. 230. 

Maestricht. 

Henrik II. 1002—1024. 
124-25. D. 247. 

Biskopsmynt. 
126. D. 257. 

Osäkra. 
127-28. D. 1387. 

129. D. 292. Det är mer än ovisst, om detta mynt är präglat 
i Maestricht. 

Rhenländerna. 

Duisburg. 

Konrad II. 1024—1039. 
130-41. D. 311. 

142. D. 311. Var. Adv. inskrift CHONRVM . . vs . . 

Henrik III. 1039—1056. 
143. D. 315. 
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144-46. D. 316. 
147-48. D. 1514. Nr 148 blott halvt. 

Henrik IV. 1056—1 105. 
149. D. 324. 
150-52. D. 327. Nr 152 blott halvt. 

Köln. 

Otto I. 936—973. 
153. D. 329. 
154-219. D. 331 L 
220. D. 331. Dubbelpräglad. 
221-22. D. 331 a. 

223-24. D. 331 b. Nr 224 har en kula i det andra o i rev. in
skrift. 

225. D. 331. Var. Å rev. LONii 
226. D. 331. Var. Å rev. a 

227. D. 331. Var. Å rev. är det andra o i COLONIA ersatt 
med ett freenighetsmärke. Diam. 16,5 mm. Vikt 1,25 gr. 
Fig. 6. Samma mynt finnes i Bröholt-fyndet, nr 180. "Chr. 
Vid. Selsk. Forhandl." 1868, sid. 222, pl. II, fig. 21. 

Otto I eller Otto II. 

228-39. D. 331 eller 333. Mycket slitna och otydliga. 

240. D. 331 eller 333. Var. Å rev. finnes ett kors ä vänstra 

sidan om A2. 

Otto II. 973—983. 

241-42. D. 334. Mycket slitna, vårföre bestämningen något oviss. 
1 Bland dessa liksom bland de följande Köln-ottonerna finnas ej så 

fä små, nästan fyrkantigt skurna mynt. De äro i regeln tjockare än de större, 
vårföre deras vikt ej nämnvärt avviker frän de övriga denarernas. Jfr H. 
Dannenberg I, sid. 151. 

2 Jag anser det lämpligast att här använda bestämningen höger eller 
vänster pä samma sätt som Dannenberg, alltså ej heraldiskt utan ur åskå
darens synpunkt. 
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Otto II eller Otto III. 

243-47. D. 334, 335 eller 342. Mycket slitna och otydliga. 

Otto III. 983 — 1002. 

248. D. 335. 
249. D. 341. 
250-304. D. 342. Nr 303-04 blott halva. 

305. D. 342 c. Var. Å rev. e. 
306. D. 342 d. Var. Adv. inskrift +m • MINDA. 
307-09. D. 342 i. 
310. D. 342 i. Var. Å rev. ett kors i stället för treenighets

märke höger om A. 
311-13. D. 342 k. Nr 313 blott halvt. 
314. D. 342. Var. Närmast som 342 c, men adv. inskrift efter 

namnet annorlunda, nu otydlig genom slitning. 
315-16. D. 342. Varianter. Otydliga genom slitning. 

Otto III (?). 

317. Ej hos Dannenberg. Å adv. mittkors med ODDO i vink
larna, randskriften är numera oläslig genom slitning. — Rev. 
som hos D. 342. 

318. Ej hos Dannenberg. Adv. som D. 329. — Rev. som D. 353. 
319. Ej hos Dannenberg. Adv. otydlig, troligen som D. 329. 

— Rev. som D. 353, men med s. 

Henrik II. 1002 — 1024. 

320-21. D. 345. 

322. D. 345. Var. Adv. inskrift EllNR EX -"-. 
323. D. 345. Var. Adv. inskrift * E IN. . . . EX. — Rev. omvänd, 

i — N O . I O — . 

324. D. 345. Var. Adv. HEINRIH REX. — Rev. s-COLONIA - AG. 

325. D. 345. Var. Adv. * NE CV^. 
326. D. 345. Var. Adv. +HEINRIH REX. 

327. D. 345. Var. Adv RIH REX. 
328. D. 345. Var. Adv. + EINR + REX. - - Rev. <L. - cioilll - GA. 
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329. D. 345. Var. Adv. +HEINRIH REX. — Rev. har fyra kulor 
framför s. 

330-31. Ej hos Dannenberg. Adv. som D. 345. — Rev. som D. 

358 men utan A i SCA. 
332. Ej hos Dannenberg. Adv. som D. 345 men med inskrif

ten 4-EINRI . . . . RE. . — Rev. som D. 358. 

333. D. 345. Var. Rev. som 350. 
334-36. D. 347. 
337. D. 347. Var. Av adv. irreguliära omskrift läses nu blott 

+ 1R . . . 
338. D. 347. Var. Adv. inskrift nästan utplånad med undan

tag av ett o, där man skulle väntat slutet av namnet Hein-
ricus. — Å rev. i. 

339. D. 347. Var. Adv. otydlig. — Rev. s - . NO.IO . - A . 

340. D. 347. Var. Rev. i - INOLO - A. 

341. D. 347. Var. Adv. inskrift starkt utplånad men synes be
stå av spridda bokstäver. . . o i o o . . 

342-72. D. 350. Nr 367 med hål, brukat som hänge. Nr 368-
372 blott halva. — De flesta sakna punkten mellan IMP och 
HEINRICUS. Å P i IMP finnes merendels ett litet streck, som 
gör bokstaven mycket lik ett R (R). Å rev. är horisontal
strecket ofta försett med tre tvärstreck. 

373-74. D. 350. Var. Å adv. IMIP. 
375. D. 350. Var. Å adv. . . . HIMIR. Å rev. är s liggande. 

376. D. 350. Var. Adv. inskrift nästan bortnött. Tydligt läses 
blott E(INRICUS) . . IP. 

377-80. D. 350. Var. Å adv. HEINICUS . . . . — Rev. horisontal
streck över SCA är tvärstreckat. 

381-85. D. 350. Var. Å adv. HEINRICU M IP. — Rev. horisontal-
streck över SCA är tvärstreckat. Nr 385 blott halvt. 

386. D. 350. Var. Å adv. . H IM. 

387-95. D. 350 b. Rev. horisontalstreck stundom tvärstreckat. Nr 
395 blott halvt. 

396. D. 350 b. Var. Å adv. + ENR.. . 
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397. D. 350 b. Var. Rev. horisontalstreck har samma utseende 

som å D. 350 d. 
398-99. D. 350 b. Tvänne felstämplade exemplar. 
400-401. D. 350 d. 
402. D. 350? Var. Mycket slitet och otydligt. Adv ClH 
403-06. D. 353. 
407. D. 354. Mycket slitet och otydligt. — Å rev. Möjligen 

i i stället för s. 
408-10. D. 354. Var. Reversen ej som D. 354 utan som D. 353. 

Henrik II eller Konrad II. 

411-18. D. 350. Bestämningen något oviss på grund av den starka 

slitningen. Nr 418 blott halvt. 

Konrad II. 1024—1039. 

419. D. 356. Mycket slitet, vårföre bestämningen något oviss. 
Med hål, brukat som hänge. 

420. D. 357? Var. Mycket slitet vårföre bestämningen något 
oviss. Präglingen som å D. 357 men å båda sidor bak
vänd. 

421-22. D. 358. 

423-27. D. 359. Nr 427 blott halvt. 

428-29. D. 359. Var. Ej hos Dannenberg.—Å rev. står COLO - NIA 
å tvä rader inom kyrkogaveln, eljest som 359. 

430. Närmast som D. 361. Å adv. mittkors med smärre kors 
i två motställda vinklar; i de tvä andra vinklarna treenig
hetsmärken; inskriften skiljaktig från D. 361, men dock 
troligen en oredig form för Chounradus Imperator, näm
ligen + c . . . OASMRV. .— Rev. som D. 361, men korset 
å vänstra sidan är överflyttat till högra, där G saknas. Diam. 
18—19 ni. Vikt 1,27 gr. 

431. Ett halvt mynt. Ej hos Dannenberg. Adv. har mittkors; 
i tvänne motställda vinklar treenighetsmärken, i de två andra 
vinklarna liljor med mittbladet vänt inåt; inskriften oläslig. 
— Rev. har kyrka med nmdgavel som å D. 391 samt 
spår av inskriften Sca Colonia. Diam. 19 mm. Fig. 7. 

Fornvännen 1915. 6 
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Pi l igr im. 1021—1036. 

432-36. D. 380. 

437. D. 380 a. 
438. D. 380 b. 
439-97. D. 381. Med spetsigt roste. Nr 489 med hål, brukat som 

hänge. Nr 490-97 halva mynt. 
498-510. D. 381. Med bågformigt roste. 
511-12. D. 381. Halva mynt. Kyrkans övre del borta. 
513-14. D. 381 a. 
515. D. 381 a. Var. Å adv DVHII*. 

Herman II. 1036—1056. 

516-31. D. 385. 

532. D. 385. Var. Å rev. +1ERM . . . . ivs. 

533. D. 385 a. 
534. D. 385 a. Var. Adv. kulor äro omgivna av en ring; ovan

för M en kula. — Rev. kyrka har inskriften COLO - NIA. 
Diam. 19. Vikt 1,45 gr. Fig. 8. 

535. D. 386. 
536. D. 386. Var. Å adv. +CH . .RADU « MP. — Å rev HCI. 

537-48. D. 387. 
549. Ej hos Dannenberg. Adv. omskrift sä gott som bortplå

nad; synes dock hava varit 4-CRISTIANA RELIGIO; mittkors, 
i vars vinklar läses (H?)E - HN - AN(?) - vs; ovanför HN en 
ring. — Rev. omskrift till större delen utplånad . . . ACOLIO 

. . . A; i mitten kyrka, därunder en stjärna. Diam. 19 m. 
Vikt 0,95 gr. Fig. 9. 

Anno den helige. 1056—1075. 

550. D. 391. Var. Adv. omskrift så gott som alldeles utplånad * . . . A 
. . . EM . . . ; mittkors med N — Å — L — M.— Rev. inskrift 
nästan utplånad . . . 6MO . . . . ; i mitten kyrka med spets igt 
roste (med ringar å sidorna som å huvudtypen) samt med 
halvrund båge nedtill. Diam. 18—19 mm. Vigt 1,25 gr. 
Fig. 10. 
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551-52. D. 395. Båda starkt slitna. Det bäst bibehållna (nr 552) 
har följande omskrifter. Adv. . . eiPETRVSAP. . . — Rev. 
SA-INCTACOLO. . . . 

553-54. D. 398. 

555. D. 399. 

Siegwin. 1079—1089. 

556. D. 1529. Mycket slitet. Adv. inskrift . SIGO . . . is . . S.— 
Rev. inskrift +IMA . . . OMIE. 

Herman III. 1089—1099. 

557. D. 411. Blott halvt. 
558-59. D. 412. 
560-61. D. 414. Adv. inskrift är å nr 560 +ANCTA COLONAS, ä 

nr 561 +A1NCTA etc. — Rev. inskrift nu oläslig å båda. 
562. D. 414. Var. Ä rev. är kyrkomuren ornerad ej blott med 

kors utan även med ringar o -h •*• * o. 

Obes tämbara . 

563-616. På grund av slitningen otydliga och därföre ej närmare 
bestämbara. De flesta synas tillhöra typerna D. 329-357. 

617. Ej hos Dannenberg. Det synes mig ej helt viss, att det 
är ett Köln-mynt; dock beskrives det här på grund av re
versen. Adv. bär tvänne helgonbilder i vänster- och höger
profil, vända från varandra pä var sin sida om ett kors 
(med bladrankor?); inskriften är utplånad.—Rev. S-COIOHI-A. 
Diam. 19—20 mm. Vikt 1,22 gr. Fig. I I . 

Eil? 

618-19. D. 432. 

620. D. 432. Var. ? Starkt slitet och otydligt. Rev. synes hava 
haft bakvänd inskrift. 

Andernach. 

Otto III. 983—1002. 

621. D. 433. 
622-26. D. 433 b. 
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627. D. 433 eller 433 b. 
628-32. D. 434. 

633. D. 434. Mycket slitet, vårföre bestäjnningen oviss. 

Theodor ich. 984—1026. 

634. D. 436 a. 

635-37. D. 437. Var. Reversen har treenighetsmärkena i första och 
tredje, arabeskerna i andra och fjärde vinklarna. 

638. D. 438. 

639. D. 441. 
640-41. D. 442. 

Pil igrim. 1022—1036. 

642. D. 446, 

643. D. 446. Var. Å rev. har kyrkans understa linje samma 
form som å D. 448 och liksom detta ett kors under kyr
kan istället för kapital. Inskriften å kyrkan synes vara 
AND - RNA. Diam. 19—20 mm. Vikt 1,20 gr. Fig. 12. Man 
jämföre härmed ett mynt frän Lundofyndet i Finland, "Finska 
fornminnesfören. tidskrift" XXI, Nr 2, sid. 44, fig. 41. 

644. D. 449 b. Var. Adv. mittskrift ILOQI - aw; omskriften otyd
lig + HM . ORV(?)O. — Rev. saknar rosetter vid gavlarna. 

645. D. 450. 

Koblenz. 

Eberhard. 1047—1066. 

646. D. 455. 

Trier. 

Poppo. 1016 -1047. 

647. D. 466. 

648. D. 467. 

649. D. 471. Var. Å adv. står TRE^R. — Rev. har fyra kors-
formigt ställda kulor framför handen. 
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Eberhard. 1047—1066. 

650. D. 473. 
651. D. 474. 

Udo. 1066—1078. 

652. D. 477. 

653-54. D. 482. Å nr 654 har rev. tre kulor under den ena handen. 

Friesland. 

Utrecht. 

Wilhelm de Ponte. 1054—1076. 

655. D. 546. Var. Adv. kors bakom bilden har nedre armen 
utbildad som ankarkors. Myntet är ej utskuret ur plantsen. 
Dimensioner 17x18 mm. Vikt 1,40 gr. Fig. 13. 

656. D. 549. Var. Adv. inskrift + • H . . . Ric . . . MPERATOR.— 

Rev. inskrift + AR ADVSEPS. 

Devenler. 

Konung Otto III. 983—996. 

657. D. 1550. 

Henrik II. 1002—1024. 

658-63. D. 563. 
664. D. 563. Dubbelpräglat exemplar. 

665. D. 563. Var. Å adv. läses IMPERAT (utan o). 
666. D. 563. Var. Adv. inskrift är omvänd och bakätgående. 

Denna variant är förut företrädd i K. myntkabinettet i ett fler
tal exemplar, bl. a. i fynd från Liffride, Lärbro sn, Gotland. 

667-75. D. 564. 
676. D. 564. Dubbelpräglat exemplar. Med hål, brukat som 

hänge. 

677. D. 564. Var. Adv. omskrift slutar IMTO. 

678. D. 564. Var. Adv. omskrift slutar IMPTO. 
679. D. 564. Var. Adv. omskrift slutar med o. 
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680. D. 564. Var. Adv. omskrift slutar med OR. 
681. D. 564. Var. Adv. inskrift oredig. — Rev. dubbelpräglad? 
682-83. D. 564. Var. Adv. inskrifter nu oläsliga, men tydligen ej 

överensstämmande med huvudtyperna. 

Konrad II. 1024—1039. 

684-85. D. 566. 

Thiel. 

Henrik 11. 1 0 0 2 - 1 0 2 4 . 

686. D. 577. 
687. D. 577-578. 
688-702. D. 578. Mycket slitna och otydliga. Det är omöjligt att 

avgöra, om varianter eller eftermyntningar finnas bland dessa. 
703. D. 578. Var. Adv. inskrift PAERTOR. 

704. D. 578. Var. Adv. inskrift HE1NRICUS IMIPERTTO. 
705. D. 578. Var. Adv. inskrift HEINRICUS TO. 
706. D. 578. Var. Adv. inskrift HEINRICUS T. 
707. D. 578. Var. Rev. inskrift. . A IG. 

708-10. D. 579. 
711-12. D. 579-580. 
713-16. D. 580. Mycket slitna, vårföre bestämningen något oviss. 

Konrad II. 1024—1039. 

717-27. D. 582. Mycket slitna och otydliga. Det är möjligt, att 
varianter eller eftermyntningar föreligga. 

728-39. D. 584. Mycket slitna och otydliga. Det är möjligt, att 

varianter eller eftermyntningar föreligga. Nr 738 med hål, 
brukat som hänge. Nr 739 blott halvt. 

Sachsen. 

Hertigarne av Sachsen. 

Bernhard I. 973—101 1. 

740-41. D. 585. 
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Quedlinburg. 

742. Eftermyntning efter D. 614 — 614 a. Inskrifterna äro de
samma hos 614 a, men förekomma omkastade, så att 
ELMDAVONICA är omskrift kring en kyrka, •:• s avONisivs 
kring en hand med krumstav. Kyrkan är annorlunda än 
hos D. 614; till vänster om handen ett kors av fem punk
ter. Diam. 22 mm. Vikt 1,30 gr. Fig. 14. Detta mynt 
finnes förut i Myntkabinettet i 2-3 exemplar i fynd från 
Österby, Ekeby sn, Gotland. 

Halberstadt. 

Brantho 1023—1036. 

743-44. D. 627. Inskrifterna avvika något frän Dannenbergs läs
ning, vårföre de här meddelas. Nr 743. Adv. . SSSIE . . . 
sxiD/\ — Rev. +BRANTHOCHVS. .s. Nr 744. Adv. 
+ SSSIEPHVSX . . A (tydligen Sanctus Stephanus). — Rev. 
+ BR OCHVSEPS. 

Magdeburg.' 

Otto III. 983—1002. 

745-46. D. 639. 

Utan käjsar- eller biskopsnamn. 

747. D. 646. 
748-49. D. 648. 

750-51. D. 648 a. 
752-53. D. 648 a-b. 
7V)-riS. I). 048 e. Nr 758 har fyra hal i kanten. 

1 Dä H. Dannenbergs arbete är grundlaget för katalogiseringen, hänför 
jag av rent praktiska skäl Adclheidsmynten och vendenpenningarne under 
rubriken obekanta myntorter. Det är dock av vikt, att dessa mynt tillhöra 
det sachsiska myntgebitet. Adclheidsmynten hänföras av J. Menadier till 
Magdeburg, av H. Dannenberg till Qoslar. Vendenpenningarne äro präglade 
i Magdeburg (Dannenberg) eller Merseburg (Menadier). Jfr bl. a. H. Dannen
berg: Die altesten Munzen Ostsachsens i Numismatische Zeitschrift XXXVI, 
Wien 1904, s. 123 ff. 
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Goslar. 

Henrik III. 1039—1056. 

759-64. D. 667-668. 

765. D. 668. 
766. D. 668—668 a. 
767. D. 670. Var. Adv. har till vänster (bildens högra sida) 

ett A, till höger ett korshjul (som korshjulet å D. 702). 
768. D. 671. 

Herman von Luxemburg. 1081 —1088. 

769. D. 675. 

Fogden Dietrich. Slutet av 1000-talet. 

770. D. 688. 
771. D. 689. 
772. D. 689. Var. Adv. bild bär i högra handen i stället för 

svärdet en stav. 

Hildesheim. 

Utan käjsar- eller b iskopsnamn. 

773. D. 714. 

Minden. 

Henrik III. 1039—1056. 
774-75. D. 726. 
776. D. 727. 
777. D. 727. Var. Adv. har käjsarbilden försedd med krona; 

omskriften . . EiNCHVS M . . —Rev. som D. 727. Diam. 17,5-
19 mm. Vikt 1,27 gr. 

778. D. 728. 
779. D. 730. Detta mynt finnes tydligare avbildat i den numis

matiska tidskriftslitteraturen, bl.a. i "Zeitschr. fiir Num." XXII 
sid. 270. 

780. Ej hos Dannenberg. Adv. visar en springande man med 
något föremål i händerna; omskriften q-Mlol D . . . .1PS. — 
Rev. som D. 731. Diam. 18—18,5 mm. Vikt. 1,86 gr. 
Fig. 15. 
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Herford. 

Otto III. 983—1002. 

781. D. 2041. Jag läser adv. inskrift +DODO iioima. (Jfr. Otto 
IIl:s Köln-mynt D. 342 d). 

Soest. 

782. D. 742. 
783. D. 742. Var. Adv. har framför bilden ej ett kors utan ett 

nu otydligt föremål (svärd eller spira?); omskriften 4-CH 
VONRADVSIMI.— Rev. inskrift SOES -SASN mycket degenererad. 

Dortmund. 

Henrik II. 1002—1024. 

784. D. 749. 

785. D. 749. Troligen variant. Mycket slitet. 
786-90. D. 752. Mycket slitna. Möjligen föreligga varianter med 

avseende på rev. inskrifter. 
791. D. 752. Var. Adv. inskrift är + HEINRIC C/> REX. — Rev. 

mycket otydlig. 

792. D. 752. Var. Adv. inskrift HENVSVAII. 

793-96. D. 753. 

Konrad II. 1024—1039. 
797-802. D. 754. Nr 802 blott halvt. 
803. D. 755. 
804-18. D. 756. Nr 817-18 blott halva mynt. 
819-21. D. 756. Mycket slitna, vårföre bestämningen något oviss. 

Nr 821 blott halvt. 

Henrik 111. 1039—1056. 
822. D. 757. 
823. D. 757 a. Var. Å rev. står stadsnamnet fullständigt som 

å huvudtypen, alltså THORTMANNE. 

824. D. 757. Var. Rev. inskrift synes, fast otydlig, avvika från 
huvudtypen . . . E • OMA . . . . 

825. D. 758 bis. Blott halvt. 
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Under Henrik IV. 1056—1105. 
826-27. D. 766 a. 

Miinster. 

828. D. 767. 

829. D. 767 b. Var. Adv. har ej kors i portalen. — Rev. sista 
bokstaf är rättvänd: D. 

Franken. 

Mainz. 

Otto I. 936—973. 

830-31. D. 776. Nr 831 blott halvt. 

Ot to II. 973—983. 
832. D. 777. 
833-34. D. 778. Nr 834 med hål, brukat som hänge. 

Otto I—Otto III. 936—1002. 

835-38. D. 776—780. Nr 838 med hål, brukat som hänge. 

Henrik II. 1002—1024. 

839-47. D. 785. Mycket slitna. Nästan alla förete smärre avvikel
ser från huvudtypen beträffande inskrifterna. 

S48. D. 787. Var? Inskrifterna bortnötta, vårföre det ej kan 
avgöras, om de avvikit från huvudtypens. I kyrkans roste 
ej en blomma el. arabesk, som hos D. 787, utan ett tre
enighetsmärke. 

849. D. 788. 

850. D. 1627. 
851. D. 1627? Mycket slitet och otydligt. 

Konrad II. 1024—1039. 

852. D. 789. 
853-58. D. 789. Var. De visa obetydliga avvikelser från huvud

typen beträffande inskrifterna. Linjen i gaveln är vinkel
böjd. 

859-62. D. 789. Var. Inskrifterna oläsliga, vårföre det ej kan av-
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göras, om de avvikit från huvudtypens. I kyrkans gavel 
en tregrenig blomma. 

863. D. 790. 
864. D. 790. Var. Adv. inskrift nästan bortnött; synes vara rätt

vänd, men något oregelbunden. — Rev. inskrift regelbun
den, men bakvänd. 

865-68. D. 792. Var. Å rev. är stadsnamnets G ersatt av en stapel I. 

Wi l l i g i s? 975—1011 . 
869. D. 801. Med hål, brukat som hänge. 
870. D. 801. Var? Mycket slitet och otydligt. 
871-72. D. 802. 

873. D. 802. Var. Å adv. . . . NRIC . . . 

874-75. D. 802 a. 

Bardo von Oppershofen. 1031 —1051 . 

876. D. 804. Var. Rev. mittskrift lyder D — B:A:R — o 

Siegfried von Eppstein. 1060—1084. 
877-78. D. 812. 

Speier. 

Otto III. 983—1002. 
879. D. 827. Var. Adv. Otto stavas blott med ett T. 

Konrad II — Henrik III. 
880-82. D. 829. 

Henrik III. 1039—1056. 
883-86 D. 830. 

Utan käjsar- eller biskopsnamn. 
887-88. D. 836. Mycket slitna, vårföre bestämningen något oviss. 

Worms. 

Otto II. 973—983. 

889-91. D. 844-844 a. Mycket slitna. 

Henrik II. 1002—1024. 

892-909. D. 845. Mycket slitna. Det är därför omöjligt att av

göra, om varianter föreligga. 
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910. D. 845 eller 845 a, troligen det senare. 

Henrik III. 1039—1056. 

911. D. 846. 

Wiirzburg. 

Otto III. 983—1002. 

912. D. 856. 

Utan käjsar- eller biskopsnamn. 

913-20. D. 859. 
921-27. D. 859. Var. Adv. inskrift börjar *SCSKIL etc. 
928. D. 859. Var. Rev. inskrift lyder 4-WIR . . BVRCHIC 
929. D. 859. Var. Rev. utsmyckning avvikande. Ringen i kyrko

portalen är utbytt mot ett kors (dörr?) och i rostet är in
satt en kula. Möjligen identiskt med nr 48 i fyndet från 
Pammin, "Zeitschr. f. Numism." XIII, sid. 395. 

Bruno. 1034 — 1045. 

930. D. 863. 
931. D. 864. 

Erfurt. 

Aribo. 1021 — 1031. 

932. D. 877. 
933-34. Ej hos Dannenberg. Adv. har kyrkogavel, rev. mittkors 

med kulor som D. 877. Å adv. finnes höger om kyrkan 
ett processionskors, vänstra sidan är fri. Detta mynt fin
nes bl. a. i fyndet från Kinne, "Zeitschr. f. Numism." XXIII, 
sid. 99. Diam. 17—17,5 mm. Vikt resp. 1,07 och l,io gr. 

