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Nya rön i fråga om de svenska medeltidsmyntens 
bestämningar.1 

A v 

T. (J. A P P E L (JR EN. 

el finnes en grupp nordiska medeltidsmynt, om vars 

tillkomstort meningarna varit mycket delade, nämligen 

de t u n n a m y n t e n med en byggnad på den ena 

sidan och ett kors eller st järnliknande ornament stund

om inom en otydbar omskrift på den andra, ävensom mynt, vilka 

på ena sidan hava i stället för byggnaden en av linjer och punkter 

bildad triangel, omslutande en bokstav. Den för alla dessa mynt 

gemensamma präglingstekniken, stilen och de till stil och ort fullt 

bestämbara andra mynt, jämte vilka de ovannämnda tunna mynten 

äro genom fynd framkomna, göra sannolikt, att dessa mynt hava 

inom perioden c:a 1150—1250 utgått antingen från en och samma 

myntort eller från flera, men i så fall icke långt från varandra 

liggande myntorter i den skandinaviska norden. De på mynten 

stundom förekommande, i mitten sammanträngda bokstäverna A, B, 

E och O hava givit finska myntforskare anledning att utbryta just 

mynten med dessa bokstäver u r sitt påtagliga sammanhang med 

de övriga och hänföra d e m till A b o. H. Hildebrand ansåg alla 

mynten vara s v e n s k a och hänförde en del av dem till Kalmar, 

andra till myntort i Östergötland. Den danske myntkännaren P. 

Hauberg drog av en passus i ett brev av år 1211 från biskop Albert 

i Riga den slutsatsen, att de ifrågavarande mynten äro Gotlands 

1 Förra delen av efterföljande uppsats har för någon tid sodan offentlig
gjorts i N. F. Bobergs auktionskatalog nr 17, där till försäljning utb.jöds olt 
exemplar av det mynt, som fig. 118:8 återger. 
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äldsta mynt och hänförde dem alltså till V i s b y . Den norske 
myntkännaren C. I. Schive ansåg mynten med byggnad i förening 
med kors eller stjärna vara n o r s k a och slagna inom tidrymden 
1136—61. Om mynten med bokstav inom triangel yttrar han sig ej. 

Schives redan 1865 i hans verk "Norges mynter i middelalderen" 
framförda teori att åtminstone mynten med byggnad och kors eller 
stjärna äro norska torde vara den, som kommer sanningen närmast. 
Till belysande av sannolikheten för myntens norska ursprung kunna 
följande omständigheter anföras. 

Bland de nordiska mynten från den tidigare medeltiden är det 
en vanlig företeelse, att en mynttyp är vid sitt första framträdande 
väl utförd, sedan successivt försämras och försvinner vid ett stadium 
av sådan försämring att prägelbilden är till oigenkännlighet upp

löst. F i g . 1 1 3 : 31) här ovan återger ett av de tunna mynten med 
byggnad på ena sidan. Andra sidan har inom den otydbara om
skriften en stjärna med 8 strålar och i varje strålpar en punkt. F i g. 
1 1 3 : 2 återger ett något större och tjockare mynt, som på ena 
sidan har inom en krets av små ringar ett framvänt människo
huvud med mustascher och kindernas och hakans kontur markerad 
genom punkter, på andra sidan och där även inom en krets av ringar 
elt brett likarmat kors med en punkt på vardera armen och en dylik 
i vardera av armarnas vinklar. Armarna i detta kors utgå liksom 
strålarna i stjärnan på nr 3 från en ring, som omsluter en punkt. 
F i g . 1 1 3 : 1 återger ett mynt, som är ändå större och tjockare än 
myntet nr 2, och som på ena sidan har inom omskriften REX 
SVERVS MAGNVS ett framvänt huvud med helskägg, på den andra 
sidan ett till myntkanten nående, dubbellinigt kors med en lilja och 
NI i vardera av armarnas vinklar. Detta mynt är norskt och slaget 
för konung Sverre Sigurdsson (1177—1202). 

