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Svenska Kongl. Myntkabinettet innehåller betydliga, hittills föga
kända, skatter af stort både materielt och vetenskapligt värde. Man
har sedan lång tid tillbaka varit flitig att samla, men mindre tänkt
på behofvet att ordna och bekantgöra hvad som blifvit samladt.
De sålunda hopade dyrbarheterne hafva tillkommit dels genom kon¬
tanta inköp hos enskilda personer, dels genom gåfvor, samt huf-
vudsakligen genom inlösen af jordfynd, anträffade inom fädernes¬
landet. Det är i synnerhet dessa sednare, som gifvit Svenska
statens Myntkabinett i vissa delar en betydlig öfverlägsenhet öfver
andra likartade samlingar. Då närvarande arbete utgör första för¬
söket att öfver en sådan afdelning lemna fullständig beskrifning,
anser jag mig böra förutsända några upplysningar öfver hufvud-
källan för Kongl. Myntkabinettets riktande:

l>e Svenska Jordfynden.
De fornsaker och dyrbarheter, som i jordfynd inom Sverige

anträffas, äro af två slag :

a) Inhemska j tillverkade inom landet för dess invånares
behof.

b) Utländska j tillverkade i främmande länder och under
olika perioder samt olika förhållanden hit införda.

De inhemska fornsakerne — så vidt de tillhöra hedniska
tiden — bestå af redskap, vapen, smycken, urnor och andra kärl,
m. rn. af sten, ben, lera, bronz, jern samt andra ämnen, och
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da dessa hantyda på olika folkstammar, som af dem gjort bruk.
har man, med afseende härpå, fördelat dem i vissa hufvudklasser
eller perioder, benämnda efter materien i de fornsaker, som före¬
trädesvis tillhöra hvar och en bland dem: Stenperioden , Bronz-

perioden och Jernperioden *). Dessa fornsaker träffas ofta i före¬
ning med qvarlefvor af brända eller obrända inenniskoben i våra
forntidsmonumenter pä marken. Ehuru vanligen af ringa metalliskt
värde, äro de likväl naturligtvis af största vigt för fäderneslandets
och dess bebyggares historia.

De från främmande länder införda fornsakerne bestå der-
emot, till största delen, af ädel metall, någon gång af bronz eller
andra ämnen, och träffas sällan, med vissa undantag, i våra forn¬
tida grafmonumenter. De synas i allmänhet hafva ägt betydelse
blott som handelsvara och blifvit nedsatta i jorden endast för att

skyddas mot främmande personers tillgrepp. De bestå dels af
smycken, husgerâd, m. m., dels förnämligast af mynt, från mycket
skilda tider och länder, samt oarbetade metallstycken. Då mynten
kunna till åldern bestämmas, beredas härigenom vigtiga upplysnin¬
gar icke blott för fäderneslandets egen historia, utan äfven i all¬
mänhet för kännedomen af folkens handelsförbindelser och härnads¬

tåg under medeltiden.
Det är måhända ännu icke möjligt att mellan dessa båda huf¬

vudklasser af våra jordfynd uppdraga en i alla afseenden fullkom¬
ligt bestämd gränslinea; men i de flesta fall kunna de utan svårig¬
het åtskiljas. De böra ock särskildt behandlas, så framt man vill
undvika den oreda, som hittills besvärat våra Museer och vår

Archseologi.

*) Bättre vore, till undvikande af missförstånd, att begagna uttrycken: «!Sten-
klassen, Bronzklasseu j Jernklassen, helst när fråga är om hela Norden i
allmänhet.
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Det är pâ grund af denna öfvertygelse, jag i följande öfver-
sigt af de Svenska jordfynden lemnar â sido den inhemska afdel-
ningen och uteslutande sysselsätter nhg med den andra, eller de

Fomsaker och mynt, som från främmande
länder blifVit införda och i Sveriges jord

nedlagda fore ll:te seklets utgång.
Det är förvånande hvad Svenska jorden varit och ännu är rik på

främmande skatter, hvilka, under olika perioder införda, blifvit åt
dess sköte anförtrodda, antingen af fruktan för annalkande fiender
eller i brist på bättre förvaringsrum. Om vi af den erfarenhet,
de sista decennierne skänkt oss, få sluta till jordfyndens antal un¬
der de närmast föregående seklerna, måste vi högligen beklaga de
stora förluster, vetenskapen gjort derigenom att de flesta fynden i
äldre tider gått förlorade, till följd af hittarnes okunnighet eller egennytta.

Förnämsta orsaken till jordfyndens undandöljande och förskin¬
grande låg i våra äldre lagstadganden. Sveriges äldsta, inom sär¬
skilda landskap gällande, Lagar innehålla väl föreskrifter om fynd,
men egentligen blott sådana, som träffas på vägar (väghafynd)
eller i vattnet, antingen flytande (vrak) eller sjunkna (bottenfynd).
Af alla sådana fynd erhöll hittaren, efter förutgången laglig lysning,
sin andel, i några fall och inom vissa landskap en åttondedel, i
andra en tredjedel, och i några fäll hälften. När ägaren icke inom
natt och år sig anmält, öfverflyttades hans rätt på Konungen *).
Den allmänna, af Konung Christofer år 1442 stadfästade Lands¬
lagen tillerkände hittaren i allmänhet en tredjedel af värdet, utom

*) Jfr. Uplands-Lagen j Manh. B. 52, 54. — Östgöta-Lagen, Bygda B. 37. —
.Södermanna-Lagen Tjufn. B. 14, 15. — LVestmanna-Lagen, äldre codex (den
s. k, Dahle-Lagen), Bygn. B. 37; nyare codex, Manli. B. 33, 35. — Uelsinge-
Lage/ij Manh. B. 35, 37; allt i Dr. C. J. Schlyters edition.
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for så kalladt bottenfynd, hvaraf han ägde taga hälften, och tillade
Konungen ägarens rätt pä förut angifna vilkor *).

Till dessa äldre stadganden om fynd gjordes ett, mycket vä-
sendtligt tillägg uti den år 1734 antagna Allmänna Lagen, att
fynd af gammalt myntj guld, silfver_, koppar} metall eller andra
konststycken skola hembjudas Konungen, och att, ifall inlösen
sker, hittaren skall erhålla fulla värdet jemte I deröj ver * '
Redan förut hade väl Sveriges Konungar fästat uppmärksam¬
het på det vetenskapliga värdet af våra jordfynd och vid strängt
ansvar befallt deras hembjudande åt Kronan ***}, men naturligtvis
uträttade denna föreskrift föga, så länge hittaren hade en tvådub-
bel vinst, ifall han kunde i tysthet till någon guldsmed, köpman
eller annan privat person föryttra hvad han funnit. Oaktadt det
med klok beräkning intagna stadgandet i 1734 års Lag, dröjde
likväl länge, innan de äldre föreskrifterne om Kronans rättighet
till 1 af hvarje jordfynd kunde ur allmogens minne utplånas. Först
i senare tid har denna villfarelse allmännare blifvit skingrad genom

Kongl. Förordningen af den 17 April 1828 «angående forn¬
tida minnesmärkens fredande och bevarande» samt genom un¬
derrättelser införda i några af de senaste årens Almanachor. Till
följd häraf har ock antalet af de i laglig ordning anmälda fynden
under de sist förflutna 18 åren varit i ständigt tilltagande.

*) LandslagenTjufva B. Cap. 32, 33, 34, 36. — Orsaken hvarföre stadgandet ont
fynd upptages under Tjufva- och Manhœlgis-Balken, förklaras i ett par af Land¬
skaps-Lagarna sålunda: "Fyndir aghu nœst piuffncepi standœ. py at piuffwœr
hittce giœrna swa sum klokkœriu hitli kalkin'-'. Dpi. L. Matth. B. 52. Jfr.
Hels. L. Manh. B. 35.

**) Missgernings Balken, Cap. 48, §. 2. Jfr. Kongl. Br. af d. 20 Aug. 1755.
T. ex. genom Kongl. Plakatet af den 5 Juli 1684 "angående allehanda gammalt

Hittemynt och Fynd uti guld, sölf, koppar och metalkäril, samt andra rare
stycker, som inyckit upfinnes och undandölljes". Se v. Stiernman, Sami. aj
Kongl. Bref, Stadgar &c. 4:de del pag. 598. — Ifall hittaren ingen ting un-
dandöljde, ville Kongl. Maj:t, utom den aupart (-j), som honom efter lag till¬
kom, ''honom jämväl ined något nädetekn ihugkomma".
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Hvad som sålunda blifvit hembjudet och ägt vetenskapligt vär¬
de har, med icke obetydliga uppoffringar, blifvit inlöst, dels af
Kongl. Maj:t genom extra anslag af statsmedel, dels, i synnerhet
under de senare aren, af Kongl. Witterhets, Historie och Anti¬
kvitets Akademien, under hvars vetenskapliga inseende de Kongl.
Antiqvariska och Numismatiska Samlingarne ställdes genom Konung
Gustaf III:s år 1786 den 20 Mars för Akademien utfärdade stad¬
gar och Konung Carl XIII:s förordnande af den 8 Maj 1816. Nå¬
got särskildt anslag för detta ändamål har icke funnits, förr än,
på Kongl. Maj:ts nådiga proposition, Rikets Ständer vid 1840 års
Riksdag uppförde på Akademiens stat, till samlingarnas ökande, ett
årligt belopp af 1000 Riksdaler Banko, som likväl icke började utgå
förr än med år 1842.

Under bemödandet att ordna dessa sedan många år tillbaka
skrinlagda skatter och genom ofta förnyade iakttagelser på de jord¬
fynd, som blifvit Kongl. Maj:t och Kronan hembjudna, sedan jag
mottog vården om Samlingarna, har jag kommit till den öfverty-
gelse, att de från främmande länder införda dyrbarheter, som i
vår jord anträffas, kunna fördelas i fyra bestämda klasser, begrän¬
sade inom vissa tidpunkter. Då denna klassifikation är upplysande
i antiqvariskt och numismatiskt hänseende, särskildt med afseende
på de mynt, som i detta arbete beskrifvas, och lemnar vigtiga bi¬
drag till kännedom af folkrörelserna och handelsförbindelserna un¬
der medeltiden, har jag ansett mig böra här upptaga densamma,
ehuru grunddragen deraf redan blifvit meddelade i en af mig år
1844 utgifven mindre skrift *). Om dylika öfversigter meddelades
från andra länder, skulle säkert många och oväntade upplysningar

*) Anteckningar ur Kongl. Witterhets, Historie och Antikvitets Akademiens
Dagbok samt orn de under Akademiens inseende ställda Kongl. Samlingarna,
för ur /843.
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erhållas rörande förhållanden, hvilka af medeltidens annalister an¬

tingen förbigås eller högst sparsamt belvsas.
Dessa klasser har jag upptagit under följande benämningar:

1 :o Den Romerska.

2:o Den Romersk- Bysantinska.
3:o Den Kufiska.
4:o Den Anglosachsisk-Tyska.

1. Den Romerska Klassen

utgöres af Romerska silfverniynt *), präglade under sista
hälften af i.sta och något öfver i:dra seklet efter Christi fö¬
delse (J^espasianus— Alexander Severus). Talrikast äro mynten
af Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus Aurelius och Commodus samt

I

deras gemåler. Någon gång har man äfven funnit konstföremål
och husgeråd af bronz, t. ex. statyetter, vaser, ornamenter m. m.
af Romerskt arbete, som svnes härstamma från samma tid. Denna
klassens fynd träffas hufvudsakligen på Gottland och Oland samt i
Skåne , äfvensom på Danska öarne. Mynten, hvaraf vanligtvis fin¬
nas flera tillsammans, ibland till ett antal af ett par hundra, äro

mycket nötta, oftast till den grad, att inskriften och Reversens fi¬
gurer äro utplånade, så att man endast af bröstbilden kan igenkänna
den person, till hvilken myntet bör hänföras. Denna omständighet
synes bevisa, att mynten inkommit till Norden på långa omvägar,
hvilka likväl icke nu kunna bestämmas. Deras nedläggande i vår
jord kan dock icke sättas senare än i 3:dje seklet. — Som Ro¬
marnes välde aldrig sträckte sig in på Sveriges område, får man

*) Jag känner blott ett enda exempel, att man i Sverige funnit guldmynt frän
denna period. Detta var ett förträffligt bibehållet mynt af Titus, slaget är 71
efter Chr., funnet år 1844, jemte en större öppen ring af guld, och en annan
dylik af electrum samt en tjock hamrad guldtacka, vid Walla i Klinte socken
pä Gottland. Romerska bronzmynt äro lika sällsynta i vår jord. År 1842 hittades
ett sådant, med Faustina d. ä. bild, vid Qvinsgröta i Gräsgärds socken pä Öland.
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väl antaga, att dessa mynt och konstsaker antingen blitvit ai Nord-
boar hembragta frän Romerska länder eller ock inkommit ge¬
nom handel med Romarnes grannfolk. Man har väl sökt be¬
visa att Romarne sjelfve gjort besök i Norden, men jag har icke
kunnat öfvertygas, att dessa besök varit så talrika, som man af
våra fynd skulle äga anledning att förmoda.

2. Den Romersk- Byzantinska Klassen
skiljer sig, i afseende på tiden, genom 2:ne sekler från den
föregående. Den innehåller guldmynt från 5:te seklet3 slagna
under Kejsarne j så väl i det vestra Romerska riket (Honorms,
Placidius Valentinianus, Libius Severus, Procopius An themius,
Julius Nepos m. fl) som i det östra eller Byzantinska (Theodo-
siusll, Marcianus „ Leo I, Zeno, Anastasius m.fl) Dessa guldmynt
hittas ofta, likasom föregående klassens mynt, på Gottland, Oland
och i Skåne, någon gång i Småland. De äro väl bibehållna och
träffas sällan flera på samma ställe. Således tyckas de icke hafva
utgjort något betydligt rörelsekapital i Nordens handel. Snarare synas
de hafva blifvit förvarade som kuriositeter och använda att bäras som

prydnader eller amuleter, för hvilket ändamål de icke sällan äro
i kanten försedda med en ögla *). — Det synes mig mycket tro¬
ligt, att en stor del af de guldbrakteater, ringar och andra smycken,
hamrade stänger, sönderhuggna tenar, trådar m. m. af guld och s. k.
electrum, hvilka i vår jord ofta anträffas och till stor mängd förva¬
ras i Svenska Kongl. Antiqvitets-samlingen, inkommit på samma

*) I Danmark, der dylika mynt äfven stundom träffas, förvaras uti Museum för
Nordiske Oldsager i Köpenhamn ett dyrbart guldsmycke, hvari äro fastade 7
Byzantinska mynt försedda med öglor i kanten. Fyndstället är ovisst, men utan
tvifvel inom Danmark, sannolikt på Fyen. Se Nordisk Tidskrift for Old-
kyndighed, 2 Bind, pag. 169—171. Ett likartadt smycke med 5 Byzantinska
guldmynt, från samma tid, träffades är 1823 i Tyskland vid Mulsum, nära
Bremen.
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väg och måhända vid samma tid som de anförda mynten. Möj¬
ligtvis hafva dessa dyrbarheter, ifall man ej vill anse dem som
produkter af en direkt handelsförbindelse mellan Norden och By-
zantinska monarkiens länder, inkommit med invandrande koloni¬
ster eller ock blifvit hemförda af enskilda personer, som vid den
ifrågavarande tiden deltagit i de stora folkrörelser, hvilka beredde
det gamla Romerska väldets fall. De bekanta Myklagårdsfärderne
höra, enligt historiens vitnesbörd, till en senare tid, men sannolikt
började dessa besök långt tidigare, än de skriftliga underrättelserna
deroni, och sålunda är det väl möjligt, att ett och annat af dessa
mynt och smycken åtföljt Nordboar, då de från den riktande
väringa-tjensten hos Byzantinska Kejsarne återvände till deras
hemland.

3. Den Kufiska Klassen
börjar omkring 300 år längre fram i tiden och utgöres af
Kufiska C Arabiska) silfvermynt frän 8:de, yde och io:de
seklerna jemte samtida ringar och andra smycken, gjutna
tackor (barrer} rublarj och uthamrade eller utdragna stänger af
silfver. Mynten, som blifvit funna i Sverige, gå'från år 79 till
393 efter Hegira (698 —1002 e. Chr.). De största massorna stan¬
na likväl mellan åren 277 och 344 e. Heg. (890—955 e. Chr.).
De bära alla Arabisk inskrift (vanligen kallad Kufisk af staden

Kufa)

*) Kufiska guldmynt förekomma högst sällan i Sveriges jordfynd och höra till
en annan period, vida skild från de ifrågavarande silfverinyntens. Ett sådan I
guldmynt (Dinar), slaget Sr 526 e. Heg. (1131 e. Clir.) i Sevilla i Spanien un¬
der Ali ben Jusufs regering, hittades år 1844 i en trädgård inom Wisby stads
område. — Ett annat dy|ikt guldmynt, slaget år 521 (1127 e. Chr.) under sam¬
ma regent och sannolikt för flera år sedan hitladt i Sverige, inlöstes äfven år
1844 till Kongl. Myntkabinettet. — Kufiska bronzmynt förekomma ej i Sven¬
ska fynd.
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Kufa) och äro, med få undantag, präglade inom Arabernas besitt¬
ningar i Asien, således i länderna mellan Medelhafvet och Svarta
hafvet i vester, floden Indus i öster, Kaspiska hafvet, Aral och Sir
Daria i norr samt Arabiska hafvet och viken i söder. Någon gång
åtföljas de af Persiska mynt, slagna under regenter af Sassanidernas
dynasti. Herr Akademie Adjunkten vid Upsala Universitet Dr. C.
J. Tornberg, som undersökt de inom Sverige funna, mycket talrika Ku¬
fiska mynten, hvilka i Kongl. Myntkabinettet förvaras, har bland dessa
träffat öfver 1000 olika species, utom talrika variationer, från flera
än 70 slagorter, belägna till större delen inom Khalifatets östra och
norra provinser, samt anmärkt mynt af 18 dynastier, hvanbland äfven,

*

fastän mycket sällsynta, Afrikanska och möjligen Spanska. De båda
sednare slagen äro dock sannolikt icke införda direkte till Norden
utan genom omväg öfver Asien. Af det stora förrådet utgöra Sa-
manidernas mynt fem sjettedelar. — Hr Tornberg anser de Kufi¬
ska mynten hafva inkommit på tvenne olika vägar, bestämda genom
myntens präglingsorter och andra omständigheter. En del synas
hafva blifvit förda från de gamles Transoxana af Bulgharer (mynt
af deras Dynaster träffas icke sällan i våra jordfynd) in i Rvssland
och hafva vidare transportprats på vattenvägar upp till Östersjöns
stränder. Den andra vägen gick från Khorasan öfver Armenien till
Svarta hafvet, der Khazarer och andra mottogo och förde mynten vi¬
dare, hvarefter de, sannolikt äfven på floderna, bragtes upp åt Norden *).

Ankomna till Östersjön spriddes dessa skatter till alla kuster¬
na kring detta haf **) ; men företrädesvis hafva de stannat

*) Dessa iakttagelser äro af Hr Tornberg benäget meddelade ur hans ännu otryck¬
ta inträdestal i Rougl. Witterbefs, Historie ocli Antiqvitets Akademien om de
i Svensk jord funna österländska mynt.

**) Herr Leop. von Ledebur bar i sin skrift: Ueber die in den Baltischen Län¬
dern in der Erde gefundenen Zeugnisse eines Handels-Bcrkehrs mit dem

2
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i Sverige. I detta lands östra provinser, från Angermanland till
och med Småland, samt på öarne Öland och Gottland hafva dylika
fvnd ofta och af stort omfång, stundom ända till flera tusen mynt i
samma fynd, blifvit ur jorden upptagna. I Skåne förekomma dessa
mynt mera sällan och i Blekinge *) samt på Sveriges vestra kuster
hafva de aldrig träffats i någon betydlig mängd. Lika sällsynta
äro de i Norge **). I Danmark förekomma stundom Kufiska
myntfynd, men vanligen till ringare belopp, än i Sverige***.
I norra Tyskland och de öfriga Östersjöprovinserna har man
äfven på många ställen anträffat Kufiska mynt; men oftast hafva
de blifvit till större delen förskingrade, innan de kommit i

vetenskapsmäns händer, och uppgifterne äro derföre mycket ofull-

Orient zur Zeit der Arabischen Weltherrschaft. Berlin 1840, lemnat en in¬
teressant öfversigt af de Kufiska myntfynden i Östersjöländerna, ehuru Por Sverige
mycket ofullständig. — Af stort värde, för kännedomen af dessa fynds utbred¬
ning, är C. M. FrjEhns bekanta arbete: Topographische Uebersicht des Ausgra¬
bungen von allem Arabischen Gelde in Russlandnebst chronologischer und
geograjischer Bestimmung des Inhalts der verschiedenen Funde. Petersburg
1841. — Herr H. C. von Minutoli har senare utgifvit Topografische Ueber¬
sicht der Ausgrabungen griechischerj römischerarabischer und anderer
Münzen und Kunstgegenstände, wie solche zu verschiedenen Zeiten in den
Küstenländern des baltischen Meeres statt gehabt. Berlin 1843, hvilken skrift,
oaktadt den vidt omfattande titeln, innehåller föga annat än utdrag af Hrr
Lededurs och FrjEhns anförda arbeten.

*) Herr Expeditions-Chefen, Riddaren, S. W. Gynther, som med största omsorg
samlat bidrag till Blekinges äldre och nyare historia, har benäget upplyst, att han
icke känner flera än ett fynd af Kufiska mynt inom denna provins.

**) Det största antal af Kufiska mynt, man i Norge anträffat, var i fyndet vid
Teisen , ej långt från Christiania, år 1844, nemligen 16 hela och några frag¬
menter af Khalifmynt och Samanider. Se Prof. C. A. Holmboes uppgift i Dr. B.
Kofhnes Zeitschrift für Münz- Siegel- und Wappenkunde, 5:r Jahrg. 1845,
1 H. pag. 31.

***) Ett af de största fynd af Kufiska mynt, som i Danmark anträffats och kommit,
till rätta, var fyndet vid Vaalse på Falster (år 1835), livarur Kongl. Myntkabi¬
nettet i Köpenhamn erhöll 160 mynt och brukbara fragmenter, dupletter obe¬
räknade. Mycket betydliga fynd lära blifvit anträffade på Bornholm, men hafva
gått förlorade.



SVERIGES JORDFYND. XI

ständiga. Hvad man om dem kunnat inhemta, upptages af Hrr
Ledebur och Minutoli uti ofvan anförda skrifter.

De Kufiska mynten åtföljas i våra fynd vanligen af silfver-
smycken, till det mesta flätade större ringar för halsen eller huf-
vudet, mindre ringar, passande kring armen, dels flätade, dels gjorda
af enkla tenar eller trådar, hvars ändar äro hopfogade i en prydlig knut,
braceleter m. m., stundom med inslagna sirater, gjutna aflånga tackor
(barrer, rublar), antingen hela, hvaraf de största vanligen väga om¬
kring 7j lod, eller sönderstyckade, samt silfverstänger, en del ham¬
rade, andra, som det synes, dragna genom en skifva, vanligen
hoprullade i större eller mindre spiraler, för att beqvämare kunna
transporteras, eller ock sönderhuggna i bitar för att användas
som betalningsmedel. Det kan icke betviflas att dessa smycken,
tackor och stänger gjort mynten sällskap från det rika Asien, der
tillgången på silfver var ymnigare än i norra Europa, om man ock
skulle vilja antaga, att den sparsamma silfverhalten i våra berg vid
ifrågavarande tid varit känd och begagnad. Denna åsigt bestyrkes
ytterligare deraf, att liknande smycken ännu i dag begagnas i vissa
trakter af förstnämnde verldsdel *).

