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Ett mycket intressant objekt 
såldes på Aurum Auktioner AB, 
auktion nr 4 den 16-17 februari 
2008, nämligen ett vikingatida 
mynt präglat på ett onormalt 
stort myntämne i silver, diame-
tern är 36 mm. Enligt uppgift har 
exemplaret funnits i en svensk 
privatsamling under ett antal de-
cennier. Köparen blev en svensk 
privatsamlare som välvilligt ställt 
objektet till forskningens förfo-
gande. Föreliggande artikel pre-
senterar myntbestämning och da-
tering, tekniska data, haltanalys 
samt ett tolkningsförslag kring 
präglingens tillkomst.

Myntet, som är dubbelpräglat 
på såväl åt- som frånsida, 
kan bestämmas till föl-

jande: anglo-skandinavisk imitation 
av Æthelred II, Long Cross (997-
1003) och Cnut, Quatrefoil (1017-
1023), d.v.s. en mula/hybrid mellan 
två engelska mynttyper. Åtsidans 
omskrift lyder: +CNVTREXAN-
GLOX. Frånsidans omskrift lyder: 
+HI|LDR|EDM|OCR, d.v.s. mynt-
mästaren Hildred i Cricklade, vilket 
är en myntort belägen mellan Bristol 
och Oxford (fig. 1 och 2).1

Referensen till Hildebrand 18812 är 
Cnut 253 och i Brita Malmers arbete 
från 1997, The Anglo-Scandinavian 
Coinage c. 995-1020,3 återfinns den 
aktuella stampkombinationen uppta-
gen som en angloskandinavisk imi-
tation med nummer 202.1915, kedja 
133 (south). Med ’south’ avses Syd-
skandinavien med Lund som trolig 
myntort.

 
Tidigare kända exemplar av 
202.1915
Stampkombinationen 202.1915 är 
hittills känd i endast 5 exemplar en-
ligt nedanstående förteckning med 
information hämtad ur Malmer 19974.
Äldsta t.p.q. är från det finska fyndet 
från Nikkilä (1036).

Fyndexemplar
1 Gotland, Eskelhems socken, Lings-
arve (t.p.q. 1039), vikt 1,18 g, 19,3 
mm, 270º stampställning.5

2 Gotland, Hablingbo socken, Lilla 
Vasstäde (t.p.q. 1067), vikt 1,25 g, 
19,5 mm, 270º stampställning.
3 Finland, Egentliga Finland, Nousi-
ainen socken, Nikkilä (t.p.q. 1036), 
vikt 1,87 g, 20,0 mm, 180º stamp-
ställning.
4 Estland, Johvi socken, Kohtla-Käva 
(t.p.q. 1113), vikt 1,59 g, 19,1 mm, 
180º stampställning.

Offentlig samling
5 Helsingfors, Nationalmuseet, SCBI6  
25:1016, vikt 1,13 g, 19,9 mm, 350º 
stampställning. 

Individuella data 
och sekundära element
Det här behandlade myntet – det sjät-
te kända exemplaret av stampkombi-
nationen 202.1915, kedja 133 – väger 
3,39 g, har en diameter om 36 mm 
och 180º stampställning. På grund 
av att myntet har dubbelpräglats 
med förskjutna stampar kan stamp-
ställningen även avläsas som 350º. 
Stamparna måste ha varit fixerade då 
präglingarna ändå är så pass välcen-
trerade på myntämnet. Antalet täljor 
på åt- respektive frånsida uppgår till 
33 respektive 30 stycken. Med något 
undantag är samtliga täljor placerade 
på den opräglade delen av myntäm-
net.

Vikten är hög, men t.ex. i Mal-
mers kedja 1 från Sigtuna (publicerad 
1989) varierar vikten på 271 runda 
exemplar mellan 1,08 och 3,75 g7. 
Myntet är drygt 16-17 mm större i 
diameter än vad motsvarande runda 
exemplar brukar vara. Myntämnet är 
dock tunnare är normalt, knappt 0,50 
mm mot ca 0,60-0,80 mm för ex-
empelvis samtida anglosaxiska och 
danska mynt. Det förefaller som om 

ett tjockare – drygt dubbla vikten mot 
normalt – västerländskt myntämne 
har använts och hamrats ut. Det skall 
tilläggas att vikten och diametern ej 
överensstämmer med präglingar från 
kalifatet.

Initialt såg det ut som om det fanns 
spår av förgyllning vid korset på från-

Unikt gåvomynt från vikingatiden 
Av Frédéric Elfver

 Viktsprocent
Aluminium 2,80
Kisel 2,80
Järn 0,96
Koppar 79,85
Zink 13,58
Totalt 100,00

Tab. 1. Haltanalysresultat av de 
glimrande kornen på frånsidan. 

