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En svensk historisk run-brakteat. 

Af GEORGE STEPHENS. 

Guld-brakteaterna, denna sköna och intressanta klass af äkta 
nordisk (skandinavisk och engelsk) konst, äro numera kända i 
hundradetal, och en stor mängd af dem bära forn-nordiska runor. 
Men vi veta mycket litet om dem, annat än att de voro häng
smycken, utmärkelsetecken och amuletter. Inskrifterna äro mer
endels helt korta, vanligen ett namn, eller ett par namn (gifva
rens och mottagarens). En del äro så barbarisreade, att de 
ingen mening gifva. Ännu är ingen med 
någon rimlighet bragt i förbindelse med 
någon historisk personlighet. 

Då jag tror, att jag nu har lyckats 
i historiska handlingar återfinna det namn, 
som läses på ett af dessa kostbara smyc
ken, vågar jag - med full kännedom om 
den varsamhet, som sådana frågor kräfva, Fig. 1. Guldbrakteat. 

- framkomma med några korta upplys- Blekinge. 1/1. 

ningar derom. 
År 1817 hittades på Tjörkö nära Carlskrona (jemte fyra 

andra brakteater och två guldmynt af Theodosius Il) denna ovan
ligt vackra gyllene run-brakteat (fig. 1). Den stadnade i kon
struktions-löjtnant Pettersons samling, som sedermera förvärfva
des af Statens Historiska Museum i Stockholm, der den nu för
varas under N:o 1453: 25. Smycket är N:o 102 i Thomsens 
Atlas, N:o 25 i brakteat-afdelningen af mina ''Old-northern runic 
monuments" (s. 538) och N:o 353 i Montelius' ''Från jernåldern". 
Dess vigt är 3,86 grammes. 

Många år äro gångna, sedan jag sysslade med detta smycke. 
Nya fynd hafva gifvit oss nya formler, och hela runstudiet har 
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gjort stora framsteg. Jag är derföre nu i stånd (såsom jag tror 
och hoppas) att förbättra en del af mina förra läsningar. Jag 
har också funnit ännu ett gemensamt drag emellan de äldsta 
forn-nordiska och de äldsta andra skando-gotiska tungomålen, 
nämligen nominativ ändelsen - IA såsom egen för en klass 
femininer. Härigenom kan jag nu lösa flere språkliga svårig-
heter på våra äldsta run-minnen och, om jag icke misstaget· 
mig, felfritt tolka denna vackra svenska brakteat. 

Stafvarne, som äro omvända (vänd-runor), läsas från höger 
till venster. De äro så tydliga och så smakfullt inskurna, att 
de tarfva ingen anmärkning. Svårigheten ligger som vanligt 
mest i grupperingen, då skiljetecken endast finnas på tvenne 
ställen. Så vidt jag kan se, och med fasthållande i hufvud-
saken af min äldre öfversättning, må vi läsa, begynnande vid 
toppen och fortsättande till venster: 

ÞUR· TE RUNOA! 
ÆNWLL, HÆ-CURNE HELDÆA, CUNIMUDIU. 

THUR TE (signe) dessa RUNOR! 
ÆNWLL (= ANWULF) den HÖG-KORADE af HJELTAR-
NE (= hjeltarnes, härens utkorade höfding) gifver detta till 
CUNIMU(N)DIA. 

Vi se här att i denna syd-svenska dialekt har ÞUNOR för-
lorat sitt N och förvandlats till ÞUR*). 

Våra gamla språk hade många sammansättningar med HA, 
eller dylikt, i betydelsen HÖG, som intensiv prefix. I norsk-
isländskan hafva vi sådana tjogtals, men ingen HA-KOSINN, 
hvilket sista ord finnes i den urgamla Homilieboken i formen 
KØRINN. Meningen är lätt och bestämd. 

*) Ordet i dess längre form ÞONAR förekomm er på en svensk run-
sten (se mina "Old-north. run. mon.'', s. 767) i bön-ordet ÞONAR 
ROA UIT !, THONAR RO GIF! 

En dansk sten (se anf. arb., s. 697) har bönordet ÞUR UIKI 
ÞASI RUNAR!, må THUR VIGA (signa, välsigna) DESSA 
RUNOR. 

En annan dansk sten (se "Aarböger f. nord. Oldk." 1870, s. 
420, Thomsens artikel och planche) har bön-ordet ÞUR UIKI ÞISI 
KUML!, må THUR VIGA DESSA KUMMEL (graf-märken)! 

En svensk sten bär (i)N ÞUR SU KI-R(u)NOAR!, MEN 
må THUR SE (signa) dessa KÄNNE-(märke)-RUNOR! 
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HELDÆA är regelmässig genit. pl. Detta ord förekom-
mer, med olika stafningar, på flere andra forn-nordiska minnes-
märken. 

Qvinno-namnet CUNIMUNDIA (dat. CUNIMUNDIU) finnes 
här för första gången. Förstemann ("Namenbuch") har allaredan i 
sin första upplaga 149 namn som lycktas på -MUND. Af dessa 
äro 5 femininer, och bland dem ett på -IA: RAIMUNDIA (egentl. 
REGIN-MUNDIA), från 7:de seklet. Hvem denna CUNIMUNDIA 
var, veta vi icke. Hon kan hafva varit ANWULFS *) fästemö 
eller en nära anförvandt. 

För de olika formler, som betyda att välsigna, se "Old-n. run. 
monum." s. 738. För formulan K-, KI-, KIN-, KINI-RUNA, se s. 
927. Björketorp-stenen i Blekinge har GINÆ-RUNÆA (nom. pl.); 
Stentofte-stenen i samma landskap har GINO-RONOA (ac. pl,). 