Aribo eller Bardo. 

935. Närmast som D. 877-878. Å Adv. finnes höger om kyrko
gaveln en krumstav, till vänster ett bak- och upp-nedvänt 
R : H. — Inskrifterna bortnötta. Diam. 18 mm. Vikt 0,95 
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gr. Detta mynt finnes förut i Myntkabinettet i fynd från 
Lingsarve, Eskelhems sn, Gotland. 

Bardo von Oppershofen . 1031 — 1 0 5 1 . 

936-37. Närmast som D. 878; inskrifterna otydliga, men synas över
ensstämma med nämnda nummer. Å adv. vänster om kyr
kan ett processionskors, höger därom en krumstav. Diam. 
18 mm. Vikt resp. .1,15 och 1,20 gr. Fig. 16. 

938-41. D. 878-879. Mycket slitna. 
942. D. 880. Var. Rev. kyrkoportal har ett liggande, likarmat kors. 

Henrik III. 1039—1056. 

943. D. 833. Var. Rev. inskrift, nästan utplånad, börjar och slutar 
sess s. 

Schwaben. 

Strassburg. 

Otto III. 983 — 1002. 
944. D. 910. 

Henrik II. 1002—1024. 
945-46. D. 915. 
947. D. 916. 
948. D. 918 a. 
949-62. D. 920. Nr 960 med häl, brukat som hänge. Nr 961-

962 blott halva mynt. 

Konrad II. 1 0 2 4 - 1 0 3 9 

963-66. D. 921. 

967-68. D. 922. 

969-70. D. 923. 

Selz. 

971. D. 1202-1202 a. Adv. inskrift +HEINRICV81 — Rev. 
inskrift +8ADALH.... PERATRIX. 

Augsburg. 

Bruno. 1006—1029. 
972. D. 1027. 
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Eberhard. 1029—1047. 

973. D. 1028. 

974-75. D. 1029. Var. Adv. omskrift EPERHATEP w . 

Henrik II. 1002—1024. 

976. D. 1032. Var. Å adv. finnes en punkt i högra överkanten 

av c — Rev. närmast som D. 1034, fast något oredig. 

Konrad II. 1024—1039. 

977-78. D. 1036. 
979. D. 1036. Var. Rev. omskrift lyder +AVGt/) TA • civi. 

Bayern. 
Regensburg. 

Henrik III den yngre. 982—985. 

980. D. 1069. 

981. D. 1069. Var. Å rev. CVITA CA . 

982. D. 1069. Var. Å rev. REGONA CIVITACO. 

983. D. 1069 c. 
984. D. 1069 d. Var. Å rev. RIEGINA etc. 

985. D. 1069 g. 

Henrik IV. 
A. Hertig. 995 — 1002. 

986-87. D. 1071 f. 

988. D. 1071. Var. Adv. HENIDICIV v> DX. — Rev. « ATIACIAN . . 

ICI - DNX 
989. Ej hos Dannenberg. Närmast lik D. 1071. Adv. mittkors 

med tre kulor i en vinkel, bokstaven D i de tre andra; 
omskriften bortnött. — Rev. kyrka med inskriften VIDV; om
skriften bortnött. 

B. Konung. 1002—1004. 

990-91. D. 1074. Var. Adv. som 1074.— Rev. ( ^ QGINACIVIÖA-S 

— VVH. Diam. 20 mm. Vikt 1,60 och 1,65 gr. Fig. 17. 

C. Konung. 1009—1014. 

992. D. 1075. 
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993-94. D. 1083. Var. Rev. inskrift RA ~NOT-IVSHT—DCXV. 

995. D. 1083. Var. Rev. inskrift PA.SPDOMRS.TPT— DVCX. 

996. D. 1084. 

997. D. 1084. Troligen en variant. Mycket slitet. 

998. D. 1084. Var. Rev. inskrift VAGVI0VICI-VIOQ: 

999. D. 1084. Var. Rev. inskrift SDOVNOici. fAD (el. P) A — 

DCXV 

1000. D. 1084. Var. Rev. inskrift RVSVKDD (el. p ) o « v o — DVXC. 

1001. D. 1084. Var. Å adv. är inskriften bortnött. Rev. inskrift 

: HC DPDDADC I6NR — DVXC. 

1002. Ej hos Dannenberg. Närmast typerna D. 1075—1084. 

Adv. har krönt huvud med inskriften n — c — n framför 

och p — c bakom bilden. — Rev. har mittkors med triangel 

— tre kulor — triangel — tre kulor samf omskriften . ADTII 

PNG » « . 

Henrik V. 1004—1009, 1014—1029. 

1003. D. 1090 b. Var. Adv. HCINK — XAD+. — Rev. n*>VR.. 

DND — AZO . 

1004. D. 1090 f. 

Henrik den svarte. 

Hert ig 1026—1028, Konung Henr ik III frän 1028. 

1005. D. 1094. Var. Adv. omskrift *ai-lV0Nl)ADV~ IMP.— Rev. 

RADTSPONA. 

1006. D. 1094. Var. Adv. + CHAOKIDAHIT samt i mittkorset 

L° — Hl — V J * . — Rev. RAIDSPOKA. 

1007. D. 1094. Adv. H.ONlAl)V;;w samt i mittkorset Pl — ? — m 

— V . — Rev. RADOZ.POV;A. Med hål i kanten som utham-

rats till en ögla. 

1008. D. 1094. Var. Adv. + /KilVOAHiKCV-. I . samt i mitt

korset nägra boksfavsliknande tecken. — Rev. IC.DH'V»> 

OVIA 

1009. D. 1094. Var. Adv. +OWCIA . . . ~H samt i mittkorset 

111 — Di — P — v . — Rev. M . o . . w CA » m. 
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1010. 

1011. 

1012-13. 

1014. 

1015. 

1016. 

1017. 

1018. 

1019. 

1020. 

1021. 

Ä reversen slutar inskriften civ. 

Adv. +HEINRICHVS1MP. Rev. +RADASPO 

Adv. +HEINR1CVSI . ¥ 

Adv. +H . . NR ICV f . . . 

Adv. 4-HE1NRICV2 . . P . 

. — Rev. +RADA 

. — Rev. • . 

— Rev. + R 

A8 

1022. D. 1 

1023. D 

Henrik 

1024. 

1025. 

Bror Sehnittger. 

D. 1094. Var. Adv. + . M ~ IIVOACIOV . I) samt i mitt
korset degenererade skrivtecken. — Rev. . . . NO " o> +"1AH . 
Samtliga varianter av D. 1094 äro präglade med degene
rerade bokstäver, vilka i mittkorset och stundom också i om-
skrifterna förlora sin bokstavskaraktär och bliva geometriska 
figurer. 
D. 1098. 
D. 1098. Var. 
D. 1099. 
D. 1101 b. 
D. 1101. Var. 
+ EIV1TA. 

D. 1101. Var. 
SPONACIV. 

D. 1101. Var. 
fOY.ACl 

D. 1101. Var. 
PONA"ClVI. 

D. 1101. Var. Adv. +H bbi . — Rev. +R 

IT. 

D. 1101. Var. Adv. + HEINRICUS iwbbi. — Rev. +RADA 

SPÖNA CIVIT. Nr 1020 och 1021 utgöra tydligen 2 olika 
exemplar av samma variant. 

Gebhard III. 1036—1060. 

105. Adv. är dubbelpräglad. 

Freisingen. 

Konrad II. 1024—1039. 
1114. 

Salsburg. 

IV, 995—1002 (sedan konung och käjsare—1 024). 

D. 1131. Troligen var. Mycket slitet. 

Dietmar II. 1025 — 1041. 

och Adalbero av Kärnthen. 

Ej hos Dannenberg. Adv. överenstämmer i det närmaste 
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med D. 1149 med inskriften TH6TNA-RVSARCII samt i 
korsvinklarna CVPS. — Rev. har inom en cirkel CEOZ (el. N) 

samt omskriften ATATPERO DVX, tydligen en förvrängd 
form av Adalbero Dux. Diam. 18 mm. Vikt 1,35 gr. 
Fig. 18. Det finnes förut i Myntkabinettet tvänne alldeles 
identiska mynt. Dessutom finnes ett starkt besläktat i 
Mölndalfyndet, ofullständigt beskrivet av H. Hildebrand, 
i anförda arbete däröver, sid. 139. 

Obekanta myntorter. 

Otto I. 936—873. 

1026-28. D. 1153. Starkt slitna. Det är ej uteslutet, att nr 1027 
skulle kunna vara D. 1454—1455 från Boulogne. Nr 1028 
är möjligen variant med avseende på rev. inskrift. 

1029. 

1030. 
D. 1160. 
D. 1162. 

Otto III. 983—1002. 

Adelheidsmynt 1 . 

1031. D. 1164. 
1032-1242. D. 1167. Nr 1231—33 med hål, brukade som hängen. 

Nr 1234—42 fragmentariska eller med trasiga kanter. 
1243-45. D. 1167. Var. I vinklarna av adv. mittkors en stor och 

en liten kula samt OGOA. — Rev. har en ring med kula 
i centrum till höger om kyrkan, ett liggande, likarmat kors 
till vänster om densamma. Omskrifterna nu oläsliga. 

1246. D. 1167. Variant av föregående. Å rev. stär korset till 
höger, ringen med kula till vänster om kyrkan. 

1247. D. 1167. Var. I adv. mittkors en liten kula och en större 
ring i varje vinkel. Rev. otydlig. Omskrifterna nu oläsliga. 

1248. D. 1167. Var. I adv. mittkors en liten kula innerst i varje 

1 Som förut nämnts inställas här av rent praktiska skäl Adelheidsmyn-
ten och vendenpenningarna pä den plats de erhållit i Dannenbergs arbete. 

Fornvännen 1915. 1 
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vinkel. — Å rev. en kula till höger om kyrkan möjligen 
också till vänster därom. Otydliga omskrifter. 

1249. D. 1174. 

Henrik II. 1002—1024. 

1250-52. D. 1176. 

Konrad II. 1024—1039. 

1253. D. 1198. 

Henrik III. 1039—1056. 

1254. D. 1744. Var Å rev. står treenighetsmärket till vänster 

om kyrkan; av inskriften finnes endast s l u t e t . . . . GAP(R?)S. 

Eftermyntningar . 

1255. D. 1272. Var. Rev. visar en otydlig avvikelse från huvud
typen. 

1256. D. 1957. 
1257. D. 1957. Var. Ä rev. är s ersatt med en treflikig figur 

lik den, som stär under inskriften. 

Vendenpenningar . 

1258-62. D. 1330. 

Ovissa mynttyper. 

Bland de i det föregående uppräknade tyska mynten 
finnas talrika varianter till typer, som äro beskrivna av Dan
nenberg, samt ej så få helt nya typer. Jag har ovan in
fört alla de mynt, om vilkas identifikation i anseende till 
myntherre och myntort, jag ej varit alltför tveksam. 

Här nedan har jag däremot sammanfört nägra mynt-
typer, vilkas inrangering vållat mig hinder. Det är med all 
reservation jag föreslår myntorter, som förefalla mig antag
liga. För eventuell omvärdering av andra forskare äro de 
flesta avbildade. 

Arlon (?) 

1263. Adv. har bröstbild enface med spetsig krona inom en 
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cirkel samt spär av omskriften (+HEIN)RICU(S), antagligen 
Henrik III eller IV. — Rev. visar tvänne bröstbilder enface 
(biskopar ?) inom en cirkel och däremellan ett processions-
kors. Omskriften nästan utplånad ORL . . . . Diam. 
22 mm. Vikt 1,60 gr. Fig. 19. 

Det kunde ju tänkas, att rev. omskrift ej innehållit per
sonnamn utan ett stadsnamn, möjligen Arlon. Arlon, som 
var en av Belgiens viktigaste städer under medeltiden, 
har de latinska namnformerna Arlunum, Arolun, Oro-
launum. 

Bonn(?) eller Dortmund (?) 

1264. Adv. har mittkors med fyra kulor samt omskriften . . . DO 
IMPERA . ., således identisk med Otto II:s köln-mynt D. 
333 b. — Rev. synes hava mittkors med fyra kulor samt 
stadsnamnet som omskrift; av denna läses blott. . . E ROT . . . 

Diam. 17 mm. Vikt 1,20 gr. Fig. 20. 
Omskriften å rev. kunde tänkas vara kontraktion av 

(V)ERO(NA) (CIVI)T(AS) eller möjligen THROTMANNIA. 

Thiel (?) 

1265. Adv. har krönt huvud enface inom en cirkel som D. 578-584; 
omskriften nästan bor tnöt t . . . . TX6F-. — Rev. S - OLONI - A. 
Diam. 18 mm. Vikt 1,30 gr. Fig. 21. 

Myntet förefaller mig ej vara något köln-mynt utan ett 
Thiel-mynt, snarast en eftermyntning efter Thiel-mynten 
D. 579-580 med stadsnamnet TIETE förvrängt pä adver-
sen. 

Merseburg (?) 

1266. Adv. har en bröstbild i högerprofil. Omskriften är så 
gott som alldeles utplånad. Endast med svårighet och 
tvekan läser jag IC (el. o) . . H (el. A). — Rev. delvis felpräg-
lad. Den sista präglingen visar en man som i (vänstra) 
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handen häller ett större genombrutet föremål. Omskriften 
nästan alldeles utplånad. Diam. 18—19 mm. Vikt 1,35 gr. 
Fig. 22. 

Kan möjligen rev.-bilden vara Sanct Laurentius med 
halstret, Merseburgs skyddshelgon? Myntets allmänna tycke 
påminner om Merseburg-myntet D. 604. 

Dortmund (?) 

1267. Adv. har en bröstbild i vänsterprofil inom en cirkel samt 
som det synes en oredig omskrift. . . HP . . A.I.MOAV . . . — 
Rev. har mittkors med små ringar i vinklarna samt fyra 
korsställda kulor framför varje korsarm. Omskriften ofull
ständig . . . w . . . . Mi~bR. Diam. 17.5—18 mm. Vikt 1,31 
gr. Fig. 23. 

Myntets karaktär påminner om Dortmund-mynten D. 
752-753. Är möjligen rev. omskrift stadsnamnet THROT-
MANNIA. 

Regensburg (?) 

1268. Adv. har krönt huvud i högerprofil samt framför detta in
skriften N - Rl - CV (jfr. D. 1075-1085). — Rev. har tretornig 
kyrka inom en cirkel samt omskriften. . HAMQOHISGOTC 

(el. o). Diam. 19 mm. Vikt 1,15 gr. Fig. 24. 

Rev. inskrift synes vara en förvirrad form av Radaspona. 
Märklig är rev.-bilden. Den finnes ej hos Dannenberg, 
men däremot har jag funnit en snarlik kyrkobyggnad på 
en Regensburg-mynt i myntfyndet frän Fulda, "Zeitschr. 
fur Numismatik", XXII, s. 298, nr 54. 

Salzburg (?) 

1269. Adv. har bröstbild i högerprofil utan krona. Framför 
bilden s. jämte *, bakom densamma 1 och ni samt under 

densamma « <n . — Rev. har. mittkors inom en cirkel med 
ring — triangel med tre kulor — tre kulor — ring i vink-
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lama samt omskriften vHwiawacVH. Diam. 20 mm. 
Vikt 1.15 gr. Myntet synes mig snarast vara degenerafions-
form till D. 1143 a. 

1270. Adv. har bröstbild i högerprofil utan krona. Framför bil
den "S.. jämte •¥, bakom densamma 1 och m samt under 
densamma •*. — Rev. har mittkors inom en cirkel med 
tre kulor i en vinkel, ringar i de tre andra samt omskrif
ten •:• w -f v ro D ro 4- w H. Diam. 20 mm. Vikt 1,15 gr. 
Myntet är nära besläktat med nr 1268. 

Obestämbara mynt. 

1271-1462. 183 hela och 9 halva mynt, som äro obestämbara på 
grund av stark slitning. Möjligen kunna de i vissa fall 
aproximativt identifieras, vilket jag dock undvikit. Det 
synes finnas ej så fä Mainz-mynt av typerna D. 776-789, 
möjligen ocksä Adelheidsmynt samt talrika Köln-mynt. 

Ungern. 

Stefan I. 997—1038. 

1463. R. hl1 . 

Peter. 1038—1041. 

1464. R. 1:7—8. Adv. som fig. 7, rev. som fig. 8. Nr. 2 å sid. 
7 i anf. arb. 

Andreas I. 1047=1060 . 

1465. R. 1:10. Nr 2 sid. 10 i anf. arb. 

Böhmen. 

Bfetislav I. 1037—1055. 

1466. F. VIII:9. Nr 794 -. 

1 Hänvisar till J. Rupp: Numi Hungariae. Budapest 1841, plansch och 
figur. 

2 Hänvisar till E. Fiala: Ceske Denåry, Prag 1895, plansch, figur och 
myntnummer. 
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Italien. 

Otto. 

Verona. 

1467. Adv. kors inomen öppen cirkel och omskriften OTTO IPERA 

TOR. — Rev. kors med en femte arm i ena vinkeln samt 
omkriften VEROHA korsformigt anordnad. Diam. 15 mm. 
Vikt 0,85 gr. Fig. 25. Jfr J. Lelewel, "Numismatique 
du moyen-age" pl. XIV, fig. 45. 

England1. 

Eadgar 959—975. 

Typen C 2. 

Utan stadsnamn. 

1468. a 9. +KVLDAR M ONETA 

/Cthelraed II. 978—1016. 

Typen A. 

Bedford. 

1469. e 5. + LEOFK1NE ON BEDEF0R 
1 Uppställningen är följande. Under varje regent ordnas mynten efter 

typer A, B, C o. s. v. enligt B. E. Hildebrands indelning i Anglosachsiska 
mynt, Stockholm 1881. Inom varje typ göres indelning efter myntstäderna. 
Jag har valt denna uppställning, emedan typerna äro viktigare för kronolo
gien än myntorterna. För varje mynt angives först adversens inskrift efter 
Hildebrands schema. Stundom förekomma i adversens inskrift punkter eller 
kulor, som ej äro angivna hos Hildebrand. De anmärkas således ej heller här. 
I reversens inskrift, som därefter meddelas, angivas däremot alla detaljer. 
Sist kommer myntets nummer hos Hildebrand. Ar identiteten med avseende 
på reversen fullständig, utsattes numret direkt. Jag har i ett flertal fall kon
staterat, att i så fall identitet även föreligger med avseende på adverscn. En 
utsträckt undersökning av adverserna hos dessa mynt, torde antagligen ge 
samma resultat. — Om avvikelsen frän Hildebrand endast består i punkter eller 
kulor inom eller mellan bokstäverna (stundom ett streck i MON) eller sam
manbundna bokstäver, utsattes numret inom parentes. Jag har även här i 
ett flertal fall undersökt Hildebrands original och funnit, att dessa detaljer, 
som han ej angivit, verkligen finnas å originalen. Att anse detta vara regeln 
torde emellertid vara förhastat. 
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Br i s to l . 

1470. e 3. ^LFKERD ©N BRIFi 

C a n t e r b u r y . 

1471. a 5. +DODKINE 0N EANT (174) 

1472. a 5. + LE0FNOD M'0N E/ENT (192) 

D o v e r . 

1473. Il 4. +E0DMAN MON DOFER 

E x e t e r . 

1474. a 5. +BYRHSTAN ON EA'X (480) 

1475-76. a 4. *EARLA ON EAXCESER 494 

1477. a 3. +ISEDOD ON EAXEEA- (547) 

1478. a 2. +1SDOD ON EAXCES- (554) 

1479. a ir. 102. * ISND0D 0N EUXEESTR (558) 

1480. a 3. +S/EKINE"ON EAXEESTR 581 

York . 

1481. 1 ir. 111. +BRET-EE'OL M^O EOFR (650) 

1482. 1 8. +-DAHF1N M^ON EOFR: 

1483. m ir. 117. +ELFSTA-N M^O EOFRKIC (703) 

1484. 0 6. +HILDOLF M-O EOFRKI 

1485. 1 ir. 111. +HILDOLF M^o EOFR Genomstunget, brukat 

som hänge1. Skadat. 

1486. 0 6. +LEOFK1C M"0 EOFRK 

1487. 1, ir. 118. + OVDDR1M M"0 EOFRKI 852 

1488. I 7. +SVMERLEDA M^O EOFR1 (883) 

1489. 1 5. +SVMERLEDI M~O EOF 887 Med hål, brukat som 

hänge. 

I p s w i c h . 

1490. a ir. 105. + LYFINE- MO(?)"N D1PESKIE 

1491. 0,ANDE- *LIFINE ON DlPESKIE 

1 Jag betecknar med 'genomstunget" en kantig öppning i myntet, som 
tydligen gjorts med en knivspets. "Med hål" betecknas en rund öppning, 
oavsett det sätt på vilket det gjorts. 
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1492. ir. 48, 60, 103. * LEOFZIDE MON DiPE 1061 

1493. ir. 29, 60, 103. +SID01DNODIPEZKIE Jfr Hildebrand 1095. 

C a m b r i d g e . 

1494. Adv. otydlig. + ELERN M©N HARNSET 

1495. 0 5. +KVLFSIDE M0N DRAD 

S o u t h a m p t o n . 

1496. a 5. + KVLFR1E ON HAMTVNE 1285 

H e r e f o r d . 

1497. e 3. */EDELTiE 0N HERE:- (1329) 

H u n t i n g d o n . 

1498. a 5. +S^.KINE ON HVNTANDV (1393) 

1499. 0 4. 4-KVLFRic MON HUND- Detta myntpräglarnamn fin

nes ej upptaget för Huntingdon i Hildebrands förteckning. 

L e w e s . 

+ ^ELFKERD ON L/EfEv (1405) 

DODEFRID ON L/EKE 1410 

+ DODEFRYD ON LEKEN 1412 

L e i c e s t e r . 

*/ELFN0D 0N LEDE'.- 1482 

+ DVNLE0I 0N LEDEC: 

+ DVNLE0F 0N LEIG: (1528) 

*LE0FN0D 0N L-EID (1536) 

+ -SKEDEN ON LE1D: (1565) 

L i n c o l n . 

1509. Adv. +/EDEL-DED REX AN — Rev. +E0LEM-AN 0N LINZO 

Tydligen förvrängning av Godeman. 

1510. 0 6. * E S E M A N M-ON LINEO Hildebrand har ej detta 

myntpräglarnamn i sin förteckning. 

1511. a 3. +-DODKINE- M"0 LINEO (1777) 

1512. -, 3. +DODFIN EO Halvt. 

1513. 1 6 . + L E F I N E : M - 0 LINEOL. (1794) 

1514. 1 6 . LEFINE M^O LINEOL 1795 

1515-16. a 4. +LEOER1E M-O LINEO 1798 

1500. 

1501. 

1502. 

1503-4. 

1505. 

1506. 

1507. 

1508. 

a 4. 

a 5. 

n 5. 

e 3. 

e 5. 

e 3. 

e 3. 

e 3. 
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1517. e 3. +OSFERD M - O LINE: (1812) 

1518. a 3. +OSFRA-M M^O LINEO 

1519. a 5. +OSFRAM OM LINEOL-

1520. e 5. 4-OSFR'A-M ON LINEOL-

1521. e 5. +SVMERLED M^o LIN Adv. bröstbild har ett litet 

kors bakom nacken. 

1522. e 3. +SVNERLED M~o LQC- Adv. bröstbild har ett litet 

kors bakom nacken. 

1523. a 5. +FVLFRIE M-O LINEO: (2004) Med tvä punkter i 

fältet på reversen. 

L o n d o n . 

1524-25. g ir. 105. + , E L F M T M -O -ON LUNDE 

1526. a 5. +/ELFN0D 0N LVNDENE: (2062) 

1527. g el. h ir. 105. + /ELFSIDE ON L-VNDEN 

• EADMVND 0N LVNDE 

+ EADSME MONE LVN.E: 

* EADKOLD MON LVND 

EADKOLD MON LVNE Med häl brukat som hänge. 

EADF0LD M0N LVN 

4. +D0DEREMO0N LVN 

ir. 16, 4. + DODERE MQ0N LVN Detta och föregående nr 

äro starkt slitna och därför något otydliga; troligen äro 

de alldeles identiska. 

1535. a 5. +L-YFINE M0N LVNDENE (2820) 

1536. -, ir. 128. +LV0F VNDEl Blott halvt. 

N o r w i c h . 

1537. 0 4. +EENRIE ON: NORDEFI: 

1538-39. a 5. + EADFAEER ON: NODFi. Nr 1539 genomstunget, 

brukat som hänge? Adverserna mycket dåligt präglade. 

1540. O 3. -f HFATEMAN O NOI'l 

1541. O ir. 102. +KVLFMR ON NORDKI 

O x f o r d . 

1542. a 5. +BRIHTKINE O NO OXNAF-

1543. a 3. +LEOFMAN ON: OXNAF-

1528. 

1529. 

1530. 

1531. 

1532. 

1533. 

1534. 

k 4. 

e 3. 

e 4. 

h?4 
a 3. 

ir. K 

ir. K 
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S c h a f t e s b u r y . 

1544-45. a 4. /ELFFINE ON SEEFTES: (3322) 

1546. a 4. + S/EKINE 0N: SEEFTEN 3352 

"Si t h e s t e b y r i g . " 

1547. a 6. +E10LNOD ON SIDESTEB: 

1548. g el. n 6. + EI0LN0D ON SIDESTEB: 

1549. a 5, ir. 55. +EI0LN0D ON SIDESTEB: (3407) 

1550. g 6. +EI0LN0D ON SIDESTEB: (3408) 

S t a m f o r d . 

