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SMÄRRE MEDDELANDEN 
NYA B I D R A G T I L L KÄNNEDOMEN OM KNUT ERIKSSONS 

UTMYNTNINGAR 

Det är rätt sällan som svenska modeltidsmynt komma i dagen i skatte
fynd på kontinenten, och det förtjänar därför uppmärksammas att en nyli
gen utförligt publicerad tysk myntskatt1 t. o. m. medfört en hittills obekant 
svensk mynttyp. Fyndet gjordes i oktober 1928 vid grävningsarbete i en 
åker vid Bokel nära staden Bevern (Kreis Bremervörde) och bestod av ej 
mindre än omkr. 15,000 brakteater och denarer jämte en del smycken (ty
värr ej publicerade), vilket förvarades i två lerkärl. Trots den tyska lag
stiftningens ofullkomlighet i fråga om hembudsskyldighet lyckades det 
provinsialmuseet i Hannover att förvärva hela det märkliga fyndet, vars 
nedläggningstid synes ligga omkr. 1225, d. v. s. alldeles nära nedläggnings
tiden för det bekanta Bunstorff-lyndet*, med vilket det också nära överens
stämmer ifråga om sammansättningen. 

De i fyndet ingående svenska, liksom även do övriga nordiska mynten ha 
bestämts av dr Georg Galster i Köpenhamn. De utgöras av 2 st. Knut 
Erikssons Västeråsbrakteater, nämligen en med kors och A-R-O-S i vink
larna (Fornvännen 1917, s. 99, fig. 2) samt en förut okänd typ med dubbel-
linjigt kors och kulor, som av Galster troligen med rätta tillföres samma 
grupp. Vidare 3 st. brakteater med lejon (Hildebrand 465, 466), vilka här av 
Galster utan närmare motivering hänföras till Kalmar, samt slutligen 8 st. 
av gruppen med stjärnliknandc figur på ena sidan och rutad fyrkant 
(kyrkofasad) på den andra (Hildebrand 435 åts., 443), som av Galster nu 
tillskrivas Visby. 

Kombinationen av dessa mynt innebär i och för sig ingenting överras
kande. Dossa tre myntgrupper förekomma såväl i Bunstorff- som i Dselio-
fyndot3 samt dessutom i ett i den numismatiska litteraturen hittills obeaktat 
svenskt fynd, f. ö. on av de största medeltida myntskatter som någonsin 
kommit i dagen här i landet. Fyndet påträffades redan sommaren 1798 vid 
Årbol i Eds sn, Dalsland, och hembjöds i laga ordning K. Vitt. Hist. och 
Ant. Akademien till inlösen. Efter att ha inhämtat Jonas Hallonbergs ytt
rande beslöt emellertid akademien enligt protokoll den 16 okt. 1799 § 1 

1 O. M e i e r : Der Brakteatenfund von Bokel bei Bevern, Hannover 1932. 
2 G. G a l s t e r : Der Biinstorfter Brakteatenfund (Berliner Miinzbl. 

N F IV 1917—18). 
» H o l m b o e ; De quinque fere millibus numorum etc, Christiania 1841. 

G r o t e : Der Mlinzfund von Dielie (Mlinzstudien, VII, 1862, sid. 249). 
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Fig. 107. 
Brakteater i Ärbols-lyndet. 
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^ A * 

Fig. 108. 
Tvåsidiga mynt i Arbols-fyndet. 

märkligt nog att icke inlösa fyndet, som skulle återställas till upphittaren, 
en utomordentligt svår förlust för statssamlingarna, då man betänker vilken 
betydelse t. ox. det vida mindre Daelie-fyndct ägt och äger för den numis
matiska forskningen. 

En åtminstone allmän uppfattning av Arbols-fyndots sammansättning möj-
liggöres dock dels av beskrivningen 1 ovannämnda akademiprotokoll, dels 
av en annan i akademiens arkiv befintlig beskrivning, måhända av Hallen-
bergs hand, samt framför allt av ott i samma arkiv förvarat blad mod teck
ningar av ett antal i fyndet ingående mynttyper (fig. 107, 108), försett med 
anteckningar och signerat av den bekante Pehr Tham på Dagsnäs1. Den 
ivrige fornvännen har f. ö. oj kunnat underlåta att där även ge akademien 

1 Detta blad, som saknar ujipgift om fyndorten och påträffats bland di
verse olokaliserade handlingar, kan med visshet hänföras till ifrågavarande 
fynd. 
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en temperamentsfull och onekligen välbefogad reprimand för dess bristande 
intresse för fyndet. Kompletterande upplysningar om fyndomständigheter 
etc. kunna därjämte inhämtas av notiser i Skara Stiftstidningar nr 46—47 
den 22 nov. 1798 samt i Liljegrens förteckning över fornfynd.1 

Skatten hade varit förvarad i ett förmultnat träskrin med silverbeslag. 
Utom mynten innehöll den en vriden guldring '"av 4 Ducators vigt" samt 
flera silversmycken. Hela vikten angives till 10 skålpund, vilket gör 4 lU kg. 
Till jämförelse kan nämnas att Deelie-fyndot, som innehöll nära 5,000 mynt, 
höll icke fullt tredjedelen av denna vikt. 