*) Ett par af våra skandinaviska forskare hafva tyckt, att namnet är 
ÆNWÆL, icke ÆNWLL, då en "del af ett sidostreck högre upp 
skall ligga under randen", så att det första \ blir \\.  Jag tror, 
att detta är ett misstag. Runan \\ förekommer tre gånger, grave-
rad med samma omsorg och smak som alla de andra bokstäfverna, 
och det är omöjligt att för ett enda ögonblick uppdaga någon lik-
het mellan dessa trenne \\ och runan näst efter W. Emellertid 
har jag bedt den store numismatikern, archivarien Herbst, att noga 
granska elektrotypen i museet. Han har godhetsfullt gjort detta 
"med stærke forstörrelsesglas" och har meddelat ett skriftligt svar. 
Han finner väl en liten punkt eller "böjle" eller märke eller in-
tryck emellan \ och \, men säger, att det är icke parallelt med 
armen på \, synes hafva intet att betyda, är helt olika med \\ på 
de andra ställena, och att runan - efter hans mening - icke är 
\\ men \.

Saken är, att på alla stämplade metall-stycken kan det lätt upp-
komma små ojemnheter eller blåsor eller skåror, och många sådana 
finnas på brakteaterna såsom på andra präglade saker; men de 
hafva intet med bokstäfver att göra, och finnas ofta der inga ru-
nor äro tänkbara. 

Men om så vore, om namnet vore ÆNWÆL, skulle det icke 
göra någon förändring. Det skulle lika fullt vara en form af AN-
WULF. Ordet WULF eller ULF eller OLF har ändlösa variatio-
ner, i synnerhet som slut-ord, fallande tonlös stafvelse. Jag be-
gynte att räkna olikheterna hos Förstemann, men då jag gått ige-
nom halfva boken och hade uppskrifvit 35 variationer, tröttnade 
jag och slutade. På stenar med skandinaviska runor äro dessa 
stafnings- och uttalls-olikheter - legio. 

4 
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Ofvanstående läsning är så enkel, naturlig och strängt 
grammatikalisk (på Skandinaviens oss bekanta fornaste tunga), 
att den synes kunna vänta sakkunnigas bifall. 

Låtom oss nu i hast flytta öfver till Bretland. Enligt tradi
tionen, fanns här af en bonde tidigt i detta århundrade - men 
när och hvar kan ingen säga, ty i de dagarne brydde man sig 
föga om sådana detaljer - ett penningelikt guldstycke, som 
kom i enskild mans ego. Till sist, då det erkändes vara en 
ovanligt väl bibehållen triens, köptes den år 1856 af den be
kante lärde numismatikern grefve J. F. W. de Salis. Kort der
efter förärade han den, tillika med en högst kostbar samling 
andra rara mynt och medaljer, till British Museum i London, 
der den nu finnes. I Mars 1868 viste mig grefven den vänlig
heten att sända mig lack-aftryck af denne triens. Härifrån lät 
jag taga galvanoplastiska aftryck. Dessa tecknades på trä af 
prof. J. M. Petersen och graverades af herr J. F. Rosenstand, 
Danmarks bästa arkeologiska artister (fig. 2). 

Men så snart detta kostbara stycke 
kom mig i handom, påminte mig ar
kivarien Herbst, att i den danske sam
laren Timms stora myntkabinett, som 
bortauktionerades i Kjöbenhavn, varit 
en silfver-triens alldeles motsvarande 
denna guld-triens. Den beskrifves s. 

72, del. 3, af den tryckta "Fortegnelse over Georg Friderich 
Timms udmrerkede Mynt- og Medaille-Samling, III Deel" (Kjö
benhavn 1834, 8:vo ). Katalogens redaktörer, de bekante mynt
kännarn e Thomsen och Devegge, tillägga: "Af Omskriften paa 
denne Mynts Advers, der bestaaer af Runer, blandede med en
kelte latinske Bogstaver, kunde man formode den præget i 
Engelland i det Tidsrum, da den forhen brugte romerske Skrift, 
ved Angelsachsernes Ankomst, i nogen Tid tildeels blev fortrængt 
af Runer. Men antager man, at denne Omskrift bör læses
"Cunut u Dieflio'', bliver det rimeligere, at den er præget om
trent i det 7:de eller 8:de Aarhundrede for en Konge i Dublin 
ved Navn Cnut, maaske af nordisk Herkomst. Prægets Overens
stemmelse med de merovingiske og vestgothiske Guldmynter 

Fig. 2. Guldmynt. 1/1.
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vækker iövrigt Mistanke om at den kunde være en Afstöbning 
af en Guldmynt, hvilket med Sikkerhed dog ikke kan bestem-
mes". 

Det här omtalade silfver-mynt, som Thomsen, Devegge och 
Herbst tyckte vara snarlik en afgjutning, såldes på auktionen 
för 6 danska daler till den numera aflidne possesionaten von 
Rörner i Dresden*). Det utgafs, efter ett aftryck i folium af 
arkivarien Herbst, i ett träsnitt s. 419 af "Minder om de Danske 
og Nordmændene i England, Skotland og Irland. Af J. J. A. 
Worsaae. Kjöbenhavn 1851". I sin text (sid. 419) upprepar 
Worsaae gissningen om "Cunut och Dieflio", och fortsätter: 
"Paa Reversen sees Bogstaverne ENAE og derunder to Figurer, 
som begge vende deres Ansigter opad till een og samme Side, 
og som hver udstrække en meget stor Haand, medens de med 
den anden i Forening bolde paa een Ring, ret som om de af 
lagde Eed paa den hellige Ring. Ovenikjöbet forestilles de staa-
ende foran eller siddende paa en Forhöining (maaskee et Alter?), 
hvorunder et Tegn (N) som ett liggende S. Muligviis inde- 
holdes der saaledes i disse Foreställinger en Hentydning til et 
mellem en irsk Konge og den nordiske Konge Knud afsluttet 
Forlig". 