1551. a 5. +DODEID MON STANF 

1552-53. a 4. +n©DELE0E 0N STANF 

Thetford. 

1554. a 5. +EADRIE ON DEODFO 3703 

1555. h ir. 110. + EDK.IG M0ON DEODF (3724) 

1556. g 4. + EDKINE MQON DEO 

1557. O 5. + EDKINE ON DE0DF0: (3734) 

1558. o 4, ir. 55. *KALD1ZT ON DE0D (3824) 

W a l l l i n g f o rd 

1559. a 4. + EDHE 0N KELINFr (3918) 

W i n c h e s t e r . 

1560. a 4. -f^ELFM^R ON 1'INEST 

1561. a 4. -f^LFSTAN 0N KI.V:ST 

1562. a ir. 60, 120. *.£DELKINE ON KINESER 

1563. a 5. +BAEHTNOD ON K1NT.S 

1564. a 5. +BNANNOD ON KINTS Hildebrand känner ej detta 

myntpräglarnamn. 

1565. a 4, ir. 60 .+ BREHTNOD ON KI>CS Med hål, brukat som hänge. 

1566. a 5. +BRIHTN0D 0N KINTES (4124) Med hål, brukat som 

hänge. 

1567. a 4, ir. 60. + BKRVNSTAN 0N KINT.ST 

1568. a 4. +EYNNA ON K1NESTR 4196 

1669. a 4, ir. 60. +EYNNA 0 N KINESTR 4197 
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1570. a 4. 4--0DMAN 0N: KINES: Med 2 hål, brukat som 

hänge. 

1571. -, 4. • EMAN 0N K1NEST 

1572. a 4, ir. 60. + LE0FKINE ON KINEESR 

1573. a 5, ir. 60. +LE0KINE 0N KINCSTER A reversen finnes 

ett A i fältet ovan korset. 

1574. a 5. +LEOFKOLD 0N KINTES 

1575. a 4, ir. 60. +ORDBR1HT ON KINISR-

1576. a 4, ir. 60. +0RDBRIHT 0N KIN:S (4291) 

1577. a 5. +SEOLEA ON KINESR 

1578. a 4. +S1BODA ON KlNESTR 4307 

" W o r i m e . " 

1579. a 2. +DODKINE ON KOR1M 

Varianter av typen A 

C a n t e r b u r y . 

1580. O 5. +L-EOFRIE ON ENTKA 

T h e t f o r d . 

1581. a 4, ir. 60. +MANNA MON DEODFO: Var. c. 

Typen B I. 

E x e t e r . 

1582. a 10. +TVNA M-o EAXEEEST (586) Reversen har en 

punkt inom bågen ovan handen. 

L e w e s . 

1583. e 10. +LEOFSTAN M-0 UBT 

Lyme. 

1584. e 10. +EADSTAN M-o LIM- Med häl, brukat som hänge. 

Hålet har borttagit stadsnamnets sista bokstav. 

L o n d o n . 

1585. a 10. +EYNSIHE M"0 LVNDONI 2294 Med hål, brukat 

som hänge. 

1586. e 10. +GODK1NE M~o LVN) (2612) 
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Norwich. 

1587. e 10. +SKYRTINE M-O NORDK1E 

Rochester. 

1588. e 10. +SIDEKINE M-O ROFv 

Stamford. 

1589. e ir. 128. + ALFKALD M~0 STANV 

Wallingford. 
1590. e 10. * ÊLFSiGE (M)-O KElNDr Med hål, brukat som 

hänge. Något skadat. Hildebrand har ej denna mynt-
präglare från Wallingford, däremot frän Winchester. Stads
namnet torde dock ej kunna läsas annorlunda. 

Wareham. 

1591. e 10. +EA(T?)STAN M-Ol KER Denne myntpräglare kän
ner ej Hildebrand frän Wareham. 

Variant av typen B I. 

York. 

1592. e 10. +ODA M-O EOFERKI Jfr 790. Reversens hand 
är lik den å typen B l:c, men har samma anordning av 
Ä och w som huvudtypen B 1. 

Typen B 2. 

Canterbury. 

1593. a 10. + LEOFSTAN M-O Ê EN 216 

London. 

1594. a 10. +>ELFGET M-o LVND Med trasig kant. 

1595. a 10. + 7ELFKERD M~o LVND 2096 
1596-97. a 10. + EALHSTAN M"0 LVN 2445 

Norwich. 

1598. a 10. +BRANTINE M-O NORDKI 3107 
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1599. 

1600. 

1601-02. 

1603. 

1604. 

1605. 

1606-07. 

1608. 

1609. 

1610. 

1611. 

1612. 

1613. 

1614. 

1615. 

1616. 

1617. 

1618. 

1619. 

Typen C. 

Canterbury, 

a 10. + DOLDKIM; M-O E/CNT 187 

a 10. * LEOFRIE M-0 E/ENT (199) 

4-LEOFSTAN M~0 E^ENT 220 

C o l c h e s t e r . 

a 10. +KVLFR1C M-O EOLN; (321) 

E x e t e r . 

a 10. +EDRIE M-o EAXF. 517 Med hål, brukat som 

hänge. 

a 10. +DODA M-O EAXEE 535 

York . 

a 10. +FROSDVLF M~0 EOF 710 

+LEOFKNE M"0 EOFR 768 

+SVNVLF M-O EOFR 900 

G l o u c e s t e r . 

a el. g 10. 4-KlHTSiFrE M-o IH.EA Med hål, brukat som 

hänge. 

a 10. 

Lyme . 

+ LEOFRIE M-O LIMNN 

L i n c o l n . 

/EDEE REX, 9. +EOLDRIH M~0 IIN 

a 10. +DIFE M-O LINEOL 1772 

a 10. + LEOFRIE M-O LINNE 

a 10. +DEODDILD M"0 LIN 1937 

L o n d o n , 

a 10. +/ELFKINE M~0 LVND 2122 

a 10. +B-RHTLAF M~o LVN 2276 Med hål, brukat som 

hänge. Hålet har borttagit Y i myntpräglarnamnet. 

a 10. +EADMVND M"0 LVN 2335 

a 10. +EADKINE M-O LVND 2401 
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1620. a 10. + EDS1GE M O LVND 2462 

1621. a 9. +EDKI M O LVNDO 2472 

1622. a? 10. +EDKI M O LVNDO 2 4 7 3 ? 

1623. a el. g 9. +EDKINE M-0 LVND (2483) Med hål samt 

genomstunget, brukat som hänge. Andra bokstaven i ko

nungens namn därigenom skadad och otydlig. 

1624. a 10. +LEOFKINE M o LVN 2747 

1625. a 10. LEOFKI.V: M o LVND (2749) 

1626. a 10. + OSEYTEL- M O LVND (2851) 

1627. a 10. +SKETINE M O LVN 

1628. a 10. + SKETINE M O LVN 

1629. a 10. + KVLFGAR M O LVN 2960 

1630. a (el. b) 10. +KVLFSTAN M o LVN (2987) Något skadat. 

N o r w i c h . 

1631. a 10. +FOLEARD M O NORD 3128 

1632. a 10. FELFRIE M O SVDB 3578 

1633. a 10. +/EDELKERD M O SVDB 3584 

S o u t w a r k . 

1634. a 10. +BOGA M O SVDI7EK 3640 

T h e t f o r d . 

1635. a 10. + EADGAR M O DEOD 3699 

1636. e 10. +OSBERN M O DEOD Rev. har en punkt vid C 

och en vid V. 

W a r e h a m . 

1637-38. a 10. +/ELFGAR M o KER 3944 

1639. a 10. +BRYHTRIE M O KER 3950 

1640. a 10. -fEYRHSlGE M o KER 3955 Genomstunget, bru

kat som hänge. 

W i n c h e s t e r . 

/ELFS1GE M O K1NT 4051 

•fBYRHTM/ER M O KIN 4156 

+ GODKINE M O KIN 

1641. 

1642. 

1643. 

a 10 

a 10 

a 10 
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1644. a 10. *GODKll\E M O KINT 4237 

1645. a 10. *LEOFKOLD M - o KIN 4276 

1646. a 10. *TOCA M-O KINTO 4325 

1647. a 10. KVNSTAN M O KNTO 

99 

Varianter av typen C. 

C a n t e r b u r y . 

1648. a 5. *KVLFKIE M o E/ENTK 250 Var. a. 

B a r d n e y . 

1649. a 5. +BYRHS1GE M o BEAR Var d. 

Bath . 

1650. a 10. +/EDELRIE- M-^o BADON Var. b. 

Typen D. 

B a r d n e y . 

1651. a 4. +/ELFS1GE MQ-0 BARD (12) 

Bath . 

1652-53.3 5. +EDSTAN MO0 BAD (61) 

1654. 

B e d f o r d . 

a 4. /ELFSTAN MO BEDA 81 

B u c k i n g h a m . 

1655. a 9. +>ELFKI MÖO BVEEI 115 

C a n t e r b u r y . 

1656. a 9. +/ELFRYD M0O EyENT 

1657. a? 5. + /ELFRYD MO-0 E/ENT (124?) 

1658. a 9. + EADKOLD M-0-O E^ENT (152) 

1659. ? • EADKOLD M0-O E^ENT 

1660. a 10. GOEKIIVE M-e-o E^ENT (182) 

1661. a 5. +LEORIE M-Q-0 E/ENT (207) 

1662. a 5? +LE0FRIE MÖ0 E/ENT (207) 

1663. a 10. 4" LEOFRIE M-^-0 E^ENT 208 

1664. a 9. +LEOFSTAN M-O-0 E>ENT 
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D u b l i n 1 . 

1665. b, ir. 77. + F.E;REMIN M - 0 DYFLI 

1666. b, ir. 84. + F - / E N E M I N Mt© DYFLI 

D o v e r . 

1667. a 4. +LE0FHYSE Mt© D-0FR (417) 

1668 

1669 

1671 

1672 

1673 

1674 

1675 

1676 

Exeter. 

a 9. +>ELFRIE M-^O EIAXEI 

70. a 4. +DV.NSTAN Mt© EAXE (507) 

a 9. +DVNSTAN Mt© EAXE (509) 

a 5. +MAND0D Mt© EAXE (575) 

a 4. * MANNA Mt© EAXE (578) 

a 4. 4-MANNA Mt© EAX-E (578) 

a 2. +KYNS1GE MO© EAXE (602) 

77. a 4. +KYNSIGE MQ-0 EAXE (603) 

York. 
1678. a 5. + EADR1E Mt© E0FR (693) 

1679-80. a 5. *LE0FSTAN Mt© EOFR (760) 

1681-82. a 5. ©BAN MO© E0FR (777) 

1683. a? 5. +0BAN MO© E0FR (777?) 

1684. ir. 38, 60, 67. +ODA M -O EOFRKIE 

1685. +/EDELRDE, ir. 60, 77. + DVRSTAN M-0 E0FR 

1686. ir. 38. 60, 67. * D V R S T A N M - 0 E©FR 

Q l o u c e s t e r . 

1687. +G0DKINE Mt© GLEA (1106) 

1688. g, ir. 85. +LEOFSIGE Mto GLEA 

1689. a 5. +LE0FSIGE Mt© GLEA (1125) 

1690. a,? *LE0 GLEA Blott halvt 

C a m b r i d g e . 

1691. a 5. + E D K I N E : MOO GRAN 

1692. a 5. +G0DRIE Mt© GRANT 

1 Om dessa mynt se längre fram. 
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G u i l d f o r d 

1693. ?, 5. +DVNEILD M^O GYLD 

H a s t i n g s . 

1694. a 5. * L E V A MO© HVESTIN: (1231) 

S o u t h a m p t o n . 

1695. a 5. +KVLFRIE M0O HAM 1287 

H u n t i n g d o n . 

1696. a 5. +/ELFR1E MO© NVNT (1371) 

1697. 1 3, ir. 60. *0SGVT Mt© NVNT 

1698. a? 5. (*0SGVT)? Mt© NVNT 

L e w e s . 

1699. a 5. *,ELFGAR Mt© L/EKE (1403) 

1700. a 9. +MEREKINE M-̂ -O LEK 1463 

L e i c e s t e r . 

1701. a 5. */ELFSTAN MtO LEIG 1499 

1702. a 5. +0SEYTEL Mt© LEIG (1557) 

L i n c o l n . 

1703. e 5. +.ELFSIGE MOO LIN: 

1704. e 5. +yELFSlE MO-0 -L1NE. (1622) 

1705. e 4. +/EDELN0D Mt© LNE Genomstunget, brukat som 

hänge. 

1706. e ir. 128. *->EDELNOD Mt© LIN; 

1707. a el. e, 5. *E0LRIM MO LlJC 

1708. a 5. +DREHD M0O LIN: 

1709. e ir. 129. *DRENG MO© LIN: (1745) 

1710. a 5. +-EDELNOD MO LN: (1758) 

1711. e 5. 4-GRIM MO© LIN:O (1786) 

1712. a 5. * GRIM MOO LIN:OL (1788) 

1713. +/EDELRDE, 5. +0SMVND Mto LIN:- Med tvä nära var

andra sittande hål, brukat som hänge. 

1714. 1, 5? +SVMERLED M© L . . . Skadat, så att stadsnamnet är 

Fornvännen 1915. . 8 
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ofullständigt liksom adv. folknamn. Typen identifieras dock 

på ett litet kors bakom adv.-bildens nacke som Hilde

brand (1910). 

L o n d o n . 

1715. a 5. + /ELFRIE Mt© LVND 2080 

1716. a 4. +/ELFKl!\E Mt© LVND (2130) Med hål, brukat som 

hänge. 

1717. a 5. +/EOELKERD MtO LVND 2169 

1718-20. a 5. + /EDELKERD Mt© LVND (2169) 

1721. a? 5. +/EDELKERD Mt© LVND (2169?) 

1722. a 3 el. 5. + /EDELKERD MtO LVND 

1723. a ? F MOO LVND Halvt mynt. Det synes 

alldeles överensstämma med Hildebrand 2235 (BRIHTLAF). 

1724. a 5. + BRVNSTAN Ml© LVND (2262) 

1725. a 5. EADMVND Mt© LVND (2346) 

1726-28. a 4. +EADKlNi Mt© LVND (2403) 

1729. a 4. + EADK0LD M'0 LVND (2426) 

1730. a 4. + G0DMAN Mt© LVND Skadat exemplar. 

1731. a 4. +G-0DMAN Mt0 LVND 

1732-33. a 5. + G0DRIE Mt© LVND (2588) 

1734. a, ir. 105. + G0DKINE Mt© LVND 

1735. a 5. +G0DKINE. Mt© LVND (2630) 

1736. a 5. GODKIiSE MOO LVND (2632) 

1737. a 5. + KAKVLF Mt© LVN (2657) 

1738. a 4. +FEAKVLF Mt© LVND (2660) 

1739. a 5. +LE0FN0D Mt© LVND (2671) 

1740. a 5. +LE0FN0D Mt© LVW (2671) 

1741-43. a 4. +LE0FRIE Mt0 LVND (2693) 

1744. a, ir. 105?. + LE0FR1E Mt© LVND 

1745. a 5. +LE0FRYD Mt© LVND (2707) 

1746. a 5. 4-LE0FSTAN Mt© LVND 

1747. a 5. +LEOFSTAN MtO LVND (2721) 

1748. g 2. -fLEOKIIVE MtO LVN (2751) 

1749. a 4. + LE0FKINE M10 LVND (2757) 
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1750. a 5. + L E 0 F K I N ; M ? 0 LVND (2759?) 

1751. h 4? +L-EOFKIN£ Mt© LVN 

1752. a 10. +LYF1NE MOQ LVND 2833 

1753. a, ir. 105? +LYFINE Mt© LVND 

1754. a, ? +LYFINE Mt© LVND 

1755. a 3. +0SVLF Mt© LVND (2884) Med hål, brukat som 

hänge. Skadat. 

1756-57. a 4. + 6SVLF Mt© LVND (2886) 

1758-59. a 5. +ÖSVLF Mt© LVND (2887) 

1760. a 5. +0SVL-F Mt© LVND (2887) 

1761. a 5. •fSiBKiN: Mt© LVND (2901) 

1762. a 9. #SIBKI.NL MO-O LVND 

1763. a, 5? +SKETIN: Mt© LVND (2926?) 

1764. a 3. +SKETIN: M 0 LVND 

1765. a 4. +KVLFSTAN Mt© LVND (2990) 

1766. a 5. +KVLFSTAN Mt© LVND (2991) 

1767. g el. h 3. + KVLFSTAN Mt© LVN 

1768. a 5. + KVLFKINE Mt© LVND (3009) 

1769. a 5. +KVLFKINE MOO LVND (3011) 

1770. a?,? D M'0 LVND Blott halvt 

L y d f o r d . 

1771-72. a 10. +->ELFSTAN Mt© LYDA (3024) 

1773. a 4. +BRVNA Mt© LYD-A 

N o r w i c h . 

1774. a 4. +-/ELFRIE Mt© N0RD (3097) 

1775. a 5. + SKERTIN'. Mt© N0RO 

O x f o r d . 

1776. a 9. +/ELFM-R Mt0 0XN (3206). Med häl, brukat som 

hänge. Hålet har borttagit en bokstav, tydligen M., i mynt-

präglarnamnet. 

R o c h e s t e r . 

1777. a 9. +EADKERD MOO ROFE 3279 

1778. a 9. +EDKIN: MOO ROFE 

1779. a, 4? +G0LDKINE Mt© R0FE (3291?) 

http://sibki.nl
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R o m n e y . 

1780. a 9. +/EDELKINE Mt© RVMA 3310 

S h r e w s b u r y . 

1781. a 9. +/ELFHEH M-O-O SERO (3359) 

1782. a 9. +LEOFNOD M-0O SERO 

1783. ? +LEO SERO Blott halvt. 

S t a m f o r d . 

1784. a 4. +G0DELE0F Mt© STAN (3499) 

1785. a 2, ir. 5. +LIFN: Mt© STN (3532) 

1786. a 5. +SKERTGAR M?0 STAN (3560?) 

S u d b u r y . 

1787. a 9. + M A N MOO SVDBRI Detta myntpräglarnamn har 

Hildebrand endast upptagit för Worcester. 

T h a m w o r t h . 

1788. a 4. *-y£LFGAR Mt© TAM 

T h e t f o r d . 

1789. a 5. +MANNA Ml© DE0D (3776) 

1790. a 5. MANNA MO© DE0D 

1791. e, ir. 71. +OSBRN MOO DEO 

1792. a 5. +0SVLF MO© DE©D (3804) 

Totness. 

1793. a 10. +^LFSTAN Mt© T0TA (3835) 

W a c h e t . 

1794-96. a 5. +HVNEKII\E Mt© KEEED (3883) 

W a l l i n g f o r d . 

1797-98. a 9. +ODA MOO KELIGA 3931 

W a r e h a m . 

1799. a 9. +/ELFS1GE M-^O KER 3948 

1800. a 9. ^̂ EDERlE M-"-o KER 3949 
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Wil ton . 

1801. a 10. +S/EK1NE MO-"- KILTVN 4019 

W i n c h e s t e r . 

1802. a, 10? *ALFK©LD MO© KINT 

1803. a 9. + .ELFSIGE M -0-Q KINT (4059) 

1804. a 5. +->€DELGAR Mt© KINT 

1805. a 10. +BYRHTNOD M?0 KIN (4169?) 

1806. a 10. +BYRTHK0LD Mt© KINT (4179) 

1807-08. a 5. *GODEMAN MOO KINT 4225 

1809. a 5. +GODKINE Mt- KINT 4243. Brukat som hänge. 

I kanten ovanför bröstbilden kvarsitter hälften av en ögla, 

gjord av ett tunnt silverband. 

1810. ? D M-"-0 KIN Blott halvt. 

O b e s t ä m d m y n t o r t . 

1811. ?, 10. +EDSIGE Blott halvt. 

1812. 

1813. 

1814. 

1815. 

1816. 

1817. 

1818. 

1819. 

1820. 

Typen E. 

C a n t e r b u r y , 

h 5. 4-GODR1E MtON E/ENT 

a 4. *G-0DKINE Mt© E/ENT: (184)1 

D o v e r . 

1 (el. k), 4. 4-EENSIGE: Mt© D0F: (392) 

E x e t e r . 

a 5. *>ELFRIE MO© EAXE: (460) 

a 5. +VELFRIE MO© EAXE 

a 5. +CQD Mt© EAX-EEESTR: (533) 

a 5. +KVLFSIGE Mt© EAXE 

York . 

e 4. +EETETL M0t EOFRK 

a 5. +EETEL:- ?HO EOFI 
1 Rev.-inskriftens 4> och : stå tillsammans i samma kvadrant, men åt

skiljas pä detta sätt före och efter legenden. Sä även vid flertalet av E-ty-
pens mynt i det följande. 



1821. 

1822. 

1823. 

1824. 

1825. 

1826. 

1827. 

1828. 

a 4. 

o 5. 

a, 5 

a 5. 

i 2. 

h 3, 

a 5. 

a 4. 
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a 4. +IRRA MO EOFR 746 

+ VL:FEETL M-O EOFI 

a, 5? +KVLFSIGE M O EO (1001?) 

I p s w i c h . 

+ GODRIE M O GIKESK 

+ LE0FSIG1.E Mt© FilbS 

C a m b r i d g e 

+ ENIT M-0 GRANTR 

LE0FSGE Mt© GRANT (119 3) 

+ KVLFSIGE MtO GRAN 

H a s t i n g s . 

a 4. +LYEFEA MO0 ^ESTIE (1232) 

S o u t h a m p t o n , 

a 5. +/EDELSIGE M'0 hEAM (1241) 

H e r e f o r d . 

a 4 +-/EDELK1: M-o-6 IERE (1328) 

L e w e s . 

ee l .d ,? +LO-FKNE Mt© LEE" 

L e i c e t e r . 

a 4. +LEOFK1NE Ml© LEIG (1553) 

L i n c o l n . 

a 2. +/EOELN0D Mt© LIN: 

a 4. +EYTLBRN Mt© L1NC 

a 4. +0SGVT- MO0 L1NE (1838) 

1 2. +KVLFGAT MO© LIN: (1995) 

1829. 

1830. 

1831. 

1832. 

1833. 

1834. 

1835. 

1836. 

1837. 

1838. 

1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

L o n d o n , 

e 5. +BRVNSAN M'0 LVNDE 2254 

a 5. +BRVNSTAN MtO LUND. (2267) 

e 4. +EADMVND MO© LVN 

a 4. +EA.DKQLD Mt© LVND (2437) 

a 4. +EADK0LD M-O-0 LVND (2438) 
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1843. a 5. +EALDGAR M0 LVND (2440) 

1844. e 4. +ED:KINEt MO© LVN) 

1845. I 3. +EDKINE M0N LVN'D 

1846. a, 4? +G0DA- MOO LVNDEN (2531?) 

1847. a 4. +E0DMAN M-00 LVND 

1848. a 4. G0DR1E M-oo LVND: (2592) 

1849. a 3. + L E ; O F R : E D Mt-o- LVN Pä rev. två punkter i en 

korsvinkel. 

1850-51. a 4. +LE0FK0LD Mt© LVND (2778) 

1852. a 4. +0S-VLF- Mt© LVND- (2890) 

1853. a 5. + OSVLF Mt© LVNDN 

1854. a 5. +0S-VLF-0 Mt© LVND-

1855. a?, 3. +SKETIG MO LVNDEI\E (2912?) 

1856. a 4. + T O : E A M?O LVNDENE. Med hål, brukat som hänge. 

Något skadat. 

1857. a 5. +KVLFSTAN MO© LW 

L y d f o r d . 

1858. a, ir. 97. +BR.VNA MO© LYDA: (3039) 

N o r w i c h . 

1859. k 4. + H . D . . . . Mt© N0RD Myntpräglarnamnet otydligt. 

Skulle det möjligen vara HDLSTAN, som förut är känt 

från Bath. 

1860. a 4. +SKERT1NFJ Mt© NÖR 

1861. a 5. "fSKERTG: Mt© N-ORD (3187) 

O x f o r d . 

1862. a 4. +-yEDELRl.E Mt© ©XNA (3233) 

S h a f t e s b u r y . 

1863. a 4. +S-/EKINE Mt© SEEFT. (3354) 

S t a m f o r d . 

1864. a, 4? +/ES.EKIE M0N STAN: 

1865. 
1866. 

a? 5. 
e? 5. 

The t fo rd 

+MANNA MOO DEOD 

*MANNA MOO DEOD 
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Wallingford. 
1867. a 4. +ALFK0LD Mt© K.EL-IE (3912) 

Worcester . 
1868. a 4. *DV.RANT Mt© K1HER (3972) 

1869. a 3. +GOD Mt© KIHER 

Winchester . 

1870. a 4. SK1LEMAN MOO K1NE 

Obestämda myntorter. 
1871. ? +EDELKER 
1872. ?, 4. *GODEMAN MOO 

>Ethelraed eller Cnut. 

Typen A. 

1873. Ett halvt mynt. * E + ANT, — Rev. inskrift otydlig. 

1874. Ett halvt mynt REXANELO — Rev STAN ©N KI 

Cnut. 1016—1035. 

Typen A. 

London. 

1875. a 7. *H-FDINGEMON LVN. Å adv. en ring framför bilden. 
Diam. 19,5 mm. Vikt. 1,10 gr. 

"Ustla." 
1876. a 7. +VLFEETEL M O VSTLA Diam. 20 mm. Vikt 

1,29 gr. 

Variant av typen A. 