Denna klass af våra jordfynd är af stor vigt i historiskt hän¬
seende. Den visar att Nordboarne från 8:de seklets början sökt
kringgå den Byzantinsk-Romerska monarkiens område på omvägar
genom Rysslands ödemarker och på dess stora floder samt sålunda

*) Herr Mali»an, Professor vid Bishops College i Calcutta, försäkrade mig, dä han
för några ar sedan besökte Kongl. Antiqvitets-Museum i Stockholm, att en stor
del af de ringar och andra smycken, han der säg, till utseende och form full¬
komligt öfverensstamma med de prydnader, som dagligen hällas till salu i Madras
och Calcutta och af qvinnor bäras på armarna och benen. — Dä man erinrar
sig att Asiens folkstammar städse framträngt från högländerna ned ät kusterna,
samt att modets vexlingar bland dem äro föga kända, sä synes det lätt förklarligt,
att de nuvarande kustfolken vid Indiska oceanen ännu bära prydnader, liknande
dem, som af våra förfäder hemtades frän länderna omkring Kaspiska och Ara¬
biska hafven.
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återknutit beröringen med stamfrändernas länder i Asien, der likväl
ett nytt folk med främmande religion och seder hade bosatt sig.
Möjligtvis har väl lusten för äfventyr och resor i allmänhet haft
någon del i dessa östertåg, men deras hufvudändamål var otvivel¬
aktigt handel. Med säkerhet kan man väl ej bestämma omsätt¬
ningsorterna , hvilka sannolikt varit flera *), eller föremålen för
denna handel; dock synes man kunna antaga, att Nord¬
boarne besökt åtminstone de folkstammar, som bodde vid gränsen
mellan bada verldsdelarna, och att förnämsta afsättnings-artikeln
varit pelsverk, möjligtvis äfven bernsten. De stora frän Asien hit-
bragta skatter, som hos oss anträffas, visa tillräckligt att denna
handel varit vinstbringande och att Nordboarne föredragit kontant
betalning i silfver framför andra dyrbarheter, dem Orienten kunnat
lemna i utbyte. —- Efter medlet af 10:de seklet blifva de Kufiska
mynten mera sällsynta i våra fynd, och vid denna tid har Nordens
handel tagit en ny riktning, hvilken tydligt anvisas af mynten i
nästföljande fyndklass.

I allmänhet synas de orientaliska mynten hafva kort efter ankom¬
sten till Sverige blifvit i jorden nedlagda. De större fynden af
denna klass innehålla sällan några vesterländska mynt, Deremot är
det icke ovanligt, att i den följande klassens fynd träffa några
få Kufiska mynt, hvilka då vanligen äro mycket slitna, eller i bi¬
tar sönderbrutna, eller försedda med borrade hål i kanten för att
bäras som smycken, och äro der att betrakta som spillror af ett
ur rörelsen försvunnet kapital. Mycket sällan förekomma i Sverige
orientaliska och vesterländska mynt så blandade, som i Danska
fyndet 1835) vid Yaalse på Falster.

*) Dc vigtigaste punkterne i Norden för denna liandel voro utan tvifvel Wisby
och Nowgorod. Jfr. G. Adlerbeth, Om Sveriges fordna österländska handel,
i K. Wilterh. Hist. och Ant. Akademiens Handlingar 1: 102 &c.
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De Kufiska mynten, hvilka utgöra en af de rikaste afdelnin-
garne i Svenska Kongl. Myntkabinettet, hafva, enligt hvad redan är
anfördt, under de senaste åren blifvit undersökta och bestämda af

Herr Tornberg, som framdeles torde blifva i tillfälle att lägga sista
hand vid deras ordnande och öfver dem utgifva en fullständig
katalog.

4. Den Änglosachsisk Tyska Klassen
börjar vid medlet af 10:de seklet och sträcker sig något öfver medlet
eller till slutet af Hite, samt omfattar således en tiderymd af vid pass
ett och ett halft århundrade. Denna klassens fynd innehåller hela eller
sönderhuggna smycken och stänger samt mynt afjlera slag, alla
af si/fver *). Största förrådet utgöres af Tyska och Anglosachsiska
mynt. Dernäst komma de Danska. Sparsammare anträffas Irländ¬
ska, Svenska, Norska, Ungerska och Byzantinska, alla från den

, angifna tiden, och Kufiska, hvilka icke gå nedom första hälften af
samma period. I stora fynd träffas vanligen alla de anförda länder¬
nas mynt inblandade.

a) De Tyska mynten äro slagna dels för Tyska Konungar
och Kejsare från Otto I till och med Henrik III (936—1056),
någon gång äfven Henrik IV (1056— i \ 06), dels för samtida Konungar
och Furstar, Arkebiskopar, Biskopar och andra andliga myndigheter
samt städer, inom Böhmen, Bäyern, Alemannien, Schwaben, Loth¬
ringen, Franken, Sachsen, Thüringen, Friesland, Nederländerna
och Norra Italien, m. m. Tillfälligtvis förekomma stundom ett och
annat mynt af äldre regenter, såsom Carl den Store och hans
efterträdare, inblandade med de öfriga. Särdeles fullständig är
sviten af de Böhmiska Hertigarnas mynt från Boleslaus I, II, eller

*) Hügst sällan har man funnit guld tillsammans med denna klassens mynf. Se
ett par exempel nedanföre vid beskrifningen af fynden frän Rungstorp i Up-
land och frän Hörda i Småland.
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III 938—1003) till Wratislaus, som 1061 blef Hertig och 1086 erhöll
Konungatiteln. De flesta präglingsorterne äro att söka längs efter Tysk¬
lands största floder, Elbe, Donau och i synnerhet Rhen med dess biflo¬
der. Allmännast äro, särdeles i fynd från första hälften af denna period,
bland Kejsarmynten Ottos och Adalheids. Bland de andliga auctoriteter-
nas och städernas mynt har Cöln största anparten. De Tyska mynten
äro ofta mycket otydliga, hvilket härrör dels deraf, att de äro tunna
och ursprungligen varit vårdslöst präglade, dels af flitigt begagnande
och deraf uppkommen nötning. Talrikast, näst de Tyska, äro

b) De Anglosachsiska mynten. Dessa äro slagna under
Englands Konungar, från Eadgar till och med Edward Confessor
(959 —1066). Eadgars (959 — 975) mynt äro fåtaliga och tillhöra
blott de senaste åren af hans regering. Af Eadweard II Martyr
(975 — 978) träffas ännu mera sällan mynt. Största antalet tillhör
TEthelraed II (978—1016) och Cnut (1016 —1035.). Mindre tal¬
rika äro de af Cnuts söner Harold I (1035 — 1039) och Hartha-
cnut (1039—1042). Edward Confessors (1042 —1066) mynt äro
icke sällsynta, men tillhöra i allmänhet blott första åren af denna
Konungs regering. Undantagsvis finnas derjemte inblandade mynt
af de första Engelska regenterna af Wilhelm Eröfrarens dyna¬
sti samt enstaka mynt, slagna under någon bland Hertigarne i
Normandie.

c) Irländska mynt följa i ringare antal med de Anglosach¬
siska. De flesta tillhöra Konungen i Dublin Sithric III (989 - 1029).
Andra bära okända Konungars namn, t. ex. Thymn, Sisig, hvilka
sannolikt regerat på någon af öarne kring Irland, ehuru deras
mynt äro präglade i Dublin.

d) De Danska mynten börja med Sven Tveskägg (991 —1014),
som eröfrade England och derifrån öfverförde myntmästare till Danmark.
Hans mynt äro mycket sällsynta. Cnut den stores (1014 —1035}
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Danska mynt äro icke heller allmänna. I större antal förekomma
Harthacnuts (1035—1042), Magnus den Godes (1042—1047) och
Sven Estridssons (-J- 1076) mynt. Högst sällan medfölja mynt af
den sistnämndes söner Olof Hunger (1086—1095) och Erik Ejegod
1095—-1103). Märkligt är att Harald Heins (1076—1080) och

Knut den Heliges (1080—'1086) mynt icke inom Sverige förekom¬
mit i 4:de klassens fynd.

e) Svenska mynt äro sällsynta; blott i ett enda fynd (vid
Eskilstuna (1833) hafva de förekommit i större antal. De äldsta
äro slagna under Olof Skötkonung (993—1024), som först inkallade
Engelska myntarbetare till Sverige. Ännu mera sällsynt är det att
träffa mynt af Olofs son Anund Jakob (1024—1051). Man har
ock någon gång funnit mynt af en Cnut, som kallat sig Rex Sw
(Sweorum) och begagnat Anund Jakobs myntmästare (Thormoth) i
Sigtuna.

f) Norska mjnt förekomma ännu mera sparsamt än de
Svenska. De äldsta *) har man tillegnat Olof Trygveson (995—1000),
Erik Jarl (1000—1016) och Harald Hårdråde (1047—1066). Jag
har funnit andra, hvilka jag med visshet tror mig kunna tillägga
Olof den Helige (1016—1030).

g) Ungerska mynt träffas från detta lands första Konung
Stefan I (1000—1038) och hans efterträdare till och med Bela I
1060—1063).

h) Byzantiriska mynt förekomma ofta i denna klassens fynd,
men alltid i ringa antal, vanligen blott ett eller ett par, icke sällan
sönderbrutna och nötta. Man har anmärkt mynt af Constantinus X
Porphyrogenitus (911—959), Nicephorus II Phocas (963—969),

*) Man liar väl mynt, som tilläggas Erik Blodöxe (f 952), men dessa äro icke
präglade i Norge, utan sannolikt i Northumherland i England, der denne Erik
vann ett rike. Icke heller äro dessa mynt funna i Sverige.
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Johannes Zimisces (969—975) samt i synnerhet af Basilius II ocli
Constantinus XI (975—1025). Dessa mynt gå således icke allde¬
les så långt ned i tiden som de Anglosachsiska och Tyska mynten
i samma klass. Möjligtvis hafva dessa Byzantinare inkommit med de
Kufiska mynten, måhända på en omväg genom Asien, vid slutet af perio¬
den för den orientaliska handeln. Men sannolikare torde man kunna

antaga att de följt Nordboar, som återvändt från väringa-tjensten
hos Bvzantinska Kejsaren eller för andra ändamål besökt hans
hufvudstad.

i) De Kufiska mynten i 4:de klassens fvnd äro att betrakta
som tillfälliga lemningar af de från Orienten hembragta skatter,
hvilka omnämnas i föregående fyndklassen. Vanligen äro de fåta¬
liga, nästan alltid mycket nötta och oftast brutna i bitar. De tillhöra
icke någon viss furstestam eller tidsperiod, dock träffas vanligen
icke några mycket gamla ibland dem.

Afven den 4:de klassens mynt åtföljas vanligen af silver¬
smycken, t. ex. flätade, större ocli mindre ringar, ofta huggna i
bitar, öppna fingerringar, breda på midten och afsmalnande mot ändar¬
na , samt afhuggna stycken af tenar, trådar och gjutna tackor, m. m.
lika som i den föregående fyndklassen. Stundom förekomma äfven
mera konstmässigt arbetade prydnader, såsom spännen (fibuler) af
flera slag med sirater, inslagna medelst en puns eller stamp, eller
med pålagda ornamenter af silfvertråd och silfverkorn, t. ex. bröst-
spännen, pärlor m. m. Någon gång har man till och med träffat pr vd-
nader, som hänvisa på christendomen, t. ex. kedjor med krucifix
och simpla kors af rått arbete; men dessa tillhöra en senare tid
och de mynt (Anglosachsiska, Danska, Tvska m. fl.), som med
dem förekomma, hafva merendels varit använda i kedjesmycken och

som
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som sådana blifvit begagnade langt efter den tid y hvilken jag anfört
som gräns for 4:de fyndklassen.

Det är mycket sannolikt att de oarbetade silfverstänger och
tackor, som åtfölja denna klassens fynd, äfvensom största delen af
de smycken, hvilka deri förekomma, äro införda med de Kufiska
mynten från Orienten. Ty om de vore af vesterländskt ursprung,
borde de väl i någon betydlig mängd träffas i de länder, hvarifrån
de största myntförråden i 4:de fyndklassen hafva utgått, nemligen
Tyskland och England, hvilket likväl icke är händelsen. De få
silfverarbeten af denna art, som förvaras i Berlins Museum vater¬

ländischer Alterthümer och i Antiqvitets-samlingen i Schwerin, äro
funna i Tyska Östersjöprovinserna och hafva samma ursprung som
de Svenska fynden. I södra Tysklands samlingar har man icke
några liknande silfversmycken att uppvisa, icke ens i Rhenstäderna,
hvilkas mynt öfverflöda i våra jordfynd. Lika sällan hittas dessa
prydnader i England *). Undantagsvis må dock nämnas det be¬
kanta fyndet, som år 1840 träffades vid Cuerdale i Lancashire
och af Hr Ed. Hawkins blifvit beskrifvet i The Numismatic Chro-

nicJe 1842, N:o XM, XVII, XVIII. Bland cirka 7000 Engelska
och Franska m. fl. mynt frän 9:de seklet förekommo silfvertackor
(ingöts) af olika storlek, några temligen fullständiga armband samt
andra smycken, huggna i små bitar, jemte .åtskilliga sönderbrutna
Kufiska mynt. Den som gjort bekantskap med den af mig ofvan
anförda 3:dje och 4:de klassens fynd i Sverige, igenkänner genast
dessa beståndsdelar af det Engelska fyndet. Det kan icke betviflas
att de Kufiska mynten och fragmenterne samt de sönderhuggna

De s. k. "Ring money," ringar af guld, silfver och koppar, hvilka i England,
ocli särdeles i Irland ofla anträffas och anses hafva varit begagnade som mynt,
äro utan tvifvel af helt annan beskaffenhet, sä vidt man kan sluta af Hr W.
Bethams m. fl. beskrifningar.

3
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smyckena och tackorna äro qvarlefvor af en till Skandinavien hem¬
förd orientalisk skatt, som åtföljt någon Nordisk viking på dess
tåg till Frankrike och England, och der förökad med ett stort an¬
tal af dessa länders mynt blifvit i jorden nedlagd " Detta fynd
lemnar således ett nytt bevis att de oarbetade silfvertackor och
stänger samt sönderhuggna sm veken , som sä ofta förekomma i den
Svenska jorden, ursprungligen tillhöra en äldre period än den
4:de klassen af våra jordfynd, ehuru de vanligen träflas äfven
i dessa.

Vill man åter antaga att ifrågavarande smycken blifvit förfär¬
digade och begagnade här i Sverige, så uppstår alltid den frågan,
hvarifrån tog man här silfver till så talrika arbeten ? Man kunde
invända, att de från Orienten hemförda myntskatterne blifvit i Nor¬
den på detta sätt omarbetade. Men då återstår en annan fråga:
hvarföre har man med ens efter slutet af 1 I : te seklet hos oss

upphört att tillverka och bära dessa smycken? De anträffas aldrig
i vår jord i sällskap med yngre mynt, hvilket förhållande likväl
förmodligen bordt inträffa, i fall de som smycken efter nämnde tid
varit i bruk. Den omständigheten, att dessa prydnader oftast äro
huggna i stycken, visar dessutom, att de icke ägt annat värde än
metallens för det folk, som nedlagt dem i jorden. Styckningen har
ofelbart haft till ändamål att göra varan mera användbar som be-

talningsmedel.

*) Enligt Hawkins Nurnismatic Chronicle 1842, pag. 94, var det enda af de Kufiska
mynten, som kunde fullt läsas, slaget år 267 e. Heg. (880 e. Clir.) och de öfriga
ungefärligen från samma tid. Enligt samma författares uppgift är detta det
enda fynd af Arabiska mynt man anträffat i England. — Någon gång har man
äfven i Irland funnit några få silfverbarrer (ingöts) i sällskap med yngre Anglo-
sachsiska (.'Ethelraed II:s) mynt. Ett sådant fynd, nära Mullingar, omtalas af
Rich. Sainthili., Olla Podrirfa, pag. 184.
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Dessa afhussna bitar voro. likasom de frän skilda länder
uu 7

sammanbragta mynten, sinsemellan alltför mycket olika, för att kunna
räknas mellan köparen och säljaren. Man måste derföre begagna
vigtskåloch för att fylla och jemka vigten sönderklipptes eller
brötos mynt i 2, i eller flera delar. De mynt, som hafva kors
på frånsidan, äro ofta klippta längs efter korsarmarna. Sällan före¬
kommer något jordfynd, der man icke träffar dylika myntbrott.
Engelsmännens Brokemoney), hvilka ersatte bristen på skiljemynt.

Man har ock i senare åren, både i Sverige och andra länder
kring Östersjön, funnit vigtskålar och vigter, som synas för detta
ändamål hafva varit använda. Vigtskålarne äro vanligen fina, och
på en del har balancen 2:ne leder, för att kunna hopvikas och så¬
ledes lättare transporteras. Sjelfva vigterne äro kulor af bronz,
eller af jern med ett tunnt bronzskal, tillplattade på 2:ne sidor
och der försedda med punkter eller andra figurer, hvilka på de
större, vid hastigt påseende, likna Arabiska skriftdrag, sanno¬
likt betecknande olika antal af vigtenheter. Hr Professor C. G.
Hällström i Helsingfors har trott sig finna, att enheten i detta vigt¬
system nära öfverensstämmer med den fordna Byzantinska Soliclus
aureus och nu varande Ryska Solotnik = 4,266 grammer eller
68,662 medicinska grän *).

Hvad halten beträffar, var man förmodligen mindre nogräknad;
dock förekomma mycket ofta, på platta sidorna af mynten samt i
kanterna af sönderhuggna smycken och silfverstänger, djupa märken

*) Se Hallströms upplysande afhandling om ett i Finska Lappmarken ar 1841
anträffadt fynd, införd i Acta Socielalis Scientiarum Fennice, Tom. I, pag. 731,
med ett tillägg i Tom. II pag. 107. — Dylika vigter äro inom Sverige funna i
Ångermanland och på Gottland (Se mina uppgifter deroni i Lunds Litteratur¬
tidning: Studier, Kritiker och Noticer for är 1841, n. 22), samt sannolikt äfven
i Upland (Se nedariföre beskrifningen öfver fyndet vid Wenngarn). — En stor
mängd af detta slags vigter hafva hlifvit funna i Lifland, Kurland och Estland
samt beskrifvas i Dr. F. Kroses Necro-Liuoriica > Beilage E.
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efter knifhugg, utan tvifvel gjorda, för att undersöka silfrets god¬
het och för att pröfva huruvida någon sämre metall doldes under
den ädlare ytan. Stundom träffar man ock mynt, som äro hop¬
rullade, hvilket förmodligen skedt i afsigt att sålunda pröfva silfrets
mjukhet och finhet.

Dessa försigtighetsmått vitna ofelbart om köpmannen. Kriga¬
ren tager sitt byte, utan att gifva sig tid till någon småaktig pröf-
ning af dess beskaffenhet eller värde. Man kan således med viss¬
het antaga, att om också en del af de från vidt skilda länder hop¬
förda dyrbarheter och mynt, som förekomma i 4:de klassens fynd,
ursprungligen blifvit såsom krigsbyte ur hemlandet bortfördt, hvilket
ofelbart varit händelsen med de Anglosachsiska mynten *), alltsam¬
mans likväl, innan det i jorden nedlades, varit begagnadt i handel.

De Tyska mynten, hvilka nästan alltid utgöra största anpar-
ten i 4:de klassens fynd, och de med dem följande Ungerska samt
möjligen andra grannländers mynt synas uteslutande på fredlig våg
hafva inkommit till Norden. Deras präglingsorter äro till största
delen att finna längs efter »handelns pulsådror,» de stora floderna,
i Tyskland. Dessa mynt vitna således om en liflig, för historien
obekant, handelsförbindelse mellan Norden och vissa delar af de

Tyska länderna under slutet af 10:de och fram i 1 I :te seklet. Hufvud-
orten i Norden för denna handel var utan tvifvel Gottland med

dess stad Wisby, hvars rikedom i medeltidens historiska uppgifter
beskrifves så utomordentlig, att man skulle vara frestad anse dem
digtade, om icke de dyrbara jordfynden, hvilka alla år på
ön anträffas, i förening med de praktfulla ruinerna i Wisbv och
öns gamla lagar gåfve dem bekräftelse.

*) Se nedanföre.
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På nämnda ö och i allmänhet inom det gamla Danmarks om¬
råde upptogos i denna handelsrörelse de Danska mynten och fram¬
för allt de Anglosachsiska livilka i riklig mängd bhfvit utpressade
i England och hembragta till Danmark. De sålunda blandade skat¬
terna spriddes härifrån af köpmän vidare åt Östersjöprovinserna,
särdeles de Svenska, hvarefter de snart, sedan ett och annat Svenskt
och Norskt mynt tillkommit, anförtroddes åt jordens förvar. Detta
förklarar ock orsaken, hvarföre de Anglosachsiska mynten i våra
fvnd i allmänhet äro långt bättre bevarade, än de Tyska, hvilka
nästan alla befinnas mer eller mindre nötta, till följd af ett lång¬
varigare och flitigare bruk i handeln.

De Anglosachsiska myntens historia
i våra Svenska jordfvnd är lätt funnen, om man kastar ögat på
Katalogen öfver de Anglosachsiska mynten i Svenska Kongl. Mynt¬
kabinettet och dérjemte erinrar sig tillståndet i England under 10:de
och Tl.te seklerna. De äldsta mynten i nämnde samling och i
allmänhet i våra jordfynd äro af Eadgar *), men dessa äro till an¬
talet få och endast af de Typer, som säkerligen tillhöra sista åren
af denna Konungs regering. Afven Edward Martyrs mynt före¬
komma hos oss föga talrika, och synas, likasom Eadgars, af en
händelse hafva medföljt iEthelraeds mynt, hvilka i våra jordfynd

*) N. Reder uppgifver väl i dess Epistola ad Col/ectores N. L. Lubicenses (i
Nova Literaria Maris Baltici, 1700, pag. 304'', att lian i sin samling äger 2
äldre Anglosachsiska mynt af Berthulf och Burgred, Ronungar i Mercien 839—874,
hvilka mynt skola vara hittade i Norden '\ex humo septentrionali effossi);"
men deraf följer ej bestämdt, att de äro funna i Sverige. I samma författares
Catalogus Nummorum Anglo-Saxonicorum upptagas äfven 2 mynt af Edward
den äldre (901—924), likväl utan angifvet fyndställe. Men om man ock anta¬
ger, att dessa 4 mynt vore funna i Sverige, så uppliäfva likväl icke dessa enstaka
undantag den allmänna slutsals jag ofvanföre framställt. I Danmark har man
träffat ett ocli annat äldre Anglosachsiskt mynt, men dessa kunna mycket väl
antagas hafva följt de talrikare äEthelraedska m. fl.
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anträffas mångdubbelt talrikare än i något annat land, England icke
undantaget.

De Anglosachsiska mynten i våra fynd börja således just vid
den tid, då Danskarnes och de öfriga Nordboarnes besök i England
förbvttes från enskilda vikingafärder i oafbrutna plundringståg och
ordentliga eröfringskrig. Under ./Ethelrsed II:s regering uppnådde
dessa hemsökelser sin höjd och slutade, som bekant är, med Eng¬
lands inkräktning af Danska Konungen Sven Tveskägg åf 1013.
Den svage, af förrädare omgifne, iEthelraed tillgrep i sin nöd, på
sin omgifnings tillstyrkan, det olyckliga medlet att med penningar
friköpa sig och sitt land från de roflystna främlingarnas härjningar.
Denna tribut, som af sin bestämmelse fick namnet Danegnid , ut¬
betaltes första gången år 991 med 10000 pund silfver till en
Dansk och Norsk här, som plundrade i Ostangeln och Essex, samt
förnyades sedan vid flera tillfällen, stundom till långt högre belopp,
så att, enligt krönikornas uppgifter, dessa direkta fredsköp under
Aithelraeds tid uppgingo till 1G7000 pund silfver. De flera gånger
förnyade, ehuru alltid misslyckade, försöken att uppställa arméer
till motvärn samt Konungens veklighet vållade äfven stora be-
hof. För dessas afhjelpande anlitades ock rättigheten att åt en¬
skilda personer bortförpakta myntpräglingen, ett regale, som vid
denna tid var mycket vinstbringande. Besinnar nian derjemte, att
de fiendtliga härjarne, utom tributer, vanligen förbehöllo sig fritt
underhåll, så länge de behagade qvardröja i landet, att de, efter
slutadt fredsköp, icke sällan lemnade en utplundrad provins endast
för att söka rikare byte i en annan, och att nya äfventyrare af
den lätt köpta vinsten städse lockades till landet, så har man or¬
saken gifven, icke blott hvarför /Ethelraed måste låta prägla ett
större antal mynt än någon annan Engelsk Konung under medel-
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tiden, utan äfven hvarföre dessa träffas i större mängd i Sverige
ocli Danmark än i England.