Men innan jag kunde behandla grefve de Salis' guld-triens, 
måste jag undersöka, om den var från en sjelfständig stamp 
eller ett aftryck i guld från samma stamp som silfverstycket i 
Timms samling. Träsnittet hos Worsaae visar ett par små va-
riationer. Men den gamla tron, att Timms var en afgjutning, 
talade emot en sjelfständig stamp. Lägg härtill, att intet mynt 
af detta slag någonsin slogs i Irland, och att nordborne der-
städes aldrig präglade guldmynt. - Herbst har lyckligen utredt 
denna fråga för oss. Förr än Timms stycke lemnade landet, 
hade han tagit 2:ne folium-aftryck, och dessa äro ännu i hans 
ego. Vi jemförde dem noggrant med exemplaret i British-Mu-
seum och funno, att de voro identiska, och att de små skiljak-
tigheterna i träsnittet endast voro träsnidarens verk. Således 
var silfver-pjesen endast en afgjutning, utan tvifvel från exem-
plaret i London. Till detta vända vi således tillbaka. 

*) Denne ryktbare samlare testamenterade hela sitt Cabinet (29,000 
nummer) till det Kongl. Museet i Dresden, och silfver-stycket är 
nu der. 
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Ju mera jag undersökte penningen, desto mera blef det 
min mening, att De Salis' mynt, - som var af det renaste guld 
och vägde 1,29 grammes, samt utan tvifvel slagits som tremissis 
eller triens (en tredjedel af en mancus), - var af mycket hög 
ålder och af nordiskt ursprung. Mina skäl voro: 1:o Dess rena 
stil och fulländning som imitation; 2:o Den egendomliga bar-
bariseringen af dess frånsida, alldeles i samma smak, som våra 
äldsta brakteater; 3:o Det märkeliga draget, att "konungen" bar 
ring-brynja, som de sista fynden i Skandinavien visat hafva 
varit så mycket i bruk hos nordiska höfdingar under den äldre 
jernåldern (se "Old-north. run. mon.", s. 185 o. följ.); 4:o Den 
slående och hittills ensam stående framställningen på frånsidan, 
tydligen edgången på tempel-ringen; en sed så karakteristisk för 
våra hedniska förfäder *). Worsaae har rätt i att denna tolk-
ning bekräftas deraf, att begge hufvudena äro vända uppåt, så-
som till himmelen, och åt samma sida, såsom mot presten eller 
domaren, hvilken "eden stafvade", d. v. s. föredrog den edsfor-
mel, som de sade efter honom. 

På åtsidan finnas både runor och romerska bokstäfver. De 
sistnämnda äro LIO C eller C LIO, ty vi veta icke deras ord-
ning. De stå som vanligt. Men runorna äro omvända, såsom 
så ofta i gamla ristningar, och alla hänga samman i en grupp. 
Utrymmet är mycket knapt, så att vi hafva här en förkortning. 
Der står: 

ÆNIWULU KU(nung). 
ÆNIWULU (= ANWULF) KONUNG. 

På samma sätt har brakteaten N:o 3, s. 520 i mina "Old-north. 
run. mon.": 

ÞASCO CUN(ung). 
THASCO KONUNG. 

*) Denna väl bekanta ring-ed (norsk-isl. BAUGEIÐR) var nordbornes 
högtidligaste sätt att svärja på, men kunde icke förekomma men-
ed. I den Gammal-engelska krönikan läses vid år 876, då kung 
Alfred har öfvervunnit danska vikingar: "and wiÞ Þone here 
se cyning friÞ nam, and him Þa aÞas sworon on Þam HALGAN 
BEAGE", och med den [hedniske] hären konungen fred gjorde, och 
till honom då EDER DE SVORO PÅ DEN HELIGE RINGEN. 
Se "Om Eeds-Ringe", af prof. C. A. Holmboe, i Videnskabs-Sel-
skabets Forhandlinger, Christiania 1863. 
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I inskrifter, både med runor och romerska bokstäfver, förekom-
mer U ofta i slutet af orden som ett slags F. 

På frånsidan af De Salis' mynt läses namnet TENAES. 
Dernäst påminte jag grefve De Salis, att goternes konung 

Theodoric år 425 förde krig emot romarne. År 426 ledo hans 
trupper, under deras belägring af Arles, - den tiden hela Gal-
liens största stad, - ett nederlag af den namnkunnige ro-
merska fältherren Aëtius. År 428 segrade Aëtius öfver fran-
kerne. År 430 anföllo goterne Arles ännu en gång, men slogos 
tillbaka med stor förlust af Aëtius, och deras "konung" togs till-
fånga. Den gotiske anförarens namn var ANAOLF ( = AN-
WULF). 

En enda författare, den samtida spanske krönikeskrifvaren, 
biskop Idatius, har bevarat namnet på denna nordiska höfding. 
Han säger*): "Per Aëtium comitem non procul de Arelate quæ-
dam Gothorum manus extinguitur, ANAOLFO optimate eorum 
capto" (Grefve Aëtius nedgjorde ej långt från Arles en gotisk 
trupp, sedan dess höfding Anaolf blifvit tillfångatagen). 