York? 

1877. a 5. Rev. mycket otydlig. Möjligen barbarisk. Var. a. 

Med hål, brukat som hänge. 

Typen E. 

Bath. 

1878. a 7. +ALFKALD ON BAD 42 
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B r i s t o l . 

1879. a 4. +yELFKII\E ON BRIE: 

1880. a 4. */ELFKiNE ON: BRIE (75) 

1881. a 5. */ELKINE ON BRIE: (82) 

C a n t e r b u r y . 

1882. a 5. +KVLFSTAN ©N:,ENT 

1883. a 5. +KVLFSTAN E/EN 

1884. ? +KVLFSTAN 0N E/ENT 

C h i c h e s t e r . 

1885. a 6. +/EDELM ON F.1SE 199 

C o l c h e s t e r . 

1886. a 10. + /ELFKINE M EOL 212 

D o v e r . 

1887. a 7. • BODMAN DOF 333 

E x e t e r 

1888. a 6. +BRHSTAN o w x Detta myntpräglarnamn finnes ej 

hos Hildebrand för Exeter. 

1889. a ir. 102. * G0D ON EAXEES (388) 

1890. a ir. 102. +ISEG0D ON EAX (397) 

Y o r k . 

1891. a 6. +ARNEETL MO EO: 

1892. a, ir. 129. +B1RHTNOD o EO 

1893. a 6. +BRETEEOL O EO 496 

1894. a 6, ir. 12. +GVNHKAT MO EO 638 

1895. a 8. + F R I D : E O L o EO 

1896. a, ir. 113. +o:vDGRiM O EO 

1897. a, ir. 191. +ST1REOL MO EO 

1898. a 7. +ST1REOL MO EO 753 

1899. a 7. +VLFEET:EL NO EO 

1900. a 7. *VLFFIR1M O EO 
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l l c h e s t e r . 

1901. a 7. "f/ELFKINE- ON DlFELE • 

1902. a 8. /ELFKINE ON GIFEL 

I p s w i c h . 

1903. a 8. +EDRIE MOO GIP 935 

G l o u c e s t e r . 

1904. a, ir. ANGLOVMM + LEOFSIGE ON GLE: 

1905. a 6. +LEOFS1GE ON GLE 983 

" G o t h a b y r i g . " 

1906. a 7. 4-EARLA ON GODA 

C a m b r i d g e . 

1907. a ir. 98. + ADA ON GRANTB 

1908. a 6. * l . . FSi ON GRANT Söndrigt, så att flera bok

stäver saknas i myntpräglarnamnet Leofsi samt NG i adv. 

inskrift. 

1909. a 5. +KVLFSI ON GRANT 1068 

1810. a 6. +KVLFSIG ON 13:RAN Med häl, brukat som hänge. 

S o u t h a m p t o n . 

1911. +EAUH.ÉAOHTBN: 4-LEOFK1NE HAMT Med häl, brukat som 

hänge. 

H e r e f o r d . 

1912. a 6. +LE0FGAR O N-IE 

H u n t i n g d o n . 

1913. a 3. + M ( A N ? ) ON HV. Detta myntpräglarnamn känner 

ej Hildebrand från Huntingdon. 

L e i c e s t e r . 

+ /ELFKERD ON LEE: 

* G O D K I N : ©N-E 1342 

+LEONOD ON LEE 

+ LEQKI ON LEGES 

a 8. (+L-DR-)? ON LEK. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

1918. 

a 6. 

a 6. 

a 6. 

a 6. 

a 8. 
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1919. 
1920. 

1921. 

1922. 
1923. 
1924. 
1925. 

1926. 
1927. 
1928. 
1929. 

a 
a 

a 

a, 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 

5. 
6. 

6. 

ir. 
7. 
8. 
7. 

8. 
7. 
7. 
7. 

+ SKART1 ON LED 

+ KVLSI ON LEI 1436 

Lincoln . 
+ GRINA-N MO LIN: 

113. +1VSTAN MO LIN: 

+ 1VSTAN MO LIN: 

+ MATEDAN M© LIN; 

+ SVMERLED O LIN'. 

+ VLFEETEL MO LINE 1780 

+ KVLB:ERN MO LIN 1804 

+ KVLFB:ERN O LII 

KVLFG:AT MO LIN 

London. 
1930. a 6. + / E D E L K N E M LVN 2006 Med hål, brukat som 

hänge. 

1931. a 7. + BRIHTN0D LVND 

1932. a 6. +EADKER:D LVNDEN; 

1933. a 6. +EADKERD LVN) 2161 

1934. a 5. + EADKINE ON-VN) 

1935. a 7. +CODRIE ON I.VNDENE 

1936. a 7. +GODKI ON LVN 

1937. a 6. +LEOFS1G LVN) (2540) 

1938. a 8, ir. F + i st. f. REX. •fLEOFSin LVN» 

1939. a 7. +LEOK1NE ONLVN) 

1940. a 7, ir. 54. +LIOFRIE ÖN LVND 

1941. a 7. + LM; ©FRIE M LVN 

1942. a 5. +LIÖFKINE ©N..VVD 

1943. a 5. +LIOFKOLD o: LVN) 

1944. a 6. +0SVLF ©N LVN) (2683) 

1945. a 5. +0SVLF ©N-VNDE (2686) 

1946. a 7. +DORED MO LVN» 

1947. a 4. +KVLFGAR 0 LVN (2756) 

1948. a7, ir. 54. + KVLFKINE LVN) 

1949. a 7. • KVLFKINE N LVDN (2784) 
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1950. a 7. +KYNSI ON LVN) (2811) 

L y d f o r d . 

1951. a 6. +GODRIE o LYDA 2861 Brutet i tvä delar. 

N o r w i c h . 

1652. a 5. +ELFR1E O NORDKIE 

1953. a 7. * HKATMANORDK 2933 

1954. a 5. + LEOFRIE M NOR 

1655. a, ir. 113. *LEOFKINE MO NOR 

1956. a, 6? +OSKOLD MO NOR 

O x f o r d . 

1957. a, ir. 73. +^EDELR1E ON OXSA-.-

1958. a, ir. 114. *EADKI ON ©XSENNA 

1959. a 7. *S/EKINE ON OXSN 

" R i c y e b y r i g " 

1960. a 7. +KVLFRIE ON RIN Hildebrand känner endast nam

net VLF; ej heller har han stavningen RIN. 

S h a f t e s b u r y . 

1961. a 7. +/ELK1NE ON SEFTESB 

S t a m f o r d . 

1962. a, ir. 113. + ALFK1 MO STANFOR 

1963. • a 8. * BRAND MO STAN 

Soutwark. 

1964. a 5. +BRIHE:LM svDEG (3396) 

T a u n t o n . 

1965. a 8. *yELFS!G TANTV 3433 

1966. a, ir. 106. + EDRIE O TANTV 3439 

T h e t f o r d . 

1967. a, ir. ANGLO)VX +EDKin MOI DEO 

T o t n e s s . 

1968. a 7. * LE:OFGAR O TOTA (3564) 

W a t c h e t . 

1969. a 7. +G0DE-I-L 0N KEE:- Med häl, brukat som hänge. 
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1970. 

1671. 

1672. 

1973-74 

1975. 

1976. 

1977. 

1978. 

1979. 

a 7. 

a 8. 

a 7. 

a 7. 

a 7. 

a 8. 

a 5. 

a 8. 

a 8, 

W a l l i n g f o r d . 

+ BVREK1VE ON K.ELN Skadat. 

+ E0LEMAN ON KELI 

•f EOLEMAN ON KELI (3604) Skadat 

W i n c h e s t e r . 

+ /ELFSIGE ON KlfCST 

•f LEOFSTAN ON KIN:S (3783) 

+ LE0FK0LD ON KIN:ST (3792) 

+ ORDBRIT 0N KINEST 

+ LI0FKINE 0N'1N;ST 

a 8, ir. 54. *K1HTSIDE 0N KINEST 

O b e s t ä m d a m y n t o r t e r . 

1980-89. Dessa 10 mynt, av vilka två äro skadade, äro sä starkt slitna, 

att deras rev.-inskrifter äro sä gott som oläsliga. 

1990-93. Två halva mynt och tvänne smärre fragment. 

Varianter av typen E. 

Q l o u c e s t e r . 

a, ir. 90. * E O D R I E : ©N GLEK. (966) Var. d. 

H e r e f o r d . 

a 7. + ORDRIC ON HEREF Var. d. 

L o n d o n , 

a 6. + ELFKERD LVN) Var. i 

1994. 

1995. 

1996. 

Typen 0. 

B a r d n e y . 

1997. a 2. +ATA ON BEARDA 

B r e w t o n . 

1998. a, ir. 40. + .ELFELM 0N BRIVT (104) 

B u c k i n g h a m . 

1999. a 2. +L-EOFR-IE ON BVEC-I (116). 
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Chichester . 

2000. a 3, ir. +ENVR- + LEOFKINE ON r.lf.EST 

C o l c h e s t e r . 

2001. a 2. +IJ0DR-1E: 0N E0L-A- (223) 

2002. a 2. +K.VL-FKINE: ©N F.0L-': (237) 

E x e t e r . 

2003. b 1. +.ELFYINE ON EEXE:- (363) 

2004. a 3. +EDM/ER- ON EXEEST: (376) 

York . 

2005. a 2. +ASGOVT M-O EOFR 473 

2006. a, ir. 102. +ERINAN M-o EOFRK(I?) 

2007. a 3. +ERVEAN M-O EO 532 

2008. a, ir. 198. + FARCRIM(-)O EOFR 571 (?) 

2009. a 2. +GODMAN M-0 EO 

2010. a 2. + HILDOLF M-O EOFR 651 

2011-12. a 5. +IRE M-o EOFRKIE: 

2013. a 4. SVN0LF M-O EOFRK (784) 

2014. a 4. +-TOOUA M-0 EOFRK 

2015-16. a 4. +KVLNOD M - O EOFR 

2017. a 2. +KVLNOD M-0 EOFR 850 

2018. ? -f M-o EOFR Blott halvt. 

H a s t i n g s . 

2019. b 1. +ETS1DE ©N H/ESTIN (1112) 

H e r e f o r d . 

2020. b 1. +OR-DR-IE: ON HER-K: 

H u n t i n g d o n . 

2021. b 1. +GODELEOF ON HVN 1244 

L e i c e s t e r . 

2022. b 2. +/EL-FNOD 0N L-E1E-E (1294) 

L i n c o l n . 

2023. ? + ASLAE MO LINEOL 
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2024. a 3. • IVSTAN MO LINEOL 

2025. b I. +OSDOD ON LINEOL 

2026. a 4, ir. 33. +SVMERLIDA MO LIN 1728 

2027. b 1. + SKKEARTABRAD O LI 1771 

2028. a 4. + KVLBREN MO LINE 

2029. a, ir. AIGL • KVLFKINE ON UNE 

2030. a, ir. AIGL + KVLFKINE ON LINEO 

2031. b 2. + KVLFKINE MO LINEO 

L o n d o n . 

2032. b?, ? +/EL IDE: 

2033. b 1. +^LEGET ON LVNDE-

2034. b 1. + /ELEKERD ON LVN): 

2035. b. +.ELFGAR ON LVND 1869 

2036-37. b 1. +,ELFGAR ON LVNDE 1876 

2038. b I. +/ELFKERD ON LVN: (1919) 

2039. b I. +/ELFKERD ON LVND 1921 

2040. b 2. +/ELFYIG ON LVNDE: (1947) 

2041. b 2. +/ELFKID ON LVNND 1950 

2042. b. +/ELFKIG ON LVNDE 1957 

2043. a 3. +/ELPKINE: ON LVND (1972) 

2044. b 1. +.-ELKERD ON LVND 1987 

2045. b 1. +.ELKERD ON LVNDE 1991 

2046. a 3. + /ELTER-D ON LVNDE (1991) 

2047. a 3. +.E . . ERD ON LVNDE 

2048. b I. +BRVNDAR ON LVN 2074 

2049. b 1. +BRVNINE ON LVND 2109 

2050. a 2. +BRVNINE ON LVND 2111 

2051. a 2. • EADKOLD ON LVND 2203 

2052. a 3. + EDGAR ON LVNDE: (2228) 

2053. b 1. +EDRIL" ON LVNDEN 2256 

2054. b 1. +EDKINE ON LVND 2304 

2055. b 1, ir. 49. +EDKINE ON LVNDE 2309 

2056. a, 1? +ELEKI:NE ON L-VND 

2057. a 2. * B . . GE ON LVNDEN 

2058-59. b. +DODRIE ON LVNDE 2454 
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2060. b 1. + GODRIE ON LVNDEv 2456 

2061. a 4, ir. 62. * G O D R I E ON LVNDEN-

2062. b 2, ir. 8. +GODKINE ON LVND 2485 

2063. a 1, ir. 18, R*. + GOTR1E ON LVNDN 

2064. b, 1? *GOTRIE ON LVNDIN 

2065. b 1. +LEOFSTAN ON LVN 2549 

2066. b 1. +L-EOFSTAN ON LVND: (2556) 

2067-68. a 2. +LF0FK0LD: 0N LVND (2593) 

2069. a 2. * L I F I N E : ON LVNDEN: 

2070. a 2. *L-IFSTAN ON LVDEN (2629) 

2071. a? +KINSTAN ON LVND: Hildebrand känner blott nam

net KNSTAN från London, men däremot Kinstan från Sa-

lisbury. 

2072. b? *KVLGAR ON LV . . E Något defekt. 

2073. b 1. +KYNS1GE ON LVND: (2828) 

2074. a, ir. 15. * . . DRIE ON LVNDE 

2075. a 3. + . . . siGE: ON LVDEN 

2076. a 2. 4"(E?)RIMEETEL- ON LVN(D?) Med hål, brukat som 

hänge. Myntpräglarnanmets första bokstav tvivelaktig. Frän 

London känner ej Hildebrand detta namn, däremot Orim-

cetel från Lincoln. 

M y l t o n . 

2077. a, ir. 49. +GODKINE ON MYLE 2897 

N o r w i c h . 

2078. b 1. +HATAMAN ON NOR 

2079. b 1. + HKATAMAN ©N N0R (2930) 

2080. a, ir. 152, 209. + l/E-OFRin- ON- NOR: (2940) 

2081. b? * M A N A o NORDKi (2953?) Något defekt, vårföre in

skrifterna ej fullständiga 

2082. b 1. 4>MANA ON NORDKIE Med häl, brukat som hänge. 

S t a m f o r d . 

2083. b 1. + VISMAN ON STANF0 (3225) 

2084. b 1. +GONKINE ON STANF 3283 
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2085. b 2. +LE0FK0LD 0N STAN (3319) Med hål, brukat som 

hänge. 

2086. b 2. 4-L-EOFK-OLD ON STA: 

2087. a 3. + MORVLF ON STANF 3328 

2088. b 1, ir. 49. + OSKOLD MO STANF 

Thetford. 

2089. a 2. + GILKIEE ON P E D F O Detta myntpräglarnamn (möj

ligen med begynnande c) känner ej Hildebrand från Thet

ford. Ej heller känner han stadsnamnets stavning utan o. 

2090. a 4. • LEOFRIE: ©N DEODF (3508) 

2091. b 1. +KINEMAN ON DEOD 3543 

W a r w i c k . 

2092. b 1. +LIFNE: 0N K/E-RTNE: (3579) 

W o r c e s t e r . 

2093. a 2. +GOD: ON- K I H R A - E E (3634) 

W i n c h e s t e r 

2094. a 6. *BVRHKOLD ON K1NE: 

2095. a 2, ir. 8, (54). 4-L-EÖFKINE 0N KINE: 

2096. a 1. +L-E0-FK.0LD: 0N KINE: (3793) 

2097. a 1, ir. 8. * K I N E ON KNEESTR-; (3843) 

Typen H. i 

B a t h ? 

2098. b. + .ELFRIE ON BAD-: (22) 

2099. b, ir. EREE * FELFRIE ON . . . (D)AN Det är ej fullt säkert, 

att myntet tillhör Bath; möjligen är det frän Axminster. 

B r i s t o l . 

2100. b, ir. 43. +KVLSTAN O BR 92 

C o l c h e s t e r . 

2101. b. + KVLFKINE ON EOL :• (239) 

D o v e r . 

2102. b, ir. 39. + ETSIGE ONN DOFRV 

Fornvännen 1915. 14 



190 Bror Sehnittger. 

York. 

2103. b. +EOLGRIM ON EOFE 

2104. b, ir. 2. +EOL-GR-RIM ON- E O F : (527) 

2105. b. »fELKlNE ON E O F : 

2106. a, ir. 161. + GODMAN ON EOFE 614 

2107. a, ir. 161. +GODMAN ON EOKE. 

2108. b. +DEORS1GE ON EOR Detta myntpräglarnamn har Hilde

brand endast från Hertford (Heortford = HEOR). Någon 

missläsning kan ej föreligga från min sida. Däremot kan 

det tänkas att N i ON har tänkts ersätta ett uteslutet H. 

I så fall skulle myntet vara slaget i Hertford. Formen 

EOR för York är ytterst sällsynt. 

I p s w i c h . 

2109. b l . +L1FINE ON GIKESKl 951 

G l o u c e s t e r . 

2110. b. +SIRED ON GLEKEEE 

C a m b r i d g e . 

2111. b, ir. 46. +KVL-FKINE ONGR Detta myntpräglarnamn fin

nes ej hos Hildebrand från Cambridge. 

Q u i l d f o r d . 

2112. a. +BLAEAMAN ON GYL- (1079) 

C h e s t e r . 

2113. b, ir. 164. +KVLSTAN ON L-EHR- (1458) 

L i n c o l n . 

2114. + E N V T ++NAR. + A L : F R I E ©N LINE0L- Hildebrand känner 

blott formen FELFRIE. 

2115. a. * M A D A N ON LIN:O 

2116. a, ir. 54. * M A D A N ON LINEO 

2117. b, ir. 43. + L1FINE ON LIEOL 

2118. a. ir. 54. »fLlFlNE ON LINEO 

2119. a, ir. 8, 54? +OSLAE ON LINEV 



2121. 

2122. 

2123. 

2124. 

2125. 

2126-27 

2128. 

2129. 

2130. 

2131. 
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2120. a, ir. RC+ +SKART ON L1NEOLV Detta myntpräglarnamn 

känner ej Hildebrand frän Lincoln. 

a, ir. 41 . + SKERT1NE ON LIN 

b, ir. 43. 4-SKERTINE ON LIN 

L o n d o n . 

a. ir. 54. + FELFRIE ON LVNDN 

b. +.ELFKIE ON LVNDE- (1957) 

a, ir. 54. JELFKIE ON LVNDV 

b. +>ELFK1E ON LVND 1954 

a. ir. 42. >fBRANH(?) ON LVN) Läsningen av myntpräglar-

namnet ej säker — Hildebrand känner ej denna form. 

b. + BR1HTM./ER ON L 2037 

b. +BR1HTRED ON LVN 

a, ir. 62. 4-BRIHTRED ONLV: 

2132-33. b. +BRVNGAR ON LV: (2086) 

2134. b, ir. 38 (el. 43). +BRVNGAR ON LV: 

2135. a. + EDRIE ON LVNDEN 

2136. b, ir. 19, 39. +GODMAN ON LVN 

2137. b, ir. 41 . * L E O F R I E ON LVND 2528 

2138. b. +LEOFSTAN ON LV: (2562) 

2139. b. + LE0FKOLD 0N LV: (2598) 

2140. b? +LEOFKOL-D ON LV: (2598?) 

2141. b, ir. 39. +SKAN ON LVND 2707 

2142. b. 4-SKAN ON LVNDEN- (2712) 

2143. b. +KYN. .GIE ON LV 2840 

N o r w i c h . 

2144. b, ir. 39. *HAN MON NORD: Detta myntpräglarnamn kän

ner ej Hildebrand. Det är tydligen en kontraktionsform 

av H(K)ATMAN, som endast myntat för Cnut i Norwich. 

S h r e w s b u r y ? 

2145. b, ir. 6. +LEOFK1NEON S[ER?] Bestämningen något osäker. 

S t a m f o r d . 

2146. b. +OSKERD ON STANF 



192 Bror Sehnittger. 

Thetford. 
2147. b, ir. 19. +/EL-FKIE ON DEOD: (3444) 

2148. b. +BRVNSTAN O DE 3464 

Warwick. 

2149. b l . +L-EOFK1D ON K̂ER 

Worces ter? 

2150. b. +SKILEMAN ON KIH Läsningen KIH kan ej tydas an
norlunda. Emellertid måste jag nämna, att Hildebrand upp
fört Svileman som myntpräglare endast för Winchester. 
Om stadsnamnets sista bokstav skulle få anses som fel-
prägling för N, skulle myntet bli identiskt med Hildebrand 
3830. 

Obestämda myntorter. 

2151. b, ir. 41. + A-TÄRD ON Något defekt. 
2152. ? +KYNSIG Blott halvt. 

Typen I. 

London. 

2153. a l . +/EGELVARD ON LVN 
2154. b. +BRIHTKINE ON LVN: (2063) 

Warwick. 

2155. b? + - ÖDDA ON KVERINE Detta synes vara en hos 
Hildebrand obefintlig namnform Gödda. 

Variant till typen I. 

Denna variant, som ej finnes upptagen hos Hildebrand, 
avviker från huvudtypen däruti, att spiran ej bär en lilja 
utan tre knappar. Denna variant får ej förväxlas med 
var. b. Hos Hildebrand uppföras mynt av detta slag, 
enligt vad jag undersökt, under huvudtypen I. 

York. 

2156. b. 2. *AREITELL ONM EOFERK 
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Hereford. 
2157. a 2. +LEOFNOD ON HERE: Hildebrand känner ingen 

I-typ slagen i Hereford. 

Leicester. 

2158. +ERO:E ONN LElESv 1325 

Wall ingford. 

2159. a 2. +BRIHTRIR1E ON KELI Detta myntpräglarnamn känner 
ej Hildebrand frän Wallingford. Det synes mig vara en 
biform till Brihtnod; denne har arbetat för Cnut i Lincoln. 

Harold I. 1035—1039. 

Typen A. 

Bristol. 

2160. a. +.EDEL-K1NE 0N BRIE- (17) 

York. 

2161. b, ir. 27. + VEEDE ON EOFERKIE 

Cambridge. 

2162. a. +KVL-FKINE ON GRAN (263) 

Southampton. 

2163. b. +.EL-FK1NE ON HAMTV (280) 

Stamford. 
2164. a. -fL-EFEDyEI ©N STAN (898) 

Worcester . 

2165. a. +LEOFSTAN ON KIFER:A 

Obestämd myntorf. 

2166. b. +OSKERD ON S Hildebrand känner endast en 

OSFERD bland Harolds myntpräglare, verksam i Lincoln. 

Typen B. 

Exeter. 

2167. b. +EDMER ON EEX 
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Cambridge. 

2168. b. *STIREE:ERE GRA 262 

L o n d o n . 

2169. b. +EDKOLD ON LVN 607 

2170. b. +LEOFRLE ON LVN 

N o r w i c h . 

2171. a. +RINVLF ON NOR 791 

R o m n e y . 

2172. b, ir. 29. +KVLNOD ON RVM 822 

S a l i s b u r y . 

2173. b, ir. 29. *KINSTAN ON SER- (853) 

W i l t o n . 

2174. b. +ELFSTAN ON KILT 

Variant till typen B. 

E x e t e r . 

2175. a, ir. 28. +EDM.E-R ON EEX Var. a. 

Edward Confessor. 1042—1066. 

Typen A. 

B u c k i n g h a m . 

2176. h i l . +LEOKINE ON BVE1I 

C a n t e r b u r y . 

2177. +EADKND, ir. 68. + LIO. . .AN ON E.EN: 

I p s w i c h . 

2178. Adv. skrift bakåtvänd och vänstergående, h, ir. 63. 

•f LIFINE ON GIKESK: 

C a m b r i d g e . 

2179. h i 1. +GODSVNV ON DRA 
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L i n c o l n . 

2180. h i 1. +.ELFEHONND LINX) Tydligen en felstavning av 

.ELFNOD. 

L o n d o n . 

2181. h i. +EDRIE ONN LVNDD 

2182 h i. +DODMAN ON LVND 490 

N o r w i c h . 

2183. h i. +RINEVLF ON NORD 606 

S t a m f o r d . 

2184. ir. 53 , i I. + DODKINE ON STANF 

S t e y n i n g . 

2185. ir. 53, i 1. + FIDC(?)KIKINE ON STE (el. M ) 

T h e t f o r d . 

2186. h i. + EDRIEE ON DEODF 

W i n c h e s t e r . 

2187. ir. 90, i. +LEOFKINE ON KINE 

O b e s t ä m d m y n t o r t . 

2188. b i l . +DNRIE OV. KEORK 

Typen B. 

B r i s t o l . 

2189. h, ir. 71 . +/ESTAN ON BRYE 24 

Typen C. 

Canterbury . 

2190. ? + L I O F S . . . . EiENT Halvt mynt. 

Y o r k . 

2191. h i. +iER-MEIL O - / EOFFR Detta myntpräglarnamn kän

ner ej Hildebrand för Edward. 

2192. h i. +STIREOL- ON EOFE 
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Y o r k ? 

2193. ir. 1, i. -fjELFKINE ON EOIST.R-

C a m b r i d g e . 

2194. +DODSVNV ON DRAT 

L i n c o l n . 

2195. h i. +GODR1E ON LINEOL 331 

2196. h i. +OSFERD ON LIEOL 

2197. +EDKEE, ir. 7 1 . + DVRIGR1M ON LIN: 

L o n d o n . 