Äfven sedan Svens son Cnut fullbordat fadrens inkräktning
och beredt landet skydd mot enskilda äfventyrares plundringståg,
utpressades ännu betydliga summor till den Danska flottans och
arméens aflöning. Cnuts söner Harold I och Harthacnut regerade
kort tid och tillverkningen af deras mynt kunde derför ej blifva
betydlig ; men förhållandet till Danmark och den Danska hären fort¬
for ännu att draga ansenliga summor ur landet, och båda dessa
Konungars mynt äro derföre i Englands samlingar fåtaliga, i jeni-
förelse med livad som ur jorden upptagits inom Sverige och Dan¬
mark samt i de Stockholmska och Köpenhamnska Myntkabinetten
förvaras.

Sedan Danska Konungarnas herravälde i England upphört med
Harthacnuts bortgång, dröjde det ännu någon tid, innan Edward
Confessor kunde fullkomligt befria sig ocli sitt land från de främ¬
mande gästerna och de nesliga tributerna. Först år 1049, säges det,
bief Danegälden, i dess ursprungliga betydelse, fullkomligt upphäfven.
Detta bekräftas ock af våra jordfynd. Väl äro Edward Confessors mynt
icke sällsynta hos oss, men de förekomma dock icke här i så betydlig
mängd som i England, och de Typer, som inom Sverige anträffas, tillhöra,
med få undantag, endast de första åren af nämnde Konungs regering.

Af Edwards närmaste efterträdare Harold II, hafva vi, så vidt
jag känner, aldrig träffat mynt i Sverige *). Blott sällan och i

*) Uti IN. Keders samling upptages visserligen ett mynt för Harold II (Catalogus,
pag. 53, n. 222, men detta tillhör Harold 1. — I Upsala Universitets Mynt¬
kabinett förvaras ett Harold II:s mynt, men jag känner cj huruvida detta är
jiuinet i Sverige. Enligt El. Brenner, Thesaurus Num. Sveog. 2 Upl. pag. 2Sti,
hittades ett Harold II:s mynt vid Jervis i Estland, men möjligtvis har detta
mynt, likasom fkeders, tillhört Harold 1.
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ringa antal har man här funnit mynt af Wilhelm Eröfraren och
lians efterträdare.

Utom de redan anförda orsakerna till Anglosachsiska myntens
införande i Sverige, nemligen krig och plundringståg, hvari äfven
Svenskar bevisligen deltagit *), samt vidare handelsförbindelsen
med Gottland och de Danska länderna, kunna vi ännu nämna en

tredje, Christna /ärans utbredande genom Engelska missionärer.
Det är både af inhemska och Engelska historiska anteckningar

bekant, att vid den tid, från hvilken de hos oss förekommande

Anglosachsiska mynten härstamma, mycket verksamma bemödanden
utgått från England, för att utbreda christendomen i Sverige eller, om
man så vill, att fullända byggnaden på den grund, som Tyska missionä¬
rer redan vid början af 9:de seklet uppfört , men efter hand tyckas

.

hafva öfvergifvit eller åtminstone med minskad ifver omhuldat. Un¬
derhandlingar i detta afseende berättas hafva ägt rum mellan K.
iEthelrsed och Olof Skötkonung i Sverige och utan tvifvel stegra¬
des missionärernas nit af hoppet att genom christendomens införande
i de Nordiska länderna bereda deras eget fädernesland skvdd mot
de af inga band tyglade vikingarne. En Engländare, Sigfridj —

enligt en uppgift, som dock synes mindre trovärdig, Arkebiskop
af York — inkom till Sverige, grundlade christna kyrkan i Wärend
och i Westergötland samt döpte Konung Olof år 1000 vid Husabv
i sistnämnde provins. Med Sigfrid, eller kort efter honom, följde

Eskil}

*) Pä mänga af våra Runstenar nämnas personer, som rest till England (Anklant,
luklaut) eller dödt på Englandståg. Dylika exempel äro samlade i Liljegrens
Run-Lära, pag. 109 & c., hos Strinnholm , Svenska Folkets Historia, 2 Bandet,
pag. 345 &c. — Danske Konungen Cnut erhöll Iijelptruppar från Sverige, tia
han gick att återtaga det af fadren, Sven Tveskägg, eröfrade England, enligt
en Krönika, införd efter Wilrins Leg. Anglosachs. Jfr. vidare Lagerbring, Svea
Rikes Historia, I, pag. 204, 207, 288 &cc. Strinnholm, 1. c. 1 Del. pag. 470;
2 Del. pag. 182 &c. Geijer, Svenska Folkets Historia, 1, 139.
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Eskilj som utbredde christendomen i Södermanland, och med denne
samtidig var en annan Engländare David3 som blef Westmanlän-
ningarnas lärare. Äfven berättas att en Svensk man, Botvid från
Södertörn, antagit christendomen i England ooh derifrân återvändt
som missionär i sin födelseort*). Det är icke troligt att dessa och
mänga andra utvandrade lärare kommit alldeles tomhändta frän
det rika England. De uppträdde vid gudstjensten med en ståt, som

imponerade på folket och jordegendomar inköptes för att fastare grunda
de anlagda kyrkliga stiftelserna. Säkert är att de, utom mycken annan

bildning som de medfört, lärt Konung Olof inse behofvet af eget mynt
och att för dess präglande myntmästare inkommit från England.
Sålunda blef Olof Skötkonung (-J- 1024) den första bland Sveriges
regenter, som präglat mynt, och hans exempel följdes af sonen
och efterträdaren Anund Jakob. Deras mynt äro alla bildade efter
de samtida Engelska Konungarne Aïthelrseds och Cnuts, så väl i
afseende på Typer som myntens beskaffenhet i öfrigt. Äfven i
Sveriges grannriken, Norge och Danmark, är bruket af inhemskt
mynt samtidigt med christendomens antagande och i båda dessa
länder präglades de äldsta mynten af Engelska myntmästare efter
Engelska mönster.

Den 4:de klassen af Sveriges jordfynd sträcker sig, såsom
redan blifvit anmärkt, i afseende på tiden, något öfver medlet
eller intill slutet af 11 :te seklet. Yid denna tid inträffade i

fäderneslandets inre förhållanden och i dess handel stora för¬

ändringar , hvilkas verkan ådagalägges äfven af våra jordfynd.

*) Angående de Svenska missionärerna och deras verksamhet i Sverige hänvisas
till den kritiska undersökningen al' H. Reutekdahl, Svenska Kyrkans Historia+
i Bandet. Lund 1838, pag. 307 etc.

4
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Främmande mynt från den följande tiden anträffas jemnförelsevis
mycket sällan och hvarje gång i ringa mängd i vår jord samt sy¬
nas i allmänhet tillfälligtvis hafva inkommit i landet. Förnämsta
orsakerna till dessa förändringar och deras verkan på jordfynden
äro utan tvifvel Christendomens allmännare antagande och de
Tyska Hansestädernas utvidgade handel.

Den nya Läran vände småningom högen från det vilda vi-
kingalifvet och de äfventyrliga handelsresorna i främmande länder
till fredligare yrken i hemmet, på samma gång hon inskärpte akt¬
ning för andras ägande rätt. Landets uppodling, som dittills icke
varit någon hufvudnäring, tog den christnade kraften i anspråk för
nya ansträngningar, mera mödosamma men ock på det hela mera
vinstbringande, ehuru af den art, som icke genom sagan eller krö¬
nikan går till efterverlden. Med odlingen — så väl sinnets som
jordens — uppstodo nya förhållanden i det enskilda lifvet. Landets
inbyggare behöfde ej mera utvandra för att söka bröd på främmande
grund. I de fasta hemmen hade man säkra förvaringsrum för det
som ägdes eller förvärfvades och man nödgades icke såsom förut i

jorden, under stenar eller på dylikt sätt nedgömma sina skatter.
Dessa blefvo derföre icke vidare bortglömda när ägaren dog, utan
öfvergingo till arfvingar samt användes efter hand i mon af behof
eller omarbetades för nya ändamål. Christendomen sjelf, ehuru hon
hos oss, likasom i många andra länder, infört bruket af inhemskt
mynt, bidrog icke litet att ur rörelsen bortsopa penningar och andra
dyrbarheter. Dels stannade dessa i kyrkorna och klostren, der de
användes till gudstjenstens och presternas underhåll, till kostbara
byggnader eller heliga kärl och prydnader, dels gingo de ur landet
under namn af peterspenning, servispenningar m. m. eller för
aflat, samt användes på valfärder och andra resor, företagna i kyr¬
kans ärender.
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Pä andra sidan Östersjön och vid Nordsjöns kuster uppsteg
småningom Hanseförbundet till stor magt och gaf handeln ny
riktning, till föga fromma för Sverige och de öfriga Nordiska län¬
derna. Väl utgjorde Wisby ännu till en tid en vigtig länk i detta
förbund, men striderna mellan Sverige och Danmark om besittnin¬
gen af Gottland och framför allt Danska Konungen Waldemar IV:s
eröfring och plundring år 1361 inskränkte stadens handel, uttömde
de rikedomar, hvilka på ön blifvit samlade och icke förut voro
nedlagda i jordens förvar och der glömda, samt afskräckte främ¬
lingar från att så ofta som förut besöka landet. Häraf förklaras
orsaken, hvarföre man på Gottland högst sällan träiTar mynt från
tiden efter 11 :te seklets slut och nästan aldrig andra än landets
egna, vanligen till föga betydligt antal, då deremot för den äldre
tiden Gottlands jord lemnat rikare fynd än någon annan provins
inom Sverige och Danmark. — Vid den anförda tidpunkten synes
dessutom hafva uppstått en förändring icke blott i handelns gång
utan äfven i dess föremål. I den mån jordens odling tilltog hos
oss, minskades äfven tillgången på den äldre tidens förnämsta ex¬

portartikel, pelsverk af vilda djur. Jerntillverkningen började väl
blifva en näringsgren, men den sköttes af utlänningar och vinsten
stannade i första rummet hos Hansestäderna.
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Anglosachsiska Myntfynd I Sverige.

Sedan jag i det föregående sökt till vissa klasser bestämma
de främmande mynt och dyrbarheter, som i Svenska jorden blifvit
funna och ännu rätt ofta anträffas, samt derjemte meddelat det
hufvudsakligaste af de i den 4:de bland dessa klasser förekommande
Anglosachsiska myntens historia, återstår nu att lemna en öfver-
sigt af sådana i Sverige anträffade fynd, som veterligen
innehållit Anglosachsiska mynt.

Det visar sig genast att de uppgifter jag kunnat samla från
äldre tid rörande dylika fynd äro högst ofullständiga. Då man
betraktar rikedomen af de fynd, som under de 2 eller 3 sista de¬
cennierna blifvit gjorda, måste man antaga att icke mindre dyrbara
skatter äfven under de föregående seklerna blifvit upptäckta, ehuru
de, af förut anförda orsaker, beklagligtvis för vetenskapen och våra
samlingar gått förlorade. Detta bekräftas äfven — livad de An¬
glosachsiska mynten angår — af historiska uppgifter. Redan Olaus
Petri, historieskrifvaren i Konung Gustaf I:s tid, omtalar «att mycken
handel varit mellan the Engelske och thetta riket, och therföre kom
här in så mycket Engelskt mynt, som i så lång tid hafver varit
här gäfft och gängse»*) När den bekante Johan Skytte, Konung
Gustaf II Adolfs lärare och vän, år 1617 sändes till England föl¬
en underhandling med Konung Jakob I, anförde han i ett Tal till
denna Konung, bland andra bevis på tidigare förbindelser mellan

*) Olai Pf.tri Svenska Chronica, i Scriptores verum Svecicar medii tevi. Tom. 1
Sect. II, pag. 223.
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båda rikena, «de stora skatter och de ofantliga penningsummor,
som Britanniens invånare för några hundra år sedan hafva infört
i Svea och Göta rike, hvilket förhållande», säger han, «intygas,
utom genom historiens vitnesbörd, deraf att ofantliga förråd af En¬
gelska mynt, fordom i jorden nedlagda, nu hos oss framdragas i
dagen, under landets odlande*).» Företrädesvis gäller detta i al-
seende på Gottland, der för hundra år tillbaka, enligt Wallins
uppgift **), «ännu alla dagar hittades stop- och kanne-tals främ¬
mande mynt i jorden,» hvilket ock bekräftas af talrika sägner på
ön och framför allt af den erfarenhet, som vunnits sedan öns sty¬
relse år 18 31 mottogs af dess nuvarande upplyste och nitiske
Landshöfding, Herr Michael Silvios von Hohenhausen. De antiqva-
riska och numismatiska vetenskapsgrenarne och särskildt Svenska
statens offentliga samlingar hafva till denna man stora förbindelser,
hvilka jag anser mig pligtig att på detta sätt med tacksamhet oflent-
ligen uttala.

Den fyndförteckning, jag här lemnar, skulle kunnat blifva
mycket vidlyftigare, om jag velat upptaga alla fvnd af 4:de klassen;
men jag har ansett mig böra inskränka mig till dem, uti hvilka
jag med visshet känner att Anglosachsiska mynt förekommit.
Öfver några af de anförda fynden har jag endast kunnat lemna
ofullständiga upplysningar, helst jag icke varit i tillfälle att granska

*) Den upplysande anteckningen fortjenar alt. âtergifvas med originalets ord:
"Non jam commcmorabo, quantos divitiaruni acervos et quam ingentes pecunia-
"rum thesauros ßritannici liomines in regnum Sveciee ac Gothiae ante aliquot
"centenorum annorum spatia et curricula importarint : quod quideni praeter
'Historicam fidem evidentius cx eo com pro bat ur, quod ab botninibus nostris

"fundos et agros excolentibus immensi numorum Britannicorum cumuli, supcrio-
"ribus annis in terra reconditi, jam in publicum hominum conspectuui pro-
"ducantur." Joh. Skytte, Oraliones tres (s. 1.) 1618. 4:o pag. 36. Utdraget, är
mcddeladt i Prof. E. Göthns Diss. de iniliis monetce Svecance. Upsaliae 1806.

**) J. Wallin, Gottländska Samlingar, 1 Del. Stockholm 1747, pag. 107.
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de före är 1833 till statens samlingar inlösta fynden, innan de
hade blifvit till större eller mindre del splittrade.

Pä det arbetet icke måtte blifva allt för vidlyftigt, har jag i

dessa fyndbeskrifningar meddelat utförligare underrättelser endast
om Englands och Irlands samt Sveriges, Danmarks och Norges
mynt. Bland de vanligtvis *nycket talrika och af mångfaldiga
slag bestående Tyska mynten har jag blott exempelvis anfört
några af fyndets beståndsdelar, öfvertygad, att hvar och en
som haft tillfälle att granska dylika ur jorden framdragna mynt¬
förråd skall af dessa få anvisningar erhålla ledning för bedömandet
af hvarje fynds beskaffenhet i nämnde afseende. Jag har dessutom så
mycket hellre bordt inskränka mig till dessa korta antydningar,
som jag har för afsigt att framdeles utgifva en series af special-
beskrifningar öfver de märkvärdigaste bland 4:de klassens fynd,
hvilka i Sverige blifvit anträffade och till de Kongliga Samlingarna
inlösta. De Kufiska mynten äro äfven blott summariskt angifna, med
hufvudsakligt afseende på deras ålder, till det mesta efter upplysningar
benäget meddelade af Hr Akad. Adj. D:r Tornberg, som snart torde
sjelf utgifva utförligare beskrifning öfver den orientaliska afdelningen
i våra fynd. De med mynten förekommande smycken och andra
opräglade silfverarbeten hafva äfven blifvit i korthet beskrifna.

De uppgifter, jag ur tryckta skrifter eller genom enskilda personers
meddelanden erhållit om en del fynd, äro i noterna anförda. Der
intet citat finnes, har jag antingen begagnat officiela handlingar i
f. d. Kongl. Antiqvitets-Archivets samt i Kongl. Witterhets, Historie
och Antiqvitets Akademiens samlingar eller ock sjelf undersökt fyn¬
dets innehåll.

Yid uppräknandet af fynden har jag följt den geografiska ord¬
ningen, för att så mycket åskådligare visa gången och utsträck-
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ningen af den handel, som fört dessa skatter till värt land. JagO

anför således de Anglosachsiska myntfynden
A) I Sveriges östra provinser, från och med Ånger¬

manland i norr till och med Skåne i söder.

B) På öarne i Östersjön, Öland och Gottiand;
samt

C) I Sveriges vestra provinser.
Derefter skall jag för jemförelse skull meddela några under¬

rättelser om Anglosachsiska myntfynd i de främmande länder, som
omgifva Östersjön eller gränsa till Sverige.

A) I Sveriges östra provinser.

Ångermanland.
1. Loo sågverk i Styrnäs socken (år 1760). Vid gräf-

ning för en portstolpes nedsättande träffades i ett stenröse en
näfverrifva, innehållande ett smycke och en liten silfverten samt
något öfver 40 silfvermynt, hvaraf en del voro Anglosachsiska
(AEthelraeds) *).

°2. Trök i Nora socken (1834). Vid stenbrytning upp¬
hittades 8 fragmenter af ringar och en härfva silfvertråd, samt 373
mynt, hvaribland några voro styckade: a) 46 Anglosachsiskaj
af K. Aüthelraed 8, Cnut 18, Harold I 3, Harthacnut 3, Edward
Confessor 14, bland hvilka sistnämnda voro 2 samtida falskmynt; —

b) 5 Danska: Harthacnut 1 , Sven Estridsson 2 hela och 2 frag¬
menter; — c) 319 Tyska af Kejsarne Otto och Henrik, åtskilliga
Ärkebiskopar, Biskopar samt diverse städer, t. ex. Utrecht, (loin,

*) A. A. Hülphers, Samlingar til en Beskrifning öfver Norrland, 4'de Sand.
Om Ångermanland, pag. 128. Smycket kallas ett rökelsekar (förmodligen en
fibula). Der anföres äfven att fyndet innehöll några Svenska mynt, slagna i
K. Sverkers tid, livilken uppgift förmodligen grundar sig på ett missförstånd.
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Duisburg, Speyer, Strasburg, Augsburg, Magdeburg m. fl., mänga
utnötta; — d) 1 Ungerskt af Konung Andreas I (1047—1060);
— 2 Kufiska, Samanider af år 294 och 296 e. Heg. (906 och 908
e. (ühr.) Fyndet inlöstes till Kongl Samlingarna.

Gest rikland *).
3. I granskapet af Gefie lär år 1824 vara anträffad i jor¬

den en icke obetydlig mängd af Anglosachsiska mynt, hvilka lik¬
väl alla gått förlorade för statens samling. Några hade kommit till
Kongl. Universitetets Myntkabinett i Upsala **).

4. Allmänninge by i Wahlbo socken (1836). Yid dikes-
gräfning genom en backe i en vret, anträffades jemte förergade
fragmenter af en kopparask, hvari fyndet legat inneslutet, följande
fornsaker, allt af silfver: en treflätad halsring, med vidfästade hakar
för knäppning; 2 flätade halskedjor af fin tråd, den ena med en

vidhängande reliquie-dosa, prydd med Christi och Jungfru Marias
bilder, den andra med ett drakhufvud på ena ändan ; ett litet krucifix
af rått arbete ; ett litet kors, hvars armar likna blad ; en sölja af en
enkel ten med thorn; 3 armband, platta och breda med inslagna
sirater; en öppen fingerring, bred på midten, afspetsad mot än¬
darna; 3 kupiga bröstbucklor med en art filigramsarbete; 20 aflånga
stora pärlor, med pålagda sirater af silfvertråd; 4 runda hängsmvcken
med öglor fästade i kanten m. m. samt 13 mynt : a) 3 Anglosach¬
siska , vEthelraed 2, Cnut 1 ; — b) ^2 Anglo-Normandiska af
Wilhelm Eröfraren (möjligtvis Wilhelm III; — c) 1 Svenskt af Olof
Skötkonung (in nomine dni mc); — d) 1 Tyskt, Ärkebiskop Bardo

af

*) I Medelpad och He/sinqland har, sa vidt jag känner, icke anträffats något
Anglosachsiskt myntfynd.

**) J. H. Schröder, Numismata Aniline vetusta in Museo nummaria R. Acad.
Upsal. pag. VI.
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af Maynz ('1031—1051); — e) 1 Bjzantinskt af Basilius II och
1

Constantinus XI;—f) 5 Kufiska, hvaribland ett samtidigt falskmynt,
1 Ummiad, slagen i Wasit år 91 e. Heg. (709 e. Chr.), en Abba-
sid af år 325 (936) under Radhi-billah i Bagdad, en Samanid
under Nasr ben Ahmed från Samerkand år 309 (921) och en mycket
märkelig Okailid, slagen i Mosul, utan tydligt årtal, dock yngre
än år 391 (1000). Hvart och ett af dessa mvnt voro försedda
med en fastnitad silfverögla i kanten och hade alla sålunda varit
använda i något smycke. De äro alla mycket nötta och detta,
jemte de på christendomen hänvisande siraterna äfvensom beskaffen¬
heten af en del bland smyckena, tillkännagifver att skatten blifvit
nedlagd i jorden efter den tid, jag anmärkt som gräns for 4:de
klassen af våra myntfynd. Hela fyndet vägde 58^ lod och inlöstes
till Kongl. Samlingarna.

Upland.

5. Näs *) i östra Åkers socken, Åkers Skeppslag, i Ros¬
lagen (1704). Af en dräng, som skulle gräfva grop för ett träds
planterande, träffades ett sönderergadt kopparkärl, stäldt på ett
lager af näfver och betäckt med en stenskärfva, samt deri en silfver-
skatt, som dock snart förskingrades. En del deraf, omkring 326
lod , hade blifvit såld till en guldsmed i Upsala, men räddades af Kongl.
Sekreteraren och Antiqvarien Joh. Peringskiöld för K. Antiqvitets-
Archivet. Många mynt förskingrades till enskilda personer. En
icke obetydlig efterskörd hopsamlades af den lärde Assessor N. Keder,

*) Näsby kallas hemmanet af Keder och flera efter honora. Detta namn har
förmodligen uppkommit derigenom att man sagt eller skrifvit Näs by (Näs pagus)
och sedan sammandragit dessa ord. Pä kartan och i Jordeböckerna står Näs.
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som kort derefter utgaf sin bekanta förträffliga afhandling *) öfver
några i detta fynd förekommande mynt. Fyndet innehöll, så vidt
jag kunnat derom samla underrättelser: a) singlosachsiska, af
Edward (förmodligen Edward Martyr) och yEthelraed, den sednares
i stor mängd. — b) Svenska, af Olof Skötkonung, mellan 20 och
30 exemplar af 12 olika präglar **), samt af Keders Håkan Röde många
exemplar. — c) 1 Danskt af Sven Tveskägg, Danmarks äldsta mynt.
— d) Tyska af Ottonerne (Otto och Adalheid i stor mängd), Hertig
Bernhard (förmodligen I 973 — 1011) af Sachsen, Hertig Henrik (för¬
modligen II, 954 — 995) af Bayern, Hertig Boleslaus I, II eller
III (938—1003) af Böhmen, åtskilliga biskopsmynt m. fl. — e) By-
zantinska af Johannes Zimisces samt Basilius II och Constantmus XI.
— f) Kufiska af flera slag ***).