Jag meddelade De Salis min läsning ANWULF KONUNG 
och frågade, om han icke vore den "optimas", som Idatius om-
talar, då LIO C möjligen kunde vara LIONENSIS CIVITAS, 
redan nu namn på staden Lyon (i samma trakt af Gallien som 
Arles), om hvilken han kunde ingått någon högtidlig traktat. 

Grefven svarade i ett bref af den 3 Maj 1868, som han 
tillät mig att offentliggöra: "Jag är Eder mycket förbunden för 
den klara och tillfredsställande läsningen af runorna på mitt 
mynt, och jag vill nu yttra mig om hänvisningen till Lyon och 
till en af de burgundiske höfdingar, som inträngt i sydöstra 
Gallien tidigt i det 5:te århundradet. 

"Som Ni vet, har jag samlat en högst betydlig mängd imi-
tationer efter de senare rornerska och tidiga byzantinska myn-
ten. Tack vare dessa materialier - som ingen annan numis-
matiker har haft tålamod eller en gång tanken att sammanföra 
- har jag varit i stånd att med en viss lätthet följa myntnin-
gen hos de stammar, hvilka togo de romerska provinserna i 
besittning, burgunder, suever, vestgother, vandaler, ostgoter och 

*) "Idatii episcopi Chronicon", i Th. Roncallius, "Vetustiora latino-
rum scriptorum Chronica" (Patavii, 1787), 2:a delen, sid. 23. 
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lombarder. Grunden för min anordning af dessa mynt har varit 
indelning efter myntställen och provinser, och icke efter kejsare. 
Endast detta sätter oss i stånd att följa myntsniterna från den 
romerska till den romersk-barbariska, och härifrån till den rent 
barbariska tiden. 

"Ett sådant studium gifver oss en intressant öfversigt. Vi 
se med egna ögon vest-romerska kejsardömets upplösning. I 
Britannien upphörde Londons myntning under Constantinus om-
kring år 330, och ön måste skaffa sig nödiga handelspenningar 
från Treves, Lyon och Arles, men mynthusen i dessa städer 
indrogos efter Eugenii uppror år 394. Italiens mynthus kunde 
derefter icke förslå för Gallien och Britannien. Detta visar sig 
genom en mycket talrik klass mynt-efterhärmningar under pe-
rioden strax före barbarernas infall. De typer, som med för-
kärlek imiterades, voro de som vanligast gingo i handel och 
vandel, eller också de kejsares, som hade skaffat sig populari-
tet i de olika provinserna. I England är denna imitation mest 
gjord efter Constantius II:s mynt; i Frankrike, efter Constantio 
den stores; i Spanien, som jag tror, efter 'Petricus' mynt, hvilka 
fördes mot vester och söder från Treves, Arles och Lyon, alla 
belägna i östra delen af Gallien, då i sjelfva Spanien intet mynt-
hus fanns efter nedläggandet af det i Tarraco, ungefär vid samma 
tid som det i London stängdes. 

"Detta successiva nedläggande af de romerska kejserliga 
myntverken utpekar tydligen, hvad som timade på andra håll. 
De tre stora vestprovinserna voro nu onyttiga bördor för ett 
sjunkande rike, oaktadt provinsboarnes trohet mot Roms skugga, 
- och vägen stod öppen för anfall och pånyttfödelse. 

"I denna korta öfversigt har jag icke låtit mig afbrytas af 
de få mynt, som präglades af usurpatorn Magnus Maximus i 
London, - af Constantin och Jovinus i tre galliska verkstäder 
under 4 eller högst 5 år, tidigt i 5:te seklet, - och af Majoria-
nus samt ett par af hans efterträdare i Arles. Hans företrä-
dare Avitus, som insattes af vestgoterne, hade äfvenledes hållit 
detta mynthus öppet, hvilket förut varit stängdt under mer än 
fyratio år. 

Jag har behandlat den byzantinska serien på samma vis 
som den romerska, och har indelat den i österländska, ita-
lienska och afrikanska. De två sista upphöra vid de mahome-
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danska segervinningarna. Den italienska, hvars fabrikation är 
egendomlig, sätter oss i stånd att följa den lombardiska mynt-
ningen, både konungarnes i norden och de mägtiga Benevento-
hertigarnes i södern. Som jag anmärkte i mitt sista bref, tror 
jag att de aftryck jag sände eder (med undantag af två klas-
ser) imiterades, nästan utan inblandning af galliska eller andra 
egendomligheter, efter mynt utgångna från det byzantinska mynt-
huset i Ravenna (Exarkens residens) eller utgifna af de lom-
bardiska konungarne. De synas vara urtyperne till de flesta 
skandinaviska brakteater. Sannt är, att andra romerska typer 
från olika tider äfven efterbildades, men jag tror, att de barba-
riska elementerna i brakteaterna i allmänhet kunna spåras till 
dessa imitationer, som torde kunna benämnas baierska eller 
tyska. 

"Hvad de civiliserade delarne af Europa och Afrika angår, 
uppfyllas af de mynt, jag nu omtalat, hela perioden emellan 
romerska myntens upphörande och framträdandet af de natio-
nella typerna hos vestgoter och franker m. fl. Bland dem alla 
finnes icke ett enda run-mynt, ehuru min klassification i allmän-
het omfattar hvarje latin-talande land vid det romerska rikets 
upplösning. Jag har varit något vidlyftig härom för att kunna 
meddela som fullt bevisadt, att den äldsta medeltidens utmär-
kande drag äro klara nog, om också alla detaljer ännu icke 
äro ifylda och till en del aldrig kunna blifva det. I allmänhet 
visa alla fakta, att inkräktarne aldrig präglade run-mynt i de 
latin-talande provinserna, och att källan för dessa run-bärande 
mynt måste sökas på sjelfva gränsen af - eller helt utanför -
den romerska kulturen. 

