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SMÄRRE MEDDELANDEN 

MYNTFYND F R Å N SIGTUNA 

I tidskriften "Ymer" för år 1926 redogjorde jag för de då av mig kända 
myntfynd, som gjorts i Sigtuna, i avsikt att undersöka vad deras krono
logiska ställning skulle ge för fingervisningar angående tidpunkten för 
stadens tillblivelse.1 Sedermera ha ytterligare några fynd av detta slag 
kommit till min kännedom, varav ett äger sitt särskilda intresse såsom 
ett av de tidigast gjorda fynd i Sigtuna, vilket bevarats till våra dagar, 
ja det tillhör de första ännu identifierbara jordfynd i Sverige, som tillvara
tagits i vetenskapligt syfte. Det anträffades nämligen redan år 1038 i S. Ni
colai ruin och överlämnades av Jon Larsson, befallningsmjan över Håbo 
härad, till riksantikvarien och kyrkoherden Martinus Aschaneus. Denne 
har avtecknat (fig. 38) och beskrivit myntet i sin för numismatikens his
toria här i landet synnerligen intressanta men allt för litet beaktade hand
skrift "Collectancum Monetale seu Monctoscopia Olim Reg. Extraneorum''2, 
ooh i denna volym är även själva originalmyntet infästat. Myntet kunde 
givetvis ej bestämmas av Aschaneus men visar sig vara präglat i Köln 
för ärkebiskop Adolph I, vars episkopat inföll 1193—12053. 

I ifrågavarande volym återfinnes ytterligare ett i Sigtuna funnet mynt, som 
visserligen ej iir i original bevarat men som likväl är tillräckligt tydligt 
avbildat och beskrivet för att tillåta en säker bestämning (fig. 39). "Dänna 
silffwor penningh", skriver Aschaneus, "är funnen i Siggestwna stadh, på 
Malmön, 1636, aff Jöns Hansson, min systorson, långt noder i jorden, i en 
mans graff, där.han graffde on källare; graffuen war mädh steen röse 
lagdh, efter idiga fordom landz jorda seedh!" Myntet hänföres av Ascha
neus till kejsar Philippus Araben (244—249), vilket ger honom anledning 
till en liten panegyrik över den döde, som haft myntet med sig i graven, 
och som "haffuor tort wåga widha wandra öffr romerska kcisar dömot" 
och "kan skee, utan twilfl tiänt keisar Philippo Jul. Arab. för en förnämb
lig rådherre eller krigs official". Myntets ägare berömmes även för "att 
han haffuer icke tappat och warit en förslösarc utan warit och cn skats 
göinare", men denna något snusförnuftiga sats åtföljes av en storsvensk 
rcflr/xion om att "wåra fordom fäders och landsmäns wandrings moodli och 

i B e n g t T h o r d e m a n : Sigtuna stads ålder (Ymer 1926, sid. 168 ff.). 
»I K. Biblioteket, sign. Fb 17:3. 
3 C a p p e : Beschreibung der cölnischen Munzen des Mittelalters, Dres

den 1853, pl. X: 152. 
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Fig. 38. Pig. 39. 
Mynt, funna i Sigtuna, enligt teckningar av M. L. Aschaneus. 

wågandc wtrijkes där medh raovera och oxcitera alla effter kommande Swea 
iiuiu att see främmande landh egenom och lära språk och konster, sig till 
ähro och wharande åminnelse". Till sist ger A se hanens eu liten översikt 
av kejsar Philippus' historia men slutar med den något häpnadsväckande 
uppgiften att "dänna keisares silff penning är myntat 1266 och nu 1636 
upfunin, så är han nu jämpt 370 åhr gamall". 

Det myntfynd, som gav Aschaneus anledning till dessa mor eller mindre 
träffande funderingar, förefaller ju även oss efter Aschaneus" upplysningar 
synnerligen intressant. Vi frestas att i detsamma se en motsvarighet till 
de fem romerska mynten från V. Kvarteret 6, och om det hittats i en grav, 
vore det ju ännu märkligare. En blick på avbildningen av myntet kommer 
emellertid alla dessa kombinationer att förstummas. Det är nämligen här 
ulls icke fråga om elt romerskt mynt utan om ett som vid upphittandet 
iiiiiiu var praktiskt taget alldeles nytt. Myntet iir präglat för Philip Julius, 
hortig av Pommern 1592—1625, och var sålunda vid upphittandet kanske 
föga mer iin ett decennium gammalt. Att myntet uppgives vara funnet i en 
grav, dit det väl kommit med nodrasande ytlig jord eller dylikt, förbryllar 
oss här egentligen mindre än att Aschaneus ej kände igen och kunde iden
tifiera myntet. Han var ju dock ingen stugsittare utan hade gjort åtmin
stone ett par resor i östersiöprovinserna. Historien med detta mynt är onek
ligen en smula fatal för omdömet om den gamle riksantikvariens lärdoms-
meriter. 