6. I Hållnäs socken, Olands härad, hittades vid slutet af
1720-talet gamla Tyska och Engelska mynt jemte ett Kufiskt -J-).

7. Rung eller Rungstorp -j-j) i Thorstuna socken, Thors-
tuna härad, Fjärdhundraland (1746). I en bergsskrefva hittades
en guldring, flätad af 2 tjocka och 2 smala trådar om 2p dukaters
vigt, 3 armringar af enkla silfvertenar, 2 dito flätade af 2:ne tenar
samt några brott af Ang/osachsiska och Tyska penningar till 10

*) N. Keder, Nummi aliquot diversi ex argento prœstantissimi: nempe decem
Olai Sveci, unus Anundi Carbonarii &c. Lipsiie 1706. Anund Jakobs mynt
hittades likväl ej vid INäs, utan erhölls ur ett fynd vid Ön i Mora socken i
Dalarne samma år.

**) Keder, 1. c. samt hans Nummorurn in Hibernia cusorum indagatio, pag. 20.
***) Keder, 1. c. Jfr. J. G. Liljegren, Anteckningar om fynd i Svensk jord, i 13:de

Tornen af Kongl. Witterhets, Historie och Antiqvitets Akademiens Handlin-
lingar, pag. 173, n. 65. — Skriftliga anteckningar.

"}") J. G. Liljegren, 1. c. pag. 179, efter Svenska Mercurius för år 1766, Oct. pag.
728, hvilket citat dock måste vara felaktigt.

-pt) I Jordeböckerna och på kartan förekommer namnet Rung. I Antiqvitets-Ar-
chivets Handlingar och hos Liljegren, 1. c. pag 186, heter stället Rungstorp.
I sistnämnde skrift upptages fyndet under år 1745.
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lods vigt. Guldringen samt 4 af silfverringarna och 5 mynt (der-
ibland Anglosachsiskct, TEthelraeds) inlöstes till Kongl. Samlingarna.
Detta fynd lemnar det sällsynta exemplet, att guld förekommit i
fynd af 4:de klassen med Anglosachsiska och Tyska mynt. Jfr.
nedanföre fyndet frän Hörda i Småland.

8. Wenngarn i S:t Olofs socken, Erlinghundra härad,
ej långt från Sigtuna (1789). En Dalgosse, som skulle utvidga
kanten af en åker vid torpet Glädjen, anträffade på £ alns djup i
jorden: 3 flätade silfverkedjor, tjocka som ett finger, den ena
aln, de öfriga båda en aln långa; större och mindre flätade ringar,
hvaraf en del hade knappar med hål igenom; ett litet spänne med
påsatta löf och deremellan små ringar; gjutna silfverkors; 7 silfver-
stänger, den största qvarter lång; små gjutna tackor och
några små runda kulor, stämplade på två sidor mot hvarandra
och till färgen, när man skafde dem, liknande guld eller messing
(otvifvelaktigt sådana vigter, som jag förut omnämnt, pag. xix).
Vidare innehöll fyndet en stor mängd Anglosachsiska, Tyska,
Danska m. fl. myntsorter. Det hela uppgick ungefärligen till 300
lod. En stor del af detta märkvärdiga fynd inlöstes till Kongl.
Samlingarna; men icke obetydligt förskingrades. Så t. ex. öfver-
kom Prof. Er. Götlin hos en guldsmed i Upsala för Universitetets
Myntkabinett 3 13 mynt, hvaribland omkring 200 voro Anglosach¬
siska (de flesta af yEthelraed och Cnut, samt af Harold I 3, Edward
Confessor 2). Vidare voro der Tyska mynt med inskrift otto rex,
heinricus imp, samt andra från Cöln, Strasburg m. fl.*). Det är
stor skada att detta fynd icke i sin helhet blef beskrifvet, innan
mynten sorterades. För Tyska myntkunskapen skulle det hafva
lemnat många nya och vigtiga upplysningar. Den delen, som in-

*) Er. Götlin, Diss. de initiis monetœ Svecanœ, T. 1, pag. 11, 12 samt en der-
städes intagen berättelse af Prosten Joh. Svedelins i Elfdalen.
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löstes till Kongl. Samlingarna, undersöktes väl af Kansli-Rådet J. Enge-
ström, men någon beskrifning deröfver synes han ej hafva lemnat.
A id inventeringen år 1803 af Kongl. Myntkabinettet funnos af detta fynd
i tre skilda partier 1115 Anglosachsiska och Tyska mynt, som det
synes, mest af de förstnämnda#). Afven Irländska af Sithric. och
Thvmn förekommo bland de Anglosachsiska.

Södermanland.

9. Mellan Kimröksbruket och Beckbruket i Brännkyrka
sockenj nära Stockholm (1736), hittades vid gräfning på en hög
bergsklint åtskilliga silfverarbeten, ringar, spännen m. m. och sön¬
derhugget silfver samt Anglosachsiska (yEthelraeds), Tyska och
Arabiska mynt, mörka och illa medfarna, vägande tillsammans 57|
lod. För Kongl. Samlingarna inlöstes blott i armringar, 2 spännen
med thorn, en bröstbuckla med upphöjdt arbete och en vidfästad
ring samt af mynten endast ett, som ansågs vara Konung
Tutils *•*).

10. Grönstorp i Tuna socken „ Jönåkers härad 1762).
Under dikning i en åker fanns ett söndrigt kopparkärl, af unge¬
färligen ett halft stops utrymme, med inneliggande bitar af tenar
och stänger, dels runda, dels uthamrade, hopsmälta silfverbitar samt
Anglosachsiska och Tyska mynt af flera slag (deribland Cölnsj,
en del så murkna, att de vid minsta brytning föllo sönder. Hela
fyndet vägde ungefärligen 2 U. 6 lod. Det hembjöds Kronan, men
inlöstes icke.

*) Jfr. J. Hallenbergs Berättelse om Svenska Kongl. Myntkabinettet. Stock h.
1804, pag. 10 och 11.

**) Uti Liljegrens anteckningar om Fynd, 1. c. pag. 181, uppgifves, med anledning
af en anteckning i Antiqvitets-Arcliivets Handlingar, att 2:ne fynd anträffats
på nämnda ställe åren 1735 och 1736, af hvilka det första skulle vägt 25^ lod.
Det är möjligt att fyndet upptogs i två omgångar, men Riks-Antiqvarien
J. Helins officiela memorial af d. 29 Oct. 1736 omnämner blott sistnämnda år.
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1 I. Skedinge pä Tosterön / Mälaren , i mil frän
Strengnäs (4797). Under gräfning i grunden efter ett gam¬
malt hus, hittades 2 silfverringar samt en mängd gamla mynt.
Af dessa lära 4 lod blifvit insända till Kongl. Wetenskaps-Aka-
demiens Sekreterare Hr Nicander; 4 lod nedsmältes af en borgare
i Strengnäs; 33 mynt skänktes af Hr C. E. Mellerborg till Uni¬
versitetets Myntkabinett i Upsala. Bland de sistnämnda funnos
Anglosachsiska mynt af Edward (Confessor ?), ett Danskt runmynt
af Magnus den Gode, Tyska mynt frän Cöln och af Kejsar
Henrik, m. fl. En del, förmodligen den som sändes till Hr Nicander,
kom till Kongl. Myntkabinettet och innehöll 3 Anglosachsiska (AEthel-
raeds), 20 Tyska, 1 Ungerskt af K. Andreas I (1047 —1060) och
några andra *).

12. Årsta i Klosters socken , nära Eskilstuna (1805).
Vid gräfning i jorden anträffades några opräglade silfverbitar och 2
fragmenter af något smycke samt 782 mynt: a) 406 Anglosach¬
siska} vEthelraed 380, Cnut 26, samt dessutom några med orediga
inskrifter. — b) 15 Irländska, Sithric III, deribland ett med or¬

det cvNVNC i stället för Rex, Dvmn 3, Sisig 1. — c 7 Svenska
af Olof Skötkonung, ett slaget af Godwine i Sigtuna, de öfriga
mera omtvistade. — d) omkring 280 Tyska, de flesta förnötta,
många deribland af Otto och Adalheid. — e) 2^ Kufiska, nötta,
det ena hela, som var läsbart, slaget af Nasr ben Ahmed i
Samerkand år 294 e. Heg. (906 e. Chr.). Hela fyndet vägde 87
lod och inlöstes till Kongl. Samlingarna **).

*) Er. Götlin, Diss. de initiis monetce Svecanœ. P. 1, pag. 13, samt C. E. Mkller-
borgs der intagna berättelse om fyndet. Jfr. Liljegren 1. c. pag. 214, der år¬
talet angifves vara 1800.

**) J. Hallenberg, Anmärkningar öfver första delen af Sven Lagerbrings Sven
Rikes Historia. Stock b. 1819, 1 Del. pag. 315. Hallenberg förnekar, som be-
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13, 14. Broby i Österhaninge socken , Sotholms härad
1816 ocli 1817). Båda årens fynd träffades på samma ställe i en

å, som flvter förbi nämnde by, och innehöllo ett spänne jemte
några bitar, och 431 mynt: — a) 224 Anglosachsiska, ^Ethelraed
165, Cnut 58, Harthacnut 1, det sednare troligen Danskt. —

b^ 7 Irländska, deribland 1 af K. Sithric III, de öfriga förmod¬
ligen falskmyntares efterhärmningar af K. yEthelrseds mynt. —
c) 2 Svenska af Olof Skötkonung. — d) 190 hela och några söndriga
Tyska mynt, alla mycket nötta, af Kejsarne Otto (en del med Adal-
heids namn på Rev.), Henrik II eller III och Conrad Salicus, slagna i
åtskilliga städer, såsom Andernach, Cöln, Strasburg m. fl., Bäyer-
ska och Sachsiska Hertigar, Ärkebiskop Piligrim i Cöln (1022 —

1035) m. fl. — e) Ett fragment af ett Byzantinskt mynt af
Nicephorus Phocas (963 — 969). — f) Ett helt och 6 bitar af Kufi¬
ska mynt, slagna i 10:de seklet , det yngsta ett Buidiskt mynt, slaget
under Khalifen Alkader billah år 399 e. Heg. (1000 e. Chr.). Båda
fvnden vägde tillsammans omkring 87 lod och inlöstes tdl de Kongl.
Samlingarna *).

15. Muskön i Östersjön, TVesterhaninge socken, Sotholms
härad (1826). Åtskilliga mynt, hvaribland äfven Anglosachsiska,
upphittades här, men förskingrades. Ett af dessa (Hîthelraeds)
skänktes år 1828 till Kongl. Samlingarna af Fändriken (nu Hof-
jägmästaren) Fr. Sciiürer von Waldheim **).

16. Långholmen i Mälaren vid Stockholm (1829). Vid
gräfning hittades 66 mynt, 4 Anglosachsiska (dEthelraeds?), resten

kant ar, de Svenska mynten och anför dem i sammanhang med de Irländska. —
Liljegren, /Inteckningar om fynd, 1. c. pag. 218, uppgifver antalet af de funna
mynten hafva varit 8Cl6.

*) J. Hallenberg, 1. c. 1 Del. pag. 325 samt ofliciela Handlingar.
**) Liljegren, Anteckningar om fynd, 1. c. pag. 262, samt ofhciela Handlingar.
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Tyska från Ottonernas tidehvarf. Vägde 4j lod och inlöstes till
de Kongl. Samlingarna.

17. Nära Eskilstuna stad (1833). I en åker nära gamla
staden upptogs en lerkruka, innehållande 8 större och mindre
flätade hals- och armringar, utmärkt vackra; 7 afhuggna stycken
af kedjor och armbyglar; en stor spännthorn och ett prydligt bröst¬
smycke, vägande tillsammans 44 lod; samt 445 mynt: a) 80 Anglo-
sachsiska, af Eadgar 1, resten TEthelraeds, alla af Typerna B. 1,
B. 2 och C, från 28 städer. — b) 137 Svenska, Olof Skötkonungs,
af 6 olika slag, således många exemplar af hvarje sort.— 195 Tyska,
hvaribland de flesta bära Ottos namn (många med Adalheid på
Rev.), samt Hertig Bernhard af Sachsen (973 —1011) 7, Henrik af
Bäyern 5, Boleslaus af Böhmen 2, jemte åtskilliga städers mynt,
t. ex. Cölns, Costnitz's, Regensburgs m. fl., och några falskmynt, bil¬
dade, en del efter Carl den Stores, en del efter andra äkta mynt.
— d) 1 \ Byzantinska af Johannes Zimisces. — e) 14 hela och 11
bitar af Kufiska mynt, slagna mellan åren 295 och 357 e. Heg.
(907 - 967 e. Chr.). Två af dessa Kufiska mynt hade en fastnitad
ögla i kanten och hade således blifvit burna som prydnad. Genom
de många Olof Skötkonungs mynt, alla rena och skarpa, som om
de nyss hade lemnat prägeln, var detta fynd af stor vigt för Sveriges
mynthistoria.

18. Spånga skog., under Skedvi säteri i Forssa socken,
fVillåttinge härad (1837). Vid omläggning af en gärdesgård ut¬
med en mosse, nedanför ett brant berg, hittades under gräfning
mellan två stora stenar en större och två mindre ringar samt något
öfver 60 silfvermynt, hvilka dock snart förskingrades. Endast 1
Angl'osachsiskt (Edward Confessor), 3 Danska af Sven Estridsson,
5 samtida Tyska och ett fragment af ett ovanligt tjockt Kufiskt,
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mynt, en Mervanid af år 384 (994), inkommoår 1840 till Kongl. Mynt¬
kabinettet genom gåfva af Hr Justitie-Râdet, Grefve G. A. Sparre *).

19. Nära staden Nyköping (1841). Då man gräfde i en

jord, som blifvit upplåten till ett i denna stad grundadt faktori¬
bolag för jernarbeten, uppkastades ett ändstycke af en halsring och
3 afhuggna bitar af en silfverstång samt 458 mynt: — a) 108
Angtosachsiska , af TEthelrsed 23, Gnut 71, Harold I 9, Edward
Confessor 2 och otydliga 3. — b) 1 Svenskt af Olof Skötkonung.
— c) 19 Danska, af Harthacnut 4, Magnus den Gode 2, med ore¬
diga inskrifter från Magni eller Sven Estridssons tid 13). — d) 328
Tyska, till det mesta af Ottos och Adalheids samt från städerna
vid Rhen. — e) 2 Kufiska, ett Khalifmynt under Muktadir billah
och en Hamdanid utan tydligt årtal och slagort, jemte en stor mängd
af söndersmulade mynt. Fyndet inlöstes, med undantag af 150
Tyska mynt och en del bitar af dito, till de Kongl. Samlingarna.

Östergötland.
20. Börringe i Elfvesta socken, Bobergs härad (1725).

Vid gräfning af ett dike kring ett stall för salpeterjord, funnos en
liten silfverring samt åtskilliga Anglosachsiska och Danska mynt
från K. Cnuts tid. Deraf bortsåldes genast 18 lod; men 7 lod
blefvo af Konungens Befallningshafvande ertappade hos hittaren och
år 1729 insända till Antiqvitets-Archivet.

21. Qvästad i Skärkinds socken och Skärkinds härad
(1734). På en sandbacke i en liage, der man svedjat bort skogen,

hitta-

*) Mundtliga uppgifter om fyndet, meddelade af Hr Grefve Sparre och Frölen
Eva Stackelberg.
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hittades vid rifning i jorden 3 små silfverstycken samt omkring
-160 mynt, hvaribland voro 42 hela och många brutna Anglosach-
siska (iEthelreed, Cnut), 22 Tyska (gamla Cölniska), 1 Kufiskt, m. fl.
Fyndet hembjöds Kongl. Maj:t och Kronan, men lår icke hafva
blifvit inlöst *).

22. KTimarka i JVärdsbergs socken, Bankekinds härad,
M 834). I ett stenrör på gårdens byggnadstomt anträffades en arm¬

ring samt åtskilliga fragmenter af ringar och spännsmycken jemte
.157 mynt: a) 1 Anglosachsiskt (Aîthelraed). — b) 66 Tyska
mynt från Ottonernas tid samt deribland 31 tunna, till en del
brakteatformiga falskmynt, bildade efter Carl den Stores och andra
äkta mynt. — c) 59 Kufiska hela och halfva mynt samt 31 bitar
af dito, hvaribland voro ett Khalifmynt från Enderaba på 330-talet

'(940-talet e. Chr.), resten Samanider mellan åren 282—340 e.

Heg. (895—951 e. Chr.), slagna i Schasch, Samerkand, Enderaba,
Balkh och Bokhara, under Ismael ben Ahmed, Ahmed ben Ismael
och Nuh ben Nasr. Hela fyndet vägde 35 lod. Blott en del deraf
inlöstes till de Kongl. Samlingarna.

23. Bockarp i Mjölby socken, Wifolka härad (1844).
Under tillredning af en odlad och bränd mosse, hittades 2 öppna
fingerringar af trinda silfvertenar, afsmalnande mot ändarna, samt
85 mynt: a) 11 Anglosachsiska, iEthelraed 3, Cnut 8. — b) 1
Danskt (Harthacnut). — c) 73 Tyska, till det mesta Kejsar Ottos
och från staden Cöln, flera deribland söndriga. Vägde 8^ lod.
Inlöstes till Kongl. Samlingarna.

*) Liljeghen, Anteckningar 1. c. pag. 181, ocli Antiqv. Archivels Handlingar.

6
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Smaland.

24. Nära staden Calmar (4673). Vid plöjning i en åker
funnos åtskilliga mynt, hvaraf El. Brenner nämnde ar hos en guld¬
smed i Calmar öfverkom några Anglosachsiska (jEthelrseds), flera
gamla Tyska och 3 Kufiska *)

25. Hörda soldattorp i Moheda socken > Albo härad ^

Kronobergs Län (1828). På en nyodlad åker träffades i dikes¬
kanten, bredvid ett stenrör, en lerurna, hvari lågo en armring af
en enkel ten; 2 spännsmycken; en sölja ; en korsformig prydnad;
många större och mindre fragmenter af flätade halsringar, afhuggna
tenar och trådar; flätor af fin silfvertråd, lösbrutna från spänn¬

smycken; knippor af dylika trådar, allt af silfver, samt 256 mynt
och bitar af dito: a) 36 Anglosachsiska (vEthelraeds). —

b) 190 Tyskaj, till det mesta Ottos och Adalheids, samt Hertig
Bernhards af Sachsen m. fl. jemte några opräglade myntplantsar. —

c) 3 hela Kufiska och 27 bitar af dito. Hela fyndet vägde 95
lod. Häraf inlöstes för de Kongl. Samlingarna smycken och frag¬
menter af tenar m. m. till 20 lods vigt och mynt till 12i lod. —

Med samma fynd följde äfven, enligt uppgift hittade på samma
ställe, 8 afhuggna bitar af trinda guldtenar samt «små illa medfarna
guldskifvor», till 3 dukaters vigt, hvilka icke inlöstes. Det är redan
ofvanföre (N. 7) anmärkt, att guld högst sällan anträffas i Anglo-
sachsiska myntfynd.

Skåne **).

26. Gärsnäs i Östra Herresta socke?i, Ingelstads härad >

Christianstads Län (1729). Under plöjning i en åker hade en

*) El. Brenner, Thesaurus Nummorum Sveo-Goth. Stockli. 1691, i Föret. §. 10.
**) I Blekinge har man aldrig, sa vidt bekant är, funnit Anglosachsiska mynt.
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lerurna blifvit krossad och dess innehåll, bestående af silverpryd¬
nader och mynt, kringspridt öfver åkern. Häraf insändes till Kongl.
Maj:t 204^ lod, bestående af en armring, ett litet kors med ögla,
ett större kors med en stor ring, hvari åter hänger ett halfkors-
formigt smycke, jemte åtskilliga afhuggna bitar af silfverstänger,
hvaribland en del syntes vara hopgjutna, samt derjemte mynt
(1534- lod): a) Anglosachsiska af Aithelreed och Cnut samt
ett af Edward Confessor (måhända snarare af Edward Martyr).
— b) 5 Irländska af K. Sithric III. — c) 1 Danskt af Cnut
den Store samt — d) Tyska> mest från Cöln, och — e) några Kufiska.
En del af fyndet behölls af Hr Sekreteraren (sedermera Landshöf-
dingen) Lindenstedt, som deraf år 1755 skänkte till Universitetets sam¬

lingar i Lund det märkliga smycke*), hvilket Prof. Sv. Lagerbring
beskrifvit i K. Witterhets Akademiens Handlingar, IV Tomen,
pag. 23 &c.

27. IVerpinge i S:t Peders klosters socken, Torna härad,
Malmöhus Län (1783). En häst, som gick till vattning, tram¬
pade ned i en lerurna, stående i jorden omkring 20 alnar från
gården, och uppkastade dervid några mynt. Den sålunda röjda
skatten upptogs och befanns innehålla omkring 1200 Anglosach¬
siska mynt, vägande 141j lod. Af dessa, som hembjödos Kongl.
Maj:t, inlöstes 102^ lod. Från detta fynd voro utan tvifvel komna
de 150 K. TEthelraeds mynt, livilka Akademie-Kansleren, Grefve
M. Falkenberg , skänkte till Lunds Universitets Museum **).

*) Smycket bestar af ett mynt, förmodligen imitation efter ett Byzantinskt Kejsar-
mynt, med en bröstbild och oredig skrift, pä Adv. samt ett kors pä ett altare
å Rev., hvilket mj'nt blifvit infattadt inom flerdubbla kretsar af kulor och
punkter, på undra sidan hopfästade med klumpigt gjorda silfverkrampor och
gângleden för en spänuthorn.

**) Se B. E. Hildrbrand, Numïsma/a Anglo-Saxonica Musei Academice Luiidensis.
L undre 1S29, pag. 23 och Antiqv.-Archivets Handlingar.
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28. Ovesholm, en mil frän Christianstad (n. v. Akesholmf?)
i Träne socken, Gärds härad) (1803). Vid gräfning i en hög
funnos Anglosachsiska mynt *).

29. Hököpinge kyrkoby i Oxie härad, Malmöhus Län
1820). Uti en åker, nära garden N:o 31, anträffades några små

fragmenter af forntida smycken samt 422 mynt: a) 195 Anglo¬
sachsiska, alla af K. Aîthelraed, utom 6. — b) 2 Svenska af
Olof Skötkonung. — c) 223 Tyska, hvaribland en stor mängd af
Ottos och Adalheids mynt, Hertig Bernhards af Sachsen m. fl.
samt 4 eller 5 opräglade myntplantsar. — d) 2 små fragmen¬
ter af Byzantinska mynt af Constantinus Porphyrogenitus. Allt¬
sammans vägde 44 lod. Inlöstes till Kongl. Samlingarna.