"Med undantag af de skandinaviska brakteaterna, innehålla 
de två klasser jag kallat A och B de enda mig bekanta imi-
tationer med runinskrifter. Exemplaren i klassen B, som tyc-
kas vara mycket senare än klassen A, äro i stil och arbete 
mycket olika de mynt som slogos i provinser, der latin talades 
vid romerska väldets slut. 

"I afseende på förslaget att anvisa klassen B till burgun-
derna och staden Lyon, må jag invända, att de mynt som slogos i 
de syd-östra delarne af Gallien - romarnes första landvinningar 
bortom Alperna - äro ibland de allra bästa imitationer jag har 
samlat. Ofta äro de så lika de romerska och byzantinska urty-
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perna, att man måste använda mycken tid och möda för att 
skilja dem; och detta har jag kunnat göra endast med tillhjelp 
af det oerhördt rika material, som British Museum eger. Bur-
gunderne, som intagit dessa högt civiliserade provinser, voro 
de mildaste och minst ödeläggande af alla de inträngande stam-
marne. Deras bufvudtanke var visst att anses som rikets va-
saller. Jag kan icke sätta något run-mynt eller bestämdt bar-
bariskt mynt i sammanhang med de stycken, som utmärka bur-
gundernas supremati i syd-östra Gallien. Olikheten skulle vara 
för stor. 

"Äfven tror jag, att den nyare formen LIO för Lyon icke 
kunde finnas före den karlovingiska perioden, och jag skulle 
icke vänta att finna annat än latin - som förblef Frankrikes 
myntspråk ända till det 18:de århundradets slut - på mynt 
slagna i Lyon, der, om någonstädes, traditionerna i Galliens 
stora romerska mynthus måste blifvit bevarade. 

"Det ifrågavarande British Museum tillhöriga myntets ålder 
ville jag gerna sätta till ungefär 550-560. Af de tre till arbetet 
liknande mynten i klassen B är den första en Justinus I [518] 
med en sidoblikande Victoria (en frånsida lånad från vestgo-
terne), den andra en Justinianus I [527] med den vanliga rätt-
vända Victoria, och den tredje oläslig men med samma typ och 
imitation från samme kejsare. 

"Dessa fyra mynt äro af ett prydligt och egendomligt ar-
bete och mycket olika dem, som synas mig tillhöra de latin-
talande provinserna Gallien, Spanien, Italien och Afrika. De 
stycken som de mest likna, både i stil och behandling, äro 
de tidigaste engelska silfver-sceattas. Jag tror, att alla dessa, 
så väl som det motsvarande guldmynt, hvilket British Museum 
eger *), präglades af nordiska höfdingar, som angrepo England; 
en förklaring, som synes passa, äfven hvad frånsidan angår. 
Denna, liksom så många af dem å sceattas, är en fritt behandlad 
kopia af en romersk typ. De mynt, som slogos i de latin-
talande länderna, äro mycket mera slafviskt efterhärmade. Jag 
tror, att bilden å det nyss nämnda guldmyntets frånsida är en 
modifikation antingen af det motiv "två soldater'', som ses på 

*) Afbildadt af Stephens i "Oldnorthern runic monuments", sid. 879, 
N:o 74; jfr sid. LXVIII. 
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Constantin den stores mynt [år 306], eller af de två kejsare, 
som finnas å mynt slagna af Valentinianus och Valens [364] *). 

"Jag kan icke räkna England bland de latin-talande pro-
vinserna under den senare perioden, ty det var endast till hälf-
ten latin-talande äfven under det romerska väldets mäktigaste 
period, och jag anser, att germaniseringen hade kraftfullt pågått 
allt sedan Septimius Severus' tid [193]. Med andra ord, öfver-
gången måste hos oss i England varit mycket mera långsam 
än man vanligen antager. De äldre engelska sceattas hafva 
en egendomlig karakter; de senare äro nästan alla imiterade 
efter de samtidiga mynten i Frankrike, och ledsagas af några 
få guldmynt, alltfor barbariska att tillhöra merovingerne. De 
merovingiska tremisses, huru rått de än äro utförda, hafva all-
tid läsliga inskrifter. På en del af dessa äldre engelska guld-
mynt är merovingernas hufvud ersatt genom efterbildning af 
någon gammal romersk typ. Jag eger ett exemplar med varg-
innan och tvillingarne, och ett annat med kejsaren som drager 
en fånge efter sig. 

"Vårt mynt (fig. 2) är af renaste guld, utan minsta spår af 
silfver. Dess hufvudsakliga likhet med våra tidiga engelska 
sceattas består i det kungliga hufvudets raka profil. Att lik-
heten icke är större kommer derutaf, att Englands sceatta var 
ett lokalt och nationelt mynt, under det att tremissis var af ut-
ländskt ursprung, och man begärde, att den skulle någorlunda 
likna ett romerskt eller byzantinskt original för att underlätta 
dess kurs som gångbart betalningsmedel på främmande handels-
platser. Med hänsyn till detta stycke, må dess ursprung be-
stämmas efter arbetssättet hellre än efter utseendet; och jag 
känner intet land, der man med större skäl kan anse det vara 
prägladt än England. Britannien måste varit jemförelsevis mera 
odladt än de andra länderna i vest-romerska rikets kontinentala 
provinser, och utan tvifvel bibehöll det allt igenom en viss lif-
lig handelsförbindelse med Gallien. Jag ville derföre hänfora 
till England klasserna A och B, slagna efter galliska eller vest-
gotiska original. De andra klasserna äro yngre, kopierade 
från italo-byzantinska och lombardiska motiver i 6-7 århundra-

*) Frånsidans bild är tydligen en efterhärmning efter den som ses å 
Libii Severi guldmynt; se t. ex. "Svenska fornsaker" fig. 447. 