1 Fig. 113 efter original i K. Myntkabinettet i Stockholm. 
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Här har man alltså en serie av mynt, som äro tillverkade efter 
ungefär samma teknik, varandra i stilen tämligen lika och av vilka 
det till tiden och myntorten fullt bestämbara n o r s k a myntet obe
tingat kan såsom det största och bäst utförda sättas först i serien 
På detta mynt är nämligen omskriften fullt läsbar, huvudet har 
mustascher samt skägg även på kinder och haka och frånsidans 
4 gånger utsatta NI anger att myntet är slaget i Nidaros. Myntet 
nr 2 är mindre och tunnare än det första, den läsbara omskriften 
på detta är på det mindre myntet ersatt av en mängd små ringar och 
det framvända, fortfarande med mustascher försedda huvudet har i 
stället för kind- och hakskägget endast en punkterad kontur av ansik
tet — alltså en försämring av det första myntets både inneboende 
värde och åtsideprägel. Den 8-stråliga stjärnan på myntet nr 3, som 
är det minsta och tunnaste i serien, är synbarligen en försämrad 
form av det breda korset på nr 2, därigenom att tvärstrecken på 
armarna i detta kors bortfallit. Om nämligen i nr 3 genom var
annan punkt i vinklarna av stjärnans strålar dragés ett streck, 
som sammanbinder strålspetsarna på ömse sidor om punkten, så 
förvandlas den 8-stråliga stjärnan till ett likadant kors som det 
på myntet nr 2 förekommande. Mynten med denna stjärna på ena 
sidan och byggnaden på den andra kunna alltså sättas bland de 
sista i den mot försämring gående serie, som börjar med det b e 
s t ä m t n o r s k a myntet nr 1. 

Då mynten fig. 113: 1 och 2 slogos, var konungamakten i Norge 
stark, varför huvudet på dessa mynt representerade den norske 
konungen. På myntet nr 3, som är yngre än mynten nr 1 och 2, 
och troligen slaget långt efter Sverres död, är huvudet ersatt av 
byggnaden, emedan makten i Norge då hade övertagits av k y r k a n , 
som på mynten utmärkte sig genom en bild av katedralen i Nidaros. 

De tunna mynten med byggnad och stjärna slogos i Norge under 
en lång följd av år och alltjämt av gott silver, även sedan typens 
prägel blivit så försämrad, att inga bestämda detaljer kunna däri 
urskiljas. 1 mark (c:a 210 gram) av dessa mynt var i värde lika 
med 1 mark fint silver i vad annan form som helst. De stora mäng
der av dem, som mångenstädes i Sverige framkommit genom fynd, 
tyda på att dessa mynt varit över hela den skandinaviska norden 
mycket eftersökta som betalningsmedel. Schive har, såsom ovan 
nämnts, hänfört dem till Norge, men oförklarligt nog till en så 
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tidig period som 1136—61, då allt talar för, att det var från präg
lingen av dessa tunna och finhaltiga men i handel och vandel 
opraktiska silvermynt, som man någon gång under Haakon Haakons-
sons regering (1217—63) i Norge övergick till en motsatt ytterlighet: 
präglingen av de stora och starkt kopparhaltiga mynten, varav 
Magnus Lagaböters äro de äldsta kända. (Schive sid. 69.) 

Även på några andra punkter torde tiden nu vara mogen att taga 
upp till diskussion Hans Hildebrands för omkring tre decennier 
sedan framlagda bestämningar av de svenska medeltidsmynten, om 
också Hildebrands system naturligtvis alltjämt i mångt och mycket 
förblir bestående. Redan 1917 påpekade Georg Galster här i Forn
vännen, att en del brakteater, som av Hildebrand fördes till konung
arna Knut Långe och Valdemar Birgersson (Sveriges Medeltid fig. 
504, 541—555) i själva verket äro c:a 60 resp. 100 år äldre. Vid 
mitt arbete med omordnandet av Kungl. Myntkabinettets svenska 
myntserier har jag haft anledning att i ännu ett fall frångå de be
stämningar, som hittills varit accepterade av forskningen. 