Av svenska mynt kunna följande fyra grupper konstateras: 1) Knut 
Erikssons Västeråsbrakteater (Hildebrand 552). 2) Densammes s. k. Kal
marmynt, såväl tvåsidiga som brakteater (lig. 107:6, 9, fig. 108:8). 3) Den
sammes Lödösebraktoater (Hildebrand 459) (fig. 107: 15). 4) Brakteater 
med lejon (Hildebrand 464—466) (fig. 107: 5, 8, 12, 16). 

Såsom med hänsyn till fyndorten är naturligt synes en betydande del av 
skatten ha bestått av norska mynt. Med säkerhet kunna följande typer iakt
tagas (plansch och nr hos Schive: Norges Mynter i Middelalderen, Chri
stiania 1865): VII: 29 (fig. 107:7), 38—39, 41 (fig. 107:4), 96 (fig. 107:1), 
123—124, VIII : 3 (fig. 107:3), 34, 72 (fig. 107:14), tilläggsplansch: 20 (fig. 
107:2), samt dessutom måhända även VI: 70—71, VII: 1—5, 6—12, 18, 54, 
VIII: 6—7, 10—11. Övriga mynt, som kunna bestämmas, äro tyska från 
1100-talet och möjligen 1200-talets början. De allra flesta av Arbols-fyndets 
typer återfinnas i Dselie-fyndet, och vi ha därför all anledning att förutsätta 
samma nedläggnings!id för båda, omkr. 1200. Härmed är sålunda de i dessa 
fynd företrädda svenska mynttypernas datering till 1100-talet fastslagen.2 

Galsters gruppering av Bokcl-fyndets svenska mynt på olika präglings-
orter aktualiserar på nytt särskilt dot sodan decennier omstridda problemet 
rörande mynten med kyrkofasad och stjärna. Dessa mynt ha framkommit i 
talrika fynd, som äro koncentrerade till Gotland, Öland och Småland. Med 
stöd av denna topografiska fördelning framhöll Hildebrand3 att de utgått 
från ett mynthus inom antydda fyndområde, varvid Jönköping, Kalmar och 
Visby kunde ifrägakomma. Av dessa platser stannade han av flera skäl för 
Kalmar såsom den sannolikaste ursprungsorten. Vid sin undersökning av 
Gotlands myntväsen under medeltiden4 påpekade emellertid Hauberg det 
egendomliga förhållandet, att inga Gotlandsrnynt från 1200-talot äro kända 
ehuru man av dokumentariska uppgifter vet, att sådana präglats. För att 
fylla denna lucka tog han därför ifrågavarande myntgrupp i anspråk. Denna 

t K. Vitt. Hist. och Ant. Ak:s Handlingar 13, 1830, nr 296. 
2 Den av T. G. A p p e l g r e n (Do svenska medeltidsmyntens bestämnin

gar, Fornvännen 1930) framkastade förmodan att mynten med kyrkofasad 
och stjärna ("Kalraarmyntcn") skulle vara utvecklings- eller dogenerations-
lormcr av kung Sverres mynt, och sålunda tillhöra 1200-talets mellersta del, 
kan följaktligen ej upprätthållas. 

« Sveriges Medeltid I, sid. 804 f. 
4 H a u b e r g : Gullands Myntvsosen, Aarböger 1891. 
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åsikt har sedermera upptagits av Nordman1, som till stöd för densamma 
framhållit, att mynten av denna grupp även äro kända från flera estländska 
fynd. Med hänsyn till det starka gotländska inflytandet på Ostbaltikum 
under vikingatiden fann han detta tala för myntens gotländska ursprung. 
Vid behandlingen av Bokel-fyndet har som nämnts nu även Galster gått in 
för denna åsikt. Mod anledning av gruppens rika förekomst i Dselic-fyndet 
ha dock såväl Holmboe som Schive hänfört dem till Norge, och nyligen har 
Appelgren5 framträtt till förmån för denna tanke med stilistiska och typo
logiska argument. Det råder sålunda stor förvirring rörande bestämningen 
av denna mycket viktiga myntgrupp. 