2198. ? *JELFV\: ON LVNDE 

S a l i s b u r y . 

2199. h i. +ALFKOLD ON SERE: 

S t a m f o r d . 

2200. h i. +BALDKINE ON ZTAN 676 

Typen D. 

L e i c e s t e r . 

2201. f k. +BRVN1IN: 0:N LEI 260 

S t a m f o r d . 

2202. * E Y Y Y Y , ir. 63. + .ELFEN ON STAN Denne myntpräglare 

är tydligen identisk med .ELFEH, Hildebrand 667-671. 

2203. f k. + G O : D K I N : O STAN. 

W i n c h e s t e r . 

2204. d i 3. +GODKHV£ E60EA ON/ Stadsnamnet är endast be

tecknat med ett K. Detta torde vara Winchester; Ceoca 

förekommer nämligen som tillnamn till Godwine under 

Cnut, Harold och Harthacnut på Winchestermynten. Jfr 

Hildebrand Edward 775. 

Variant till typen D. 

E x e t e r . 

2205. h i (1?). +EDM.ER ONV EEXEEE Var. a. 
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Typen E. 

Bedford. 

2206. ir. 49, i. +KVL-KI ON BEDEFOv 

York. 
2207. f, ir. 71. +;ELFKINE ON EOFER På rev. en ring i ena 

korsvinkeln. Med detta mynt är möjligen Hildebrands 102 
identiskt. 

Lincoln. 

2208. f k. *EOL-GRIM ON LINEO 
2209. ir. 49, i. + OSFERD ON LINEOLISE 

London. 

2210. h, ir. 75. +LEOFSIE ON LVNDENE Hildebrand känner en
dast namnet Leofsige och blott frän Nottingham. 

Typen F. 

Warwick. 

2211. +EDKAID, ir. 71. +L-VEINE ON KvERiN Hildebrand känner 
för Edward endast formerna LIEINE, LIFINE samt LVFFINE. 

William II. 1087—1100. 

2212. H. 244.x Adv. saknar stapel efter REX. — Rev. + EDKI ON 
LVNDNEN 

2213. H. 244. Adv. synes sakna stapel efter REX. Rev. +GO 
. . .NE ON 

2214. H. 246. Rev. + L(O?)RIE ON LVNDI 

Barbariska eftermyntningar. 

2215-49. Trettiofem eftermyntningar med helt eller delvis orediga 
inskrifter efter /Ethelraeds mynt. Trettiotvå visa /-Ethel-
raeds typ D; av dessa äro tvä fyrsidiga, tvä hava häl och 

1 Hänvisar till E. Hawkins: The silver coins of England, 3:dje uppl., 
London 1887; siffran angiver figurnumret. 
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ha varit brukade som hängen. Två äro gjorda efter typen 
A, var. f, samt ett efter typen E, var. a. 

2250-52. Tre eftermyntningar med orediga inskrifter efter ÄL\\iz\r?eAs 
eller Cnuts mynt. Tvä tillhöra dessa konungars A-typ, det 
tredje visar reverserna till /Ethelrseds A- och D-typer, mot
svarande Cnuts A- och B-typer. 

2253-66. Fjorton eftermyntningar med helt eller delvis orediga in
skrifter efter Cnuts mynt. Tre visa typen E, tre typen E, 
var. f., fem typen G, ett typen G, var. a samt två typen H. 

2267-68. Två eftermyntningar med orediga inskrifter, det ena efter 
Harthacnuts typ O, var. b, det andra efter Edward Con-
fessors typ B. 

Irland. 

Sihtric III. 989—1029. 

/Ethelraeds typ A. 

Dublin. 
+ -.ELFELM MO DIFELNM 

+ EOLBRAND N0 DNM 

+ DEDOANOVN DIFLI 

Rev. otydlig genom dålig prägling. 

4Bthelraeds typ D. 

Derby. 
2273. b 24. +GI0DKINE Ml© DE0R 

Dublin. 
2274. b 19. +F.EREM1N M-0 DYFLI 45 
2275-76. b 24. + F.EREMIN M0 DYFLI 
2277. b 27. + F.EREMIN M0 DYFLI 
2278. +.SIHTRIE EV/.WG DYFLZ. — Rev. inskrift bakätvänd och 

vänstergående, alltså ILIYG.OIM /.iMHfla.-1!* 

2269. 

2270. 

2271. 

2272. 

b 
b 
b 
b 

1. 
27 
29 
2. 
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Danmark. 

Knut den Store. 1018—1035. 

Lund. 

2279-82. H. 20'. Med orediga inskrifter. Det är därföre möjligt, 

att mynten tillhöra typen Hardeknud 1. 

Viborg. 

2283. H. 46. Adv. som huvudtypen. — Rev. +SVARTEOL 
M o KIB: 

Hardeknud. 1035—1042. 

Lund. 

2284. H. I. Adv. +HARDEENVT REXIO — Rev. 4-ALFKINE ON LVN 
2285. H. 10. 
2286. H. 23. 
2287. Ej hos Hauberg. Adv. som H. 23., rev. som H. 27-28 

med halvmånar i två motstående korsvinklar. Adv. in
skrift + NARDEEUVT — Rev. inskrift +T0E1 0N LVDI-.-
Diam. 16,5 mm. Vikt 1,01 gr. 

Ö r b s c k . 

2288-89. H. 42., men utan kulor innerst i korsvinklarna. Adv. 

som huvudtypen. — Rev. • ARGRIM ©N ©RBES- Diam 16 

och 17 mm. Vikt resp. 0,80 och 0,75 gr. 

Aarhus. 

2290. H. 46. Mycket slitet med orediga inskrifter, avvikande 
frän Haubergs exemplar. 

2291. H. 47. Adv. inskrift överensstämmer helt med H. 47; 
rev. inskrift däremot avvikande. 

1 Hänvisar till P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark 
indtil 1146; siffran anger myntnumret för resp. konung. Angives endast 
numret, är identiteten fullständig. 
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Magnus den gode. 1042—1047. 

Lund. 
2292. H. 1. Adv. som huvudtypen med kolon efter inskriften. 

— Rev. har oredig inskrift. 
2293. H. 1. Adv. som huvudtypen med kolon efter inskriften. 

Rev. har vid varje korsända tvä kulor samt en kula inom 
ena korsvinkeln. +DRIM ©N LV-

2294. H. 1. Eftermyntning med degenererad bild och orediga 
inskrifter. Diam. 17 mm. Vikt 0,90 gr. 

Roskilde. 
2295. H. 21. De orediga inskrifterna något avvikande frän Hau-

bergs exemplar. Vikt 1,12 gr. 

Stridsperioden. 1044—1047. 

Lund. 
2296. H. 2. Var. Adv. bild har hjälm och diadem (jfr Har-

deknudstyper H. 20 och 26); ansiktet till vänster sak
nas; framför bilden istället en spira med tre knappar. 
+ EDKA-XDRE-.-—Rev. +DO:REETL o L\\ Diam. 17 mm. 
Vikt 1,00 gr. 

Svend Estridsen. 1047—1075. 

Lund. 
2297-98. H. 6. Adv. enda inskrift är ett s till vänster. — Rev. 

oredig inskrift, avvikande från Haubergs exemplar. 
2299-2300. H. 6. Adv. inskrift oo — Rev. orediga inskrifter av

vikande såväl från Haubergs exemplar som inbördes. 

2301. H. 6. Adv. som hos Hauberg, men med ett litet kors 
till höger.—-Rev. oredig inskrift avvikande frän Haubergs 
exemplar. 

2302. H. 6. Orediga inskrifter, till större delen bestående av 
staplar. 

2303-04. H. 9. 
2305. H. 19 
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Slagelse. 
2306. H. 45. Ett degenerat exemplar med orediga inskrifter 

avvikande från Haubergs. 

Sverige. 

Olov Skattkonung. 994—1022. 

Sigtuna. 
2307. Efter /Ethelrasds C-typ. Adv. bröstbild i högerprofil utan 

nacklinje med diadem och lutande spira med tre knappar, 
allt inom en cirkel samt omskriften OUTAF REX AU ZTnE 
— Rev. mittkors med EflVX samt omskriften 4-GOPN: 

MOHAT AV. z Diam. 22 mm. Vikt 1,16 gr. Av typ 1 
efter schemat sid. 84. 

2308. Efter /Ethelraeds C-typ liksom föregående, men med adv. 
bröstbild i vänsterprofil utan nacklinje och med lodrät 
spira. Adv. omskrift +orAF REX AN ZITHN. — Rev. om
skrift + GOP1VE MO/.TA~AN: Diam. 22 mm. Vikt 2,50 gr. 
Fig. 6. Av typ 3 efter schemat sid. 85. 

Sojdebyskattens opräglade silver, bitsilvret, erbjuder intet 
större intresse. Det finnes ej här, som i så många andra sil
verskatter, hela eller nästan hela smycken, vilka kunna ge an
ledning till stilhistoriska eller andra slutsatser. 

De runda filigransirade smycken, av vilka några obetyd
liga rester finnas, fig. 2, äro som bekant nordiska arbeten, lik
som också de ringspännen, av vilka fig. 1 visar ett nålfragment. 
Båda dessa slag av smycken finnas i 900- och 1000-talens sil
verskatter och ge inga närmare hållpunkter för ett fynds date
ring. 

Av omisskännligt främmande ursprung är ett fragment av en 
silverskål med delvis förgyllda ornament, fig. 3. Den är av 
persisk tillverkning, och det lilla fragmentet har tydligen vand
rat till Norden i sällskap med arabiska mynt och råsilver. I 
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ej så få silverskatter hörande till Sojdebyfyndets typ — med 
tyngdpunkten inom 1000-talet — uppträda fragment av orien
taliska kärl. Det synes vara först från en senare tid, såsom 
T. Arne påpekat i "La Suéde et l'Orient", att vi finna hela 
silverskålar i våra fynd1. Det är då troligt, att vårt fragment 
erhållit sin tillklippning redan på främmande mark, men givet
vis ej inom muhammedanskt område, utan väl inom Ryssland, 
där det omyntade silvret liksom hos oss var det vanliga be
talningsmedlet. 

Förekomsten av detla lilla stycke ger oss emellertid en 
påminnelse därom, att bitsilvret liksom mynten, även om vissa 
smycken visa nordiska former och kanske silvertenarne blivit 
ett flertal gånger nedsmälta och omsmidda i Norden, dock ut
gör ett importerat råmaterial. 

Jag kommer så till mynten. Det har varit vanligt i litte
raturen, att, beträffande våra myntfynd, från vikingatiden och tidig 
medeltid, definitionsmässigt särskilja två stora huvudgrupper, 
österländska och västerländska mynt. Sant är, att vi här ha 
att göra med tvänne i tid något skilda fyndgrupper, men ru
briceringen är på intet sätt uttömmande, när det gäller att i 
korthet ge en uppfattning av myntfyndets inre betydelse. Inom 
den österländska gruppen ha vi tvänne avdelningar: den ara
biska gruppen och den östromerska, betecknande tvänne olika 
handelsvägar och handelsformer samt antagligen också olika 
personliga förutsättningar och intressen. På samma sätt kunna 
vi upplösa det västerländska fyndkomplexet i tre bestämt av
gränsade mindre grupper, nämligen den kontinentala gruppen, 
omfattande tyska, ungerska, böhmiska, italienska samt stundom 
polska och ryska mynt, den engelsk-iriska gruppen samt den nor
diska, omfattande mest danska, men även svenska och norska 
mynt. Denna uppdelning karakteriserar i korthet de skandinaviska 
folkens olika utomlandsförbindelser och handelsintressen, åt 
öster, åt söder, åt väster samt en inom egna landamären spi
rande, myntreglerad, fredlig medeltidskultur av europeiskt snitt. 

1 T. J. Arne: La Suéde et 1'Orieni, Uppsala 1914, sid. 168 ff. 
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Det öster ländska myntkomplexet inom Sojdebyfyndet 
saknar ej sitt intresse, om det också icke nämnvärt ökar den 
kunskap, som andra och större fynd förut skänkt oss. Före
komsten av östromerska mynt antyder, som jag nyss vidrörde, 
tillvaron av den ena av Rysslands stora handelslinjer, nämligen 
Dnjeprvägen till Miklagård. 

Beträffande de arabiska mynten har T. Arne påvisat i an
förda arbete, att de uteslutande hitförts på Volgavägen från 
Kaspiska havet. Detta gäller också de arabiska mynt, som i 
Ryssland funnits kring mellersta och övre Dnjepr. Beteck
nande för denna trade äro de Volga-bulgariska dirhemerna, 
som sällan saknas i större myntfynd av denna art. Även detta 
fynd, som dock endast räknar 80 nummer, har ett dylikt mynt, 
nr 48. De kring mellersta Volga boende bulgarerna voro som 
bekant ett mongoliskt, antagligen finskt-ugriskt folk, som an
tagit islam. Ett driftigt handelsfolk utgjorde de i stor utsträckning 
transitolänken mellan handlande nordbor och araber. Det var 
hos Volga-bulgarerna som Ibn Fadhlan år 921 eller 922 åsåg 
den genom hans berättelse så ryktbara händelse, då en avliden 
svensk storman brändes i sitt skepp med husdjur och trälinna. 

Fördelningen av de arabiska mynten i fyndet för olika 
dynastier äro följande. 

Abbasider 12 
Idrisider 1 
Soffarider 1 
Samanider . . . . 33 
Bulgariska emirer . . 1 
Buwejhider . . . . 6 
Hamdanider . . . . 3 
Turkestanska khaner . 1 
Oqailider 1 
Merwanider . . . . 4 
Eftermyntningar. . . 10 
Obestämbara mynt. . 7 

80 
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För så få mynt — blott 80 stycken — är antalet represen
terade dynastier alldeles ovanligt stort. Detta beror säkerligen 
på en omständighet, som synes mig värd att påpekas. De sil
verskatter, som hemfördes från Orienten över Ryssland, voro 
givetvis mycket stora. Det är därför föga troligt, att de ara
biska myntfynden i Norden — exempelvis myntgruppen i Soj
debyfyndet samt lika stora eller mindre fynd — som sluten 
grupp kommit in i landet, utan utgöra de utsprängningar ur 
större fynd, vilka ägt rum vid den lokala handeln hos oss. Sam
mansättningen i ett mindre arabiskt myntfynd han därföre bli 
ytterst tillfällig. Jag skulle vilja särskilja tvänne olika typer, 
naturligtvis med övergångar från den ena till den andra. Det 
finnes vissa fynd, som innehålla endast någon eller några få 
dynastier med en relativt liten åldersskillnad mellan det äldsta 
och yngsta myntet. De utgöra s. a. s. resultatet av ett enda 
grepp ur den stora kassan. Ett sådant fynd är — jag väljer 
avsiktligt mina exempel helst tillfälligt — Harka-fyndet från 
Upland1; det innehåller 27 mynt, alla samanider, med en skill
nad av blott 20 år mellan äldsta och yngsta mynten. Åsbygge-
fyndet från Gestrikland'2 räknar 2 abbasider, 2 soffarider och 
112 samanider med en latitud av 69 år. Jämförligt med dessa 
är det norska Traaen-fyndet från Numedalen:! med 11 dirhemer 
och en latitud av 54 år. 

Den andra typen för de små fynden tänker jag mig hava 
uppkommit genom utsprängningar ur flera fynd, äldre och yngre; 
man finner inom denna typ ofta flera dynastier och stor tids
skillnad mellan det äldsta och yngsta myntet. Man betrakte 
exempelvis Edångers-fyndet från Ångermanland4; det utgöres 
blott av 5 mynt, 1 umaijad, 1 abbasid och 3 samanider, men 

1 C. J. Tornberg, Numi Cufici. Upsalia 1848, sid. XI, nr 20. 
2 Anf. arb. sid. VIII, nr 6. 
3 Avhandlinger viet Sophus Bugges Minde, Kria 1908, sid. 232 ff. 
4 C. .1, Tornberg, Numi Cufici, sid. V, nr 2. 
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omspänner ej mindre än 208 år. Det norska Teisenfyndet1, 
som innehåller 6 abbasider och 10 samanider, uppvisar en tids
skillnad av 143 är. 

Det är till denna fyndtyp som den arabiska myntgruppen 
i Sojdebyfyndet hör och den kan därföre ej utan skäl närmast 
jämföras med de stora arabiska myntfynden med avseende 
såväl på sin tidslatitud som pä proportionen mellan represen
terade dynastier. 

Jag väljer för en sådan jämförelse några av de bäst publi
cerade mynlfynden. De äro följande. Fölhagen-fyndet från 
Björke s:n på Gotland, innehållande 856 dirhemer-. Botels-
fyndet från Hafdhems socken på Gotland; det omfattar 2226 
arabiska myntnummer, av vilka dessvärre de flesta beteckna 
smärre fragment; bestämda äro 1196 nummer3. Grausnefyn-
det frän Stenkyrka socken på Gotland; av fyndets 331 arabiska 
mynt äro 282 bestämbara4. Terslev-fyndet från Själland, syd
väst från Köge; det innehåller, förutom talrika smycken och 
skålar samt västerländska mynt, 1702 hela och söndriga ara
biska mynt, av vilka 1064 äro bestämbara5. Jämförelsen fram
går lättast genom den tabellariska uppställningen, sid. 82; pro
portionen mellan dynastierna inom fynden angives i procent. 

Även med avseende på myntplatserna uppvisar Sojdeby
fyndet överensstämmelser med äldre fynd. Främst kommer 
Samarqand med 11 mynt, därefter El Schasch och Bagdad 
med vardera 5. Det är att märka, att de till präglingsorten 
bestämbara mynten äro 37. För några av de ovan omtalade 
fynden kan jag till jämförelse anföra några siffror. Botelsfyn-
det räknar från Samarqand 199 mynt, från El Schasch 172, 

1 Årböger f. Nord. Oldkynd. o. Hist. 1877, sid. 121. — Köhnes Zeitschr. 
f. Mimz, Siegel- u. Wappenkunde V, s. 31 ff. De talrika fragment av 
arabiska mynt, som synas inga i fyndet, äro ej publicerade. 

- Se litt.-anvisningen i not 2, sid. 2. 
:l Vitt. Hist. o. Ant. Akad. Mbl. 1883, sid. 97 ff. 
1 Vitt. Hist. o. Ant. Akad. Mbl. 1884, sid. 53 ff. 

» Årböger för Nord. Oldkynd. o. Hist. 1912, sid. 189 ff., 1911, sid. 63 ff., 
sid. 76 ff. 

Fornvännen 1915. 15 
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Föl-
hagen Botels Grausne Terslev Sojdeby 

Antalet best. mynt 855 11% 282 1064 

Umaijader 
Abbasider 
Tahirider 
Soffarider 
Samanider 
Bulg. cmirer 
Buvejhider 
Hamdanider 
Merwanider 
Andra dynastier 
Eftermyntningar 
Latitud 

0,12 % 
18,44% 

1.78% 
0,12 % 

.178,40% 

0,35 % 
I 0,59 % 

0,23% 

0.42 % 
7,52 % 
0,08 % 
0,25 % 

74,08% 81,2% 
0,75 % 

9.2 % 
0.4 % 
0.4 % 

3,68 % 
1,84 % 

2,10 % 1 
9.28 % j 

1.7 % 
0.7 % 

0.8% 
5,6 % 

0,84 % 
14,00 % 

84,87 % 
0,10 % 

73 

16.4 % 

230 år 254 år 191 är c:a 250 år 

Obestämbara mynt. 1 1070 49 

0,19 

från Bokhara 40 och från Bagdad 31. Grausnefyndet uppvisar 
från Samarqand 60 mynt, från El Schasch 90, från Enderaba 
30, från Bagdad 9 och från Bokhara 2. 

Sojdebyfyndets övriga myntorter äro ävenledes alla förut 
representerade i våra svenska myntfynd. Sällsynta ur såväl dy-
nastisk som ortsynpunkt är det nordafrikanska idrisidmyntet nr 
13, slaget i Beda'a, en till sitt läge obekant stad, vidare bu-
vejhiden nr 49 från Oman, en sydarabisk provins vid Persiska 
viken, Ilek khan-myntet nr 58 frän Uschkend samt oqailiden 
nr 59. 

De älsta mynten äro dels nr 1, Harun al Raschid, som 
kan gå ned till a. 170 (786,7) samt idrisiden nr 13, som ligger 
mellan åren 172 och 177 H. Det yngsta säkert bestämda är 
Ilek khans mynt nr 58 frän a. 395 (1004,5). Oqailiden nr 59 
ligger mellan åren 381 och 422 H. (991-1031 A.D). Detta kan 
således möjligen vara det yngsta och möjligen också yngre än 
det yngsta förut kända från a. 401 (1010.1)1. 

I samband med åldersfrågan står helhetsgraden och myn
tens allmänna habitus. Ej mindre än 38 mynt av 80, alltså 

1 C. J. Tornberg, anf. arb. sid. 257. Jfr dennes avhandling: Om de i 
svensk jord funna österländska mynt, i Vitt. Hist. o. Ant. Akad. Handl. bd 21. 
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47,5 % äro fragment, ungefär halva mynt, 11 äro något de-
fekta i kanterna, 1 är skadat men dock fullständigt; 38 styc
ken, såväl hela som halva mynt, äro försedda med ett eller 
flera hål för hängning i bälte eller halsbandet, applikation på 
dräkt el. d. Detta blir helt naturligt, när man betänker deras 
långa omloppstid. Mer än 200 år ligga mellan det älsta och 
yngsta arabiska myntet. Sedan förflyta ytterligare bortåt 100 
år, innan dessa långväga främlingar funno ro och vila i jorden. 

Jag övergår så till den myntgrupp, som vid sidan av den 
österländska är den minsta i Sojdebyfyndet, nämligen den nor
diska. Denna grupp erbjuder mindre av intresse än kanske 
någon av de andra. Som vanligt i fynden äro de nordiska 
mynten så gott som alla danska, 28 stycken; endast två äro 
svenska, under det att norska saknas. 

Bland de danska finnas flera varianter, vilka jag ej återfun
nit i P. Haubergs bekanta arbete över Danmarks älsta mynt. 
I K. Myntkabinettet finnas de ej bland de danska mynt, som 
varit mig tillgängliga för studium. Jag vågar dock ej tro, att 
de skulle vara förut okända; jag har emellertid ej varit i till
fälle att studera det danska myntkabinettet. 

Innan jag behandlar de två Olovsmynten i Sojdebyfyndet, 
anser jag det nödigt att först med ett par ord beröra frågan 
om de s. k. Birkamynten, de bekanta nordiska efterbildning-
arna efter carolingiska Dorestadmynt. Hildebrand framförde 
1885 den åsikten, att de skulle vara våra första svenska mynt, 
präglade i Birka'. Detta har bestridits, av P. Hauberg, som 
hänförde dem till Lund'-. Senare har denne forskare i en upp
sats om "Nordens äldste Möntsted"3 framför allt på grundlag 
av dels nyare fynd dels myntens viktförhållanden skjutit fram 
Hedeby som präglingsort. Det sistnämnda skälet är det mest vä
gande; beträffande fyndplatserna äro dessa alltför fåtaliga för att 
berättiga absoluta omdömen. Ett tredje och förfelat argument, 

i Vitt. Hist. o. Ant. Akad. Mbl. 1885, s. 122 ff. 
2 P. Hauberg, anf arb. s. 35 ff. 

' Årböger för nord. Oldk. 1914, s. 76 ff. 
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som snarast skulle tala mot Haubergs åsikt, och arkeologiskt 
taget torde hålla frågan öppen, är en jämförelse mellan He-
deby och Birka. Den ryktbare numismatikern har tydligen 
blivit vilseledd av Knut Stjernas redan vederlagda åskådning, 
om vilken denne för övrigt stod alldeles ensam1. Birka var inga
lunda den okultiverade lilla plats, som Hauberg föreställer sig. 
En blick på de enormt rika fynden, på platsens betydande 
utsträckning och gynsamma handelsläge, säger oss, att Birka 
var en av Nordens huvudorter, med vidsträckta och intensiva 
handelsförbindelser. Det i jämförelse härmed obetydliga He-
deby har lämnat ett så torftigt arkeologiskt material, att man 
har svårt att i denna plats se ett centrum för dåtida dansk 
kultur. Är emellertid Haubergs åsikt riktig, få Olov Skatt
konungs mynt för oss ett än större värde som våra första sven
ska utmyntningar. 

Olov Eriksson, vår förste kristne konung, var en nydanare. 
Mynthuset i Sigtuna blev den yttre hävstång, som möjliggjorde 
den av honom påbörjade omläggningen av medborgarnes för
pliktelser mot staten genom penningeskattens införande. Hans 
tillnamn Skattkonung har burit minnet härav till eftervärlden-. 

För att rätt kunna inpassa de två Olovsmynten i Sojdeby
fyndet bland förut kända mynt, anser jag det nödvändigt att 
göra en översikt av Olovs olika mynttyper. Den numrering 
av dessa, jag här nedan har brukat, kommer jag att följa vid 
framtida myntbeskrivningar3. I nedanstående tabeller äro de 
två Sojdebymynten inräknade bland typerna 1 och 3. 

Typ 1—visar å adversen konungens bröstbild i höger-

1 Knut Stjerna: Lund och Birka i Historisk tidskrift för Skåneland, 
Bd 3. Jfr Henrik Schiick: Birka i Upsala universitets årsskrift 1910, (pro
gram 4). 