De skäl, som föranlett Hildebrand att förslagsvis uppdela vissa 
efter hans mening svenska s. k. b o k s t a v s b r a k t e a t e r på 
regenterna Magnus Ladulås, Birger Magnusson och Magnus Eriks
son, känner jag ej, och om han grundat sin uppdelning på mynt
fynd, så är det mig obekant, vilka dessa fynd äro; av de i K. Mynt
kabinettet förvarade fynden av mynt från Sveriges brakteatperiod 
(1167—1389) har jag över huvud taget icke sett ett enda, som synes 
mig kunna ge stöd åt något antagande, att den eller den "stumma" 
brakteaten bör tilldelas den eller den svenske regenten under tid-
rymdon 1250—1363. Vid omläggningen av de svenska brakteaterna 
har jag därför dels rättat mig efter de upplysningar, som myntens 
p r ä g e 1 s t i 1 ger, dels ur ett mycket stort fynd av brakteater, vars 
huvudmassa att döma av den till synes dåliga silverhalten måste 
hava tillkommit långt fram på 1300-talet, dragit en slutsats i negativ 
riktning, nämligen att några av de brakteattyper, som Hildebrand 
antog vara svenska, böra helt och hållet utgå ur den svenska mynt-
serien. Ifrågavarande fynd (inv. 10473 i Statens Hist. Museum) 

19 — Förmännen 1930. 
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gjordes år 1910 i Lunna, Hammars socken, Närke, och innehöll över 
3,000 st. brakteater, varav de flesta voro: 

typen med Q inom krusad ring, som Hildebrand hänför till k. 
Birger Magnusson (fig. 579) ; 

typerna med L och S inom dylik ring, vilka H. anser vara 
Magnus Erikssons tidigare brakteater (fig. 592, 595); 

typen med en rakt från sidan sedd krona inom dylik ring, som ej 
finnes upptagen hos H., samt 

typer med olika bokstäver mellan en övre rättvänd och en nedre 
uppnedvänd krona, det hela inom slät ring, som H. anser vara 
Magnus Erikssons senare brakteater (fig. 641—646). 

Dessutom innehöll Hammarfyndet ett mindre antal av 

Fig. 114. 

dels typer med götiskt A inom krusad ring, som H. anser vara en 
Magnus Erikssons tidigare brakteat (fig. 588); 

dels typer med O och W inom dylik ring, ej upptagna hos H., men 
av vilka den förstnämnda är i olika variationer avbildad hos Schive, 
tab. XIII ; 

dels slutligen en typ, som H. absolut ej hade någon anledning att 
upptaga bland svenska mynt, emedan don inom den vanliga krusade 
ringen har elt åt vänster eller höger vänt l e j o n , som håller en 
y x a (fig. 114). 

Brakteaterna i detta fynd hava icke brakteaters vanliga skörhet 
utan äro för att vara sådana mynt ovanligt tjocka och motstånds
kraftiga, samtliga dessa mynt synas alltigenom vara behandlade efter 
samma tekniska förfarande och silverhalten i dem synes vara lika 
dålig. Dessa omständigheter tala enligt mitt förmenande kraftigt för 

att dessa brakteater hava utgått ungefär samtidigt från ett och 
samma eller från flera men i så fall inom samma land belägna 
raynthus, och 
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att N o r g e ä r det land, varifrån mynten utgått, eftersom på några 
av dem förekommer Norges vapen, det yxbärande lejonet. 

Om sålunda den svenska brakteatserien tack vare de upplysningar, 
som Hammarfyndet ger, befrias från en grupp av mynt, som intaga 
en särställning gent emot dem, vilkas svenska ursprung är säkert 
eller åtminstone kan tillsvidare godtagas, förenklas uppställningen av 
dessa svenska brakteater i hög grad. 

Den svenska brakteattiden kan indelas i två perioder. Till den 
f ö r s t a höra i stor utsträckning de brakteater, som genom inskrift 
eller annan prägelframställning med bestämdhet kunna hänföras till 
någon viss regent eller myntort och vilka därför kunna benämnas 
"talande" brakteater; till den a n d r a perioden höra brakteaterna 
från tiden efter c:a 1250, vilka med undantag av en enda typ äro 
"stumma", d. v. s. i prägelframställningon icke ge någon som helst 
upplysning om tid och ort för tillkomsten. Tiden omkr. år 1250 
kan dock icke sägas bilda någon övergång från den tidigare perio
den till don senare, emedan typer finnas, vilka böra sammanföras till 
skilda grupper, och när det inom en sådan grupp förekommer, att 
den första typen är "talande" men de därefter följande "stumma" 
eller tvärtom, blir övergången från den ena perioden till den andra 
omärklig. 