Analys: Ericsson AB, Kista. 

 Viktsprocent
Järn 0,86
Koppar 1,01
Silver 97,01
Guld 1,12
Bly 0,00
Totalt 100,00 

Tab. 2. Haltanalysresultat av Malmer 
9.202.1915 på stort myntämne. 

Analys: Ericsson AB, Kista. 

1. Exemplar av stampkombinationen 
Malmer 9.202.1915 på stort myntämne, 

36 mm. Foto: Kenneth Jonsson. 
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sidan (fig. 3a-b). Denna iakttagelse 
kunde bara bekräftas eller demente-
ras genom en oförstörande analys i 
svepelektronmikroskop. Tack vare 
generös hjälp från Bo Gunnarsson 
med personal på Ericsson AB i Kista 
kunde en haltanalys genomföras. Re-
sultaten visade förvånande nog att 
det inte är guld som syns på frånsi-
dan utan en kopparlegering i form av 
koppar och zink, d.v.s. mässing (fig. 4 
och tab. 1). Analysen i svepelektron-
mikroskopet visade att legeringen 
ligger applicerad på myntets yta. Sil-
verhalten är kring 97 viktsprocent – 
ett förväntat högt värde och normalt 
för mynt från denna tid8 (tab. 2).

Övriga stampkombinationer i 
kedja 133 samt datering
Förutom 202.1915 i kedja 133 finns 
även 202.1102 (’Shrewsbury’), 
712.1915 (’Cricklade’), 712.9803 
(’Stamford’) samt 748.1915. Att 
mynten trots angivelsen av engelska 
myntorter i frånsidans omskrift skall 
föras till skandinaviskt område har 
tidigare diskuterats av C. S. S. Lyon, 
m.fl.: ”These coins, by virtue of their 
obverse type, can confidently be as-
signed to Scandinavia”.9 Det aktuella 
exemplaret på stort myntämne för-
stärker attribueringen till skandina-
viskt område. 

Åtsidornas engelska förlagor är 
följande: stamp 202, Long Cross 
(typen präglad ca 997-1003), stam-
parna 712 samt 748 Quatrefoil (typen 
präglad ca 1017-1023). Frånsidornas 
engelska förlagor är följande: stamp 
1102 (Long Cross), stamparna 1915 
samt 9803 (Quatrefoil).  

Äldsta t.p.q. för kombinationen 
202.1102 är år 1024 (Skåne, Grönby 
socken, Grönby – myntens prove-
niens har gått förlorade) samt år 

1036 (Gotland, Väskinde socken, 
Lilla Klintegårde). För kombinatio-
nen 202.1915 är äldsta t.p.q. år 1036 
(Finland, Egentliga Finland, Nousi-
ainen socken, Nikkilä) samt år 1039 
(Gotland, Eskelhems socken, Lings-
arve). För kombinationen 748.1915 
är äldsta t.p.q. år 1143 (Gotland, 
Lummelunda socken, Burge) och 
slutligen för 712.9803 är äldsta t.p.q. 
år 1024 (Finland, Tavastland, Nastola 
socken, Immilä). För kombinationen 
712.1915 finns inga fynduppgifter.  

Detta ger vid handen att kedja 133, 
baserat på dateringen av mynttyper-
nas engelska förlagor (år 1017) samt 
äldsta t.p.q. (år 1024), kan dateras till 
1020-talet.   

Fyndfördelningen av mynten i 
kedja 133 visar hur snabbt de cirkule-
rade över relativt stora områden från 
den sannolika ursprungsorten Lund. 

Fynden är koncentrerade till områ-
den i österled – Gotland, Finland och 
Estland.  

Är det ett provavslag, 
dubbelpenning eller gåvomynt?
När man studerar det aktuella myntet 
ställer man sig gärna frågan om det 
rör sig om ett slags provavslag för 
att kontrollera stamparna. Svaret på 
denna fråga är sannolikt nej. Dylika 
provavslag från vikingatiden är kän-
da men de avviker på flera punkter 
från det aktuella myntet i silver, bland 
annat genom materialet som normalt 
utgörs av en blylegering – jämför till 
exempel blyavslagen från kung Olofs 
mynthus i kv. Urmakaren i Sigtuna.10 
Fenomenet med blyavslag är även 
känt från anglosaxiskt område där 
bland annat avslag på runda blyäm-
nen förekommer.11 

2. Exempel ur Hildebrand 1881 på åtsida 
av typen Long Cross och 

frånsida av typen Quatrefoil. 
Reprofoto: författaren. 

