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Ett Alfred den stores mynt funnet i soensk jord. 

Av 

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

som bekant äro fynd av engelska mynt äldre än /Ethel-
raed II (978—1116) sällsynta från den svenska jorden. 
Av /Ethelrasds närmaste företrädare Eadweard II (975 
—978) funnos 1881 blott 27 mynt, av Eadgar (959— 

975) samma år 60 stycken. Från 900-talets förra hälft kunna 
de jordfunna engelska mynten i Kgl. Myntkabinettet räknas 
till blott några få och 800-talets och ännu äldre engelska 
konungar äro ej alls representerade1. 

Det är därför av intresse att få ett mynt präglat för Al
fred den store (871—901). Det anträffades år 1915 vid un
dersökning av en gravhög å det bekanta stora gravfältet å 
Högabacken vid Rimforsa i Östergötland. Å denna plats hava 
vid ett par skilda tillfällen utgrävningar företagits, omfattande 
inalles 30--40 gravar. De flesta av dessa visa sig tillhöra vi
kingatiden, endast ett fåtal den äldre järnåldern2. 

Den ifrågavarande graven var en kulle av 6,4C—8,20 m:s 
diam. och 1,30 m:s höjd. Under ett oregelbundet röse anträffa
des i markens ursprungliga nivå en lerurna med brända ben 
och gravgods, omgiven av ett brandlager, likaledes innehållande 
ben och smärre föremål. I detta brandlager anträffades myntet. 

1 B. E. Hildebrand: Anglosachsiska mynt. Stockholm 1881. 
2 Se Oscar Almgren, Högabacken vid Rimforsa i Meddelanden från 

Östergötlands fornminnesförening 1903. De senare årens grävningar komma 
att i framtiden offentliggöras. 



Fig. 1. 

192 Bror Sehnittger. 

Myntet, som är avbildat i fig. 1 i naturlig storlek, är av 
silver, med 2 cm:s diam. Det är något defekt, varigenom en 
del av inskrifterna saknas, men är för övrigt föga slitet. Ad
versen har inskriften EL FR (ED) REX inom 2 cirklar, av vilka den 
yttre är tvärstrierad; i mitten ett litet kors. — Reversen har på 

två rader åtskilda av en kula in
skriften LVDIQ M©N :•, tydligen mynt-
präglarens namn och titel (mone-
tarius); kring kanten en tvärstrie
rad cirkel. 

Ett alldeles identiskt mynt 
finnes upptaget som nr 358 i H. A. Gruebers och Ch. Fr. 
Kearys Catalogue of english coins in the British Museum, 
anglo-saxon series, vol. II, sid. 73. 

Denna Ludig, vilkens namn förekommer på 12 av de 454 
/Elfredsmynten i Grueber-Kearys katalog, har att döma av mynt-
typen, tillhört /Elfreds senare myntpräglare. Har alltså myntet 
präglats under 800-talets slut, kanske dess sista decennium, 

torde alltså graven vid 
Rimforsa ej kunna da
teras tidigare än 900-
telets förra hälft. Det 
har tydligen använts 
som hängsmycke,möj
ligen hängande vid det 

Fig- 2. Vi. Fig. 3. Vi. pärlhalsband, som följt 
den döda i graven. Hål för hängning har i så fall funnits i 
den nu försvunna delen av myntet; det kan icke hava hängt 
i det tillfälliga lilla hålet, nära centrum. 

De föremål, som genom detta mynt erhålla datering äro, 
förutom den grova, oornerade benurnan och några tunna järn
tenar, som möjligen varit spannbeslag, 40—45 pärlor av berg
kristall, karneol, silver, glas och glasfluss, ett mycket söndrigt 
runt hängsmycke av silver, det korsformigt genombrutna brons-
hänget fig. 2 samt bronssmycket fig 3. 