Förslagsvis meddelas här såsom ett observandum för de forskare, 
som eventuellt komma att upptaga dessa problem till närmare 
granskning, följande nya gruppering av de brakteater från tiden 
1107—1389, vilka för närvarande torde få anses vara svenska. 

Första gruppen. 

Knut Erikssons stora brakteater: H 543—545, 504, 541, 542, 547— 
553, 546, 554 (fig. 115: 1—15); en av H. ej upptagen typ (fig. 115:16), 
som inom den vanliga grova pärlringen har ett kors, i vars vinklar 
A, R, O och S l äro fördelade (Galster, fig. 2, 3). Myntorten sannolikt 
Västerås. 

1 B och S äro stundom bakvända. 
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Fig. 115. Grupp I. 

13 

17 

Andra gruppen. 

Knut Er ikssons små brakteater : H 460, 459 (fig. 116: 1, 2 ) . Ty

pen med konungens namn sedermera i försämrad form använd av 

E r i k Knutson: H 488—493 (fig. 116:3—6). Myntorten snnnolikt 

Lödöse. 

3 4 

Fig. 116. Grupp II. 



Nya rön i fråga om de svenska medeltidsmyntens bestämningar. 293 

Tredje gruppen. 

Lejonbrakteaterna: H 463—466 (fig. 117:1—4). F r å n slutet av 

1100- eller början av 1200-talet. Myntorten okänd. 

1 2 3 4 
Fig. 117. Grupp III. 

F jä rde gruppen. 

Johan Sverkerssons brakteater: H 495—503 (fig. 118: 1—7). 

Myntorten sannolikt Västerås . 

Fig. 118. Grupp IV. 

Femte gruppen. 

Knut Långes brakteater: H 505—515 (fig. 119: 1—10). Myntorten 

Västerås . 

M0 
8 9 

Fig. 119. Grupp V. 
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Sjätte gruppen. 

Erik Knutssons eller Erik Erikssons brakteater med ett svärd 
mellan 6 och R: H 522—525 (fig. 120:1—4). Myntorten okänd. 

-41 
2 3 

Fig. 120. Grupp VI. 

Sjunde gruppen. 

Brakteater med krönt djur- eller människobuvud: H 467—487 (fig. 
121: 1—16). Från början av 1200-talet. Myntort i Östergötland. 

• 3 ' ' • > 

• • - . -

/m ii 

13 

v 
10 11 

14 15 
Fig. 121. Grupp VII. 

m 
12 

16 
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Åttonde gruppen. 

Brakteater med en byggnad eller med en fågel: H 520, 521, 519 
(fig. 122: 1—3). Från förra hälften av 1200-talet. Myntorten okänd. 

Fig. 122. Grupp VIII. 

Nionde gruppen. 

Erik Erikssons brakteat med inskriften ERIC REX på ömse 
sidor om ett krönt, framvänt huvud med kindskägg, H 516 (fig. 
123:1); en liknande brakteat utan inskrift, mindre och i prägeln 
sämre (ej hos H. fig. 123:2); en krona, H 518 (fig. 123:3), som 
påminner om kronan på H 516; en liknande krona över inskriften 
VHL, H 526 med varianter (fig. 123:4); en liknande krona över 
små streck, som tydligen äro en barbarisering av inskriften VAL 
(fig. 123: 5), även andra Inlocken under kronan, t. ex. en stjärna, 
H 534—536 (fig. 123:6—7). Alla dessa brakteater hava utefter 
kanten en smal, slät ring. Ingen myntort känd. 

Den ensamma kronan utan inskrift eller med bitecken under sig 
torde först hava använts av Erik Eriksson; då den sedan användes 
av Valdomar har den i början under sig haft de tre första bokstä
verna i konungens namn och därefter ånyo blivit "stum". 