Vad först beträffar dess förekomst i Deelio-fyndot, så må blott framhållas, 
att detta fynd med sin internationella sammansättning absolut ingenting 
kan säga oss om präglingsortcn. Återstår don vida allvarligare frågan: 
Visby eller Kalmar? Från Öland och Småland känner jag nio fynd5, i vilka 
denna myntgrupp dominerar, och där don är företrädd av sammanlagt c:a 
8,700 ex., mödan på Gotland framkommit sex fynd mod sammanlagt c:a 
8,400 ex. av samma grupp. Fyndfrekvonson visar sålunda en lätt övervikt 
till förmån för Kalmar. Det är dock utan vidare klart, att detta förhållande, 
som f. ö. ju kan kastas om av ett enda nytt Gotlandsfynd, icko kan till
mätas någon som helst vikt. Generellt sett indicerar ju en serie fynd av 
likartad sammansättning från ott visst område endast, att detta område vid 
cn bestämd tidpunkt varit utsatt för yttre orolighctor, som i större utsträck
ning än vanligt föranlett undandöljande av skatter.4 Om myntens präg
lingsort kunna dessa fynd ingenting utsäga, de kunna blott upplysa, vilka 
myntgrupper varit allmännast gängse inom området vid tidpunkten i fråga. 

Frågan blir då om tidpunkten för nedläggandet av dessa fynd kan när
mare fastställas. Det är härvid till en början anmärkningsvärt, att de icke 
innehålla andra svenska mynt än i några fall lejonbrakteater. Vi kunna 
därav sluta, att nedläggningstidcn ligger helt i utmyntningens begynnelse, 
ty eljest borde någon gång mynt från andra präglingsorter ha blivit iblan
dade. Då vi med visshet veta, att mynt präglats av Knut Eriksson såväl i 
Västerås som Lödöse, följer att nedläggningstidcn bör ligga relativt tidigt 
under Knut Erikssons regering, och det ligger då nära till hands att sätta 
denna företeelse i samband med de under Knut Erikssons tid upprepade 
överfallen av s. k. estniska vikingar. Redan av geografiska skäl böra Got
land och Öland härvid ha varit särskilt utsatta, och vi erinras av mynt
fyndens utbredning om de till denna tid hörande fästningskyrkorna på 
Öland och i Kalmartrakten samt om Gotlands kastaler. 

1 Karelska järnåldersstudier, Htrs 1924, sid. 64 ff. 
2 Se ovan sid. 247 not 2. 
* En närmare redovisning för dessa och övriga här åberopade fynd kom

mer att lämnas i min framställning av Sveriges myntväsen före 1449 i verket 
Nordisk Kultur. 

4 Jfr T h o r d e m a n : Myntfynden i Korsbetningens massgravar, Forn
vännen 1932, sid. 73 ff. 
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Men om det är riktigt, att donna myntgrupp bör föras rätt långt tillbaka 
på 1100-talet1 så har man anledning att ställa sig mycket skeptisk till hypo
tesen om Visby såsom präglingsort. Det förefaller mindre sannolikt att 
staden redan vid denna tid skulle ha igångsatt en så omfattande utmynt
ning. Därtill kommer att denna myntgrupp ändock ej kan utfylla tomrum
met i Visbymyntningen på 1200-talet, enär präglingen måste ba upphört 
redan på 1100-talet eller senast strax i början på följande århundrade. I 
typiska svenska fynd från en mera framskriden del av 1200-talet saknas 
den helt. 

Även de ostbaltiska fynd, som av Nordman framdragits såsom argument 
för gruppens gotländska ursprung, visa sig vid närmare övervägande sna
rare tala emot denna åsikt. Dels ha i samma trakter ooh åtminstone delvis 
i samma fynd påträffats Västeråsbrakteater, präglade för Knut Eriksson 
och Johan Sverkersson, och dels veta vi att båda dessa konungar företagit 
militära expeditioner till Ostbaltikum, vilket tydligt nog visar direkta för
bindelser med det svenska fastlandet. Det torde f. ö. kunna ifrågasättas, om 
ej dessa ostbaltiska myntfynd, som gjorts på ösel, Moon och i trakten av 
Hapsal, böra sättas i samband med den begynnande svenska koloniseringen 
därstädes och denna kolonisering torde utgått just från det svenska fast
landet.2 