30. Borup i Hyby socken. Bara härad, Malmöhus Län
(1830). Under plöjning i en åker nära gården sönderbröt plog¬
billen en liten lerurna, som varit nedsatt utmed en stor sten. I
urnan och omkring stället träffades, enligt uppgift, omkring 250
mynt, hvaraf en del skingrades till enskilda personer. Författaren
insamlade vid besök på stället och hos personer i granskapet omkring
200 mynt, hvilka lemnades till Historiska Museum i Lund. Myn¬
ten voro: a) Anglosachsiska (dEthelrsed omkring 4, Cnut öfver 50,
Harold I omkring 30, Edward Confessor 3). —b) Danska af Cnut,
Harthacnut, Magnus den Gode och Sven Estridsson, bland hvilka
en del af Harthacnuts voro högst sällsvnta och några dittills okända,
t. ex. med Konungens namn och titel skrifna i fvra rader öfver
fältet (se Riding, Pl. D, n. 40), ett agnus dei, en utsträckt hand,
allt på Adv. ; andra, från Harthacnuts och Sven Estridssons tid, hade
orediga inskrifter. — c) Tyska m. fl. från städerna Cöln, Deven-

*) Liljegrek, Anteckningar om fynd.pag. 216, samt en lüs odaterad anteckning
af C. A. Wuangel bland K. "Witlerliets, Historie och Autiqv. Akademiens
Handlingar.
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ter, Huij, Magdeburg, Maynz, Metz, Speyer, Strasburg, Worms,
Würtzburg o. s. v. samt några falskmyntares imitationer af Otto-
nernas mynt. Några få mynt, som af mig senare erhöllos, inlem-
nades till Kongl. Myntkabinettet i Stockholm *).

31. Reslöfs kyrkoby i Onsjö härad, Malmöhus Län (1842).
Vid upptagandet af en större sten fanns på j alns djup i jorden en
silfverskatt, omgifven af små stenar. Den innehöll en större flätad
halsring med hake och ögla i ändarna for att knäppas; en flat arm¬

ring med inslagna trekantiga sirater; 2 armringar af enkla, trinda
tenar; 4 mycket små ringar af enkla trådar med ändarna hopknut¬
na, hvilka förmodligen hängt på någon af de större ringarna, samt
546 mynt: a) 160| Anglosachsiska, af Eadgar 15, Edward Martyr
5, iEthelraed, af Typerna A, B och C 140$. — b) 382 Tyska,
hvaribland de flesta bära Ottos namn med titel af så väl Rex,
som Imperator, de flesta utan tvifvel af Otto den Store (icke
mindre än 184 bära tillika Adalheids namn). . På ett mynt låses
Conrad möjligtvis Konung Conrad I (912—919); ett tillhörde
Hertig Bernhard af Sachsen, sannolikt I (973—1011). Derjemte
funnos bland de Tyska två slag af samtida falskmynt, alla tunna, så
att prägeln knappt kan urskiljas, hvarigenom de få utseende af
brakteater. Det ena slaget (51 exemplar) är en tydlig imitation
efter Ottos i Cöln slagna mynt (Neu-eröfn. Groschen-Cabinet, 1 B.
1 Supl. Tab. II, n. 26). I stället för inskrift finnas blott orediga
strekar. Den andra sorten (74 exemplar) har på Adv. en triangel-

*) Uti en Dissertation: Nummi aliquot Canuti Magni, Harthacnuti et Magni,
Probi cognomine, Regum descripti, författad och utgifven i Lund 1841 af Joh-
b reor. Johansson, under Mag. Doc. J. O. Lindfors's praesidium, beskrifvas 10
mynt, hvilka sägas vara lemningar ur ett stort fynd af vid pass 480 mynt, som
ar 1836 hittades vid Borup i Lyngby (rätteligen Hyby) socken och hvarafstörsta
delen förvaras i Lunds Universitets myntkabinett. Jag har dock anledning för¬
mod». alt det här uppgifna fyndäret är oriktigt och att de af Hr Johansson be-
skrifna mynten, hvilka ägdes af Studeranden J. M. Lundberg och efter hans död
såldes 1844 till Danmark , äro komna ur det ofvan beskrifna fyndet af år 1830.
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förmig figur och derinom ett litet kors samt strekar i stället för
omskrift; på Rev. ett kors med en punkt i hvarje korsvinkel och
oredig omskrift*). Vidare forekommo här — c) 3 Kufiska mynt, 2
Abbasider af år 191 och 287 e. Heg. (806 och 900 e. Chr.),
slagna i Bagdad, samt en Samanid af år 283 (896), slagen i
Schasch under Ismael ben Ahmed. Detta fynd är ett af de äldsta,
hvari Anglosachsiska mynt hos oss förekommit. Detta förklarar
ock orsaken, hvarför deri icke träffades några Danska mynt, Säkert
är det nedlagt i början af iEthelraeds regering, hvaraf således be¬
visas, att de anförda Typerna A* B och C äro de äldsta, som på
hans mynt blifvit begagnade. Af fyndet inlöstes större delen (34y
lod) för de Kongl. Samlingarna; 323 Tyska utplånade mynt åter¬
ställdes.

32. Skabersjö i Bara härad, Malmöhus Län (1843 .

Vid gräfning i en torfmosse hittades 40 små huggna bitar af kedjor,
ringar, bröstsmycken m. m. och en lång, platt uthamrad stång,
hoplagd i flera bugter, allt af silfver, samt 16 mynt: a) 1 Anglo-
sachsiskt (Aüthelrseds). — b) 14 Tyska, af Otto och Adalheid,
nå»ra från Cöln, samt tunna brakteat-lika falskmvnt, bildade efter

O 7 J

K. Carl den Stores mynt. — c) 1 Kufiskt af Nasr ben Ahmed,
slaget år 323 e. Heg. (934 e. Chr.). Fyndet vägde 12 lod. In¬
löstes till de Kongl. Samlingarna.

B) rå «ante i Östersjön.
Öland.

33. Öfira IVagn borga i Köpings sucken (1755). Då man

borttog en stor sten, för bygatans utvidgande, träffades på 4 tums

*) Hr Etats-Rådet C. Thomsen i Köpenhamn har i dess Beiträge zur Erklärung
einiger Münzen des Mittelalters, införd i Grotes Blätter für Münzkunde,
2:r Band, Tab. XVI, n. 228, leninat teckning af ett dylikt mynt ur sitt Cabinet
d'ignorance. Pag. 336 yttras den förmodan, att den triangelformiga figuren
skulle kunna föreställa en lang sköld eller måhända snarare en biskopsmössa.
Manne icke denna figur är en barbarisk imitation af en kyrkobyggnad ?
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djup åtskilliga flätade armringar, fingerringar, spännen och andra
prydnader; några miniaturer af svärd, ringar, en liten qvinnoligur
m. m., hvilka förmodligen hängt i större ringar, samt Anglosach-
siskct j Tyska och Kufiska mynt, till 1924 lods vigt. (Enligt
en annan uppgift blott 31^ lod). En del af detta fvnd inlöstes till
de Kongl. Samlingarna.

34. Vid Gröndal på utmarken mellan Köpings kyrka
och Klinte by i samma socken fanns år 1779 i en örgrop, när
man uppbröt en stor sten, en stor massiv silfverring, spännen,
hakar, beslag, böjda tenar jemte större och mindre brott samt

Anglosachsiska} Tyska och Kufiska mynt, till 153 lods vigt.
En del af mynten lågo 4 tum under jordbrynet, packade till hvar-
andra i en rad (en rouleau) af | alnars längd; en annan del lågo
utan ordning, omgifna med rödaktig jord, förmodligen efter någon
förruttnad låda eller pung. Blott en del af fyndet inlöstes för
Kongl. Antiqvitets-Archivet *).

35. Trosnäs i Persnäs socken (1822). 1 en stenbrottet
på en åker fanns en med flera ränder sirad lerurna, med inne¬
liggande 2 armringar af fingers tjocklek, med rund knapp vid hop¬
lödningen, bitar af kedjor och en stor mängd af mynt, Anglosachsiska
(JEthelraed), Tyska (Kejsarne Otto, Henrik och Conrad), Böhmiska
med helgonet Wenceslai namn m. fl.), till 2 eller 24 U. vigt. Fyndet

*) Jfr. A. Ahlqvist, Ölands Historia och Beskrifning, 2 Del. 1 B. pag. 167, och
G. Adlerbeth, Om Sveriges fordna österländska handel, i Kongl. Witterhets,
Historie och Antiqv. Akademiens Handlingar, 1 Tornen, pag. 108. — Enligt en
annan uppteckning bland Antiqvitets Archivets Handlingar, insändes ar 1779 af
Landshöfdingen Frih. C. Rappe i Calmar, ett större fynd, anträffadt, en del af
klockaren Lars Olsson i Gröndal 280 alnar N. O. om Köpings kyrka, en annan
mindre del af Nils Jansson i en ren 400 alnar öster om Wagnborga by. Af
dessa inlöstes 53 lod och återställdes 142^ lod. Det är möjligt att någon sam¬
manblandning af fynden från åren 1775 och 1779 ägt rum. Adlerbeth ocii
Ahlqvist nämna ej fyndet af år 1775.
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förskingrades af hittaren. Ett par Anglosachsiska mynt hafva stannat
i Fabrikör Storks samling i Calmar *).

36. Mysinge i Resmo socken (1832). Vid borttagandet af
ett stort stenrör fanns på 1^ alns djup ett förmuldtnadt trädkär i
med inneliggande silfver till omkring 36 lod, neml. en tjock flätad
halsring af grof silfvertråd, med hake. och ögla i ändarna för knäpp¬
ning, (väger 8^ lod); o afhuggna bitar af flätade ringar, spänn-
thornar m. m. ; ett kedjesmycke, 7j tum långt, bestående af 5 ge¬
nom öglor och ringar hoplänkade mynt, det ena större än det andra,
neml. 1) ett falskt Cnuts mynt, 2) Harthacnuts, 3) Tyskt Kejsar
Henriks, 4) Magdeburgs, 5) ett ovanligt stort Kufiskt; en liten
rund, convex silfverskålla med ingrafverade ringsirater på öfra
sidan, samt 182 hela och 4 sönderklippta lösa mynt: a) Anglosach¬
siska af dEthelraed, Cnut, Harold I, Harthacnut och Edward Con-
fessor. — b) Danska af Cnut, Magnus den Gode och Sven Estrids-
son. — c) Tyska af Kejsarne Otto och Henrik samt Hertigar, Bi¬
skopar m. m., till det mesta så nötta, att de ej kunde läsas. Afven
detta fynd undanhölls Kongl. Maj:t och Kronan. Det stannade i
Dr. O. C. Ekmans samling i Calmar **).

37. Södvik i Persnäs socken (1840). Vid upprytning af
en åkerren hittades 364 små tunna Svenska mynt, sannolikt från
slutet af 12:te eller början af 13:de seklet. Jemte dessa förekommo
2:ne fragmenter af halssmycken, gallerformigt flätade af silfver¬
tråd , hvari 13 mynt (8 Anglosachsiska, af dEthelrsed 4, Cnut 1,
Harthacnut 1 och Edward Confessor 2; 3 Danska, af Cnut från Wi-

borg, Magnus den Gode och Sven Estridsson, de båda sista med
Byzan-

*) A. Ahlqvist, Ölands Historia och Beskr. 2: 1. pag. 119 samt enskilda med¬
delanden af Prov. Läkaren, Riddaren Dr. O. C. Ekman i Calmar.

**) Enskildt meddelande af Dr. Ekman.
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Byzantinska Typer, samt 1 Tyskt frän Strasburg och 1 Kufiskt)
äro fastlänkade medelst öglor, satta i tvenne motsatta kanter af
hvarje mynt, och ringar fastade i öglorna. Derjemte funnos hälf¬
ten af en platt fingerring; 6 spolformiga silfverpärlor, med pålagda
sirater, betydligt nötta; ett rundt spännsmycke af 1^ tums diameter
med pålagda sirater af silfverkulor och trådflätningar samt en in¬
fattad oslipad kristall och i kanterna tre öglor, med vidhängande
fragmenter af kedjor i dessa öglor, tre länkar i hvardera; samt vi¬
dare 2 hvita flusspärlor och en större pärla med blå, hvita, gula och
röda färger, liknande mosaik. Det är tydligt att silfversmyckena i
detta fynd, äfvensom de tunna Svenska mynten, höra till en långt
senare period, ehuru sjelfva de vidhängda mynten härstamma från
4:de klassen af våra jordfynd. — Fyndet vägde omkring 10 lod.
Inlöstes till de Kongl. Samlingarna.

Gott land.

38. Mellan Wamblingbo och Sundre kyrkor (1693). På
allmänna vägen hittades en söndrig urna, hvari låg en betydlig
silfverskatt. För Kongl. Samlingarna erhöllos 3 armringar och en
del mynt, till det mesta Anglosachsiska (TEthelraeds). Troligtvis
blef dock någon del af fyndet förskingrad *).

39. Stället icke uppgifvet (1711). Ett stycke af en hop-
vriden silfvertråd (flätad ring) och 358 mynt: a) Anglosachsiska
af iEthelrsed, Cnut, Harold I och Edward (Confessor?). —b) Tyska
från Cöln. —c) Byzantinska och —d) 4 Kufiska. Inkom till An-
tiqvitets Archivet **).

*) E. Brenner, Thesaurus Num. Svio^Goth. 2 Upl. Stockh. 1731, pag. 268.
**) Ur ett gammalt inventarium öfver Antiqv. Arcliivet. Myntens antal auföres

efter Liljegrens Anteckningar om fynd, pag. 175.
7
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40. Stället icke uppgifvet (1718). En hop gamla myntsor¬
ter, hvaribland en myckenhet TEthelraeds, upphittades jemte ett
silfvermynt af Antoninus Pius *).

41. TVible i Wester-Heide socken (1739). Af en huijd,
som krafsade i jorden, för att gömma ett ben, upprefs på ett tums

djup en silfverskatt om 135| lods vigt, bestående af 6 större och
mindre ringar ('59^ lod), åtskilligt smått silfverarbete (7 lod) samt
mynt till 68f lod: a) Anglosachsiska af TEthelraed, Cnut, och Har-
thacnut. — b) Tyska, mest Cölniska. — c) Bjzantinska och
d) Kufiska, de båda sednare slagen mycket nötta. Deraf inlöstes
för Antiqvitets-Archivet endast 3 större silfverspännen (ringar?),
vägande 37^- lod. Resten återställdes till hittaren.

42. Mjrungs i Linde socken (1807). Under axplockning
på en åker, kallad Sallandsåker, hittades 570 mynt och 64 bitar af
dito samt afhuggna stycken af silfverarbeten, tenar m. m. Mynten
voro: a) 324 Anglosachsiska j Edward Martyr 1, iEthelraed 297.
Derjemte förekommo här 26 mynt, hvilka jag anser vara falsk-
myntares barbariska imitationer af TEthelraeds äkta mynt. Alla äro
af Typen D. På 7 af dessa mynt läses â Adv. 4* EDEL REX
ANELOT, hvilket troligen är en förvridning af vETHELRiED
REX ANGLOX,- pä 19 läses â Adv. ►pDiEFIE (eller DdEFIE)
REX ANEDO. Reverserne å dessa 26 mynt hafva i omskriften
rediga bokstäfver, som dock icke gifva någon mening. Några, så
väl af mynten med EDEL söm af de med DiEFIE, hafva samma
inskrift å Rev. ►pDNIOHTDMLIOAI; andra åter, äfven af båda
slagen, hafva på Rev. ►pDLPLINTDOEMOI. Andra hafva riktig Rev.
t. ex. TVulmcer m-o Line. Alla hafva de en stor punkt i ena kors¬
vinkeln och äro i afseende på arbetet och öfriga yttre omständig-

*) Liljegren, 1. c. pag. 177, efter ett bref från Sten Arfvidsson till N. Reder bland
Antiqvitets-Archivets Handlingar.
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heter hvarandra sâ fullkomligt lika, att man icke ett ögonblick kan
tvifla, det de samtidigt och i samma fabrik blifvit präglade *). —

b) I Irländskt mynt af Sithric III. — c) 243 Tyska mynt, hvaraf
största delen bära Ottos och Adalheids namn; andra af Henrik i
Bäyern, Hertig Jaromir (1003—1012) i Böhmen, samt från städerna
Cöln, Magdeburg m. fl. — d) 1 Byzantinskt af K. Basilius II och
Constantinus XI. — e) 1 helt Kufiskt och I 1 bitar af dito. Det
hela är af är 287 e. Heg. (900 e. Chr.). Det yngsta bland frag-
menterna var slaget omkring är 94-4. Fyndet vägde 72 lod och
inlöstes till de Kongl. Samlingarna.

43. Stället ej uppgifvet (1810). Ett litet kopparkärl i form
af en kittel med grepe hade blifvit hittadt, fullt med Anglosach-
siskuj Tyska och flera slags mynt (deribland 1 Kufiskt). Mynten
sägas hafva blifvit förskingrade, men kopparkärlet skänktes är 1826
af Hr Kansli-Rådet J. Hallenberg till de Kongl. Samlingarna.

44. Sorby i Lumnielunds (Stenkyrka) socken (1813). I
bonden Carl Sorbys lada uppgräfdes af salpetersjudare bitar af ett
söndrigt bröstsmycke och afhuggna stycken af silfvertenar samt 719
mynt, hvaribland några voro sönderbrutna: a) 176 Anglosachsiska,
Aüthelrsed 91, Cnut 80, Harold I 1, Edward Confessor 2, samt 2
falskmynt, det ena bildadt efter Harold I:s mynt. — b) 1 Irländskt
af Sithric III, med orediga inskrifter. — c) 1 Svenskt, Olof Sköt¬
konung (FENAN MOT ANE). — d) 539 Tyska, alla nötta.
Många äro från Cöln, deribland mynt af Ärkebiskoparne Piligrim
(1022 — 1035) och Herman II (1035 —1056); andra från Strasburg

*) J. Hallenberg har i sina Anmärkningar öfver / Delen af Sv. Lagerbrings
Svea Rikes Historia> pag. 321, särskildt omnämnt dessa mynt, utan att öfver
dem meddela något omdöme. Någon skulle kunna frestas att vilja söka eu
Konung Dœwig (David?) i Irland eller Skottland. Jag kan dock af de skäl,
jag i texten anfört, icke anse dem vara annat än okunniga arbetares miss¬
lyckade efterljärmniugar af rEthelrajds mynt.
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m. fl. städer; några hafva Kejsarne Ottos och Henriks namn. —

e) '1 Ungerskt af Kon. Stephan (1000—1038). — f) 1 helt Ku¬
fiskt och några brutna bitar af dylika. Det hela myntet var af
Khalifen Mohammed Al-Amin, slaget år 198 e. Heg. (813 e. Chr.)
Fragmenterne voro af Samanidiska Dynaster och ett Buidiskt, präg¬
lade mellan åren 191 och 289 e. Heg. (806 — 901 e. Chr.) Hela
fyndet vägde 83 lod och inlöstes till de Kongl. Samlingarna *).

45. Digrans i Sandre socken (4828). Några arbetare,
som bortröjde en enbuske på fria fältet, träffade en koppardosa,
hvari lågo silfverprydnader och 301 mynt till 46 lods vigt, neml.
2 öppna, halfmånformiga handringar eller braceleter med inslagna
sirater på den yttre, konvexa sidan ; en söndrig spännbuckla
jemte fragmenter af andra prydnader ; 3 brakteater, hvardera om-

gifna med en pärlring samt med ledgång och hake för en spänn-
thorns fästande. På den största af dessa är ett hufvud med en

spira framför detsamma och omskrift med rena Romerska bokstäf-
ver: ►pSYNEDROMDH. — Mynten voro: a) 208 Anglosach-
siska, AEthelrsed 103, Cnut 67, samt 38 mindre tydliga (förmod¬
ligen äfven flEthelrseds och Cnuts, måhända till en del falskmvnt). —

b) 1 Byzantinskt af Basilius II och Constantinus XI. — c 16
Kufiska mynt, hela eller nästan hela, hvaribland 3 voro försedda
med ögla i kanten för att bäras i något smycke, samt 6 bitar af
dylika mynt. Alla de Kufiska voro mycket nötta. Resten af
mynten voro förmodligen Tyska, ehuru ingen anteckning derom
lemnar någon upplysning. Fyndet inlöstes till de Kongl. Sam¬
lingarna.

*) Hallenberg, Anm. öfver Lagerbring. 1 Del. pag. 321. Den lärde författaren
har misstagit sig i läsningen och förklaringen af liera mynt i detta fynd. Hans
inaro är Harold 1 och icke Eanred i Northumberland. evfeadvlfoncl är

JEwvlf on Glewe, och myntet tillhör Konung Edward Confessor, ej K. Edred,
o. s. v.

\
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46. Prestegården i Eskelems socken (1833). Vid gräf-
ning i en backe hittades en fingerring samt 91 mynt: Anglosach¬
siska, deribland ett af Edward Confessor, Danska och Tyska.
I)e sednare, 73 stycken, äro till det mesta biskopsmynt frän slutet
af 1 I : te seklet, slagna i Maynz (Rothardus), Cöln m. fl. städer i
södra Tyskland. Antalet af de Anglosachsiska och Danska har
icke blifvit antecknadt före sorterandet. Bland de sistnämnda har

jag funnit falskmynt, bildade efter Sven Estridssons mynt. Fyndet
vägde 7 lod och inlöstes till de Kongl. Samlingarna.

47. Norrqvie i Gröttlingbo socken (1834). Under en ny¬

ponbuske på en åkerren träffades 6 fragmenter af spännsmveken
och andra prydnader samt 169 mynt: a) 16 Anglosachsiska,
Eadgar 2, ZEthelraed 14. — b) 21 Tyska från Ottonernas tid,
de flesta utnötta, några falska. — c) 11 Byzantinska, Constanti-
nus X Porphyrogenitus 2, Johannes Zimisces 2, Basilius II och
Constantinus XI 7. — d) 59 hela Kufiska och 62 bitar af dito,
Abbasider af åren 155 — 331 e. Heg. (771—942 e. Chr.); Sama-
nider från Ismael ben Ahmed till Nuh ben Nasr, 283—340 e.

Heg. (896—951 e. Chr.), de flesta af Nasr ben Ahmed. Detta
fynd står således på gränsen mellan 3:dje och 4:de klassen. Fyndet
vägde 31 lod. Inlöstes till de Kongl. Samlingarna.

48. Larsarfve i Ahlskogs socken (1836). Uti en åker
upptogos 3 bitar af en tunn silfverholk, afsmalnande mot ändan,
der den slutar i en stor kula; åtskilliga fragmenter af halsringar
och afhuggna stvcken af fyrkantiga och runda tenar; en bit af en
gjuten silfvertacka m. m. samt 218 mynt, dels hela, dels brutna:
a) 67 Anglosachsiska, alla vEthelraeds, de flesta af Typen C. —

b) 2 Svenska af Olof Skötkonung, det ena med inskrift in nomine
domini m. c., det andra med vlfcte mot vn zt. — c) 111 hela
Tyskaß och 20 söndriga, de flesta med K. Ottos och Adalheids
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namn, mycket nötta; Hertig Henrik af Bayern samt några falsk¬
mynt. — d) 1 helt Byzantinskt af Basilius II och Constantinus XI
och en bit af ett dylikt. — e) 4 hela Kufiska och i 2 bitar af
dito, hvaribland ett fragment af en Buid, en Okailid från Mosul
af år 354 e. Heg. (965 e. Chr.); resten Samanider mellan åren
286—359 e. Heg. (899—969 e. Chr.), slagna under Ismael ben
Ahmed, Nasr ben Ahmed och Mansur ben Nuh. — Yägde nära
32 lod och inlöstes till de Kongl. Samlingarna.