4 5 6 
Fig. 123. Grupp IX. 
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Tionde gruppen. 

Å i v. 

£k 

25 26 
Fig. 124. Grupp X. 
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Erik Erikssons stora brakteat med ett krönt, framvänt huvud, 
som på ömse sidor om halsen har bokstäverna 6 och R1 (fig. 
124:1). 

Denna brakteat med sin breda, släta ring utefter kanten inleder 
en lång serie stora brakteater med en dylik ring omslutande någon 
annan bild: kronan (H 533, 530—532, 528, 527, fig. 124:2—7) torde 
sålunda hava använts på Valdemars tid, de olika formerna av M 
inom slät eller krusad ring (H 586, 587, 581—585, fig. 124: 8—14) 
kanske på Magnus Ladulås' och Birgers, och de andra bokstäverna. 
(H 589—591, 596, 594, fig. 124:15—19) kanske på Magnus Erikssons 
tid. Dessa stora brakteater med bred, slät kantring förminskades 
med tiden och ringen smalnade eller förvandlades till en upphöjning, 
vars yttre kontur ej såsom förut är skarp utan sakta sänker sig ned 
mot myntkanten (fig. 124:20). Liksom brakteaterna ined S inom 
slät ring kunna även på Magnus Erikssons tid brakteater med ett 
götiskt A inom dylik ring (fig. 124:24) hava uppstått, och båda 
dessa bokstäver voro sedermera brakteattyper på Albrekts av Meck
lenburg tid, då de fingo en krona över sig (H 659—665, fig. 124: 21 
—23, 25—27). Ingen myntort känd. Brakteaterna med kronan an
tager H. vara östgötska. 

Elfte gruppen. 

Brakteaterna med B inom pärlring eller slät ring, som H. (537 
—540) antager vara östgötska och från Valdomars tid (fig. 125:1—4). 

1 2 3 4 
Fig. 125. Grupp XI. 

Tolfte gruppen. 

De små brakteaterna med varierande E eller M inom slät ring 
och de med varierande M inom krusad ring, som H. (556—566) 

1 Dessa bokstäver, som äro fullt tydliga på myntet, hava, då detta av
tecknades för Sveriges Medeltid (fig. 517), blivit förbisedda. 
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antager vara Skeninge-brakteater från Magnus Ladulås' tid (tig. 
126: 1—8). 

6 7 
Fig. 126. Grupp XII. 

Trettonde gruppen. 

Brakteaterna med ett krönt, framvänt människohuvud (fig. 127:1 
—8), vilka genom sin i allmänhet låga silverhalt angiva sig vara 
betydligt yngre än de brakteater med liknande framställning, vilka 
hänförts till den Sjunde gruppen. Myntorten okänd. 

@ 

Fig. 127. Grupp XIII. 

H. upptager dessa brakteater under fig. 654—658, men har icke 
medtagit den i stilen bästa av dem (fig. 127: 1). En liknande brak
teat är nyligen tillsammans med andra brakteater funnen i en läder
pung, som låg i en massgrav med utanför Visby år 1361 fallna kri
gare1, vilket bevisar, att typen i sin bästa form har funnits på 

1 Jfr Svenska Fornminncsplatscr nr 14, sid. 36 1. (fig. 18). 
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Magnus Er ikssons tid. Under Albrekts av Mecklenburg tid synes 

den att döma av de inånga var ianterna hava präglats under en lång 

följd av år . 

Myntorten kan alltså endast för 4 grupper med säkerhet bestäm

mas nämligen för den Förs ta , Andra , F jä rde och Femte gruppen. 

Av inskriften AROS eller ARVSAR på 2 av de till den Förs ta 

•och Femte gruppen hörande typerna, av den likhet i stilen, som 

var och en av dessa typer ha r med de övriga typerna inom den 

grupp, vartill den hör, och av den likhet i stilen, som den F jä rde 

och Femte gruppens mynt sinsemellan hava, är det uppenbart , att 

den Förs ta , F jä rde och Femte gruppens mynt hava utgått från mynt-

Fig. 128. Braktcatform från Gamla Lödöse. Vi. 

huset i V ä s t e r å s och av liknande skäl även att den Andra grup

pens mynt hava utgått från mynthuset i L ö d ö s e , då på en av 

de till denna grupp börande typerna inskriften L E D V S förekommer. 