3a-b. Närbild på frånsidan samt detaljfoto (500 gångers förstoring) 
i svepelektronmikroskop på de glimrande kornen på frånsidan. 

Foto: Ericsson AB, Kista.  

4. Grafisk presentation beträffande haltanalysresultat av 
de glimrande kornen på frånsidan. Analys: Ericsson AB, Kista.
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Vikten, 3,39 g, skulle kunna tolkas 
som att det är en dubbelpenning som 
avses, men avsaknaden av samtida 
paralleller och präglingens allmänna 
utformning talar emot en sådan teori. 
Jämför viktdiskussionen ovan. Om 
det är en dubbelpenning som avsetts 
skulle det med all sannolikhet finnas 
präglat motiv eller text ut till myntets 
kant. Vikingatida dubbelpenning-
liknande objekt existerar dock. Till 
Sven Estridsens tid (1047-1074) förs 
två präglingar med bysantinskt in-
spirerade motiv, vilka kan betecknas 
som dubbelpenningar.12

Inom den islamiska numismatiken 
finns det ett begrepp för präglingar 
som har varit avsedda som ett slags 
gåvomynt, donative dirham.13 Man 
kan tänka sig att ett gåvomynt skulle 
kunna vara ett slags maktmanifesta-
tion eller tecken på givmildhet från 
myntherren. Om detta begrepp skulle 
tillämpas på det aktuella myntet är 
det svårförklarligt varför man i så-
dana fall inte lagt ner mer omsorg 
på själva präglingen och undvikit att 
dubbelprägla. Å andra sidan kan det 
aktuella exemplaret just av den an-
ledningen – ett misslyckat gåvomynt 
– ha blivit ratat och i stället hanterats 
som vilket silver som helst, vilket 
täljorna indikerar. Den ovannämnda 
haltanalysen visade att det inte är 
guld som glimrar på frånsidan, men 
avsikten med appliceringen av den 
glimrande kopparlegeringen kan ha 
haft samma avsikt – att förstärka ob-
jektets karaktär som gåvomynt.


I nuläget kommer vi nog inte längre 
med tolkningen av det spännande 
myntet med den imponerande diame-
tern. 

5a-b. Danska dubbelpenningar: Sven Estridsen (1047-1074), Lund, 
Hauberg 1. 24 mm (reprofoto: författaren) samt 

Sven Estridsen, Lund, ny myntyp. 22 mm (foto: Fitzwilliam museum, Cambridge).
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212-216.
9  C. S. S. Lyon, G. van der Meer & R. 
H. M. Dolley, Some Scandinavian coins 
in the names of Æthelred, Cnut, and 
Harthacnut attributed by Hildebrand to 
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Journal, Vol. XXX (2), 1961 (1962), s. 
235-251. Citat hämtat från s. 243.   
10  I. Leimus & B. Malmer, Stampiden-
tifiering av blyavtrycket från kv. Urma-
karen, Sigtuna. Nordisk Numismatisk 
Årsskrift 1992-93 (1997), s. 12-21.
11  R. H. M. Dolley, A piedfort lead 
trial-piece of Edward the Confessor. The 
British Numismatic Journal, Vol. XXVII, 
1954, s. 175-178 + pl. VI. Se även: E. J. 
E. Pirie, M. M. Archibald & R. A. Hall, 
Post-Roman coins from York Excava-
tions 1971-81. The Archaeology of York 
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39) och s. 57 nr 59 (Eadwig, 955-59).  

12  1) Sven Estridsen, Lund, Hauberg 
1, KMMS, Köpenhamn, ex. Thomsen 
10153. Vikt 1.84 g och 24 mm i diameter. 
2) Sven Estridsen, ny mynttyp, Fitzwil-
liam museum, Cambridge, ex. Baldwin 
Auction 13, No. 1443 (funnet i England). 
Vikt 1,92 g och 22 mm i diameter. Jfr M. 
Fornitz, En dobbeltpenning fra Svend 
Estridsen? Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad, 1994:1, s. 1-5.
13  Lutz Ilisch har avhandlat denna typ 
av präglingar i Münzgeschenke und 
Geschenkmünzen in der mittelalterli-
chen islamischen Welt. Münstersche 
numismatische Zeitung, Vol. XIV(2), pp. 
7-12, 1984; Vol. XIV(3), pp. 15-24, 1984; 
Vol. XIV(4), pp. 27-34, 1984 samt Vol. 
XV(1), pp. 5-12, 1985. 
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