49. Risungs i Ruthe socken (1837). Vid dikesgräfning
träffades en större, öppen ring, trind på midten, mot ändarna fyr¬
kantig med inslagna streksirater ; en på båda ändar afhuggen bit af
en stor spännthorn, med inslagna figurer; 16 afhuggna stycken af
trinda och fyrkantiga tenar från I till 3 tums längd samt ett ut-
hamradt silfverbläck ; 3 små fragmenter af prydnader, förmodligen
bröstbucklor, den ena med genombrutet arbete och pålagda träd-
flätor. Vidare förekommo i samma fynd omkring 140 mynt: a) 76
hela och \2 halfva Angiosachsiskn, af Eadgar 1, de öfriga af
vEthelraed (några få af Typen A och B 1, resten af Typen C),
från 26 städer. — b) 1 Svenskt af Olof Skötkonung, med inskrift
ä Rev. ^XNELLINK ME PROF. - c) 48 Tyska, de flesta
af Otto och Adalheid, med Ottos titel både af Rex och Im¬

perator, samt mynt från flera städer, såsom Deventer, Cöln, Dort¬
mund, Maynz, Speyer, Würtzburg, Magdeburg m. fl.; Hertig Bern¬
hard af Sachsen, förmodligen den I:ste (973 — 1011), samt falsk¬
mynt, bildade efter Carl den Skalliges och Ottos äkta mynt. —

d) ett litet fragment af ett Byzantinskt, af Basilius II och Con¬
stantinus XI. — e) 1 helt och några bitar af Kufiska mynt, slagna
af Nasr ben Ahmed och Mansur ben Null i 4:de seklet ef¬

ter muhamedanska tideräkningen eller 10:de efter den christ-
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na. Fyndet vägde 33 lod och inlöstes till de Kongl. Samlin¬
garna *).

50. Petes i Öija socken (1838). I en stenbunden åker¬
ren träffades £ aln under jordytan af olika personer två fynd, som
likväl troligtvis hört tillsamman. Det första bestod af en nästan
klotrund, gjuten bronzask med inslagna sirater, sannolikt af Romerskt
eller Byzantinskt arbete, med inneliggande 10 större silfverpärlor,
helagda med trådsirater liknande filigramsarbete, samt 2:ne frag¬
menter af andra silfversmycken. Det andra fyndet låg i en hög,
rund kopparask, med platt botten och lock, gjorda af tunna skifvor,
hvilkas ändar genom utklippta tungor fästas i hvarandra, och be¬
stod af 1576 hela och 35 sönderklippta mynt samt 52 bitar af
silfvertenar och brutna smycken. Mynten voro: a) 927 Anglo-
sachsiskdj Edward Martyr 1, vEthelraed 267 från 42 städer, Cnut
386, Harold I 127, Harthacnut 12, Edward Confessor 80 och
samtida falskmynt jemte några otydliga 54. — b) 6 Irländska,
Sithric III 2, Thymn 1 , otydliga 3. — c) 5 Svenskaj af Olof
Skötkonung 4, deribland ett med SNELLINE MO SI, 2 med
TENAN MOT ANE och ett af de mera tvifvelaktiga, med bREER
ON SIT på Rev.; samt ett högst märkligt mynt, med inskrift
ENVT REX)(DORMOD ON SIHT, slaget, efter en af Cnut
den stores kända Typer, i Sigtuna af samma myntmästare, som
derstädes präglat mynt åt Anund Jakob. — d) 119 Danska j Cnnt
den Store 2, Harthacnut 18, Magnus den Gode 13, imitationer
efter Harthacnuts och Magni mynt 20, Sven Estridsson 66, till
en del med Byzantinska Typer. — e) 500 Tyska af mångfaldiga
slag, af Kejsarne Otto, Henrik II, Conrad II Salicus, Henrik III

*) Närmare upplysningar finnas i mitt underdåniga Utlåtande öfver delta fynd,
intaget i K. Witterhets, Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar, 16:de
Delen, pag. 336 &c.
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och troligtvis äfven Henrik IV (1056—1106); Hertig Henrik af
Bayern, sannolikt II (954 — 995); Böhmiska Hertigarne Boleslaus
förmodligen II (967—999) eller III (999—1003), Odalricus
(1012 —1037), Brzetislaus I (1037 —1055), Spitithneus II (1055 —

1061) ocli Wratislaus II, som blef Hertig 1061 och Konung 1086;
talrika Ärkebiskops och Biskopsmynt, t. ex. från Cöln af Piligrim
(1022—1035), Herman II (1035-1056), Anno II (1056-1075),
från Trier af Eberhard (1047—1066), från Utrecht af Bernold (1027 —

1054), Augsburg af Bruno (1006—1029), Eberhard (1029—1047)
m. fl. samt från många städer, t. ex. Magdeburg, Regensburg, Stras¬
burg, Duisburg, Gröningen, Dokkum, Staveren, m. fl. samt många
falskmynt, bildade både efter äldre och samtida mönster. Af de
annars i Svenska fynd mycket allmänna mynten med Ottos och
Adalheids namn förekommo här blott några få, mycket slitna och
kringklippta. — f) 5 Ungerska af Stephan I (1000 —1038) 3,
Petrus (1038 —1041 och 1044—1046) 1, Andreas I (1047 —

1060) 1. — g) 14 Byzantinska af Basilius II och Constantinus XI.
— h) 13 Kufiska, hvaribland 2 fragmenter voro Abbasider och de
flesta Samanider från Nasr ben Ahmed till Nuh ben Mansur313 —

366 e. Heg. (eller 925 — 976 e. Chr.) samt ett par sällsynta mynt
af Bulgariska Khaner. — Silfverprydnaderne vägde 64 lod, mynten
och de sönderhuggna tenarne m. m. 168 lod. Alltsammans in¬
löstes till de Kongl. Samlingarna.

51. Stahle i Bohne socken (1838). Under dikesgräfning
i en åker, kallad Mickelåker, påträffades en silfverskatt af ungefär
552 lods vigt, hvarur för Kongl. Samlingarna utvaldes 4 små
brutna bitar af smycken; 4 hela och 2 halfva gjutna silfver-
tackor, hvardera vägande omkring 74 lod, samt 1211 mynt:
a) 451 Anglosachsiska, af TEthelraed 134, hvaribland det högst

säll-
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sällsynta myntet med ett agnus dei på Adv. och ett fragment af
ett dylikt, båda från Hamtune (Se Katalogen, N:s 667 och 672),
af Cnnt 169, Harold I 45, Harthacnut 6, Edward Confessor 67
samt barbariska falskmynt 30. — b) 7 Irländska af Sithric III.
— c) ! Svenskt, sannolikt Anund Jakobs, med oredig inskrift å
Adv. och på Rev. DORMOD ON XIH. — d) 3^ Norska, af Olof
den Helige 2, Harald Hårdråde 1|. — e) 145 Danska, af Har¬
thacnut, Magnus den Gode och Sven Estridsson, de flesta med
irreguliera inskrifter. Bland den sistnämnde Konungens mynt voro
66^ med Byzantinska Typer. — f) 599 Tyska mynt, ungefär¬
ligen från samma tid som nästföregående fynd, nemligen af
Kejsarne Otto, Henrik II, Conrad II och Henrik III, Her¬
tig Bernhard af Sachsen, Hertigarne Boleslaus, Odalricus och
Wratislaus i Böhmen; Ärkebiskoparne Piligrim och Herman i
Cöln, Eberhard i Trier (1047 — 1066), Bardo af Maynz (1031
—1051), Biskoparne Bruno och Eberhard af Augsburg, Gode¬
hard af Hildesheim (1022—1038), Bernold af Utrecht, Bruno
af Wurtzburg (1034 —1045) m. fl.; samt från en stor mängd stä¬
der, såsom Augsburg, Regensburg, Strasburg, Worms, Wiirtz-
burg, Maynz, Metz, Trier, Andernach, Cöln, Duisburg, Utrecht,
Deventer, Gröningen, Dortmund, Minden, Magdeburg m. fl. —

g) 2 Ungerska af K. Stephan (1000 —1038). — h) 2 Kufiska,
båda Abbasider, slagna i Bagdad 152 och 320 e. Heg. (769 och
932 e. Chr.). — Urvalet uppgick till 145 lod. Resten af fyndet,
bestående af odugliga mynt och afhuggna silfvertenar, återställdes
till upphittaren.

52. Thomasarfve i Eistads socken (1838). I en åker,
der en liten kulle af obetydlig höjning blifvit utjemnad, anträffades
under plöjning ett silfverfynd af 184 lod, hvarur 63 lod utvaldes

8
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för de Kongl. Samlingarna. Detta urval innehöll en flätad arm¬

ring; en öppen armring (bracelet) med inslagna sirater pä yttre
sidan; ett fragment af en stor, tunn silfverskålla med en inristad
treflikig figur, ungefärligen som på Norska Konungen Harald Hård-
rädes och en del Danska mynt från Harthacnuts tid; samt derjeinte
677 mynt: a) 188 Anglosachsiska, af TEthelraed 72, de flesta af
Typerna A, C, D och E, hvaribland några oläsliga falskmynt, Cnut
90, Harold I 11, Edward Confessor 15; samt dessutom 29 af Nor¬
mandiska dynastiens regenter, af Wilhelm Conqvestor (1066—1087)
och Wilhelm Rufus (1087 — 1100) 26 mynt af många Typer,
Henrik I (1100—1135) 3. — b) 1 Irländskt af Sithric 111. —-

c) 1 Svenskt, sannolikt af Anund Jakob, med oredig inskrift på
Adv., men på Rev. dHDORMOD ON SI TI, till Typen öfverens-
stämmande med denna Konungs säkra mynt, som blifvit beskrifvet
af Keler och Brenner, och hvaraf ett exemplar, för närvarande
det enda kända, förvaras i Hr Etats-Rådet Thomsens samling i
Köpenhamn. — d) 30 Danska, af Cnut den Store, Magnus den
Gode, Sven Estridsson samt dennes söner Olof Hunger (1086—
1095) och Erik Ejegod (1095 —1103), de 2 sistnämnda Konun¬
garnas mynt ytterst sällsynta. Bland Magni och Sven Estridssons
voro 2 med runskrift. — e) 427 Tyska, dels från samma tid och
ställen som mynten i de föregående tvenne fynden, dels något yngre
intill slutet af 11 :te seklet, hvaribland många sällsynta och hittills
obeskrifna. Utom Kejsarmvnten förekommö här en mängd af and¬
liga auctoriteters mynt, t, ex. af Arkebiskoparne Rudhard i Maynz
1088—1108), Egilbert i Trier 1078 — 1101), Biskop Herman i Metz
1073 —1090) m. fl., hvilka sällan blifvit funna i Sverige. Tal¬

rikast voro dock mynten af Cölns Ärkebiskopar Piligrim (1022 —

1035), Herman II (1035 —1056) och Anno II (1056 —1075).
Bland myntstäderna kunna anföras Andernach, Augsburg, Coblenz,
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Corbey, Cöln, Duisburg, Gosslar, Maynz, Metz, Minden, Prag,
Regensburg, Salzburg, Trier, Utrecht, Würtzburg m. fl. — f) 1
Ungerskt af Konung Andreas I (1047 —1060). — g) Några obe¬
tydliga fragmenter af äldre Kufiska mynt äfvensom 2:ne Romerska
silfvermynt af Trajanus och Hadrianus hade inkommit i den stora
massan. — Detta fvnd går något längre ned i tiden än de flesta
andra, som tillhöra 4:de klassen , emedan några fa mynt falla inom
första aren af 12:te seklet. Också träffas här bland de Tyska många

nya Typer, samt flera mynt af mindre omfång, men tjockare än de
förut vanliga, till och med några få brakteater, vida och tunna,
ett slags förebilder till de senare förekommande stora Tyska brak-
teaterna. Fyndet innehöll omkring 2000 mynt, hvarafungefärligen
I, till det mesta utplånade äldre och nyare Tyska mynt, återställ¬
des till luttaren.

53. Q varna i Eskelems socken (1839). Vid gräfning i en
hage anträffades i sanden under en granrot ett rundt hål, hvari
lågo 2 små obetydliga fragmenter af en silfverprydnad samt åt¬
skilliga mynt, hvaraf 137 utvaldes för de Kongl. Samlingarna: a) 118
Anglosachsiska-, Eadgar 1, TEthelraed 117, de flesta af Typen C,
några få af Typerna B och D. — b) 5 Svenska, Olof Skötko¬
nungs, af myntmästarne Godwine, Leman och Snellinc, samt ett
med inskriften in nomine domini m. g. på Rev. — c) 2 Byzantin-
ska af Basilius II och Constantinus XI. — d) 12 Kufiska, neml.
3 Khalifmynt, hvaraf ett af Muktadir billah, 2 af Radhi billah, det
ena från Arradjan af år 329 e. Heg. (940 e. Chr); 2 Hamdanider
från Rafeka af åren 350 (961) och 356 (966); de öfriga Sama-
nider mellan år 283 (896) och 330-talet (940-talet), under Ismael
lien Ahmed, Nasr ben Ahmed och Null ben Nasr. Resten af
fyndet innehöll Tyska mynt, Ottos och Adalheids, Hertig Bern¬
hards af. Sachsen samt Cölns m. fl., allmänna och alla förnötta,
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h vilka återställdes. Hela fyndet vägde 34j lod. Urvalet som in¬

löstes uppgick till nära 16 lod.
54. Giiffride i Ahlskogs socken (1839). Under dikesgräf-

ning i en äng, som blifvit upptagen till åker, funnos på p alns
djup, i lösa mullen liggande: en treflätad halsring, 32 tum lång
då den utsträckes, med ögla i ena ändan och den andra tvärt af-
huggen, vägande lod; ett obetydligt fragment af ett rundt smycke
med pålagda trådflätningar ; samt en rund brakteat af 1| tums dia¬
meter, med oredig omskrift (ungefärligen NNVNVVNEVN")
omkring ett hufvud med hjelm. Derjemte följde 221 hela och
några brutna mynt: a) 8 Anglosachsiska, alla HUthelraeds af B-
typerna. — b) 203 hela och 19 bitar af Tyska mynt, de flesta
af Kejsarne Otto samt af Hcrtigarne Henrik af Bayern, Boleslaus af
Böhmen, Ärkebiskop Piligrim af Cöln (1022—1035), Biskoparne
Eberhard af Augsburg (1029 —1047), Adalbero, förmodligen II
984—1005) af Metz; från städerna Prag, Würtzburg, Maynz m. fl. —

c) 2 Byzantifiska af Basilius II och Constantinus XI. — d) 8 hela och
åtskilliga bitar af Kufiska mynt, hvaribland funnos ett Khalifmynt
från Bagdad på 320- (930)-talet, resten Samanider från Schasch
och Samerkand mellan år 285 och 326 e. Heg. (898 — 937 e. Chr.),
under Ismael ben Ahmed, Ahmed ben Ismael och Nasr ben Ahmed.

Fyndet vägde 33^ lod och inlöstes, med undantag af 183 alldeles
förslitna Tyska och några odugliga fragmenter af Kufiska mynt, till
de Kongl. Samlingarna.

55. Austens i Hangvar socken (1841). På en åker hitta¬
des i- lösa jorden en öppen halfmånformig armbygel, med ovanliga
sirater, omvexlande insänkta och upphöjda, på yttre sidan; obetyd¬
liga fragmenter af 2 breda fingerringar och ändholken till en större
ring, samt 29 mynt: a) 12 Anglosachsiska, iEthelraed 7, Cnut 4,
Edward Confessor 1, samt 1 helt och 2 fragmenter af Wilhelms
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(förmodligen Wilh. Conqvestors) mynt. — b) 13 Tyska mynt från
slutet af 11:te seklet, t. ex. Anno II af Cöln (1056 —1075), de
flesta otydliga. — c) 1 Kufiskt. — Fyndet, som vägde 9^ lod, in¬
löstes till de Kongl. Samlingarna.

56. Lilla Klintegârda i FFeskinde socken (1842). Då
man i en skog uppbröt trädstubbar till tjärubränning, hittades löst
liggande i en mindre grop: ett litet krucifix af mycket rått arbete,
hängande i en ring; 7 små fragmenter af diverse smycken, samt
581 mynt: a) 17 Anglosaclisiska, alla ^Ethelrseds och deribland
många falskmynt, samt ett mynt af Wilhelm Conqvestor. — b) 5
Danska med orediga inskrifter från Magnus den Godes eller må¬
hända Sven Estridssons tid. — c) 554 Tyska, de flesta af Kej-
sarne Otto, Henrik II och Conrad Salicus; men i synnerhet voro
Cölniska Arkebiskopen Piligrims (1022 — 1035) mynt allmänna.
Utom de städer, hvilkas mynt vanligen förekomma i fynd från
denna period, må nämnas, Hildesheim, Huij, Thiele o. s. v. Om¬
kring 200 Tyska mynt voro alldeles utplånade. — d) 1 Byzan-
tinskt af Basilius II och Constantinus XI. — e) 1 helt Kufiskt
mynt, en sällsynt Abbasid, slaget under Radbi-billah i Rafeka år
327 e. Heg. (938 e. Chr.), samt 3 bitar af tvenne Samanider
under Nasr ben Ahmed och af ett falskmynt. Hela fyndet, utgö¬
rande i vigt ungefärligen 58 lod, inlöstes för de Kongl. Samlingar¬
na; men omkring 20 lod utplånade Tyska mynt aflades genast till
uppsmältning.

57. Kattlunds i Gröttlingbo socken (1842). Vid dikes-
gräfning i en åker nära gården funnos åtskilliga fragmenter af
ring- och spänn-smycken, pärlor, afhuggna tenar och gjutna tackor;
en tunn brakteat med figuren af ett lejon eller annat djur,
med en sirat öfver ryggen (icke något agnus dei), samt 1554
mynt, utom bitar af dito: a) 505 Anglosaclisiska, Eadgar 1,
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iEthelraed 291 (de flesta af Typerna A, C och L), några få af
Z?-typerna), Cnut 195 (alla af Typerna E och G, utom några få
af Typen samt 18 falskmynt, mest efter AHthelraeds, och ett
mynt af Wilhelm I eller II. — b) 6 Danska} ett sällsynt Cnuts
mynt med omskrift ENVD REX IN DANORM, de öfriga med
irreguliera inskrifter och treflikiga figurer, imitationer efter Hartha-
cnuts och Sven Estridssons äkta mynt m. m. — c) 1032 Tyskaaf
Kejsarne Otto, Henrik II, Conrad II och Henrik III, hvaribland Ottos och
Adalheids mynt i synnerhet voro mycket talrika; vidare af Her¬
tigarne Henrik af Bayern, Bernhard af Sachsen, Theoderik af
Lothringen (slagna i Andernach); Ärkebiskoparne Bardo af Maynz
(1031 —1051), Piligrim (1022 —1035) och Herman II (1035—1056)
af Cöln, Biskoparne Liutolf (988—996) och Eberhard (1029 —1047)
af Augsburg, Brantho (1023 — 1036) af Halberstadt, Bruno (1034
—1045) af Würtzburg, Bernold (1027 —1054) af Utrecht, m. fl.;
och från många städer, t. ex. Andernach, Cöln, Dortmund, Duis¬
burg, Gosslar, Gröningen, Halberstadt, Huij, Magdeburg, Maynz,
Metz, Regensburg, Thiele, Würtzburg m. fl.; samt en stor mängd
af falskmynt, bildade efter så väl äldre som samtida Tyska mvnt.—
d) 10 Kufiska jemte bitar af dylika, hvaribland voro 2 Abbasider,
det ena från Abbasia i Afrika af år 169 e. Heg. (785 e. Chr.),
det andra från Rafeka af år 296 (908), en Soffarid af år 285
(898), en vacker dirhem slagen i Adherbidjan (Armenien) år 302
(914), 5 Samanider, utom 13 bitar af dylika, från åren294—364
(906—974), samt en sällsynt dirhem slagen år 392 (1001) af
Ilek Chan i Turkestan. Omkring 600 mynt, till det mesta utplå¬
nade Tyska, återstäldes. Resten, vägande 73 lod, inlöstes till de
Kongl. Samlingarna.

58. Oija socken (stället icke närmare uppgfivet) (1843). Vid
uppryckandet af en enbuske på en åker medföljde 248 mynt jemte några
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bitar: a) 12 hela Ang/osachsiska, vEthelrsed 3, Cnut 9, samt derjemte
små bitar af Harthacnuts och Edward Confessors mynt. — b) 231
Tyska, af Kejsarne Otto, Henrik och Conrad Salicus, Arkebisko-
parne Piligrim och Herman II i Cöln, samt från andra städer t. ex.
Utrecht, Duisburg, Andernach, Strasburg, Trier, Augsburg, Min¬
den, Merseburg m. II. samt många bitar af dylika mynt. — c) 3
Ungerska af Konung Stephan ('1000—1038). — d) \i Kufiska,
det hela en Samanid af Mansur ben Nuh, slagen 357 e. Heg.
967 e. Chr.) Fyndet vägde 23| lod och inlöstes till de Kongl.

Samlingarna.
59. Findarfve i Rohne socken (1843). Vid gräfning i

ena hörnet af ett större, omkring 40 alnar långt stenkummel på
en åker, träifades en stor oval kopparask, liknande en budingform,
med kupigt lock, gjord af tunna kopparskifvor, hvilkas kanter
medelst utklippta tungor äro fästade i hvarandra. Asken, som var
till brädden full, innehöll några bitar af sönderhuggna ringar och
'tenar samt 3404 hela mynt och omkring 150 bitar af dito, vä¬
gande tillsammans 320 lod. Mynten voro: a 340 Anglosach-
siska, Edward Martyr 1; /Ethelraed 158, från 40 städer, deribland
ett märkvärdigt mynt af Typen F. var. a. (Katalogen, N. I 147)
samt 14 falskmynt; Cnut 149, från 29 städer, deribland 4 falsk¬
mynt; Harold I 12, från 8 städer; Harthacnut 2, från 2 städer;
Edward Confessor 18, från 8 städer, samt omkring 40 bitar af
dessa regenters mynt, — b) 6 Irländska af K. Sithric III, deraf
endast 3 hade rediga inskrifter. — c) 2 Svenska af Olof Sköt¬
konung, slagna af Qodwine och Snelling. — d) 1 Norskt af
Harald Hårdråde. — e) 37 Danska, Cnut den Store 3, hvaribland
ett hittills obeskrifvet, med den under Harthacnut bekanta orm¬

typen, prägladt af Alfwine i Lund; Harthacnut 14, deribland 8
med orediga inskrifter, 1 med ormtypen; Magnus den Gode 4,
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hvaraf ett med runskrift; Sven Estridsson 19, hvaribland 12 med
Byzantinska Typer. — f) 3004 Tyska, af mångfaldiga slag, Kej-
sarne Otto {troligtvis af dem alla tre), Henrik II, Conrad II Salicus
och Henrik III; af Böhmiska Hertigen Brzetislaus I, samt från stä¬
derna Gröningen, Utrecht, Deventer och en stor mängd af städerna
vid Rhen och dess bifloder, samt några vid Donau och Elbe, m. m.
Talrikast voro mynten från Cöln samt de med Ottos och Adalheids
namn; äfven förekommo många falskmynt. — g) 8 Ungerska af
Konungarne Stephan I (1000 — 1038), Petrus (1038—1046), Andreas
(1047—1060) och Bela I (1060 —1063). — h) 6 hela Kufiska
och 13 bitar, Khalifmynt från början af 800-talet, Samanider
från början af 900-talet samt en mycket sällsynt Mervanid från
slutet af 10:de seklet. Ur detta stora fynd utvaldes för Kongl.
Samlingarna 1731 hela mynt och 79 bitar samt 20 små af-
huggna stycken af smycken, trådar och tenar, vägande tillsammans
164 lod.