2 Jag använder därföre hellre denna form. i stället för den missförstådda 
formen Skötkonung. 

:1 H. Hildebrand har behandlat dessa mynttyper i arbetet Sveriges mynt 
under medeltiden, Sthlm 1887, (särtryck ur Sveriges medeltid). I typförteck
ningen omtalar han ej mina typer 3 och 4. — Jfr V. E. Lilicnbcrg: Olof 
Skötkonungs mynt i Numismatiska meddelanden XIX, sid. 51 ff. 
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profil med eller utan nacklinje samt ögat med eller utan oval 
infattning. Huvudet bär diadem eller har merendels en eller 
flera punkter i nacken som relikt av detsamma (möjligen ibland 
öronsmycke). Framför bilden en lodrät eller lutande spira med 
tre knappar. Allt inom en cirkel. — Reversen har dubbel-
linigt kors inom en cirkel samt i korsvinklarna ERVX. Stun
dom förekomma kulor vid sidan av bokstäverna. Båda si
dornas ytterkant är tvärstreckad. Se fig. 350-351 hos H. Hil
debrand, "Sveriges mynt under medeltiden". Vikten å K. Mynt
kabinettets exemplar är 1,10—2,90 gram. Diam. för dessa är 
20—23,5 mm. 

Förebild är konung /Ethelreeds typ Cc. Denna variant 
är som bekant mycket sällsynt. Det synes mig ej omöjligt, 
att den förste engelske myntpräglaren i Sigtuna, Godwine, just 
valt denna sällsynta variant för att markera det svenska myn
tets skillnad från den engelska huvudtypen och från de danska 
mynt han förut slagit efter denna för Sven Tjuguskägg. 

Typ 2 — visar å adversen konungens bröstbild i vänster-
profil med radierat, stripigt hår. Bilden saknar omfattning och 
går nedtill ut till myntets kant. — Reversen har dubbellinigt 
kors med trebägiga ändar vid myntets kant. Båda sidornas 
ytterkant är tvärstreckad. Förebild är ^thelraeds typ D. Se fig. 
352 hos H. Hildebrand, "Sveriges mynt under medeltiden". 
K. myntkabinettets exemplar väga l,eo—3,15 gram. Diam. förde 
rundskurna exemplaren är 21 mm. De fyrsidiga variera från 
18 till 24 m:ms sida. 

Typ 3 — liknar typ 1, men har konungens bröstbild i 
vänsterprofil. Se fig. 26. Vikten å K. myntkabinettets exem
plar är 1,60—2,50 gram. Diam. för dessa är 20—22 mm. 

Typ 4 — liknar typ 2, men har konungens bröstbild i 
högerprofil. K. myntkabinettets exemplar väger 2,oo gram och 
har en diam. av 22 mm. 

Typ 5 — är en hybrid, som förenar adversen från typ 2 
med reversen från typ 1. K. myntkabinettets exemplar väger 
2,oo gram. Dess diam är 23 mm. 



210 Bror Sehnittger. 

Typ 6 — är likaledes en hybrid, som å adversen har ett 
litet kors inom en cirkel, alltså reversen från yEthelrasd typ A, 
samt har samma revers som typ 1. Se fig. 353 hos H. Hildebrand, 
"Sveriges mynt under medeltiden". K. myntkabinettets exemplar 
väga 1,55—3,15 gram. Diam. för dessa är 23—25 mm. 

Tabell över Olovsmynt. I. 

Ty? 1 TyP 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Summa 

K. myntkabinettet 40 9 
Riksbankens myntkabinett 13 1 
Upsala univ. myntkabinett 12 2 
Lunds univ. myntkabinett 10 
Göteborgs museum 8 1 
Kristiania univ. myntkab.... 9 1 
Antellska myntsamlingen... 15 | 2 

Samtliga mynt i 107 j 16 

7 
1 
1 
1 
1 

1 

12 

1 

— 

— 

1 

61 
15 
17 
11 
10 
10 
18 

142 

Tabell över Olovsmynt. 2. 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ SlTyp 6 

K. myntkabinettet,. 

Samtliga mynt 

65,57% 14,75% 111,48% 1,64% 1,64%) 4,92% 

(75,35% 11,27% | 8,45% 0,70% 1,41 % | 2,82%^ 

Tabell över Olovsmynt. 3 . 

O 
o o. 

I 3 
ro 

r-
n 
O 

1 B 3 

C/5 

3 

!» 

fe a, < o 
= ; 3 o 3 rt 

=? 5. 3 i m O. 
O | = | *"olq 

Crt 
B 
3 
3 

K. myntkabinettet 
Riksbankens myntkabinett .. 
Upsala univ. myntkabinett .. 
Lunds univ. myntkabinett .. 
Göteborgs museum 
Kristiania univ. myntkabinett.. 
Antellska myntsamlingen 

Summa 

Frekvensen angiven i procent 

13 
5 
5 
2 
2 
4 
6 

37 

11 
5 
1 
2 
3 
2 
4 

28 

10 
3 
5 
3 
3 
2 
3 

29 

5 
1 
2 ' 

1 
1 
23 

12 

32 -

1 
1 

10 1 16 

Av typen 2; det ena fyrsidigt. 2 Alla av .JKw-
3 Av typen 2; det ena fyrsidigt. 

61 
15 
17 
11 
10 
10 
18 

142 

26,06 19,72 20,42 8,45 7,04j 0.70J 11,27 6,34 — 

typen 1; det ena fyrsidigt. 
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Tabell över Olovsmynt i K. myntkabinettet. 4. 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Summa 

Godwine 9 
Leofman 10 
Snelling 9 
Thregr -
Ulfcetl 5 
/Elfric — 
In nomine domini 5 
Oredig reversinskrift 2 

Summa 40 

5 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

— 

= 

1 

i -

-

i 
2 

13 
11 
10 
5 
5 
i 
7 
9 

7 1 61 

Tabell över Olovsmynt. 5. 

Godwine 
Leofman 
Snelling 
Thregr 
Ulfcetl 
yElfric 
In nomine domini 
Oredig reversinskrift 

Summa 

Typl 

32 
27 
24 
— 
10 
— 
12 
2 

107 

Typ 2 

— 
— 
12 

— 
— 
4 

16 

Typ 3 

5 
— 
5 

— 

1 
— 

1 
12 

Typ l 

— 
l 

— 
— 

— 
— 

1 

Typ 5 

— 
— 
— 
— 

— 
2 

— 
2 

Typ 6 

— 
— 
— 
— 

— 
2 
2 

4 

Summa 

37 
28 
29 
12 
10 

1 
16 
9 

142 

För att så fylligt som möjligt belysa frekvensen såväl av 
dessa typer liksom också av myntpräglare och viktförhållanden 
har jag i tabeller sammanfört Olovsmynten från några av de 
viktigaste nordiska samlingarna. K. myntkabinettet har för 
närvarande tillgängliga till studium 61 mynt, däribland de två 
Sojdebymynten. Huru många Olovsmynt utöver dessa, som där 
möjligen finnas, vågar jag ej avgöra. Riksbankens mynt finnas 
publicerade, liksom också mynten i den Antellska samlingen 
i Helsingfors1. Mynten i Upsala universitets myntkabinett har 
jag själv förtecknat. Från kabinetten i Lund, Göteborg och 

1 Samlingen af svenska mynt i Riksbankens myntkabinett i Sthlm,1889 
sid. 1-2. T. G. Appelgen, Förteckning öfver Antellska myntsamlingen. 
Helsingfors. Svenska mynt I. Medeltidsmynt, sid. 3-4. 
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Tabe l l ö v e r O l o v s m y n t l K. m y n t k a b i n e t t e t . 6. 

Viktsatserna äro an
givna i gram T y p i Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 

[ l,io; 1,16; 1,75; 
Godwine 2.05; 2,30; 2,45; 

|.2,50; 2,65; 2,90 
f 1,30; 1,65; l,9o; 

i o„fm„„ I 1,96: 2,oo; 2,05; 
L e o f m a n j 2,15; 2,17; 2,45; 

12.70 

I 1.45; 1,55; 1,65; 
Snelling T ,95; 2,oo; 2,10; 

[12,30; 2,30; 2,75 

Thregr J 

l.iio; 1,60 
1,85; 2,50 

2,oo 

1 ,so; 
1,60, fyrsidig; 
1,65; 1,65; 
3,15, fyrsidig 

U l f c c t l 1 2,2o; 2,45; 2,50; 
U 1 , c e t l |2,65; (?) 
^Elfric 

2,(xi; 2,oo; 2,25; 
2,40; 2,45 

In nomine domini. 

Oredig reversinskrift l ,.55; 1,7: 

2,l(i, fyrsidig; 
2,20; 
2,45, fyrsidig; 
3,15, fyrsidig 

1.72 

2.40 

1,85 — — 

2,00 1,55 

2,45; 
3,15 

Kristiania har jag erhållit upplysningar från resp. föreståndare1. 
Privata samlingar, även de som äro publicerade, äro alltför 
mycket underkastade förändringar för att kunna användas till 
statistiska beräkningar. 

Tabell 1 visar de olika typernas talrikhet, tabell 2 angi
ver frekvensen beräknad i procent dels för K. myntkabinettet 
ensamt, dels för samtliga kabinett. Då typerna 4-6 endast fin
nes i två av samlingarna, ökas procentsiffran för den första 
typen, när beräkningen göres för alla mynten tillsammans. 
Det är att antaga, att framtida fynd komma att alltjämt öka 
frekvensen av denna typ. 

Tabell 3 visar oss, i vilken inbördes grad de olika mynt-
präglarne varit verksamma. In nomine domini-mynten äro så 

1 Jag frambär härmed till dessa mitt tack. Från Köpenhamns K. mynt
kabinett har jag för närvarande ej kunnat erhålla upplysningar. 
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Tabell över Olovsmynt l K. myntkabinettet. 7. 

Viktsatser angivna i gram 

1,10 
1,16 
1,30 
1,45 
1,55 
1,60 
1,65 
1,72 
1,75 
1,85 
1,90 
1,95 
2,00 
2,05 
2,10 
2,15 
2,17 
2,20 
2,25 
2,30 
2,40 
2,45 
2,51) 
2,65 
2,711 
2,75 
2,90 
3.15 

Antal gånger 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
3 

gott som alltid efter den kristna formeln signerade med MI: stund
om MD; i vissa fall möter man också formen LOD. Det lider intet 
tvivel, att ej Godwine präglat även dessa mynt. Hans verk
samhet omfattar således 37,33% av de här behandlade mynten. 

Huru de olika myntpräglarne använt sig av de olika typerna, 
har jag i korthet sökt klargöra i tabellerna 4-5. Endast de tre 
verksammaste synas ha använt sig av två eller flera typer, de 
andra endast av en. Thregr, som givetvis är den sist in-
komne, synes ej ha präglat efter de tidigare typerna 1 och 3 
(/Ethelraeds Cc-typ), utan har använt sig av typen 2 (/Ethel-
rseds D-typ). Det är säkerligen han, som präglat de i tabell 
4 upptagna mynten med orediga reversinskrifter av sistnämnda 
typ. Han synes ofta ha lämnat mynten oskurna med fyrsidiga 
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plantsar (se tabell 6). Med ett enda undantag (se tabell 3) äro 
de fyrsidiga mynten bundna till typen 2. 

Vikten å Olovsmynten är mycket skiftande. Jag har i 
tabellerna 6 och 7 sammanfört viktvalörerna för 60 mynt (av 
61 behandlade) i K. myntkabinettet. I tabell 7 synes det tydligt, 
att vissa viktsatser äro övervägande. Av de 60 mynten hava 
23 en vikt av l,io—1,95 gram, 29 en vikt av 2,oo—2,50 gram 
och blott 8 en vikt av 2,65—3,15 gram. Medelvikten för dessa 
mynt blir 1,9936 gram, alltså i det närmaste två hela gram. H. 
Hildebrand har i "Sveriges mynt under medeltiden" beräknat 
medelvikten för 50 mynt till 2,135 gram. 

Beträffande Sojdebymynten behöves endast tilläggas ett par 
ord om deras inskrifter för att deras numismatiska inpassning 
skall vara färdig. Inskrifterna ä nr 2307 är förut känd i flera 
identiska exemplar. Antellska samlingens nr 12 är ett sådant, 
varjämte K. myntkabinettet har ett alldeles liknande ur den 
von Platenska samlingen. Man jämföre dessutom de föga av
vikande numren 4-5 i Stiernstedtska samlingen1. Även Göte
borgs museum har ett mynt med likalydande läsning. Nr 2308 
har en reversinskrift, vartill jag ej känner någon identisk mot
svarighet. 

Den engelsk-iriska myntgruppen omfattar 811 mynt-. 
Av dessa äro 10 mynt iriska, präglade för Sigtrygg Silke-

skägg. Det är dock möjligt, att tvänne under /Ethelraed förteck
nade mynt, nr 1665-66, även äro iriska. Adversen bär ^thel-
raeds namn, under det att man å reversen läser F^REMIN IWGDYFLI. 

Jag har i likhet med Hildebrand ställt dem under ^Ethelraed, 
dock mest av praktiska skäl, för jämförande statistik o. d. 
Jag känner mig dock icke helt övertygad om, att detta är riktigt. 
Hildebrand resonerar så, att Faeremin, efter det han arbetat 

1 Numismatiska meddelanden VI & VII, innehållande: Beskrifning öfver 
friherre A. W. Stiernstedts svenska myntkabinett. Sthlm 1880. 

2 Å sid. 3 uppgives det, pä grund av förbiseende vid korrekturläsningen, 
att de engelsk-iriska mynten äro 813. Slutsumman av mynten utgöres pä 
grund härav ej av 2310 utan av 2308 stycken. 
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i Dublin för Sigtrygg, inträtt i /Ethelraeds tjänst och därvid an
vänt gamla reversstämplar från sin Dublintid. Mynten skulle 
då vara engelska och ej slagna i Dublin, utan i någon en
gelsk stad. Analogt därmed skulle t. ex. vara ett förhällande 
som Hauberg påvisar för Danmark, där man har mynt under 
Hardeknud och Magnus, vilka bära engelska stadsnamn, Gifel-
ceaster och Lincolne; här hava tydligen införskrivna engebka 
myntare medfört och använt sina gamla reverstämplar1. 

Dessa mynt kunna emellertid också förklaras på följande 
sätt. Fasremin har fått sin utbildning i något engelskt mynt-
hus, där han ännu ej tillåtits utföra självständiga präglingar. 
Som helt ung har han så tagit anställning i Irland. Där har Faere-
min, av anledning som vi ej känna, på vissa mynt felaktigt an
vänt /Ethelrads i stället för Sigtryggs namn. En sådan för
klaring som denna saknar ej heller sina analogier. Man har 
enligt Hauberg danska mynt, präglade i Lund för Knud och 
Hardeknud, som bära >Ethelraeds namn2. 

Med de ifrågavarande mynten torde man böra samman
ställa Cnutsmynten nr 280-283 hos Hildebrand. Är det samme 
man det gäller, synes det mig troligast, att även dessa mynt 
äro iriska, och att myntaren, sedan Cnut blivit konung i Eng
land, gjort sig skyldig till samma inkonsekvens i sin myntning. 
Hade han däremot myntat alla dessa i engelsk tjänst, där han 
då tydligen haft flerårig anställning under två konungar, vore det 
högst påfallande, att han'aldrig, så vitt jag vet, signerat någon 
annan myntgrupp eller angivit den eller de engelska städer, 
där han verkat. 

Beträffande de engelska mynten skall man snart finna, att 
ofantligt många av dessa ej finnas representerade i Hildebrands 

1 P. Hauberg, anf. arb. sid. 46. — Jfr O. Alcenius, Fyra anglosachsisk-
tyska myntfynd i Finland, i Finska fornm. fören. tidskr. XXI, nr 2 (sid. 23 
i särtr.). Jfr även B. Roth, The coins of the danish kings of Ireland, i The 
British Numism. Journal. Vol. VI, 1910. 

• P. Hauberg, anf. arbete, sid. 47. 
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katalog. I talrika fall finner man en myntpräglare, som ej förut 
varit känd från den ena eller den andra staden. Detta har 
blivit särskilt anmärkt i förteckningen; däremot har jag ej på
pekat, då nya stavningsvarianter av förut kända namn visat sig1. 
Bland mera sällsynta mynt torde nämnas nr 1579 från "Wo-
rime", nr 1780 från Romney, båda präglade för yEthelrasd, samt 
nr 1876 från "Ustla", nr 1906 från "Gothabyrig" och nr 1960 
från "Ricyebyrig", samtliga präglade för Cnut. Av intresse äro 
också William II:s mynt, nr 2212-14. Det är relativt få myntfynd, 
som sträcka sig så långt upp, att dennes mynt finnas företrädda. 
1 K. myntkabinettet finnas för närvarande utsorterade ur fyn
den 11 mynt av typen Hawkins nr 244 och 8 mynt av typen 
nr 246. 

Cnuts-mynten 2156-59 äro anmärkningsvärda. Jag har 
uppfört dem som variant under typen I; de skilja sig näm
ligen från huvudtypen därutinnan, att spiran å adversen ej 
har en lilja utan tre knappar på ändan. Denna variant får ej 
förväxlas med Hildebrands var. b, som haren från huvudtypen 
skiljaktig revers. 

Jag kommer vid framtida eventuella myntbeskrivningar 
kalla denna grupp typ I, var. d, alltså upptaga den som själv
ständig variant, vid sidan om Hildebrands a-c. Det visar sig 
nämligen, att denna variant är mycket vanlig. I Hildebrands 
katalog finnas 194 Cnuts-mynt av typen I. Vid en granskning 
av dessa har det visat sig, att ej mindre än 108 stycken, allt
så 55,67 % tillhör denna nya variant. 

1 Det är möjligt, att fynd som inkommit till Hist. Museet sedan 1881, 
det år Hildebrands katalog trycktes, innehålla mynt, identiska med mänga 
i Sojdebyfyndet. Detta kan för närvarande endast delvis konstateras, i den ut
sträckning mynten hunnit bli beskrivna. Jag har därföre föredragit att upp
skjuta jämförelser till framtiden, så mycket mer som jag i föreliggande ar
bete önskar fä en tryckt hänvisningskatalog. 
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De engelska mynten fördela sig pä följande sätt. 
Eadgar 1 
/Ethelraed 404 
/Ethelraed eller Cnut 2 
Cnut 285 
Harold 1 16 
Edward Confessor 36 
William II 3 
Eftermyntningar efter /Ethelraed . . . . 35 
Eftermyntningar efter ^Gthelraed eller Cnut 3 
Eftermyntningar efter Cnut 14 
Eftermyntningar efter Harthacnut . . . . 1 
Eftermyntningar efter Edward 1 

801 
Under regenterna fördela sig deras olika mynttyper sålunda. 

Eadgar 
Typ C 2 1 

£thelraed 
Typ A, med varianter 113 

Harold I 

Typ B, 
Typ C, 
Typ D 
Typ E 

Typ A 
itthelraed el. Cnut 

17 
52 

161 
61 

404 

Cnut 
Typ A, med varianter 3 
Typ E, , „ 119 
Typ G 101 
Typ H 55 
Typ I, med varianter 7 

285 

Typ A 
Typ B 

Typ A 
Typ B 
Typ C 

Edward Confessor 

William II 

Hawkins nr 244 
Hawkins nr 246 

Eftermyntningarna återgiva följande typer. 

/Ethelrsd, typ D 32 
, typ A, var. f 2 

Transp. 34 

7 
9 

16 

13 
1 

11 
Typ D, med varianter 5 
Typ E 
Typ F 

5 
1 

36 
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Transp. 34 
/Cthelraed typ E, var. a 1 

el. Cnut, typ A 2 
„ , typ A-D el. A-B . . 1 

Cnut, typ E med varianter 6 
„ , typ G „ , 6 
. , typ H 2 

Harthacnut, typ G, var. b 1 
Edward Confessor, typ B 1 

54 

Myntens fördelning pä olika präglingsorter framgår av 
följande tabell. Det visar sig, att Sojdebyfyndet i detta avse
ende ej avviker från de vanliga myntfynden med engelska 
mynt. Det är framför allt London, Lincolne, Winchester, York 
och Exeter som lämnat de största tributerna. Några mera säll
synta myntorter har förut blivit påpekade. 

De flesta mynten falla under ^thelraed och Cnut. Från 
föregående som efterföljande regenter är antalet ytterst litet. För 
att få en jämförelse med den tyska myntgruppen, väljer jag 
Harold I:s död 1039 som gränsar för mina beräkningar. Före 
denna tid falla förutom konungarnes legala mynt, eftermyntning-
arna efter /Ethelrasds och Cnuts mynt samt de iriska mynten. 
Dessa tillsammans utgöra 770 mynt. Mynten efter 1039 utgöra 41 
stycken. För tiden från 1039 till och med William II äro en
dast två konungar av fem representerade med legala mynt 
samt en tredje, Harthacnut, med ett falskmynt. De båda par
tierna omfatta resp. 94,94 och 5,06% av de 811 mynten. 

De yngsta mynten i denna grupp, och de yngsta hittlils 
diskuterade äro de tre mynten från William II Rufus (1087—1100). 
De äro icke hans yngsta typer och måste alltså ha sin till
komst på 1090-talet. Före 1087 kan emellertid myntskatten 
ej hava kommit i jorden. Vi få sedermera efterse, inom den 
kontinentala myntgruppen, hur lång förskjutningen från denna 
gräns kan bli. 
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M y n t s t ä d e r 
rn 
b 
c~ 

03 

ra 
— 

9 

n 3 
~ 

x 

o 
s — 

ra 
£ 
« • 
O. 

Bardney 
Bath 
Bedford 
Bristol 
Brewton 
Buckingham . 
Canterbury ... 
Chichester .... 
Colchester .... 
Dublin 
Dover 
Exeter 
York 
llchcster 
Ipswich 
Gloucester .... 
'Gothabyrig'. 
Gambridge.... 
Guildford .... 
Hastings 
Southampton . 
Hereford 
Huntingdon . 
Lewes 
Leicester 
Chester 
Lyme 
Lincoln 
London 
Lydford 
Mylton 
Norwich 
Oxford 
"Ricyebyrig' . 
Rochester .... 
Romney 
Shaftsbury .... 
Shrewsbury 
Salisbury 
"Sithestebyrig 

5 
1 
1 
1 

— 
1 

20 
— 

1 
2 
3 

1 | 
3 

— 
4 
1 
1 
3 
2 
4 

— 

2 
24 5 
28 32 
- 2 
6 
5 

7 
1 
2 
3 
2 
5 
7 
9 

2 
34 

110 
l 

15 
I 

4 
1 
4 
3 

2 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
2 

9 
1 

27 
91 

1 
1 

11 
3 
1 

_ 
1 

2 
1 

2 

1 

1 
1 

1 
2 

1 
4 

1 

2 

— 

1 -

6 
4 2 

- - 1 
— 4 
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ra 
M y n t s t ä d c r S= , O 

Steyning 
Stamford 
Sudbury 
Southwark 
Tamworth 
Taunton 
Thetford 
Totness 
"Ustla" 
Warwick 
Wachet 
Wallingford 
Wareham 
Worccster 
Wilton 
Winchester 
"Worime" 
Ovissa myntortcr. 

8 
1 
I 
1 

14 
1 

3 
5 
7 
2 
1 

37 
1 
3 

— 
9 

1 

2 
6 
1 

3 

4 

2 

11 

16 

— 
1 

— 

— 
-

— 

— 

1 
1 

— 

1 

— 1 
5 -

1 -

Den kont inenta la myntgruppen är den största av de 
inom Sojdebyfyndet förekommande, den omfattar 1381 mynt, 
av vilka 1376 äro tyska. 

De tyska mynten i våra fynd från denna tid äro tyvärr 
mycket litet studerade. Våra myntforskares intresse har av 
lätt förstådda skäl mest inriktats på de arabiska och engelsk-
iriska mynten. De förra torde med sina stora och tydliga in
skrifter, ej erbjuda större svårigheter för orientalisten och de 
senare äro såväl för myntsamlaren som för numismatikern 
genom sina likaledes tydliga inskrifter en mer lätt åtkomlig 
erövring. När därtill märkes, att såväl de arabiska som eng
elsk-iriska mynten utgöra ett distinkt historiskt-kronologiskt 
material, förstår man deras popularitet. 

Jämför man inbördes de engelska och tyska mynten, skall 
man finna, att de sistnämnda väl erbjuda forskaren större svå
righeter genom sina starkt utplånade inskrifter och talrika typer, 
men samtidigt utgöra ett långt mera levande och intresseväc-
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kände kulturhistoriskt material. Jag skall söka belysa denna 
hos oss föga beaktade sida av myntforskningen. 

Kulturhistorikern vill gärna i kvarlåtenskapen från gångna 
tiders kultur se ett uttryck för folkens rasegenskaper och skap-
lynne. De engelska stammarna nådde relativt tidigt fram till 
nationell och politisk enhet under Ecgberht (802—839) och 
/Elfred (871—901). Enhetlighet och inbördes samarbete äro 
livsvillkor för ett öfolk, som på grund av geografiska omstän
digheter i stor utsträckning äro hänvisade till sig själva, och 
utgöra alltså uttrycket för nationens instinktiva självbevarelse
drift. Avigsidan eller låt oss säga yttersidan av denna enhet
lighet blir en strängt markerad särställning mot andra folk, 
såväl i väsensskillnad som i rent yttre former. Anglicismen, 
jag vill så kalla de antydda karakteristika, kan spåras över allt 
i den engelska kulturen. Den möderne engelske gentlemannen, 
den traditionella missen, lika lätt igenkännliga av andra euro
péer, som de äro oförstående gent emot dessa, äro likafullt 
präglade av något visst, det rent engelska, som de anglosachsiska 
mynten frän 900—1000-talen. 