Slumpen har fogat dot så, att de övriga åsyftade mynten från Sigtuna 
tillvaratagits av Aschanei biograf dr Gunnar Gihl1, vilken på uppdrag av 
riksantikvarien våren 1928 övervakade pågående grundgrävningsarbeten för 
e'ii apotekshus å tomten V. kv. 26, V» 29, 36, belägen i hörnet av Storgatan 
och Långgatan i kvarteret mellan Fornbemanots tomt och V. kv. 6, där år 
1922 påträffades ett stort antal romerska oeh tidigt medeltida mynt; De vid 
ifrågavarande grävningar tunna mynten voro till antalet fyra, nämligen: 

1) Ett tvåsidigt silvermynt, mycket nött. Adversen har på grund av nöt
ningen ej låtit sig bestämmas, men reversen kan identifieras såsom Dan-

1 Dr G i h l har länmat sitt benägna medgivande till föreliggande notis 
om fyndet. 
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ncnberg1 1330 bis (vikt 0,65 gr.). Myntet är sålunda en Wendenpfennig av 
en typ, som ej sällan förekommer i våra myntfynd2 och tillhör Dannenbergs 
"Zweite Sorte", som enligt honom äro efterbildningar efter Magdeburgor-
mynt och präglade mellan 1000 och 1010. 

2) Brakteat med L inom strålring; Anteil3 fig. 133; Hildebrand* fig. 592. 
3—4) Brakteater med bokstaven O mellan två motvända kronor inom 

slät ring; Anteil fig. 137; Hildebrand fig. 645. Dylika brakteater ingå i det 
större mynlfyndot från Korsbetningen5, varigenom deras datering till Mag
nus Erikssons senare regeringsår torde kunna betraktas som fastslagen. 

De sex mynten fördela sig sålunda med ett på 1000-talets början, ett 
omkr. 1200 och tre på 1300-talets senare hälft, varjämte ett från nyare 
tiden saknar intresse för stadens medeltida historia. Kölnermyntet utfyller 
i någon mån den lucka i fyndboståndet, som föreligger mellan 1300-tals-
gruppen och 1000-talsgru|)pen, vilken senare trots de nya Magnus Eriks
sonsmynten alltjämt uppvisar det vida övervägande antalet myntfynd. Givet
vis äro de nu tillkomna mynten för fåtaliga för att ge anledning till några 
vidare reflexioner, men ett noggrant insamlande och förtecknande av myn
ten ur Sigtunas jord skall säkerligen, då de stigit till ett större antal, 
kunna ge ytterligare bidrag till kännedomen om stadens utveckling. 

Bengt Thordeman. 

SVAR T I L L PROFESSO R K. B. W I K L U N D 

Det är två skilda frågor professor Wiklund upptagit till behandling i 
sin bcaktansvärda uppsats i sista häftet av F o r n v ä n n e n , frågan om den 
nuvarande svenska bosättningens ålder i Finland samt frågan om de ger
manska lånorden i do baltiskt-finska språken. Don förra frågan samman
hänger icke med don senare. Frågorna måste behandlas skilt för sig. 
Jag boklagar att nödgas medgiva att jag icke finner professor Wiklunds 
argumentering övertygande. 

När det gäller frågan om den svenska befolkningens ålder på Finlands 
fastland, ha de arkeologiska vittnesbörden en avgörande betydelse. Den 
svenska kustbefolkningen i Finland härstammar först från historiska 
tidens början, och invandrarna ha slagit sig ned vid do obebodda kuster
na, den dåtida inlandsbefolkningens forna nyttjomarkor. Bevisen för detta 

1 H. D a n n e n b e r g : Die deutschen Munzen der sächsischen und frän-
kischen Kaiscrzeit, Berlin 1876 ff. 

2 Jfr S c h n i t t g e r : Silverskatten från Stora Sojdeby (Fornvännen 
1915), nr 1258—62. 

3 T. G. A p p e l g r e n : Förteckning över Antellska myntsamlingcns i 
Helsingfors svenska mynt, Helsingfors 1903. 

4 H i l d e b r a n d : Sveriges medeltid I. 
5 B e n g t T h o r d e m a n : Myntfynden i Korsbetningens massgravar, 

Fornvännen 1932, sid. 23 ff, fynd I nr 82—131 och 171—183. 