60. Gerete i Fardhems socken (1845). Under plöjning i
en gammal odalåker anträffades en rund fibula af tjockt, gjutet
silfver, med thorn af samma metall och på yttre sidan vackra sling-
sirater, som synas hafva varit förgyllda; en bred, öppen finger-
ring, afsmalnande mot ändarna; en liten rund brakteat, med otyd¬
lig föreställning, omgifven af en pärlrand; en berlock nästan i form
af en hammare eller klubba, hängande i en ring; omkring 100
större och mindre bitar af sönderhuggna tackor och stänger, dels
gjutna, dels hamrade, flätade ringar och andra smycken, samt
1679 hela jemte en mängd af sönderklippta mynt. Dessa voro:
a) 610 Anglosachsiska, af Eadgar 1, ^Ethelraed 256, de flesta
af Tvperna D, A, C, E, några få af i?-tvperna, från 43 städer,
samt 17 falskmynt med barbariska inskrifter: Cnut 258, de flesta

af
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af Typerna G, H och E, några fa af I, 2 af K och 1 af A,
från 37 städer, samt 5 falskmynt; Harold I 49, de flesta af Ty¬
pen B från 21 städer och 1 falskmynt; Harthacnut 4, af båda
Typerna, från 3 städer; Edward Confessor 42, af Typerna A,
A. a, B, C, D, Ü. a och E, från 19 städer samt 2 falskmynt.
— b 7 Irländska af Sithric III. — c; 2 Svenska af Olof
Skötkonung (Leo/man och pregr). — d) 92 Danska, af Cnut 3,
Harthacnut 20, Magnus den Gode och några få af Sven Estrids-
son 69. — e) 925 Tyska af många slag, Kejsarne Otto, Henrik II.
Conrad Salicus och några få af Henrik III; Hertigarne Henrik af
Bäyern, Bernhard af Sachsen och Theoderik af Lothringen, Udal-
ricus och Wratislaus af Böhmen; Ärkebiskoparne Piligrim och
Herman af Cöln, Bardo af Maynz, Biskoparne Bruno af Würtz-
burg, Bernold af Utrecht, Adalbero och Dieterich af Metz m. fl.;
från städerna Andernach, Augsburg, Dortmund, Duisburg, Frei¬
singen, Gosslar, Gröningen, Huij, Magdeburg, Minden, Regensburg,
Speyer (Nemetis), Staveren, Thiele, Trier o. s. v. — f) 2 Unger¬
ska af Konungarne Stephan I och Petrus. — g) 4 Byzantinska
af Basilius II och Constantinus XI. — h) 37 Kufiska hela
mynt och 19 bitar, af ovanligt många arter, till en del mycket
sällsynta. Hr Tornberg har deribland funnit 2 Ummiader af åren
90 och 109 e Heg. (708 och 727 e. Chr.); 7 Abbasider från
224 till 322 e. Heg. (838 — 933 e. Chr.); 1 Sassanid med Pehlvi-
skrift och oläsligt årtal; 27 Samanider mellan 285 och 356 (898
—966), slagna under Ismael ben Ahmed, Ahmed ben Ismael,
Nasr ben Ahmed, Null ben Nasr och Mansur ben Nuh; 1 Buid
af år 333 (944); 4 Hamdanider af 331 (942) och något annat år
på 330-talet; 3 Mervanider, slagna på 380-talet (990-talet), det
ena i Miafarekin; 1 Sijarid från Esterabad 366 (976); 3 Okeilider,

9
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hvaraf 2 äro slagna i Mosul, det ena ar 389 v998). Mynt af de
sista fyra dynastierna äro hos oss högst sällsynta *). Flera af de
Kufiska mynten hade borrade hål i kanten för öglor och på ett par
funnos öglorna qvar. Ett Tyskt mynt har en dylik ögla med en
ring af mångdubbel fin silfvertråd. — Fyndet inlöstes, med undan¬
tag af 426 mynt, till det mesta Tyska och utnötta. Urvalet vägde
194 lod. Detta fynd inkom först sedan Katalogen öfver de Anglo-
sachsiska mynten var tryckt. Kongl. Samlingen har härigenom
erhållit en tillökning af omkring 370 sådana mynt, hvilka fram¬
deles i ett supplement skola utgifvas.

C) I Sveriges vestrsi provinser **).
IVestergötlrind ***).

61. Råda kyrkogård i Kållands härad, Skaraborgs Län
1822). Vid gräfning för en graf träffades en förmultnad skinnpung,
*) Hr Tornberg har for afsigt att. i 13:de Tomen af Acta Socielatis Scient. Upsal.

meddela beskrifning öfver den orientaliska delen af detta fynd.
1 Halland hafva, sa vidt jag vet, Anglosachsiska mynt aldrig blifvit funna.

Hvad Hr Prof. J. H. Schröder, Numismata Anglice Vetusta, pug. VI, i öfver-
sigten af Sveriges Anglosachsiska myntfynd, anför om 10,000 till denna tid
hörande mynt, anträffade är 1820 i Halland, grundar sig pä ett misstag. Fyn¬
det, som der åsyftas, anträffades i 2:ne omgångar vid Hemselynge i Abilds
socken och innehöll blott. 210 silfvermynt, slagna i England af Henrik 111
(1216—1272) och Edward (sannolikt den I:ste således 1272—1307), i Skottland
af Alexander III (1249—1285) samt i Nederländerna af Grcfvar till Hennegau,
Namur, Brabant m. fl. Återstoden af fyndet, mera än 9000 mynt, bestod af
sådana starkt kopparhaltiga mynt, hvilka anses vara slagna i Danmark, under
borgarkrigens period mellan är 1249 och 1340 eller mellan Erik Plogpennings
och Waldemar IV:s regering. Detta Halländska fynd tillhör således 13:de
seklet och hufvudsakligen dess senaste hälft samt måhända början af l4:de.— Lika
litet känner jag något fynd af Anglosachsiska mynt frän Bohus Län.

***) Hr Prof. J. H. Schröder upptager I. c., i öfversigten af Anglosachsiska mynt-
fynden, ett i Westergötland vid Skara anträffadt fynd, efter en uppgift i Benze-
liernes BrefvexlingJ pag. 299. Men de mynt, hvilka Erik Benzelius hade sett,
voro Engelska af Henrik II (bör rättas till Henrik III, sål. 1216—1272) samt. Sven¬
ska af Konung Cnut Eriksson (1168—1199). Detta bestyrkes af Biks-Antiqva-
rien J. Helins afgifna utlåtande öfver fyndet, hvilket bestod af omkring 400O
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iivari lâgo 14 hela mynt och 4 bitar: a) 1 Anglosachsiskt
(iEthelrseds). — k) 1 Tyskt frän Göln, samt resten barbariska
imitationer efter Danska (Sven Estridssons) mynt, hvaribland skall
hafva varit ett med runskrift. Vägde 2T\ lod och inlöstes till de
Kongl. Samlingarna.

Dalsland.

62. Tillhagen i Bolstads socken, Sundals härad (1819).
Vid gräfning i jorden funnos 9 armringar af enkla, trinda tenar
(af dem var en bruten i 2 delar); ett ansenligt stycke af en tjock,
flätad halsring, åtskilliga smärre delar af söndriga smycken, hakar,
märlor o. s. v. samt en betydlig mängd afhuggna trådar, hamrade
tenar, sammangjutna klumpar, tunna utsmidda skifvor m. m. (54 lod)
jemte 313 hela mynt: a) 86 Anglosachsiska, Eadgar 2; iEthel-
raed 84, af Typerna B 1, B 2, B 3 och C. — b) 225 Tyska,
hvaribland Ottos och Adalheids samt staden Cölns mynt utgjorde
flertalet ; några tillhörde Hertig Bernhard af Sachsen. En stor del
voro fullkomligt utplånade. — c) 2 Kufiska, Samanider, Ismael ben
Ahmed och Nasr ben Ahmed af år 299 och 308 e. Heg. (911, 920)
samt derjemte en stor mängd bitar af alla ofvan anförda mynt¬
slag. Hela fyndet vägde 91 lod. Det inlöstes till större delen

mynt och brakteater om 80 lods vigt och anträffades icke vid Skara, utan vid
Klockhem i Asaka socken, Skånings härad. Hr L. v Ledebur i dess afhandling
Ueber die in den Baltischen Ländern in der Erde gefundenen Zeugnisse
eines Handels-Verhehr s mit dem Orient, Berlin 1840, pag. 10 och efter honom
Hr H. C. v. Minutoli, i dess Topographische Uebersiclit der Ausgrabungen
in den Küstenländern des baltischen Meeres, Berlin 1843, pag. 7, hafva trott
sig finna icke blott Anglosachsiska och Tyska mynt, utan äfven Arabiska
smycken i detta fynd, hvars lokal Hr v. Minutoli med utländningars vanliga
vårdslöshet, när fråga är om Svenska namn, benämner "Klockholm, in Asaka
Kirchspiel des Koningsherad in Westergothland." Detta fynd, som tydligen
hör till slutet af 12:te och början af I3:de seklet (af Henrik 11 l:s mynt funnos
blott några få exemplar), har jag naturligtvis ej kunnat upptaga.
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för Kongl. Samlingarna, ehuru 40 lod ansågos genast böra ned¬
smältas.

Dalarne.

63. Un i Mora socken i Ojvan Siljans fögderi (1704).
I kanten af Dalelfven, midt emot den sa kallade degvallen, hittades
en stor mängd af Anglosachsiska och Tyska mynt, hvaraf likväl
de flesta förstördes. Blott någon del af fyndet kom i händerna
på Assessor El. Brenner, som här träffade det märkvärdiga K.
Anund Jakobs mynt, hvilket Keder först beskrifvit *) och som i
2:dra upplagan af Brenners Thesaurus, Tab. II, linnes aftecknadt **).

64. Utmeland i Mora socken (1788). Aid gräfning för
potatis-odling i en sandbacke, fanns under en sten, insvepta i en
linneklut och näfver, några Anglosachsiska (Cnuts 6 st.) och 23
Tyska mynt m. fl., hvaraf en stor del blifvit skadade af spaden
samt af bönderna i trakten sönderbrutna. Fyndet inlöstes till
Kongl. Myntkabinettet och innehöll förmodligen de «35 små Än¬
gelska och Tyska penningar, fundna i Dalarne år 1788,» som
omnämnas i J. Hallenbergs Berättelse om Svenska Kongl. Mynt¬
kabinettet, pag. 10, n. 14.

Efter denna öfversigt af de Anglosachsiska jordfynden i Sverige,
behöfver man blott kasta ögat på kartan, för att finna livad jag redan
ofvanföre anmärkt, att den handel, som spridt de Anglosachsiska och
Tyska mynten inom detta lands område, varit en Östersjöhandel.

*) N. Keder, Nummi aliquot diversi — nempe decem Olai Sveci, unus Anundi
Carbonarii &c., pag. 60 och Tab. 2, n. 13.
Et. Bresner, Thesaurus Numm. Sveo-Goth. pag. 269, n. 16.
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1 Skåne, pä Öland, i Östergötland, Södermanland och Upland samt
framför allt pä Gottland förekomma de flesta fyndställena. Dessa
träffas dels nära hafskusten dels något längre in i landet , men då
i granskapet af någon insjö eller större flod. Detta visar att han¬
deln från hafvet, likasom den ursprungliga kolonisationen, följt de
större vattendragen, i hvars omgifningar folkmängden i 10:de och

1 I :te seklet utan tvifvel var talrikare och sannolikt förmögnare,
än i de inre till en del ödeliggande trakterna af landet.

Norr om Upland träffa vi ännu spår af denna handel i Gest-
rikland, vid ett betydligt vattendrag icke långt från mynningen af
den stora Dalelfven, uppför hvilken de Anglosachsiska mynten
hafva framträngt ända till stranden af Siljan, den största sjön i
Dalarne. Ännu längre i norr, vid den väldiga Ångermanelfvens
utlopp, under 63° nordlig bredd, träffa vi fynd af denna klass.
Utan tvifvel är likväl här gränsen mot norden; ty man kan med
skäl antaga, att befolkningen norr om Ångermanland icke deltagit i
den rörelse, hvarom här är fråga.

Denna handel synes deremot hafva varit främmande för Sve¬
riges inre provinser och vestra kustlandskap. I Westmanland,
Nerike, Wermland, Bohus Län och Halland hafva 4:de klassens

fynd veterligen icke förekommit. I det inre af Småland känner
man blott ett sådant, från granskapet af den största insjöns Ås nen s

vattendrag. I hvardera af provinserna Westergötland och Dals¬
land har jag blott ett fynd att anföra, hvari Anglosachsiska mynt
varit inblandade, och båda dessa fyndställen äro belägna vid stran¬
den af Sveriges största insjö Wenern.

Då Norge är lika fattigt som Sveriges vestra kust på fynd
af denna art, hvilka deremot i Danmark på flera ställen anträffats,
så visar det sig tydligt, att de Anglosachsiska mynten gått från
England direkte till Danska öarna (hvaribland äfven Gottland) samt
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Jutland (och Skåne) och derifrån blifvit spridda längs efter Svenska
Östersjökusten.

Äfven på andra sidan Östersjön träffar man spar af samma
handel; men de till vår 4:de klass hörande fynd, som förekommit
i dessa länder, när man undantager Danmark, hafva varit mycket
obetydliga i jemnförelse med de Svenska. Detta visar sig tydligt
af den följande, ehuru visserligen ofullständiga, öfversigten af Ang-
losachsiska myntfynd i länder utanför Sverige.
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Anglosaclisiska myntfynd i länder utan¬
för Sverige.

Finland.

Detta land hörde ännu icke till Sverige vid den tid, dâ de
Anglosachsiska mynten fördes till våra kuster och i jorden nedla-
des. När man erinrar sig ställningen i Finland före mförlifvan-
det med Sverige, kan man icke heller vänta att der träffa dessa
mynt i större mängd. Några fynd, ehuru icke af stor betydenhet,
hafva dock blifvit bekanta.

På Saris hemman i Sah by, Uskila socken, Haliko härad,
nära Åbo, hittades ar 1686 Anglosachsiska mynt af TEthelraed,
Cnut och Edward (Martyr eller Confessor), Tyska frän Cöln,
Augsburg m. fl. städer samt Byzantinska och Kufiska. Några
af Aîthelraeds mynt och ett Kufiskt kommo till Assessor El.
Brenner *).

I Noiisis socken, Masko härad, Åbo Län, berättas år 1762
vara hittade en ansenlig mängd af mynt, h varibland voro /Ethel-
rœds och andra Engelska, men större delen uppsmältes. Endast
i vEthelrseds mynt insändes till K. Antiqvitets Archivet **;.

*) E. Brenner, Thesaurus nummorum Sveo-Goth. l:sta Dpi. i företalet ocli 2:dra
Upl. pag. 266, n. 6. — Jfr. G. Adlerbeth, Om Sveriges fordna Österländska
handel, i K■ Witlerhets, Historie och Antif/v. Akademiens Handlingar, 1 ,

pag. 106.
**) O m namnes i ett bref från Prof. C. A. Clewberg till C. R. Bercii, enligt den

sednarcs anteckning bland Antiqvitets Archivets Handlingar. Jfr. J. G. Liljegren,
Anteckningar om fynd i Svensk jord uti K. Witterh. Hist. och Antiqv.
Akademiens Handlingar, 13, pag. 193. Enligt en uppgift af Er. Götlin, De
initiis rnonetœ Svecance, Ups. 1806, pag. 10, anförd eller Arv. Pålin, De riurnis
ant. in Finlandia repertis, hittades vid Noiisis 12 silfvermynt, hvarihland
voro 2 af /Etheliajd, 2 af Cnut m. fl.



LXXII ANGLOSACHSISKA MYNTFYND i FINLAND.

] Pälkäne socken i Tawastland anträffades ar 1787 i jor¬
den en armring af silfver, lagd i spiral tre hvarf, med en fyrkan¬
tig knapp på den ena och en ögla pä den andra ändan (vägde 14|
lod) jemte 65 Anglosachsiska mynt af 2Ethelraed och Criut, 25
Irländska, 14 Tyska samt Kufiska, till 40 lods vigt, som in¬
löstes för de Kongl. Samlingarna i Stockholm *).

På gränsen mellan Kuolajärfvi och >Sodan kylä L aj)pför¬
samlingar, vid 67° nordlig bredd, hittades är 1841 i ett omslag
af näfver en flätad halsring af silfver, 2 armringar «af blandad
metall», en «brisk» af samma ämne, en liten vågbalans af bronz,
med leder, för att kunna hopvikas, samt tvä dertill hörande vigt-
skålar och 12 vigter af olika storlek, sådana jag ofvanföre, pag.

XIX, beskrifvit. Dermed följde 174 mynt, hvaribland voro några
Anglosachsiska, iEthelraeds, Cnuts och Harthacnuts m. fl. samt
till största delen Tyska medeltidsmynt **).

I Reso socken, Åbo Län, har i senare åren anträffats ett

fynd hörande till vår 4:de klass. Genom Hr Brukspatron, Ph.
Dr. Nils Pinellos godhet har jag blifvit satt i tillfälle att se 45
mynt af detta fynd, hvaribland voro 17 Anglosachsiska, af2Ethel-

raed

*) Handlingar i f. d. Autiqvitet.s Archivet.
**) Vid Prof. Gr. G. Hallströms ofvan citerade afhandling i Acta Societatis Scien-

tiarum Fennice. anföres, Toni. 1, pag. 731, en beskrifning öfver mynten i
detta fynd, meddelad af Hr Professor Linsen, enligt bvilken beskrifning bar skulle
bafva förekommit Engelska mynt från början af 800-talet (K. Egbert) till med¬
let af 1200-talet, (Henrik 111), således till åldern skilda af mera än 400 år.
Detta anser jag likväl otroligt. Sällan äro i ett och samma fynd de äldsta ocb
yngsta mynten skilda af mera än på sin böjd 100 år. Förmodligen är den an¬
förda Egbert någon Tysk Furste eller Biskop från en senare tid, bvilket jag
anser så mycket säkrare, som det icke är sannolikt att den äldsta regenlens
mynt skulle varit talrikare än någon af de yngres. (Prof. Linsen upptager
31 mynt för Egbert; det största antalet för någon af de följande är 24). Må¬
hända torde de tre Eonungarne Henrik, hvilka här föras till England, Ufven
rätteligen böra sökas i Tyskland.
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raed 10, Cnut 7, samt 28 Tyska, de flesta af Kejsar Otto. Med
benäget tillstånd utvaldes häraf 13 Anglosachsiska och 10 Tyska
mynt för Kongl. Myntkabinettet.

Estland, Lifiand och Kurland.
Vid Jervis i Karusen socken, Revals stift, träffades år

1685 flera hundra mynt, de flesta Anglosachsiska, af Aïthelrsed,
Cnut, Harold I, Harthacnut, Edward Confessor (och möjligtvis
äfven Harold II); vidare Tyska Kejsares, Konungars och Biskopars
mynt, samt en del Byzantinska och Kufiska*).

Vid Oberpahlen i Lifiand hittades är 1839 under odling
åtskilliga Anglosachsiska och 12 Kufiska mynt. De sednare
voro 2 Abbasider, 5 Samanider, 2 Hamdanider, 2 Buweihider och
ett otydligt, som syntes vara en Okeilid **).

Stats-Rådet, Dr. Fr. Kruse uppgifver i sin Necro-Livonica,
Beilage D, pag. 11, att Anglosachsiska och andra samtida mynt
anträffats på åtskilliga ställen inom de tre landskap, hans arbete
omfattar — Estland, Lifiand och Kurland —, i hedniska grafvar,
under odling samt i de gamla s. k. «Bauerburgen.» Dessa fynd
måste dock hafva varit högst obetydliga, emedan en i samma ar¬
bete intagen katalog öfver alla Anglosachsiska mynt, som i dessa
länder blifvit hittade och i åtskilliga publika eller enskilda sam¬

lingar förvaras, upptager icke flera än 21 Konung HMelraeds, 33

*) E. Brenner, Thesaurus Nummorum Sveo-Goth.j 1 Upl. i företalet; 2:dra Upl.
pag. 266. Brenner upptager väl, bland de Anglosachsiska, mynt af Harold II,
Godwines son, men dä denna Konungs mynt aldrig förekommit i de många
Anglosachsiska myntfynd jag haft tillfälle undersöka, anser jag troligt att för¬
fattaren här gjort samma förlåtliga misstag som hans vän N. Keder, då denne
i sin Catalogus nummorum Anglo-Saxonicorum tillegnar Harold II ett mynt,
hvilkct ostridigt til 1 hör Harold I.

**) H. E. von Minotoli, Topographische Uebersicht der Ausgrabungen <kc. pag. 65.
10
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Cnuts, 1 Harold I:s och 1 Edward Confessors mynt samt 2:ne
Irländska af K. Sithric III. För Harthacnut anföras blott
ett par Danska falskmynt med orediga inskrifter. För dessa 58
mynt citeras 12 olika fyndställen, hvaraf följer att icke något af
nämnde fynd varit af betydenhet. Det största antalet var 12 mvnt
från Werro och 11 från Ascheraden *).

Preussen.

Vid Kopitkowo i West-Preussen> nära Mewe, fann man
år 1843 en urna med inneliggande silfversmycken samt 3 Anglo-
sachsiska (yEthelrseds), några få Tyska (Kejsar Otto, Hertig Henrik
af Bävern, Hertigarne Boleslaus och Jaromir af Böhmen m. fl.) samt
2 Kufiska mynt,' båda Samanider af Ahmed ben Ismael och Nasr
ben Ahmed — således ett miniaturfynd, af likartad beskaffen¬
het med dem, som i Sverige, dock till mångdubbelt rikare innehåll,
förekomma **).

Pommern.

För detta land, likasom i allmänhet för de Tyska Östersjö¬
provinserna, äger jag blott ofullständiga uppgifter, helst jag icke
haft tillfälle rådfråga de innehållsrika årsberättelserna från «Die
Pommersche Gesellschaft» i Stettin. Jag kan nu blott anföra ett

fynd, som år 1835 anträffades vid Eickstedtswalde i Kemsförst ,

nära Kolberg. Bland bitar af urnor lågo, på 1^ alns djup i jor-

*) F. Kruse, Necro-Livonica, Beilage D. pag. 13 &c. Denna fyndförteckning är
full af misstag, hvilka det icke är tillfälle att liär framställa.

**) B. Koehne , Zeitschrift für Münz- Siegel- und Wappenkunde j 4:r Jahrg.
Berlin 1844, pag. 107. — I samma Tidskrift, 3:r Jahrg. (1S43), pag. 145, har
Dr. J. Friedlaendkr beskrifvit en dylik samling af 90 mynt, utvalda bland
400 mynt, som köptes i Frankfurt-messan 1840, utan känd fyndort. Deribland
voro 17 Anglosachsiska af vEtlielrred och Cnut samt 1 Danskt af Hartha¬
cnut in. fl.
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den, en flätad större ring af silfver, pärlor m. m. jemte bitar af
andra smycken och en stor mängd af Anglosachsiska, Tyska och
Slaviska (.Böhmiska?) mynt, dels hela, dels sönderklippta, från
10.de och 1 1 : te seklerna, samt några Kufiska*).

Me Idenburg.
Afven från detta land kunna några exempel anföras.
Vid Georgendorf, under IVarlin, nära Neu-Brandenburg

Meklenlnirg-Strelitz) anträffades- år 1833 ett betydligt fynd af
smycken samt fragmenter af silfverkedjor och mynt, hvilka likväl till
största delen förskingrades. Deribland funnos Anglosachsiska mynt af
dkthelraed (3 stycken), Tyska af Kejsarne Otto, Henrik II och Conrad II,
Hertigarne Bernhard af Sachsen, Boleslaus och Brzetislaus af Böh-^ t

men m. fl. **).
Pä TVendfelde vid Sternberg (Meklenburg-Schwerin),

hittades år 1837 ett Anglosachsiskt mynt af dEthelraed, 2 Danska
af Harthacnut, några Tyska och ett Byzantinskt af Constantinus X
och dess son Romanus i allt 25 mynt ***).

1 Lewitz anträffades år 1838 5 Anglosachsiska mynt, af
yEthelraed 2, Cnut 3 och ett falskt; 5 Tyska, Ottos och Adalheids,
Hertig Henriks m. fl., och 1 Kufiskt af år 343 e. Heg. (954 e.

Chr.) f).
Så ofullständiga dessa uppgifter äro för de Ryska och Tyska

Östersjöländerna, finner man dock deraf, att Anglosachsiska mynt
spridt sig äfven till denna sida af nämnda haf och der blifvit i

*) Leop. v. Ledebur, Das Königl. Museum vaterländischer Allerthümer. Berlin
1838, pag. 20.