Man betrakte dessa mynt. Omedelbart får man ett starkt 
intryck av deras enhetlighet, vare sig de äro präglade i norra 
eller södra, östra eller västra delen av det engelska väldet. 
De omfatta i förhållande till sin massa blott ett fåtal typer. 
De talrika varianter, som deras inskrifter uppvisa, äro intet ut
tryck för fantasi eller sinne för omväxling, utan blott ett be
lägg pä dåtidens ostadgade ortografi, karakteristisk för ett tide
varv, då boklig lärdom var ringa, och språken ännu befunno 
sig i ett relativt tänjbart utvecklingsskede. 

Rent estetiskt ge de anglosachsiska mynten från ifråga
varande tidsskede — mot 1000-talets slut bli dock förhållan
dena något annorlunda på grund av utländskt inflytande — ett 
intryck av torftighet och brist på fantasi. De visa konungens 
bild i kantig profilteckning, barbariskt hopkommen av några 
upphöjda ytterkonturer. Bristen på relief och skulptur, frånvaron 
av mjukhet i form och uppfattning äro i hög grad påfallande. 

Fornvännen 1915. 16 
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Hur annorlunda äro icke de tyska (-nederländska) mynten. 
Det tyska rikets verkliga enhet och den tyska kulturens kon
formitet äro i själva verket mycket unga. Trots det tidiga käj-
sardömet var riket splittrat i många små enheter. Havet av
gränsade det icke, som det gjorde med det brittiska väldet; 
dess landgränser voro icke överallt starkt markerade, dess om
råde var stort, och dess skilda stammar levde under mycket 
olika geografiska villkor. Allt detta förklarar bristen pä inre 
enhet och enhetlighet, liksom det också bidrar att belysa de 
kontinentalgermanska folkens förnämsta egenskaper, förmågan 
att tillgodogöra sig kulturresurser, förmågan till förstående av 
andra folk och kulturer, det intellektuella sökandet och gåendet 
på djupet. Den vidsynthet, som tagit sig uttryck i det eng
elska kolonialväldet är en politisk imperialism av helt annan 
art och först sent framträdande i historien. Väl har man sökt spåra 
det engelska folkets kärlek till havet redan i Beowulfskvädets 
berömda naturskildringar, men jag tror knappast, att man däri 
kan söka rötterna till några egenskaper av den art, jag sökt 
antyda hos kontinentalgermanerna. 

De kontinentalgermanska mynten avspegla folkens egen
skaper även de. Bristen på enhet visar sig i en mångfald av 
typer. Sä gott som varje stad har sina särskilda myntformer, 
sina emblem, som med stolthet avbildas. Här fick fantasien 
spelrum; myntgravören blev en konstnär; det gällde att göra 
det bästa möjliga, att finna lika vackra mönster som i den 
mäktiga grannstaden, det blev en tävlan i smått, som påmin
ner om de rivaliserande italienska renässansstäderna. Så få vi 
alla dessa mynttyper med kyrkor och fartyg, med kors och 
biskopsstavar, med liljor och treenighetsmärken. 

Naturligtvis finnes det många mindervärdiga och okonst
närliga tyska mynt. Men stort sett står det rent estetiska i 
arbetet högt, frånsett den ofta dåliga silverhalten hos mynten, 
vilken möjliggjort en långt gången slitning hos flertalet av dem 
i våra fynd. Det är dock framför allt arbetets karaktär som 
är den första anledningen till den starka nötningen. Vi möta 
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ej det engelska myntets skarpa, höga konturteckning, utan me
rendels ett verkligt reliefarbete, en begynnande myntskulptur 
med mjuka, ofta fint förtonande ytterpartier. Kontinentalger
manerna hava på grund av mänga samverkande orsaker arv
tagit många kulturtraditioner från den antika världen och till 
och med mer än de latinska folken blivit förmedlare mellan 
denna till Nordeuropa. Detta hänger samman med deras för
måga till omsmältning och förstående. Man betrakte mynten. 
Under det att de engelska myntens furstebilder ej hava något 
annat antikt än diademet — de torde ur stilsynpunkt jäm
ställas med folkvandringstidens brakteatframställningar — visa 
de tyska bilderna en helt annan karaktär: den realistiska, sä
kerligen ofta porträttlika utformningen av furstebilden, i profil 
eller enface, har konstnärligt sett, starka antika traditioner. Det
samma gäller kyrkobilderna på de tyska mynten. I många 
fall avbildas gaveln av en enkel träkyrka, i andra en större ro
mansk basilika. Vissa bilder gå tillbaka på den karolingiska, 
ofta arkadprydda centralkyrkan. Beträffande de sistnämnda 
bilderna är det en öppen fråga, huruvida den kolonnprydda 
bilden skall återgiva exteriörens arkad-dekoration eller kyrkans 
kolonn-omkransade inre efter den röntgensprincip, som ofta 
möter oss i dåtidens, exempelvis Bayeuxtapetens konstuppfatt
ning. För min del tror jag, att den schematiska, låt oss säga 
overkliga utformningen av centralkyrkan på de tyska mynten 
är ett direkt utslag av ett antikt inflytande, helt naturligt under 
ett tidevarv, då de tyska rikshärskarna voro romerska käjsare. 
Jag tänker på ett mynt som t. ex. det i fig. 9 avbildade: i hög 
relief står templet avtecknat mot den flata myntytan, som 
ett antikt tempel i silhuett på en akropol. Och vilket förtju
sande litet konstverk är icke detta mynt jämfört med alla sam
tidiga engelska. 

Som jag ovan antytt, har studiet av de tyska mynten varit 
försummat hos oss, och myntfyndens rent arkivaliska behand
ling tillåter därföre icke häller tillsvidare någon ingående kom
parativ undersökning vare sig beträffande de enskilda mynt-
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typerna eller fyndens komposition. Det är därföre icke utan 
avsikt, som jag avbildat sä många mynt ur den kontinentala 

$ J 

Fig. 27. Befolkningkarta över Västeuropa under myntfyndens tid. 
Efter F. W. Putzger. 

gruppen och intet ur den förut så välkända engelsk-iriska, och 
det blir därföre ocksä förklarligt, att jag i den följande fram
ställningen söker mina jämförelsepunkter i söder och väster. 
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Studerar man de myntfynd, som framkommit i England 
och Tyskland, får man först av allt ett levande intryck av den 
enhetlighet, som i allmänhet utmärker fynden i de självmyn
tande länderna jämförda med fynden i de länder, som ej alls 
eller blott i mindre skala präglat mynt. De inblandningar av 
främmande mynt, som förekomma i de engelska fynden, äro 
nästan uteslutande iriska samt danska Knudsmynt, ett naturligt 
förhållande, som ej behöver någon närmare förklaring. De 
tyska myntfynden kunna indelas i två bestämt avgränsade grup
per, fynden från de dåtida germanska och slaviska områdena 
eller som Dannenberg kallar dem, in- och utländska fynd. 
Gränsen för dessa områden gick under de stora myntfyndens 
tid utefter Kielerfjorden och Eider ned till Elbe strax öster om 
Hamburg, följde sedan Elbe ned till Saale och gick utefter 
Saale till dess och Main's källflöden, för att sedan följa Böh-
merwald åt sydost fram mot Donau i trakten av Linz (fig. 27). 

De rent germanska myntfynden i Västtyskland äro liksom 
de engelska genomgående enhetliga. En granskning av Dan
nenbergs förteckningar i hans stora arbete och av de i olika 
tidskrifter publicerade fynden visar detta på ett slående sätt. 
Jag skall omtala nägra exempel. Fyndet I från Maestricht (c:a 
1080) omfattar omkring 300 mynt, de flesta slagna i neder-
lothringska myntstäder, samt ett fåtal i Friesland (Utrecht) och 
Rhenländerna (Aachen)1. Fyndet II från Maestricht (c:a 1140) 
har 83 mynt från belgiska myntorter samt från Aachen och Lim-
burg-. Tronvillefyndet från närheten av Metz innehåller mynt 
från Metz, Toul och Verdun3. Klein Auheim-fyndet från Hessen 
(c:a 984), av vilket 323 av c:a 370 mynt äro tillvaratagna, upp
visar uteslutande Ottoner från det närbelägna Mainz4. Fyndet 

1 Dannenberg, anf. arb. I, sid. 59; Revue beige de numism. 1856, sid. 
398 ff. 

2 Dannenberg anf. arb. I, s. 60; Revue beige de numism. 1853, s. 129 ff. 

' Anf. arb. I, sid. 60. 
4 Dannenberg, Anf. arb. II, s. 534; Archiv f. Hessische Geschichte und 

Altertumskunde I, sid. 209 ff. 
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II frän Bonn (c:a 1040) visar följande karakteristiska samman
sättning: 1592 mynt från Köln, 8 från Andernach, 2 från Bonn, 
2 från Thiel, samt vardera 1 från Huy, Trier, Soest, Dortmund, 
Hildesheim, Worms och Wiirzburg, d. v. s. 1603 mynt från 
Rhenländerna, där fyndet gjorts, 3 från Nederländerna-Belgien, 
3 från Sachsen och 2 från Franken1. Ett intressant inländskt 
fynd är också skatten från Mikaelskyrkan i Fulda i Franken 
(c:a 1115); fyndet omfattar c:a 2600 mynt, som visa följande 
fördelning: 1370 frän själva Fulda, 933 från det övriga Fran
ken, 163 från Sachsen, 45 från Rhenländerna och Westfalen, 
28 från Friesland, 12 från Nedre Lothringen, 11 från Bayern, 
7 från Schweiz, 3 från Övre Lothringen samt vardera 2 danska 
och polska mynt förutom obestämda och ovissa mynt. 

Helt annorlunda te sig fynden från slaviskt område. Här 
möter en omväxlande blandning av österländska, engelska, tyska, 
nordiska, slaviska och stundom italienska mynt, vartill ofta 
komma smycken av silver samt bitsilver. Talrika fynd äro utom
ordentligt lika de nordiska, särskilt frän nordtyska låglandet 
närmast Östersjön. Här koncentrera sig fynden i Pommern 
och norra Brandenburg. En skillnad från de nordiska fynden 
visa dock dessa, att de i allmänhet innehålla långt flera Ven-
denpenningar. 

Ett annat centrum för de slaviska myntfynden är Posen, 
Schlesien och Polen. Sammansättningen, fortfarande heterogen, 
ändrar något karaktär. De österländska, engelska och nordiska 
mynten bli mindre talrika, ju längre man kommer från kusten, 
och desto talrikare däremot de ungerska och framförallt de 
böhmiska mynten, liksom också polska och ryska börja visa 
sig; talrika äro fortfarande de sachsiska mynten. Av intresse är 
att se, att även de arabiska mynten bli sällsynta på dessa om
råden: de ha tydligen gjort omvägen över Östersjön, innan de 
sugits in i dessa myntskatter; hade de från Svarta havet följt 

1 Dannenberg, anf. arb. II, sid. 535; Bonner Jahrbiicher 1890, sid 103-157. 
2 Zeitschr. f. Numism. XXII, sid. 103 ff, 295 ff; Dannenberg anf. arb. 

IV, sid. 885. 
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Donau-Prut, Dnjestr och Dnjepr-Pripet in på sitt nuvarande syd
ligaste fynd-område i Nordeuropa, skulle de givetvis där upp
träda långt talrikare. 

Likheten i sammansättning mellan nordiska och slaviska 
fynd ställer dem på en gemensamt och kulturellt sett lägre 
plan än de rent tyska. De sistnämda fynden, som för det första 
äro fåtaligare, emedan man levde under andra och mera civili
serade förhållanden och ej i samma utsträckning på hednavis 
anförtrodde sitt gods åt jorden, giva oss bilden av ett ordnat 
myntväsen, där det enskilda myntet verkligen representerar ett 
normaliserat värde i den dagliga omsättningen. På slaviskt 
och nordiskt område representera mynten sitt viktvärde, eller 
med andra ord, de hava i handeln ej räknats utan vägts. Detta 
utesluter inte, att de vid den minuthandel som utvecklade sig 
i städerna, i köpingar, vid marknadsplatser och tingsställen, 
användes styckevis utan vägning vid betalning av matvaror, 
smäprydnader o. s. v. Detta måste vara en självklar sak i de 
länder, vilka såsom Sverige haft egen, om också föga omfat
tande myntning. Men vägningshandeln torde dock hava varit 
den vanliga vid större köp, isynnerhet som så mycket omyntat 
silver, i form av bitsilver, förekom på marknaden. Om några 
utländska mynt mer än andra hos oss haft denna antydda roll 
av verkliga mynt i småhandeln, tror jag snarast det skulle vara 
de arabiska. De voro de talrikast förekommande1 och till -
vunno sig, tydligen på grund av sin särdeles goda kvalitet, ett 
större förtroende än de andra. Det senare visar sig däri, att 
de genomgående ha så få probér-ärr~. 

1 Enligt en beräkning som jag utförde våren 1910, funnos dä omkring 
24,000 hela och 14,000 fragmentariska arabiska mynt. Sedan dess hava (till 
och med 1914) ytterligare tillkommit omkring 1600 hela och 1000 fragmen
tariska mynt, den samlade summan närmar sig alltså 41,000. 

2 Här anknyter sig en fråga, som jag ej har tillfälle att nu behandla, 
nämligen den om silvervärdet i Sverige under myntfyndens tid. Det är möj
ligt, att en bearbetning av samtliga uppgifter frän kontinenten, frän England, 
de isländska sagorna och frän vär medeltid skulle kunna ge oss sannolikhets
beräkningar av värde. — Av intresse kan det vara att anföra nägra uppgifter 
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Sojdebyfyndets kontinentala myntgrupp innehåller några 
få mynt, som från gränsområden insmugit sig i skatten. Ung
erska och böhmiska mynt äro ej sällsynta i våra fynd. Mynt
kabinettets serier innehålla för närvarande 23 Stefansmynt som 
nr 1463, 6 Petersmynt som nr 1464, men däremot intet An
dreasmynt som nr 1465. Det är dock möjligt, att åtskilliga 
ungerska och andra gränsmynt dölja sig i ännu okatalogise
rade myntfynd. Böhmiska mynt som nr 1466 finnas 10 stycken. 

Större intresse erbjuder det italienska Veronamyntet nr 1467. 
De italienska kejsarmynten, präglade för Ottonerna och Hen
rik II i Pavia, Milano, Verona och andra nord-italienska städer, 
finnas inmängda i ej så få tyska myntfynd. Men genomgår 
man Dannenbergs och tidskrifternas fyndförteckningar skall 
man finna, att de förekomma nästan alltid enstaka, mera sällan 
2—3 i samma fynd, som kan räkna hundratals andra mynt. 
I Norden äro de likaledes tunnsådda. Från Danmark omtalas 
(år 1900) blott 7 sådana mynt1. I Sverige känner jag blott få. 
Sturköfyndet har en Otton från Pavia-, ett fynd från Gärda i 
Stenkyrka sn på Gottland ett Henriks-mynt från samma stad 
(inv. 3544). Dessutom finnas i myntkabinettet tvänne Verona
mynt av typen nr 1467 (adv. resp. HPERATOR och INPERATOR, rev. 
som nr 1467), säkerligen utsorterade ur några myntfynd. 

De engelska mynten visade, att Sojdebyskatten blivit an
förtrodd jorden efter Wilhelm II:s tronbestigning. De mynt, som 
präglats för honom, tillhöra troligen 1090-talet; de kunna ej 

från kontinenten. Ibrahim ibn Jakub berättar, att man 973 i Böhmen kunde 
för en penning (troligen en denar) få sä mycket brödsäd, som en man be
hövde för en manad; för samma pris fick man tillräckligt korn för en häst 
under en månad; för likaledes en penning fick man 10 höns. Ibrahim synes 
hava gjort sina iakttagelser under ett särdeles gott sädesär, dä varan var billig. 
Pä tyskt område ställde sig förhållandena annorlunda. I karolingisk tid kos
tade en skäppa råg 1—2Va denarer, en skäppa vete, 3—31/2 denarer; i 12:tc 
århundradet hade priserna stigit till ungefär det femdubbla. (R. Wagner, 
Mekl. Geschichte in Einzeldarstellungen, II, s. 23). 

1 P. Hauberg, anf. arb., sid. 26. 
2 Vitterh. Hist. och Ant. Ak. Mbl. 1890, sid. 74. 
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vara yngre än 1100. Bland de tyska mynten finnas några som 
gä upp i denna tid. Dinantmyntet nr 117 är präglat för greve 
Albert III, som gick ur tiden 1105. Från Henrik IV:s käjsar-
tid finnes med säkerhet åtminstone ett mynt, nr 149, med in
skriften IP1. Hans död inträffade likaledes 1105. Han blev 
käjsare 1084. Båda de sistnämnda mynten kunna alltså vara 
äldre än Wilhelm II:s. Tillhöra de också tiden efter dessa, 
fram till senast 1105, förlänger detta icke nämnvärt latituden. 
Skatten måste nämligen ha nedlagts så tidigt, att efterföljarnes 
mynt ej hunnit inblandas. Dess nedläggningstid ligger alltså ti
digast under 1090-talet, senast under 1100-talets första decen
nium. 

Beträffande åldern för de olika mynten har jag sökt be
räkna antalet mynt inom vissa tidsskeden, närmast i anslut
ning till käjsarnes regenttider. Då de många olika myntherrar-
nes verksamhetsperioder ingalunda kongruera med varandra, 
blir naturligtvis beräkningen mycket approximativ, men torde 
dock ge ett intryck i en viss riktning. 

Till tiden före 973, Otto hl dödsår, räknar jag blott 85 
mynt; av vilka 5 tillhöra tiden 919—936, 80 Otto I:s rege
ringstid 936—973. 

Från Otto II—Otto III:s tid, 973—1002, får jag 124 mynt 
och, om samtliga 219 Adclheidsmynt medräknas, 343 mynt. 
Pä grund av Adelheidsmyntens oerhörda talrikhet anser Dan
nenberg, som det synes mig fullt riktigt, att de ej alla kunna ha 
präglats under Adelheids korta förmyndartid 991—995, utan till 
mycket stor del äro eftermyntningar ända fram till omkring 1045. 

Från Henrik ll:s regerings början till Konrad 11:8 död, 
1002—1039, falla efter mina beräkningar 492 mynt. 

Tiden från Henrik IIl:s tronbestigning till biskop Anno den 
heliges död, 1039—1075, ger mig 116 mynt. Till denna period 
torde liksom till föregående tänkas medräknade en del Adel-
heidsmynt och ej så få, ej närmare tidsplacerade biskopsmynt. 

1 Möjligen höra till käjsartidcn även nr 150-52, med inskriften RP (Rex 
Impcrator?). 
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Från Annos död till Henris IV:s, 1075—1105, får jag 16 
mynt. 

Före 1039 faller av de 1052 mynt som ingå i beräkningen, 
87,45 %, efter 1039 12,55 %• 

Fördelningen pr år ställer sig sålunda: 

Tidskede: 

919-936 
936-973 
973-1002 

1002-1039 
1039-1075 
1075-1105 

Antal mynt pr är: 

0,2!) 
2,16 

4,27—11,83 
13,29 
3,22 
0,53 

Av dessa årssiffror är den sista för 973—1002 för hög, 
de två följande 13,29 och 3,22 för låga på grund av Adelheids-
myntens ej preciserbara förskjutning uppåt i tiden. Även den 
sista siffran 0,53 är möjligen för låg, då det sista tyska myntet 
kan ligga 10—15 år tidigare i tid. 

Man jämföre dessa resultat med siffrorna från den engelsk-
iriska gruppen. Jag har tidigare påvisat (sid. 94), huru liten 
procent av dessa tillhörde tiden efter 1039. Sojdeby-fyndet 
utgör ett typiskt exempel på sammansättningen av den en
gelska myntgruppen i våra fynd. Det har tidigt varit erkänt, 
att övervikten av /Ethelraeds och Cnuts mynt i våra myntfynd 
beror på alla upprepade brandskattningar och skeppsskatter 
från deras tid. Vid sidan därav, men säkerligen i ringare ut
sträckning, har handeln även tillfört oss engelska-iriska mynt. 

Det har blivit sagt, att huvudmassan av de tyska mynten 
likaledes skulle hava inkommit till Norden som resultatet av 
svenska vikingars plundringar å baltiska kusten, framför allt 
under åren 994—1010. Jag tror ej att så är fallet. Det är 
visserligen vanskligt att från ett enda fynd draga allmängil
tiga slutsatser, men dä Sojdeby-fyndet är en typisk represen-
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tant för många, torde dock dess anvisningar vara riktiga1. 
Fördelningen inom den tyska gruppen är något jämnare än 
inom den engelska med en stigande och fallande kurva; dess
utom faller huvudmassan av mynten nägra decennier senare 
än den ifrågavarande plundringsperioden. Jag anser det där
före antagligast, att huvudmassan av mynten, i motsats mot 
de engelska, införts genom fredlig handel, och till mindre del 
genom plundring. 

För ytterligare belysning av våra myntskatter torde det 
vara lämpligt att jämföra de nordiska myntfynden med de 
slaviska. För den skull har jag i tabellen å sid. 110 sam
manfört en del nordiska och slaviska fynd och angivit mynt-
antalet för de olika folklanden. Jämförelsen gäller endast de 
tyska mynten i fynden'2. 

Fördelningen inom Sojdeby-fyndet meddelas även i en 
särskild tabell å sid. 108. 

Det är ett iögonfallande fåtal af mynten, som härröra 
från de västligaste delarna av det tyska väldet, de båda Loth
ringen och Friesland. De flesta mynten stamma från Rhen
länderna, mest från Köln och Andernach, från de frankiska 
städerna Mainz, Worms och Speier, från det bayerska Regens
burg samt från olika delar av Sachsen. Den reflektionen lig
ger därföre nära till hands, att vi erhållit våra tyska mynt 
framför allt genom Östersjöhandeln och ej genom handels-

1 Det är blott få fynd, som gå så långt upp i tiden som detta, och där
före kunna lämna tillräckliga upplysningar. Dessutom äro de svenska fyn
den ej tillfredsställande beskrivna för en genomförd undersökning angående för
delningen i tidsskeden. 

2 Jag har i sammanräkningarna låtit varje fragment gälla som 1 mynt. 
Till Sachsen har jag överfört Adelheidsdenarer, Vendenpenningar och Wig-
mansmynten Dbg 1229. För övriga mynt, som stå inrangerade under ovissa 
myntorter, har jag ej särskilt undersökt, om möjligen folklanden kunnat an
givas. Genom slitning obestämbara mynt hava sammanförts med sistnämnda 
grupp. Möjliga felräkningar, vilka dock icke kunna vara många eller stora, 
torde bero på det ofta otillfredsställande sätt, varpå fyndförteckningarna äro 
publicerade. 
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Tabell över de tyska mynten i Sojdebyskatten. 

Övre Lothringen. 
Hertigarnc 1 
Metz 10 
Epinal 1 
Marsal 3 
Verdun 6 

Nedre Lothringen. 

Hertigarne 3 
Antwerpen 3 
Brussel 2 
Flandern 1 
Dinant 1 
Luttich 3 
Huy 3 
Maestricht 6 

Rhenländerna. 

Duisburg 23 
Köln 465 
Eil 3 
Andernach 25 
Koblenz 1 
Trier 8 

Friesland. 

Utrecht 2 
Deventer 29 
Thiel 54 

Sachsen. 

Hertigarne 2 
Qucdlinburg 1 
Halberstadt 2 

21 

22 

525 

85 

Transp. 658 

Transp. 658 
Magdeburg 14 
Qoslar 14 
Hildesheim 1 
Minden 7 
Herford 1 
Soest 2 
Dortmund 44 
Miinster 2 

85 

Franken. 
Mainz 49 
Speier 10 
Worms 23 
Wurzburg 20 
Erfurt 12 

114 

Schwaben. 

Strassburg 27 
Selz 1 
Augsburg 8 

36 

Bayern. 

Regensburg 43 
Freisingen 1 
Salzburg 2 

46 

Obekanta myntorter. 

Adelheidsmynt 219 
Vendenpenningar 5 
Diverse andra 13 
Ovissa myntorter 8 
Obestämbara mynt 192 

437 
Summa: 1376 
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förbindelser på Nordsjön. Är det möjligt, kan man fråga sig, 
att t. ex. de talrika Köln-mynten gått utefter Rehn och först 
genom frisiska handeln nätt Norden? Skulle icke i så fall 
långt flera frisiska mynt dragits med i den utåtgående mynt-
strömmen? För att belysa dessa frågor måste man kasta en 
blick på de frisiska myntförhållandena. Pä 900-talets slut 
hade de nordiska plundringstågen utmattat de franska och 
frisiska kusterna. Silvertillgången var ofta knapp och ut-
myntningen därföre jämförelsevis ringa. I Friesland hade ut-
myntningen i Dorestad upphört och friserna sågo sig anvisade 
framför allt till Köln-mynt. Belysande härför är ett mynt
fynd frän Vossebelt i prov. Drenthe, nedlagt omkring 960; 
det innehöll 27 Köln-mynt och 2 Strassburg-mynt, men 
intet enda frisiskt mynt1. Först på 1000-taIct började den 
frisiska myntningen taga ny fart. I Deventer låter visserligen 
redan Otto III (983—1002) slå mynt, men i de båda andra 
viktiga myntstäderna Utrecht och Thiel synes myntningen först 
ta vid under Henrik II (1002—1024). Jag känner intet be
lysande frisiskt myntfynd från 1000-talets förra del, men det 
synes mig antagligt, att mynten från mellersta Rhen ännu in
tagit ett betydande rum i den frisiska handeln. Det är just 
från denna tid, som de flesta tyska mynten förts till Norden. 
Det framgår av det ovan sagda, att en myckenhet av dessa 
mynt kunnat inkomma genom den frisiska handeln på Rhen-
mynningen, utan att detta nu kan skönjas i fyndkompositionen. 
Det är emellertid en sak som avgjort talar för, att det i första 
hand är Östersjöhandeln, som fört mynten till Norden: det 
är, i varje fall för Sveriges vidkommande, överensstämmel
sen med de slaviska myntskatterna, framför allt med avse
ende på de talrika östtyska mynten. Det är märkligt att se, 
att även i de västligt belägna myntfynden i Norden de öst
tyska mynten spela en stor roll. Så t. ex. innehåller det 
högst intressanta fyndet från Sylt (se tabellen n:r 17) endast 
3 frisiska mynt mot 105 central- och östtyska förutom engelska, 

1 Dannenberg, anf. arb. II. sid. 534. 
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* Från övriga tyska myntortcr finnas tillsammans 431 mynt. 