O. M-s. 
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dena, och böra hänföras till Tyskland och Skandinavien. Den 
lilla brakteaten ("Old-n. run. mon.", sid. 520, N:o 3 *), som Ni 
godhetsfullt tillsände mig, tillhör denna sista klass och liknar 
mycket en del af mina egna aftryck. 

"Tror Ni, att man kan finna ÆNIWULU i England? Efter 
min teori kan jag icke förklara LIOC, och hvad N = S angår, 
så tror jag, att myntet utan tvifvel är en tremissis och icke en 
semissis. Jag har aldrig sett en enda gallisk imitation af se-
missis, och så mycket jag vet finnas inga andra sernisses än 
några få, slagna af lombarderne i Italien". 

Min lärde vän fortsätter i ett bref af den 24 Maj 1868: 
"Tusen tack för det sista intressanta brefvet och för de lyckade 
kopiorna af vårt run-mynt. Jag borde länge sedan hafva an-
tagit Eder tolkning af frånsidan. Detta gör jag nu. Men jag 
har en naturlig fallenhet att öfverföra allt till Rom och intet 
till någon barbarisk källa. Litet mera eftertanka skulle lärt 
mig säga, icke att frånsidan är en fritt behandlad efterbildning 
efter en romersk typ, men ett skandinaviskt ämne så behand-
ladt, att det har någon likhet med ett romerskt motiv. På en 
del af de tidiga engelska sceattas finna vi utan tvifvel alldeles 
originella typer, utan spår af något romerskt inflytande, under 
det att andra hafva en större eller mindre likhet med de ro-
merska myntens frånsidor, till följd af den naturliga benägen-
heten för att behålla något af urtypens karakter. Ni hade rätt 
i att påminna om den forn-nordiska ed-gången, och jag är Eder 
mycket förbunden för Eder förklaring af den intressanta fram-
ställningen å myntets frånsida, liksom för hela Eder brefvexling. 
Den har lärt mig mycket med hänsyn till uppställningen af 
mina icke-latinska barbariska imitationer, som nu är vida redi-
gare än förut". 

Sålunda, på helt och hållet praktiska och numismatiska 
grunder, och såsom resultat af den mest omfattande jemförelse 
med mynt från olika tider och länder, som nu är möjlig, har 
denna berömda kännare bevisat: 

1. Att folkvandringens barbarer aldrig präglade mynt med 
runinskrifter i de länder, der de grundlade sina "riken". 

*) Grefve de Salis kallar med rätta detta stycke en brakteat, ty det 
är slaget endast på en sida; med hvad storlek och kommiserad 
typ angår, är det ett mynt. 
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2. Att deremot de nordmän, som eröfrade England från 
dess romerskt-brittiska befolkning, verkligen slogo run-mynt. 

3. Att dessa nordmän i England också hade karakteristiska 
och till en del med runinskrifter försedda guldmynt som betal-
ningsmedel i deras handel med länderna på andra sidan hafvet. 

4. Att alla dessa forntida run-mynt, af hvilken metall som 
helst, genom sina typer och sitt arbetssätt, visa sig vara af en-
gelskt ursprung. 

På dessa och alla andra grunder torde det stå fast, att den 
föreliggande triens är slagen i England. 

Grefve De Salis godkänner min läsning, men kan icke hjelpa 
mig med hänsyn till LIOC eller CLIO. 

Sedan ofvanstående nederskrefs, har ett nytt häfte af "Nu-
mismatic Chronicle" (London, 1869) utkommit, innehållande M:r 
Haigh's värdefulla afhandling om forn-engelska mynt. N:o 1 af 
de guldmynt med runor, som han här genomgår*), är det i Bri-
tish Museum förvarade, som jag förut omtalat och som har N:r 1 
på Haigh's planche. M:r Haigh säger härom: "Fördomen emot 
sjelfva tanken på anglo-saxiska guldmynt, som herskade under 
Numismatic Chronicle's äldre tider, har längesedan måst vika till 
följd af hopade fakta. Jag har aldrig kunnat taga del i denna 
fördom". Derefter erkänner han, att motivet på frånsidan är 
rent barbariskt, icke klassisk imitation, men läser inskriften 
annorledes än jag. Han säger att med runan \ (K) menades 
\ (F), och på detta viset skaffar han sig ordet ANIWULUFU 
som höfdingens namn. De romerska bokstäfverna läser han 
som CLIO, och anser detta ord liktydigt med det forn-engelska 
GLIW, vis, klok. På frånsidan behandlar han alla märken som 
bokstäfver, och får härigenom ordet HENAESI, som han anser 
stå för HENAGISI och vara detsamma som HENGEST, nam-
net på den store krigare, hvilken intog Kent i första hälften af 
5:te årh. - I allt detta kan jag icke följa med. Men jag an-
för med nöje hans välgrundade anmärkning: "I listorna på för-

*) Hufvudinnehållet häraf upprepas af M:r Haigh sid. 175 i hans af-
handling "Notes in illustration of the Runic monuments of Kent", 
införd i "Archæologia Cantiana", 8:de delen, som utkom år 1872. 
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fäderna af de stormän, som herskade öfver saxarnes och ang-
lernes olika riken i 6:te och följande århundraden, hafva våra 
krönikeskrifvare alldeles icke bevarat namnen på alla, som togo 
del i den väldiga kampen, och som grundlade större eller mindre 
konungadömen". 