År 1896 gjordes ett fynd (inv. 10486 i Sta tens Hist . Museum), som 

synes utvisa, att Lödöse varit t i l lverkningsorten även för de till 

Tionde g ruppen hörande b rak tea te rna med Q , H, L och S. Då 

anträffades nämligen i Gamla Lödöse ett högst intressant föremål, 

som hä r ej omnämnes för första gången: en kopparten 111 mm. 

lång och 14—18 mm. bred (fig. 128), som i vardera ändan ha r 2 

runda fördjupningar av samma utseende som bokstavsbrakteaters 

baksida.1 Tenen ha r i ena ändan ett fördjupat 9 (H 589) och ett 

fördjupat S (som H 594 men mindre och u tan vidstående punk te r ) , 

va r tdera inom fördjupad slät r ing , i andra ändan på samma sät t H 

(H 590) och L (H 591). Denna pjäs ä r ingent ing mindre än en 

form, varöver brakteater u thamrats , och l å n g t från det ställe i 

jorden, där detta föremål upphittats, kan inyntverkstaden icke gärna 

b a varit belägen. 

1 Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och 
liistoria, 24:o häftet: En svensk brakteatstämpel. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

T. G. A p p e l g r e n : Neuos zu don Bestimmungen der schwedischen Miinzen 
des Mittelalters. 

Es gibt eine Gruppe nordischer, sehr kloiner und diinner Silbermunzen 
mit einem Bauwerk auf der einen Seite und einem sternähnlichen Or
nament bisweilen innerhalb einer undcutbaren Inschrift auf der anderen 
Seite (Abb. 113:3). Die Miinzen, die H. Hildebrand als aus dem Ende 
des 12. Jahrhunderts herriihrend und in Kalmar geprägt ansieht, und 
die nach P. Hauberg aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts stammen 
und in Wisby geprägt sein sollen, fiihrt Schive in seinem Werk "Norges 
Myntor i Middolalderen" als norwegischc Munzen auf, entstanden in dor 
Zeit 1136—61. Schives Theorie von dera norwegischen] Ursprung der 
Miinzen diirfte zutroffen, aber in der Zeitbestimmung hat er den Fehlcr 
begången, sie 50—100 Jahre älter zu machen, als sie es in Wirklichkeit 
wohl sind. Wie aus Abb. 113 hervorgeht, ist die Munze Nr. 1, fiir König 
Sverre (1177—1202) geprägt, die erste in einer sich mehr und mehr ver-
schlechternden Serie, die mit der Miinze Nr. 3 schliesst. 

H. Hildebrands vor etwa drei Jahrzehnten veröffentliche Bestimmun
gen der schwedischen mittelalterlichen Munzen haben in violen Bezioh-
ungon noch heute Geltung, können aber in gewissen Punkten widerlogt 
werden. So hat G. Galster, Fornvännen 1917, festgostellt, dass eine 
Gruppe Brakteaten, die Hildebrand (Abb. 541—55) auf König Waldemar 
bezog, in Wirklichkeit 100 Jahre älter und König Knut Eriksson zuzu
weisen sind. In dem hier vorliegenden Aufsatz ist gezeigt worden, dass 
einigo der Brakteaten, die Hildebrand als schwedische ansah, mit grös-
serom Recht Norwegen zugewiesen werden können, und es ist eine Um-
gruppierung der bis auf weiteres als schwedisch anzusehenden Brak
teaten vorgenommen worden, woboi die Varianten innerhalb der cinzel-
nen Typen so geordnct worden sind, dass die Bilder veranschaulichen, wie 
der Typ zuerst in guter Ausfiihrung erschien und bisweilen mit einer 
Inschrift, durch wolche er mit Bestiramthoit einem gewissen Rcgenten 
öder einem gewissen Miinzort zugewiesen werden känn, und wie er dann 
später sich verschlochtert hat (z. B. Abb. 115: 5—9). 