Litteraturförteckning. 1. Fvn 1915. — 2. Ant. tidskr. f. Sverige, III. 
— 3. Bidrag till kännedom om Göteb. och Bohusl. fornm. och hist., III. 
— 4. Mbl. 1890. — 5. Urda I, Bergen 1837. — 6. Mem. d. 1. société 
imp. d'archéologie de S:t Petersbourg IV, 1850. — 7. Chr. Vid. Selsk. 
Forhandl. 1868. — 8. L. B. Stenersen, Myntfundet fra Grsslid i Thydalen, 
Christiania 1881. - 9. Kgl. Norsk Vid. Selsk. Skr. 1881, 1899, 1907. -
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danska samt ett ungerskt mynt; denna myntskatt har otvivel
aktigt förts över land till sin nuvarande fyndort1. 

Jag vill härmed ingalunda förringa betydelsen av de fredliga 
Nordsjöförbindelserna. Förekomsten av ett frisiskt gille i Sig
tuna under 1000-talets senare del liksom den livliga engelska 
missionsverksamheten i Sverige under samma skede vittna ju 
om länge fortsatta förbindelser mellan Sverige och Västeuropa. 
Att dessa senare förbindelser, under 1000-talets sista hälft, ej 
tydligt avspeglas i myntfynden, är ett säreget faktum; men 
detsamma gäller ju också våra samtida livliga förbindelser med 
Tyskland. Detta sammanhänger med den allmänna tendensen 
därhän, att ej längre nedgräva skatterna i jorden'-'. 

Den skandinaviska handeln på södra Östersjökusten under 
vikingatiden hade tvänne bestämda anknytningpunkter. Den ena 
är Odermynningen, den andra är Östersjöns innersta vinkel i 
sydväst. Den förra har tidigt varit uppmärksammad av nordiska 
forskare. Vid Odermynningen låg den viktiga handelsplatsen 
Jumne (Julin), skandinavernas Jomsborg, vilken Adam av Bre
men, missledd av dess rykte som handelsstad, utpekar som 
Nordeuropas största stad. De lämningar av staden, som be-

1 Det bör dock i detta samhanhang anmärkas, att Hauberg trott sig 
finna, det mynten frän Övre och Nedre Lothringen samt Fricsland äro tal
rikare i Danmark än i Sverige (anf. arb. sid. 33). Detta framgår emellertid 
ej med någon tydlighet av hans fyndförteckningar. 

2 För Danmarks vidkommande har den inhemska myntningen också med
verkat att utplåna spåren av myntimporten. 

10. Bergens Mus. Ärb. 1891, nr 7.— 11. Skrifter utg. af Vid. Selsk. i Christi-
ania 1895.— 12. Bergens Mus. Årb. 1896, nr 15. — 13. Årböger f. nord. 
oldkynd. 1910. — 14. Annaler f. nord. oldkynd. 1863. — 15. Antikv. tidskr. 
1849—51, s. 123.— 16. Berlincr Blätter fiir Miinzkunde III, s. 31. — 17. Mitth. 
d. Anthr. Ver. in Schl.-Holstein, XIX. — 18. Zeitschr. f. Numism. IV. — 19. 
Zeitschr. f. Miinz-, Siegel- u. Wappcnkunde, N. F. Berlin 1859—1862. — 20. 
Zeitschr. f. Numism. XI.— 21. Zeitschr. f. Numism. XI. — 22. Zeitschr. f. 
Numism. XIII.— 23. Zeitschr. f. Numism. XIV. — 24. Zeitschr. f. Numism. 
XV. — 25. Zeitschr. f. Numis. XXIII. — 26. Zeitschr. f. Numism. VII. — 27. 
Zeitschr. f. Numism. XXI. — 28. Zeitschr. f. Numism. XIV. — 29. Zeitschr. 
f. Numism. XIV. — 30. Zeitschr. f. Numism. XIV. 
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varats, äro som bekant obetydliga1, men istället markera de 
betydande pommerska mynten Odermynningens allmänna be
tydelse. För Nordens vidkommande äro de talrika Adelheids-
denarerna och de ej så få Vendenpenningarne det påtagligaste 
belägget för denna handelstrade. 

Vid sidan om de sachsiska mynten äro mynten från mel
lersta Rhen de talrikaste i våra fynd. De ha, som jag förut 
påpekat, kunnat gå upp över Rhenmynningen, möjligen också 
över Weser- och Elbemynningarna, men långt mera naturligt 
synes mig, att de över Bremen-Hamburg och Bardowyk, den 
viktiga handelsplatsen norr om Liineburg, gått landsvägen till 
Östersjökusten, där vikarna Slien, Kielerfjord, Hohwachterbucht 
och Travemynningen erbjödo goda hamnplatser för fortsatt 
spridning. 

Kulturströmmarna söka sig helst fram på de kortaste vä
garna. Den södra Östersjökusten var blockerad av de svår-
civiliserade venderna. Om den expansiva germanska medeltids
kulturen, som starkt behärskades av den påvliga kyrkopoliti
ken, över huvud ville nå kusten och därigenom Norden, måste 
den fram över denna kant, där venderna endast innehade en 
relativt smal kuststräcka. På denna route lågo också Bremen 
och Hamburg, till vilkas ärkestift det nordiska missionsområdet 
räknades. Och avstånden voro ingalunda stora. Från Ham
burg till Hedeby-Sleswig överskrider (den nuvarande) lands
vägen ej 14 nymil, från Hamburg till Travemynningen är den 
blott 7 nymil och därifrån till Oldenburg ytterligare 5. 

De viktigaste handelsplatserna vid denna del av Östersjö
kusten under 1000-talet voro förutom det danska Sleswig, de 
vendiska städerna Stargard, det nuvarande Oldenburg i Vag
nen, samt Buku vid Travemynningen, tyskarnes Liubece. Star
gard, i vars närhet den berömda vagriska helgedomen befann 
sig, var säte för den vagriska fursten; här upprättade redan 

1 A. Stubenrauch, Untersuchungen auf den Inseln Usedom und Wol-
lin im Anschluss an die Vinetafrage, i Baltische Studien, Neue Folge II, 
Stettin 1898. 
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Otto I 947 ett ärkestift, dock utan särskild framgång. Adam av 
Bremen omtalar staden flerstädes på ett mycket intressant sätt. 
"Aldinburg", heter det i II: 18, skol. 16, "ligger vid det hav 
som heter det baltiska eller barbariska, en dagsrea från Hamma-
burg". Staden ligger visserligen inne i landet, men den gången 
med förbindelse med havet; hamnen igensandades först på 
1400-talet1. Uppgiften om dagsresan är tydligen oriktig, då 
12 mil är väl drygt för en sådan, men visar oss, att avståndet 
tydligen ej var avskräckande i dåtidens ögon. Adam ger oss i 
11:19 en direkt upplysning om den av mig omtalade förbindelse
leden. Han talar om vägen till Jumne. "Resan är sådan, att 
man på 7 dagar kommer från Hammaburg eller floden Albia 
till Jumne, och detta till lands; ty vill man fara till sjös, så måste 
man i Sliaswig eller Aldinburg taga skepp för att komma till 
Jumne". 

Buku låg något norr om det nuvarande Liibeck på vänstra 
stranden av Trave. Med bättre hamn än Stargard började 
det på 1000-talet upptaga tävlan med denna stad som han
delsplats. Det blev operationsbasis för missionsverksamhet 
och på 1000-talets slut — i Aldinburg hade venderna gjort 
massaker på de kristne — var kyrkan i Buku den enda be
stående pä vendiskt område-. Tyskarne ville ä tout prix 
fram till kusten. Det är naturligt, att de eftersträvade denna 
kanske den bästa hamnplatsen hos venderna. När Buku där
före blivit avbränt av rugiska sjörövare 1138, skyndar sig greve 
Adolf II av Holstein-Schauenburg att 1143 anlägga det nuva
rande Liibeck. 

Både Stargard och Buku äro markerade genom några 
viktiga myntfynd. Älst är fyndet från Watersneversdorf, strax 
norr om Ltitjenburg med utfart till Hohwachterbucht, sjövägen 
2 mil från Oldenburg. Det innehåller 330 fragmentariska ara-

1 Jahrbiicher f. d. Landeskunde der Herzogtitmer Schlesw. Holst. ti. 
Lauenburg, Bd VI, 1863, sid. 389. 

2 R. Wagner, Anf, arb. sid. 126. 

Fornvännen 1915 17 
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biska, 1 bysantinskt och 91 hela och söndriga tyska mynt 
jämte bitsilver1. 

Omkring 6 km. väster om Oldenburg, söder om bukten, 
ligger Farve, även med utfart till havet över Wesseker See. 
Härifrän har man ett rikt fynd pä flera tusen mynt jämte ett 
flertal smycken samt bitsilver, nedlagt c:a 1040. Mynten ut
göras av mycket talrika ungerska denarer, Vendenpenningar, 
oddu me fecit-mynt, Hiadmerus-mynt, andra tyska mynt jämte 
böhmiska, italienska, franska, engelska, iriska och arabiska; 
skatten är nedgrävd omkring 1040—1050-. 

I närheten av Liibeck har man likaledes gjort ett stort mynt
fynd, från samma tid, omfattande c:a 2,800 mynt och en smula 
bitsilver. Omkring 230 mynt äro ej tillvaratagna; bland de 
räddade räknar man 1,905 engelsk-iriska, 158 danska, vardera 
ett svenskt, böhmiskt, italienskt och arabiskt samt omkring 
450 tyska jämte 50 fragment3. 

Betrakta vi närmare forna tiders handel över vidsträckta 
vatten, skola vi finna, att den inriktade sig mot vissa operations
punkter i själva havet eller tvärtom i havet sökte ett centrum, 
från vilket den kunde utstråla. Så t. ex. blev Kreta i andra 
årtusendet f. Kr. knutpunkten i Medelhavskulturen, från vilken 
många trådar ledde till Greklands fastland och öar, till Afrika 
och Asien. Ett årtusende senare var det fenicierna som frän 
Tyros och Sidon behärskade världshandeln; som operationsbasis 
apterade de Cypern. Pä samma sätt förmedlades grekernas 
handel på Italien över Sicilien. 

I slutet av Nordens hednatid var det Gotland, som likt 
Kreta en gång i Medelhavet blev gniststationen i handelns 
trådlösa telegrafi. Efter vad jag förut påvisat angående den 

1 Zeitschr. der Gesellsch. f. Schlesw.-Holst.-Lauenburgische Geschichte 
V, s. 163 ff. 

2 Funfzehnter Bericht der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellsch. f. d. 
Sammlung u. Erhaltung vaterländ. Altertiimer. Kiel 1850. — Jahrbiicherf.d. 
Landeskunde der Herzogtitmer Schlesw., Holst., und Lauenb., Bd VI, 1863 
sid. 385 ff. 

3 Zeitschr. f. Numism. IV, sid. 50 ff; se tabellen nr 18. 



Silverskatten frän Stora Sojdeby. 239 

södra Östersjökustens handelsplatser, är det tydligt att Got
lands handel måste varit starkt inriktad just på Liibeckskanten. 
De starka band, som under loppet av medeltiden alltmera knöto 
den tyska hansakolonien i Visby samman med Liibeck, fattar 
jag alltså som en organisk utveckling på den situation, som 
redan förelåg under vikingatiden. 

Under hansatiden var Visby en från den gotländska lands
bygden avgränsad politisk makt. Den tyska kolonien där hade 
konkurrerat ut den gotländske bonden ur storhandeln, för att 
sedan själv få böja sig för Liibeck. Men det hade en gång 
varit annorlunda. Man får ett mycket starkt intryck av han
delns stora nationella betydelse för gotlänningarna under vi
kingtiden genom att studera myntfyndens utbredning över ön. 

Å fig. 28 har jag inlagt samtliga myntskatter från denna 
tid1. Det är märkligt att se, huru fynden fördela sig över 
hela ön, ända till Fårö; några mera utpräglade koncentrations
punkter finnas ej, inga bestämda hamn- och handelsplatser 
kunna särskiljas. En granskning av fyndförteckningen ger vid 
handen, att stora och små skatter äro strödda om varandra. 

Det är tydligt, att hela öns befolkning har varit med i den 
stora rörelsen. Det har icke funnits en särskild handelsklass, 
det är bönderna själva som varit skeppare. Liksom ännu i vår 
tid gotlandsbönderna bedrivit ett långvarigt storfiske och haft 
sina sjöbodar miltals från gårdarna, på samma sätt skötte de 
den gången sin sjöfart. Om vintrarne sutto de på sina gårdar, 
när våren kom, lämnade de lantbruket i hustruns eller brytens 
händer, drogo skutorna ur strandbodarna och gåvo sig på 
långfärder; andra valde att ligga vintern över i utländska ham
nar. Gotland har inga speciella naturtillgångar, som t. ex. 
mineralier eller pälsverk, som kunde föra utlandets rikedomar 

1 Jag har medtagit samtliga fynd, som innehålla minst 10 öster- eller 
västerländska mynt. Fyndens antal utgöra 226 stycken. Jag har av flera skäl, 
bl. a. pä grund av den ringa skalan, ej infört särskilda beteckningar för 
äldre och yngre fynd, ej heller har jag funnit det lämpligt att i detta sam
manhang publicera den till kartan hörande fyndförteckningen. 
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till ön; det är således framför allt på fraktfarter och en säker
ligen välskött trälhandel man förtjänat sina förmögenheter. 

Fig. 28. Myntfyndens utbredning pä Gotland. 
Den största punkten ä öns mitt markerar Sojdebyskatten. 

I samband med myntfyndens utbredning uppdyker själv
mant den gamla frågan om Visbys uppkomst. Här stå två 
meningar i strid mot varandra; den moderna historiska upp-
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fattningen, som stöder sig på relativt sena dokument, vill i 
Visby se en uteslutande tysk skapelse1, den arkeologiska häv-

Fig. 29. Karta över Gottlands bygd. 
Efter Sten de Geer. 

dar stadens inhemska tillblivelse'2. Jag kan ej annat än dela den 
1 Se bl. a. A. Björkander, 77// Visby stads äldsta historia, Upsala 1898. 
2 Se bl. a. Emil Ekhoff, Gotland und Visby in ihren Beziehungen zum 

Auslande, besonders zu Deutschland, i Deutsche Erde, Jahrg. 7 (1908):3. 
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senare. Stadsbildningen i Nordeuropa i den äldre medeltiden, 
tidigare framträdande ju längre man går söder ut, är en in
ternationell företeelse, som ingalunda är bunden vid främlings
skapet. På det skandinaviska fastlandet uppstå talrika städer 
genom en organisk utveckling ur inhemska förutsättningar. 
Det enda inslaget utifrån, som gör sig mera märkbart, är kri
stendomen. Så länge inga tungt vägande skäl för en annan 
åsikt framförts, anser jag troligast, att även Visby uppstått som 
ett led i tidens allmänna utveckling. 

Det är ett intressant faktum, att myntfynden ingalunda 
utpeka Visbyomrädet som något handelscentrum. Endast två 
fynd av den stora massan härröra från stadens närhet, ett 
litet fynd på 12 dirhemer1 samt en större skatt på närmre 
1700 öster- och västerländska mynt jämte smycken och bit
silver-. Även om en senare tids anläggningar bortsopat mångt 
och mycket, finnes dock intet arkeologiskt material, som kan 
ge någon antydan om orten som någon betydande "torgplats". 
Befolkningskartan fig. 29 och H. Munthes geologiska kartor i 
nedan anförda arbete visa oss, att bygdområdet kring Visby 
ännu i våra dagar är avsöndrat från andra bygdecentra genom 
skogs- och hedmarker. 

Denna avsöndring, som givetvis varit konstant, gjorde 
platsen föga skickad till handclscentrum under vikingatidens 
kulturformer. Nya levnadsformer skapa emellertid nya värden; 
en viktig faktor till stadens uppkomst har varit dess betydelse 
som missionsort; här byggdes troligen öns första kyrka'1. Att 
den första kristna missionen sökte sig just hit, beror möjligen 
därpå, att här låg en hednisk helgedom — ett vi, där det re
ligiösa intresset var vaket. 

Det är även av intresse att studera myntskatternas bety-
dalse i den rent lokala miljön på Gotland. Jag har å fig. 29 

1 C. J. Tornberg, Numi cufici, XLV, n:r 122; i Visby läroverks samling. 
2 Statens hist. museum, inv. 4126. 
3 Emil Ekhoff: S:t Clemens kyrka i Visby. Stockholm 1912. 
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avbildat en karta över Gotlands nutida befolkningsfördelning, 
utarbetad av S. de Geer1. Denna karta ger en absolut bild 
av den nuvarande bygden, markerad med svarta fläckar; de 
vita mellanrummen omfattar träsk, skogar och annan obebygd 
mark. Det visar sig vid en jämförelse, att myntfyndens utbred
ning sammanfaller med den nutida bygden; vid inpackningen 
av myntfynden var det endast några fä av dessa som föllo utan
för och då helt nära de Geers bygdegränser. Denna kongruens 
är betydelsefull, ty den ger vid handen, att vikingatidens bygd 
haft samma utsträckning som nutidens. Myntskatterna fram
komma visserligen vid jordarbete, vanligen plöjning, vårföre det 
är tänkbart, att myntskatter kunna finnas, men ännu ej äro upp
täckta på nutida obygdsområden, liksom också den möjligheten 
föreligger, att de ligga något utanför den dåtida bygden. Det 
är dock troligt, att skatterna icke nedgräfts långt från gårdarna, 
utan i närheten av dessa, där de mindre lätt kunde bli före
mål för en skattgrävning. Som ett komplement till kartan 
över myntskatterna torde det vara av vikt, att utarbeta liknande 
över vikingatidens övriga fornsaksmaterial; jag tänker mindre 
på gravarna, då undersökningen av dessa hittills skett täm
ligen tillfälligt, utan mera på det rika materialet av spännen: 
runda, ring- och djurhuvudformade. Väl äro framkomsten av 
dessa ocksä bunden av det nutida jordarbetet, men en sam
manfattning av det samtliga materialet torde dock tämligen 
noga kunna avgränsa vikingatidens kulturområde på ön'-'. Ett 
sådant arbete bör givetvis förbindas med ett ingående studium 
av den lokala geologien. Som underlag för bearbetningen är 
det därföre också av vikt att erhålla en relativ befolkningskarta, 

1 Sten de Geer: Befolkningens fördelning på Gotland i Ymer 1908, 
sid. 240 ff. Jfr härmed H. Munthe: Drag ur Gotlands odlingshistoria. Sv-
Geol. Unders. Ser. Ca, n:r 14, sid. 54—55. 

2 En viktig fornsaksgrupp, som jag ej här kunnat behandla, äro de smyc
ken och andra föremål av silver, som ofta medfölja myntfynden. En närmare 
kronologisk gruppering av dessa kan möjligen överföras pä de förstnämnda 
föremålen. 
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som angiver folkmängdens förhällande till jordens olika bär
kraft i olika bygder. 

Inpassriingen av de enskilda myntfynden i den lokala 
miljön försvåras av otillräckliga fynduppgifter. Stundom möter 
man i inventarieregistren namn som "hemåkern" och andra, 
som antyda platsens läge i förhållande till gården. Det är av 
vikt för framtida förvärv, att denna sida av fornminnesvården 
beaktas. Bäst torde detta ske genom årliga inspektioner av 
samtliga nya fyndplatser eller ännu hellre omedelbar besikt
ning av dessa vid fyndets anträffande. Det är ej uteslutet, 
att icke därvid gjorda iakttagelser, ställda i samband med stu
diet av äldre ägogränser m. m., kunna rikta den inre kultur
historiska uppfattningen. 

Fole socken är en av Gotlands mera uppodlade1. Fynd 
av gravar och lösa fornsaker från vikingatiden äro ej talrika, 
men åtskilliga skattefynd tala om ortens välmåga. Frän sen
romersk tid har man det vackra fyndet av trenne armringar av 
guld från Lilla Ryftes-. Från slutet av folkvandringstiden har 
man 6 guldbrakteater och 2 romerska denarer, funna tillsam
mans vid Stora Tollby:!. Från vikingatiden finnas jämte Sojdeby-
skatten trenne smärre fynd av dirhemer vid Kisslings med resp. 
11, 13 och 19 mynt samt en skatt på närmare 2,000 öster-
och västerländska mynt jämte bitsilver från Österryftes4. Det 
bör i detta sammanhang påpekas, att myntskatterna icke nöd
vändigt behöva stå i direkt relation till bygdens jordmån och all
männa rikedom, ej heller till gårdarnas dåtida storlek; de voro 
icke förtjänade på jordbruket utan pä fraktfarten, och även små
bönder kunde hemföra ansenliga rikedomar. Det är dock an
märkningsvärt, att Stora Sojdeby är socknens näst största gård 
för närvarande, liksom Stora Tollby är den största. 

Till sist några ord om den egendomliga seden att anför-
1 Se H. Munthe, anf. arb. tavl. 1-2. 
2 Statens Hist. Museum inv. 4980, 5569, 14843. 

' Antikvarisk tidskrift f. Sverige XIV:2, sid. 22, nr 41. 
4 Statens Hist. museum inv. 4556. 
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tro jorden sitt gods. Även från senare tid, från gråa forn
tiden ända till världskrigets år 1914 har jorden varit skatte
gömma i orostider. Såsom jag ovan tänkt mig gotlandsbön
dernas handel — de nordiska fastlandsfynden härröra givetvis 
också från köpmän, som återvänt frän långfärder — är det na
turligt, att man fick iaktaga försiktighet. Bonden och hans 
bästa husfolk lågo ute på sjöfarter, och de få hemmavarande 
stodo tämligen värnlösa mot tillfälliga stråtrövare. Från flera 
håll har man fynd från samma åker eller närliggande; det är 
tydligt att man nedgrävt dessa skatter efter vartannat efter 
olika resor. Detta motiv — den allmänna osäkerheten i tiden 
eller vid ett bestämt tillfälle — kan ej tillfyllest förklara rikedomen 
av skattefynd från vikingatiden; någon annan orsak har spelat in. 

Det torde också numera vara allmänt erkänt, att denna 
sed grundar sig på en religiös åskådning. Snorre Sturlasons 
berättelse i Ynglingasagan om jordagods är den klassiska ut
gångspunkten för den nordiska arkeologiens synpunkt på saken'. 
Det är emellertid tydligt, att denna religiösa åskådning, vilkens 
inre egen-art man föga känner, undergått förändringar, vilka 
äro oss tämligen oåtkomliga, men som delvis avspeglas i fynd
materialet. 

Det har alltid väckt förundran, att så få myntfynd före de 
arabiska finnas i Norden trots de oerhörda plundringar, som 
under ett hundratal år ägt rum på Västeuropas kuster, innan 
den östliga myntströmmen började. Troligen har brandskat
terna framför allt betalats i värdesaker och lös metall, i mindre 
grad i mynt. Hauberg anser, att några större penningbelopp 
aldrig hemförts från Västeuropa under vikingatidens första år
hundrade; man hade bruk för pengarne därute2. Detta kan 
icke vara riktigt. Ty hade blott värdeföremålen av guld och 
silver förts till Norden, skulle åtminstone dessa skönjas i fynden. 
Så är emellertid ej fallet. Förklaringen måste vara den, att 

1 Ynglingasagan, kap. 8. Jfr O. Almgren, En sen kvarlefva af en 
forntida tro, i Sv. Fornm. fören. tidskr. X, sid. 229 ff. 

- P. Hauberg, anf. arb. sid. 17. 
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såväl mynt som värdeföremål väl hemfördes, men blott i' ringa 
grad nedlades som skatter i jorden. De smältes ner till största 
delen, och befinna sig nu i de senare silverskatternas smycken 
och bitsilver. 

När sedan de stora myntfynden börja vid 800-talets slut, 
måste detta bero på ett omslag i de religiösa och kanske också 
sociala tänkesätten och ej på någon särskild osäkerhet i tiden, 
som föga förändrat sig från den föregående. Kan detta om
slag möjligen sammanhänga med 800-talets rikare gravutstyr
sel och 900—1000-talens ringare? Kan det ställas i samband 
därmed, att de tidigare skatterna äro till större delen lättsin
nigt och lätt åtkomna och därför lättare förslösats, under det 
att huvudmassan i de stora myntfynden förvärfvats genom han
del, således genom träget arbete och medvetet samlande? 

Så förflyta ett par sekler, och det inträffar en ny ström
kantring i tänkesätten. Myntskatternas utsinande vid 1100-
talets början måste sammanhänga med kristendomens seger. 
Tiden hade blivit en annan. Människorna tjänade Mammon 
som förr och alltid, men för sin själs salighet eftersträvade 
de rikedomar, dem icke eftervärldens plog och spade kunde 
förskingra och sökte sig skatter, dem icke rost och mal kunde 
förtära. 