Det är nu Febr. 1871, och vi kunna ändtligen bättre förstå 
de latinska bokstäfverna på detta dyrbara stycke. Den utmärkte 
fornforskaren, min hjelpsamme vän arkivarien C. F. Herbst har 
gjort mig uppmärksam på det sist utkomna häftet af "Revue 
de la Numismatique Belge", N:o 4 (5:e serie, tome 2), som 
utgafs mot slutet af 1870. Sid. 495 häri gifver oss en artikel 
af R. Chalon, "Pièces rares ou inédites. Seizième article". N:o 
XIII af dessa korta beskrifningar, sid. 507, är: 

"Åts. Bröstbild, profil, till höger; hufvudet bär en krans 
eller kunglig fläta: + CORNILIO. 

"Fråns. Tvenne stående personer; de hålla hvarandra i 
hand, och i den andra handen hålla de ett obestämdt föremål: 
+TENE-SM. 

"Af guld 1,32 grammes. Kabinettet i Leyden. 
"Öglan visar, att den burits som amulett eller prydnad. Hvil-

ken är den plats som menas med det bestämda ordet CORNI-
LIO? Kanhända var det Corneillan, Cornelianum, en stad två 
lieus från Aire i södra Frankrike. Skall myntmästarens namn 
läsas TENE-S M(onetarius) eller LENE-S? Begge dessa 
namn äro lika obekanta i den lista som M. Cartier har för- 
fattat". 

Här slutar M. Chalon. Jag bifogar (fig. 3) en kopia af 
sjelfva triens-stycket, fotoxylograferad af Rosenstand efter figu-
ren i Revue, PI. X, N:o 13. 

Som vi se, hafva de två fig. 2 och 3 afbildade guldmynten 
ungefär samma vigt och samma typ; på många sätt upplysa de 
äfven hvarandra. Men Leyden-exemplaret är yngre, en något 
rå efterhärmning af myntet i British Museum, och har utelem- 
nat alla runorna. 

Det är numera klart, att det enes CLIO är en förkortning 
af det andras CORNILIO. Men om detta ord är mans- eller 
plats-namn, och, i senare fallet, hvilken stad menas, kunna vi 
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icke veta. Jag är böjd att anse ordet vara ett mansnamn, lik
som på så många andra dylika pjeser. 

En jemförelse visar, att TENAES är myntarens namn, eller, 
som det stafvas på Leyden-exemplaret, TENES M( onetarius). 
Men i det fallet står TEN AES eller TENES i nominativ. Ett så
dant ord lyder rätt främmande och är ännu aldrig funnet i nå
gon annan inskrift. Visserligen är det möjligt, att ett sådant 
namn (med utljud i -S) kunda tänkas, men troligt är det icke. 
- I ordlistan ("Word-row") uti mina "Old-n. run. monum.", sid. 
951, har jag uppvisat det på mycket gamla mynt i England och 
Skandinavien förekommande bruket af ett väl bekant nordiskt 
ord MOT eller MOTI, i betydelsen stamp, stämpel, penning, 
mynt, mynt-hus. Jag har der samlat många exempel från in
skrifter med runor och romerska bokstäfver både af formeln: 

N. N. EGER MOT DENNA 
och äfven af formeln: 

N. N's MOT. 

I en del af dessa inskrifter ute
leronas verbet (EGER, som underför
stås), eller nomen (MOT, som under
förstås). En sådan legend på ett mynt 
som HEGENREDES ON DEORABY 
må visst nog betyda HEGENRED'S 
MOT I DERBY. Följaktligen tager jag 
TENAES (eller TENES) här som ett mansnamn i genitiv, och 
M att stå för MOT. Detta gifver oss: 

TENAES M(ot) 
TEN'S (= DÆNE'S eller DAN'S) MOT (myntverk). 

Myntmästaren TENÆ arbetar för hvem som beställer och be
talar; CORNILIO kan då vara ANWULFS förnämsta fiskala 
embetsman. Men allt detta - om det icke godkännes - för
ringar icke myntets värde och betydelse i allmänhet. 

Det är med djup rörelse jag tillägger, att grefve de Salis 
har lemnat oss. Denna högt begåfvade lärde, denne skarpsin
nige myntkännare, denne ädla och ädelmodiga personlighet har 

Fig. 3. Guldmynt. 1/1. 
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vår Himmelske Fader kallat till sig! Frid och välsignelse vare 
med honom alltid! 

Det är nu Juni 1875. - Vi må väl erkänna, att den en-
gelska guld-triens tydligen bär ÆNIWULU KU(nung). Men 
KONUNG den tiden var härens, kämparnes, de krigiska äfven-
tyrarnes UTKORADE ledare. Han VALDES af dem till höf-
ding, eller de följde fritt hans banér, så länge tåget varade. 
Derefter voro de alla på samma fot igen. Långt senare fick 
ordet sin nuvarande betydelse. Småningom, då "barbarerne" 
tillkämpade sig land och "riken", fick KONUNGA-titeln och 
KONUNGA-magten en benägenhet till ärftlighet; i alla fall och 
att begynna med gick den öfver till en vuxen och duglig man 
af samma ätt, till sist gerna till en son eller den närmaste an-
förvandten. 

I betraktande af detta, som jag nu förbinder med min, i 
dessa dagar gjorda, förbättrade läsning af den svenska braktea-
ten, vågar jag nu försöka några slutsatser: 

1. Vi hafva här två präglade, run-ristade guldstycken, en 
brakteat och ett mynt, hvilkas hela arbetssätt och artistiska be-
handling sätta dem till brakteaternas glans-period, ungefär 500 
-550. Begge äro derför ungefär samtidiga. 