Det finnes sålunda anledning att fasthålla vid Hildebrands hypotes — 
och det hypotetiska mäste alltjämt betonas — om Kalmar såsom gruppens 
präglingsort. Och även ur en mera allmän synpunkt framstår såsom sanno
likare att handelsön Gotland sugit till sig stora mängder av Kalmarmynt än 
att gotländskt mynt i sådan utsträckning hamnat på Öland och i Småland. 
Ännu betydelsefullare är emellertid att även vikten av ifrågavarande mynt 
pekar åt samma håll som våra övriga slutsatser. Knut Erikssons Västerås-
och Lödöse-brakteater äro tydligen utmyntade som 'A-penningar enligt re
spektive Svealands- och Götalands-räkningen, den förra med 8, den senare 
(liksom Gotlands-räkningen?) med 16 penningar på örtugon. Mcdelvikten 
av mynten med kyrkofasad och stjärna (0,107 gr. enl. 250 vägningar) låter 
sig oj rätt väl förenas varken med dot ena eller det andra av dessa system. 
Enligt en av Hildebrand anförd uppgift från år 1271 räknades på Öland 12 
penningar på örtugon, och det förefaller då vara ett ganska tungt vä
gande argument att, såsom redan Hildebrand påpekat, vikten av dessa mynt, 
räknad som •At-pcnning, endast enligt detta system ger ett rimligt mark
värde. Knut Erikssons utmyntningar i Västerås, Lödöse och Kalmar 
framstå härmed såsom led i en planmässigt genomförd åtgärd att förse 

1 Ett innevarande år vid Bårarp i Rävinge sn, Halland, framkommet 
myntfynd (StHM inv. 20003) understryker gruppens tidiga datering, i det 
att det jämte huvudsakligen danska mynt, icke senare än Sven Gråte, även 
innehöll ett mynt av här behandlade grupp. Det intressanta fyndet kommer 
att publiceras av N. L. R a s m u s s o n . 

2 A. S c h u c k : Die Einwandcrung der Schweden in Estland (Congressus 
secundus etc, Riga 1930). 
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landets olika delar mod mynt av V4-pennings nominalvärde enligt de olika 
landsdelarnas gängse penningräkning. 

De stora myntfynden från Bokel, Bunstorff och Dselie äro lärorika ej 
blott på grund av do mynttyper de innehålla utan även på grund av de 
typer do sakna. I "Sveriges Medeltid" hänförde Hildebrand till Knut Eriks
son och obestämd östgötsk myntort en grupp mynt, som stilistiskt stå de 
s. k. Kalmarmynten nära, vanligen med ett rutat kors på ena sidan och på 
den andra stjärna eller vissa bokstäver mod eller utan kors eller triangel 
(Hildebrand 447—458). Om Hildebrands datering av dessa mynt är riktig 
borde de vara företrädda i nämnda fynd, där de dock alldeles saknas, och 
ännu mera påfallande är att de — på två, dock mycket tvivelaktiga undantag 
när — saknas i de 19 av mig kända svenska fynd där do s. k. Kalmar-
mynten dominera. Under sådana omständigheter är man berättigad miss
tänka att gruppen med rutat kors i själva verket är yngre än gruppen med 
kyrkofasad. Denna förmodan förbytes i visshet då man finner att av de 
sex av mig kända fynd, där förstnämnda grupp dominerar, fyra fynd ävon 
innehålla ett antal mynt av den sistnämnda gruj>pen. Då mynten med rutat 
kors såväl till prägolstil som vikt (medelvikton av 150 vägningar är 0,103 
gr.) överensstämmer med Kalmarmyntcn kunna de utan större tvekan hän
föras till samma präglingsort och betraktas som en fortsättning av Knut 
Erikssons utmyntning under dennes närmaste efterföljare. Enär dessa 
mynt mig veterligen aldrig påträffats i ott gotländskt skattefynd, är detta, 
såsom även Hildebrand framhållit, ett ytterligare argument emot att föra 
gruppen mod kyrkofasad till Visby. 

Bengt Thordeman. 
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JORDEN GER. Svenska forskningar och fynd från senare år. Ut

given av Svenska Fornminnesföreningen, Stockholm 1931. 

Jorden ger åt fornforskarna, någon gång frivilligt och av en tillfällighet, 
merendels dock endast efter trogen tjänst och dyrkan mod spaden, sållet, 
måttbandet och kameran. Om de åtta arkeologer, som i ovannämnda arbete 
givit översikter av sina resultat, blivit rikt lönade för sina mödor, är det 
emedan de, så vitt cn utomstående kan bedöma, mönstergillt planlagt och 
genomfört sina arbeten. De ba därvid förfogat över do exakta och minutiösa 
metoder, vilka utarbetats av den svenska arkeologiens mästare av äldre 
årgångar, Stolpe, Montelius och Almgren. 

Dot torde vara H. K. H. Kronprinsen som givit det lyckliga uppslaget att 
låta denna svenska forskning visa vad don förmår också på klassisk mark. 
Själv tog han aktiv del i grävningarna vid Asine och hado vid sin sida dels 
en den nordiska arkeologiens man, antikvarien Otto Frödin, dels cn före
trädare för den klassiska fornkunskapen, n. v. professorn Axel Persson. Det 
är don senare som här bar ordet för att berätta om do tro grävningskam-