2. Begge äro hedniska. Den ene säger ÞUR TE RUNOA! 
Den andra visar oss DEN NORDISKA EDGÅNGEN PÅ TEM-
PEL-RINGEN. 

3. Begge gifva den höfding, hvilkens namn de bära, samma 
militär-titel, DEN VALDE KRIGSHÖFDINGEN, på den ena ut-
tryckt med HÆ-CURNE HELDÆA, på den andra uttryckt med 
KUNUNG. 

4. Namnet på denna anförare är det samma på båda, AN-
WULF; på brakteaten stafvadt ÆNWLL, på  triens-stycket ÆNI-
WULU. 

5. Detta namn är så sällsynt, att det för öfrigt är mig obe-
kant i hela Skandinavien, i hela Saxland, i hela Tyskland, snart 
sagdt i hela Europa! Det omtalas endast såsom buret af den 
"gotiske" (i allmänna talesätt det samma som "barbariske") be-
fälhafvaren, hvilken tillfångatogs af romerske generalen Aëtius 
år 430 i Gallien, - och i England. Ty, besynnerligt nog, detta 



"845. Her EANULF ALDOR- "845. Detta år EANULF 
MAN mid Sumursætum and E- ALDERMAN, med sine Somer-
alchstan bisc. and Osric aldor-  setkrigare, samt Ealchstan biskop 
man mid Dornsæturn gefuhton och Osric alderman med deras 
at Pedridan-muÞan wiÞ Denise- Dorsetkrigare, de kämpade vid 
ne here and Þær micel wæl Parrot-flodens mynning emot den 
geslogon and sige namon". danska hären, och gjorde der 

ett stort manfall bland dem och 
vunno segern". 

Nu kan jag icke annat än häraf sluta, att antingen hafva 
vi här ett alldeles otroligt och orimligt, meningslöst samman-
träffande af samstämmande omständigheter, eller en vanlig och 
verklig historisk tilldragelse. Det förekommer mig, att vi äro 
fullt berättigade att knyta dessa olika länkar till en faktisk 
kedja. 

Således: ungefär år 430 kämpar en svensk-gotisk fylkes-
konung i Gallien, men blir slagen och tillfångatagen af Aëtius. 
Utan tvifvel lösköper han sig snart, eller antager för en tid ro-
mersk sold och krigstjenst, hvilket den tiden var så vanligt. 
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namn uppdyker i England kort efter det, att det försvinner i 
Skandinavien. Vi finna detta namn i England tidigt, och till 
sist blifver det derstädes af nationel betydelse, då det bäres af 
en ätt, hvilken eger stora besittningar, en väldig makt, höga 
titlar och embeten. I synnerhet i 8:de och 9:de århundradena 
(då våra skrifna källor flyta rikligare) träffa vi på detta en-
gelska ANWULF-slägte. Deras odal är då i Somersetshire. 
Familjen är lika engelsk som de andra, och har ingen lust att 
se sina egendomar bortröfvade af nya svärmar från det gamla hem-
landet. Englands och de andre nybygdernas historia är full 
med exempel på de först-invandrades ättlingars kamp pro aris 
et focis emot den nya folk-vandring, som vi kalla vikingatågen. 
Så äfven här. År 845 var en ANWULF (namnet stafvas olika 
i urkunderna) "ALDERMAN", "EORL", "DUX", "COMES" i folk-
landet, nu grefskapet Somerset, och i spetsen för sina shire-
men, fylkets här, tillbakaslog han djerft stora band af de hed-
niske danske och andre skandinaviske vikingar, som då här-
jade England. Vår Gamla engelska krönika (Parker MS. ed. 
Earle, sid. 66) säger: 
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Derefter återvänder han till sitt hemland, Sverige. Huru länge 
han eller hans son hafva lefvat, kan man icke veta. Folk kunde 
lefva mycket länge då som nu. Men jag tror, att hans son eller 
sonson har slagit den vackra brakteaten, kanhända åt sin sköna 
fästmö CUNIMUNDIA, och derefter tagit del i de nordiska tåg 
till Britannien, som den tiden voro i full fart, och som slutade 
med Englands intagande af hufvudsakligen nordiska stammar. 
Med svärdet i hand tillkämpade han sig der ett "rike" och präg-
lade guldmynt för sitt "fylkes" behof i dess handel med län-
derna bortom hafvet. Med tiden underkufva några få konungar 
i England alla de många smäkonungarne. ANWULF-ätten upp-
hör som fylkes-konungar, men blomstrar som aldermän och ba-
roner. Derefter försvinna de från historiens skådeplats. En ny 
och blandad väldig svärm af så kallade "normanniske" lyck-
sökare och frilansar kastar Englands angliska aristokrati öfver 
ända och lägger under sig dess jord. Fransk-talande feodal-
herrar herska för en tid öfver landets hufvudbefolkning. Nya 
namn uppkomma. 

Jag kan så mycket lättare framkasta denna tanke, som jag 
här för första gången vågar gifva någon historisk betydelse åt 
ett särskildt föremål från den äldsta run-tiden. Men här tyckes 
mig, - med fara att eljest drifva skepticism för vida, - måste 
man verkligen inrymma min tankes riktighet. Med hänsyn till 
en grekisk eller romersk personlighet skulle en så beskaffad 
sammanställning anses fullt berättigad. 

Men i detta fall är det nu första gången en brakteat, eller 
i allmänhet något som helst föremål, hvilket bär de äldsta 
eller fornnordiska runorna, finner upplysning och förklaring 
af bevisad annalistisk historia. Låtom oss hoppas att, med tiden, 
andra må följa efter ! 