**) G. C. F. Lisen und A. Bartsch, Jahresbericht des Vereins fu r meklenbiirgi-
sche Geschichte und Alterthumskunde, 5:r Jahrg. 2:te Abtli. pag. 126 och 133.

***) L. c. 3:r Jahrg. 2:te Abtli. pag. 101—106. \

•(•) L. c. 4:r Jahrg. 2:le Abtli. pag. 57.



LXXVI ANGLOSACHSISKA MYNTFYND 1 POLEN»

jorden nedlagda i sällskap med samtida Tyska och något äldre
Kufiska mynt. Men nästan alla de anförda fynden der anträffats, hafva
varit så obetydliga, i jemförelse med dem, hvilka årligen i Sverige
förekomma, att man häraf synes kunna sluta, att folken på Östra
sidan Östersjön icke synnerligen lifligt och måhända icke direkte
deltagit i den handel, som kring Danmark och Sverige utbredde
de rika myntskatter, hvilka utgöra 4:de klassen af våra Svenska jord¬
fynd. Orsaken dertill är lätt att finna, då man känner de här of-
vanföre uppgifna anledningar till förbindelse mellan de Skandina¬
viska länderna och England, samt derjemte besinnar, att den i de
östra Östersjöländerna ännu rådande hedendomen afstängde deras
invånare från direkt beröring med så väl Skandinavien som det
södra Tyskland och i allmänhet från deltagande i en handel, hvil-
ken ofelbart stått i sammanhang med christna lärans utbredande
eller åtminstone synes icke hafva förenat andra folk än dem, hvilka
redan antagit denna lära *).

Polen.

Den nyss anförda åsigten vinner bekräftelse deraf, att vi i
Polen, der christendomen sedan slutet af 10:de seklet var mera
allmänt antagen, återfinna om icke många dock rikhaltiga fynd af
Anglosachsiska, Danska och Tyska mynt från 10:de och 'I \ :te
seklerna, eller fullkomligt likartade med den 4:de klassen af de

*) Så liar ock redan Olaüs Petri i sin Krönika (Script. verum Svecicarum medii
cevij Tom. I, Sect. II, pag. 223) uppfattat saken, då han omtalar "att Engelskt
mynt i så lång tid varit här gäft och gängse." Han skrifver: "Then handel
"som skedde med the Engelske var mäst för fyra hundrade åhr sedan, ty på
"then tijd vore inga städer, som nu namnkunnige äre, bygde vid Östra Sjön,
"hvarken Lybeck eller några andra. Och alla land kring om östra sjön, voro
"ochristne, .undantagandes Sverige och Dannemark, the voro the land, som först
"blefvo christne vid östra sjön, och therföre hade tå the Svenske theras Seglatz
"till England, som ock christet var."
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Svenska jordfynden. Trenne sådana fynd anföras här efter Lelewels
vippgifter *).

Vid Kaskij nära Warschau} hittades år 1775 en mängd af
mynt, hörande till denna klass, hvilka Biskop Albertrandi under¬
sökte och ansåg vara i jorden nedlagda vid år 1040.

Vid byn Sierpov, nära Lentchitza, fann man år 1823 i sanden
flera hundra silfvermynt, ungefärligen från samma tid, som före¬
gående fynd, nemligen: Anglosachsiska af zEthelraed, Cnut, Har¬
old I, Harthacnut och Edward Confessor; Tyska af Kejsar Con¬
rad II Salicus och Ärkebiskop Herman II i Cöln, Biskop Bernoi-
dus af Utrecht, Hertig Brzetislaus I (1037—1055) af Böhmen,
samt fragmenter af Byzanlinska från 10 :de seklet.

Vid Trzebuniu [Trche'bougne)j nära Plotzk, upptogos år
1824 i en bondes trädgård omkring 2000 mynt, hvaraf blott
några hundra blefvo räddade från förstöring. Hr Lelewel såg om¬

kring 300 och fann deribland Anglosachsiska mynt af ASthelrsed,
Cnut, Harold I och Harthacnut (de flesta af den sistnämndes mynt
voro Danska); Tyska af Kejsarne Otto (med Adalheid), Henrik II.
Conrad II Salicus och Henrik III, Hertigarne Bernhard af Sachsen,
Henrik af Bäyern, Brzetislaus I af Böhmen, samt Ärkebiskopar,
Biskopar och städer, från samma tid, t. ex. Regensburg, Augs¬
burg, Wiirtzburg, Strasburg, Toul, Metz, Speyer, Maynz, Cöln,
Duisburg, Dortmund m. fl.; Ungerska af Stephan I; Polska af
Boleslaus den Store; Byzanlinska af Nicephorus II Phocas, samt
en numus bilinguis med namnet Henricus (som Lelewel antager
vara Henrik Fogelfängaren) på ena sidan och på den andra en
Kufisk inskrift, som anses innehålla namnet af Khalifen Moktader
billah ben Mötadhed (908 — 932).

*) Joach. Lelewel, Numismatique du moyen-age3:me Partie, pag. 109 &c.
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Det är sannolikt, att den handel, som fört dessa mynt
in i Polilen, gått uppför Weichseln. Åtminstone återfinnas de an¬
förda fyndställena i granskapet af denna landets förnämsta flod.

Det är mig icke bekant, huru vida Anglosachsiska mynt träffas
längre in på Europas kontinent, Måhända förekomma de i Böhmen,
der de varit väl kända, alldenstund Böhmiska Bertigarne Boles-
laus, Jaromir och Udalricus på sina mynt troget kopierat iEthel-
raeds mynttvper.

Danmark.

Så väl på Jutland som på de Danska öarna hafva betydliga
Anglosachsiska myntfynd anträffats, dock hvarken till antal eller
innehåll jemförliga med dem, som i Sverige blifvit upptagna. Detta
förhållande skulle med. skäl förvåna, om man icke erinrade sig, att
tvenne af Sveriges nuvarande provinser, Gottland, som lemnat de
största och flesta fynden, samt Skåne, hörde till Danmark vid
den tid, då dessa skatter nedlades i jorden.

Ehuru det icke torde dröja länge, innan någon bland Dan¬
marks utmärkta myntkännare skänker oss en fullständig öfversigt
af de Anglosachsiska myntfynden inom detta land, anser jag mig likväl
här böra i korthet omnämna de märkligaste, som blifvit mig be¬
kanta *).

På Jutland hittades år 1829 vid Munke-Sörup i Björns-
halms sockenj Gislums häradj 312 Anglosachsiska3 Danska och
Tyska mynt, hvaribland några voro sönderklippta. De Anglo-

*) För dessa uppgifter rörande Danmarks fynd liar jag till stor del att tacka
min mångåriga vän, Direktören för Dunska Kongl. Myntkabinettet, Hr
Etats-Rådet, Riddaren Chr. Thomsen, som vid initt sista besök i Köpenhamn (184b),
benäget meddelade mig ur Kongl. Myntkabinettets fyndprotokoll de upplysnin¬
gar jag önskade.
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sachsiska och Danska*) voro af Cnut 25, Harold I 25, Hartha-
cnut 35, samt af yEthelraed, Edward Confessor och Irländska

Konungen Sithric III i allt 7; af Magnus den Gode 5 och Sven
Estridsson 18 **).

— Vid Törrif/ge kyrka i Vrads härad hittades âr 1830
i en sandbacke af några lekande skolbarn en lerkruka, innehållande
en stor mängd af mynt, Anglosachsiska, Danska, Tyska,
Ungerska m. fl., hvaraf omkring 2600 räddades från förskingring.
Bland de Anglosachsiska och Danska voro af dEthelraed 45, Cnut
211, Harold I 65, Harthacnut 185, Edward Confessor 185 samt

af Magnus den Gode 55 och Sven Estridsson 192***).
— Ar 1837 hittades vid Aalborg 2 Anglosachsiska, K. Ead-

gars, jemte åtskilliga Kufiska mynt j).
På Seland vid Bonderup, under Selsöe gods i Horns härad,

anträffades år 1822 i en liten upphöjning på en åker en stor mynt¬
skatt, hvaraf omkring 1300 genast räddades för Kongl. Myntkabi¬
nettet i Köpenhamn. Deribland voro omkring 90 Anglosachsiska,
af dEthelraed (1 helt och 2 halfva) och hans efterträdare till och
med Edward Confessor. Danska mynt funnos af Cnut och hans
efterträdare till och med Sven Estridsson (af Magnus den Gode
omkring 120, af Sven Estridsson omkring 650). Tyska mynt
voro omkring 300, af Ottonerne, Henrik I, II, III och IV, Con-

*) Emedan Danmarks vetenskapsmän vanligen hafva till sitt eget fädernesland
hänfört alla mynten af Ronungarne Cnut och Harthacnut, antingen dessa
varit präglade i England eller Danmark, har jag icke kunnat särskildt upp-
gifva antalet pä dessa Konungars Engelska mynt.

**) Tidskrift form Nordisk Oldkyndighed. I: pag. 204, samt Hr Etats-Radet Thom-
sf.ns meddelade upplysningar ur Fyndprotokollet i Kongl. Danska Mynt¬
kabinettet.

***) Tidskrift for Nordisk Oldkyndigked. I: pag. 209—211 samt. Fyndprotokollet
i Kongl. Danska Myntkabinettet.
Fyndprotokollet i K. Danska Myntkabinettet.
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rad II, Hertig Bernhard af Sachsen, Henrik af Bayern, Arkebisko-
parne Piligrim, Herman II och Anno II af Cöln, Herimbaldus och
Bardo af Maynz, Poppo af Trier, Biskoparne Conrad I af Speyer,
Bruno af Würtzburg m. fl. *).

— Âr 1837 hittades vid Wallö 2251 mynt, deraf 1580 voro

brukbara, resten utnötta och allmänna Tyska. I detta fynd voro 210
Anglosachsiska och Danska, af Edward Martyr 1, yEthelraed 55,
Cnut G5, Harold I 8, Harthacnut 18, Edward Confessor 25 samt
Magnus den Gode 2, Sven Estridsson 42; vidare 1 Norskt af
Harald Hârdrâde, samt Tyska af mänga slag, Holländska (t. ex.

Biskop Bernold af Utrecht 71); Flandriska (Grefve af Namur)
Italienska (fr. Lucca), o. s. v. **).

— Ar 1839 fanns vid Stora fFtildby i Sömme härad, nära Ros-
ki/dj en kruka med inneliggande mynt. Deraf inlöstes till Danska
Kongl. Myntkabinettet 409 Anglosachsiska neml. af iEthelraed 74,
bland dessa det sällsynta mynt, som jag låtit afrita på Tab. 4 såsom

representant för Typen F), Cnut 301, Harold I 30, Harthacnut 1,
Edward Confessor 3 ; 13 Danska, af Cnut 4, Harthacnut 9; ett Svenskt
af Olof Skötkonung (Raefen) samt några Tyska. Dessutom åter¬
ställdes många utslitna och allmänna Tyska mynt**).

— År 1839 upptogos på IVårfru kyrkogård i Roskild 16 mynt,
hvaribland några Anglosachsiska, af Cnut och Edward Confessor **).

På Falster vid TVaalse anträffades 1835, under plöjning i en

åker, ett af erg nära upplöst metallkärl, hvari lågo 15 barrer,
af hvilka en sådan den blifvit stöpt, de öfriga uthamrade,

130

*) Ramus, Beretning om en i Jorden i Sjelland fanden Samling af gande
Mynterintagen i 20:de Bandet af Det Skandinaviske Littéraliir-Selskaf>>
Skrifter.

** Ur Fyndprotokollet i Kongl. Myntkabinettet i Köpenhamn.
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130 afhuggna stycken af dylika barrer, ett stort antal bitar af
fyrkantiga och runda tenar, flätade ringar, runda spännsmycken
belagda med trådflätningar m. m. ; diverse hängsirater, större
och mindre ringar, dels af enkla tenar, dels flätade; samt 366
vesterländska mynt, hvaribland: a) 6 Anglosachsiska, afEadmund
(940—946) 1, Eadgar 1, Edward Martyr 2, Jüthelraed 2; — b) 349
Tyska af Kejsar Otto och Adalheid samt åtskilliga Furstar, t. ex.

Burchard, Hertig af Allemannien (955—973), Henrik af Bäyern.
Otto af Schwaben, Boleslaus af Böhmen m. fl., samt Biskopars och stä¬
ders mynt ; — c) ett Normandiskt af Hertig Richard I eller II ; — d) en
bit af ett Byzantinskt mynt af Constantinus X Porphyrogenitus och hans
son Romanus II; — e) 160 Kufiska mynt, utom dupletter, de flesta Sa-
manider, några Abbasider, Buider och Hamdanider samt 3 brakteater,
slagna mellan åren 133 och 361 efter Hegira(750—972 e. Chr.) *).

På Langeland, vid Stengade by i TulleböUe socken, hittades
år 1827 3 armringar, den ena flätad, en fingerring, åtskilliga bi¬
tar af sönderhuggna ringar och stänger, 3 dito af en barre, ett

stycke af en kedja, flätad af silfvertråd; ett Anglosachsiskt mynt
af vEthelstan (924—940), bitar af Tyska falskmynt, bildade efter
Carl den Stores mynt, ett Kufiskt af Nasr ben Ahmed samt små
fragmenter af dylika mynt **).

På Bornholm hittades år 1813 i JSy Laskers socken 29 Anglo-
sachsiska (ASthelrseds) och äldre Tyska, samt 16 Kufiska mynt ***).

På samma ö hittades 1821 Irländska (Sithric), Tyska och
Kufiska mynt. Äfven för längre tid tillbaka har man stundom,

»

fastän icke, så vidt jag vet, i större mängd, här anträffat Anglosach-

*) Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1842—1843, pag. 22 etc.
**) Anliqvariske Annaler, 4:de Bind, pag. 596—599.

***) Ur Fyndprotokollet i Danska Kongl. Myntkabinettet.
11
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siska mynt af iEthelraed och Cnut samt Danska och Tyska frän
samma period *).

Denna förteckning, om än ofullständig, visar, utom hvad
som redan blifvit anmärkt i afseende på förhållandet mellan de
Anglosachsiska myntfynden i Sverige och Danmark, bland annat,
att man stundom i Danmark träffat äldre Anglosachsiska mynt än
i Sverige, t. ex. af K. dEthelstan i fyndet pä Langeland och afEad-
mund i fyndet pä Falster; samt att ringar, braceleter och andra
smycken, sönderhuggna silfverstänger m. m. mindre ofta förekomma
i de Danska än i de Svenska fynden, hvarför ock de Kongl. Sam¬
lingarne i Stockholm äro långt rikare på dessa fornsaker än det
Antiqvariska Museum i Köpenhamn. Denna olikhet har utan tvifvel
sin grund deri, att dylika smycken och silfverstänger, enligt hvad
jag ofvanföre sökt bevisa, inkommit från Asien med de Kufiska
mynten, hvilka i Sverige förekomma till ojemnförhgt mycket större
belopp än i Danmark.

Norge
liknar vestra kusten af Sverige deruti, att der sällan anträffas
Anglosachsiska mynt. Ett enda, men också ett lysande undantag
från denna regel erbjuder det stora fyndet, som år 1836 an¬
träffades vid Aarstad nära Egersund på sydvestra kanten af
landet, hvarur Universitetets Myntkabinett i Christiania erhöll:
a) 831 Anglosachsiska mynt, af ^Ethelraed 101, Cnut 704, utom
fragmenter, samt 26 falskmynt; — b) 3 Irländska, af Sithric 2
och ett obestämdt; — c) 6 Svenska af Anund Jakob, två olika
typer; — d) 1 Danskt af Cnut; — e) samt vidare en stor mängd
Tyska af Kejsarne Otto, Henrik II, Conrad Salicus; Hertig Henrik

*) Jfr. Antiqvariske Annaler> 4:de Bind, pag. 396.
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af Bayern, Bernhard af Sachsen, Theoderik af Lothringen, Udal-
ricus af Böhmen; Ärkebiskoparne Piligrim af Cöln, Poppo i Trier;
Biskoparne Bruno af Augsburg, Godehard af Hildesheim, m. fl.;
frän städerna Augsburg, Cöln, Dortmund, Duisburg, Eresburg,
Huij, Magdeburg, Maynz, Pavia, Regensburg, Strasburg, Utrecht,
Worms, Würtzburg o. s. v., samt ett par äldre mynt af en Fran-
kisk Konung Theoderik och af Ludvig den Fromme. Derjemte
funnos här i fragmenter af Kufiska mynt, hvarpå kunde läsas
Almoktadher billahs och Nasr ben Ahmeds namn. Detta fynd,
hvaröfver nämnde Myntkabinetts föreståndare, Hr Professor C. A.
Holmboe utgifvit en upplysande beskrifning *), innehåller väsendt-
ligen samma beståndsdelar, som en stor mängd af de Svenska fyn¬
den, men synes i Norge hafva inkommit af annan orsak och
under andra förhållanden än de skatter, hvilka träffas i Östersjö¬
länderna. Hr Holmboe har nemligen framkastat den icke osanno¬
lika, på historiska vitnesbörd grundade, meningen, att denna skatt
blifvit till Norge införd af Konung Cnut eller någon bland hans
män, som varit sänd till detta land, för att med penningar köpa
de mera betydande Norrmännens vänskap, hvaraf lätt förklaras or¬
saken att Cnuts mynt utgjorde nära hälften af fyndet.

Detta fynd utgör dock, som redan är nämndt, ett undantag,
och i öfrigt har man i Norge aldrig hittat Anglosachsiska mynt
i någon större mängd tillsammans.

England.
Inom det land, der de Anglosachsiska mynten blifvit präglade,

borde man rimligtvis kunna vänta att de ofta och ymnigt skulle

*) C. A. Holmboe, De numis MD medii revi in Nörvegia nuper reper tis j utgif-
ven i 2 delar såsom program till Reformationsfesten 1836 och till firandet af
Konung Carl Johans födelsedag 1837.



LXXXIV ANGLOSACHSISKA MYNTFYND 1 ENGLAND.

i jorden anträffas. Detta är likväl icke händelsen med mynten från
medlet af 10:de till medlet af H:te seklet. Tvertom innehålla de

Engelska jordfynden mycket sällan och aldrig i större mängd så¬
dana mynt, som i Sverige snart sagdt alla år upphittas, stun¬
dom till ett antal af flera hundra i samma fynd. Bland alla de
Anglosachsiska myntfynd, som beskrifvas i Hr Lindsays A View oj the
Coinage of the Anglo-Saxon Heptarchy, Append N. i, förekom¬
ma endast fyra, som innehålla mynt af Konungarne vEthelrsed II,
Cnut, Harold I och Harthacnut. Deremot upphittas så väl äldre
mynt, till och med Eadgar och Edward Martyr, som yngre, från

T

och med Edward Confessor, mvcket oftare i England än i Sverige.
Denna iakttagelse motsäges icke af de fyndbeskrifmngar, hvilka un¬
der flera år blifvit meddelade uti den Tidskrift*), som af The Nu-
mismatic Society i London utgifves, och bekräftas framförallt af
Myntkabinetten i de båda länderna. Att förhållandet är detsamma
uti Irland, visar sig af den fyndbeskrifning, Hr Lindsay (Append.
N. 7) bifogat sitt arbete: A View of the Coinage of Ireland.
Yi behöfva ej här uppehålla oss med någon förklaring af orsakerna
till denna de Engelska fyndens fattigdom för den anförda perioden.
Yi finna tvertom deruti en fullständig bekräftelse på hvad som of-
vanföre blifvit anfördt om de Anglosachsiska myntens historia i våra
Svenska jordfynd.

*) The Numismatic Chronicle och The Numismatic Journal &c., edited by John-
Yonge Aeerman.
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Anglosachsiska Myntsamlingen i Svenska
Btoiigl. Myntkabinettet.

Denna samling innehåller, enligt den här meddelade Katalogen.
4232*) mynt, dupletter oberäknade, hvilka med högst få undantag
äro funna i Sveriges jord.

Grundstammen utgöres af fordna Antikvitets-Archivets sam¬

ling, hvilken innehöll 475 Anglosachsiska mynt, nemligen af Konung
Eadgar 1, Edward Martyr 3, iEthelraed 394, Cnut 76, Edward
Confessor 1, samt dessutom 5 Irländska af Konung Sithrie III, alla
uttagna ur Svenska jordfynd, som hade blifvit för Kronans räkning
inlösta. Den synes hafva blifvit ordnad i medlet af förra seklet af
Riks-Antiqvarien, Kansli-Rådet C. R. Berch, hvars hand jag tror
mig igenkänna i en bland Antiqvitets-Archivets Handlingar förvarad
Katalog.

Med denna hafva blifvit förenade de Anglosachsiska mynten i
H. Maj:t Drottning Lovisa Ulrikas af Staten inköpta samling **),
innehållande af Eadgar 1, TEthelraed 125, Cnut 180, Harold I 20,
Harthacnut 2, tillsammans 328 mynt, hvilka blifvit samlade i Sverige
och, troligtvis utan undantag, ur Svenska fynd.

Några få mynt hafva erhållits dels genom inköp på auktioner
i Stockholm ur enskilda samlingar, dels genom gåfvor eller byten;
men de flesta af dessa mynt, om icke alla, äro bevisligen komna
ur skingrade inländska jordfynd. Från Norge äro inköpta 3 mynt

*) Sedan Katalogens tryckning hafva ytterligare tillkommit omkring 380 nya mynt.
**) Afven kallad Drottningholmska samlingen, emedan den en tid förvarades pä

slottet Drottningholm.
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och några fa hafva erhållits från Finland, sedan detta land lösryck¬
tes från Sverige.

Resten af den talrika samlingen har tillkommit genom inlösta
jordfynd, hvilka isynnerhet under de sista åren varit särdeles
riktande.

De båda äldre samlingarne, så väl Antiqvitets-Archivets som

Drottning Lovisa Ulrikas, voro ordnade efter den plan, som Assessor
N. Keder framlagt i sin Catalogus Nummorum ex argento Anglo-
Saxonicorum et Anglo-Danicorunij, in Museo Nicolai Kederi
curiose asservatorum*), det vill säga, att Typerna voro tagna
till grund för hufvudafdelningar, hvarefter mynten inom hvarje Typ
voro ordnade efter myntmästarnes namn i alfabetisk ordning, utan
afseende på präglingsorten. Denna plan följes ännu i en eller
annan samling, der man värderar gammalt bruk eller ett förment
prydligt utseende högre än vetenskaplig nytta**); och på detta
sätt hade äfven min företrädare, Kansli-Rådet J. G. Liljegren, med
ledning af de äldre samlingarna och katalogerna, ordnat de Anglo-
sachsiska mynt, som på hans tid funnos i Kongl. Myntkabinettet.
Blott till någon del tilläts mig ändra denna plan, då jag genom
Kongl. Maj:ts nådiga Bref af den 7 Nov. 1832 blifvit förordnad
att biträda med Kongl. Myntkabinettets ordnande och beskrifvande.
Så snart jag, efter Hr Liljegrens död 1837, hade mottagit vården
om Myntkabinettet, ordnade jag på nytt hela Anglosachsiska mynt¬
samlingen, hvilken sedermera genom de sista 8 årens rika jordfynd

*) Intagen efter samma författares Nummorum in Hibernia ■ . cusorum indagatio.
Lipsiae 1708.

**) Man erinrar sig härvid huru länge det dröjde, innan samlare af Romerska
mynt kunde bringas frän den âsigten, att dessa borde ordnas efter de olika
metallerna och bronzmynten särskildt efter de olika storlekarne, allt for det
prydliga utseendets skull. Nu mera lär ingen samlare vilja försvara denna
ovetenskapliga plan.
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blifvit till antalet fördubblad. Jag liar dervid följt samma plan, som
uti min ar 1829 utgifna katalog Öfver de Anglosachsiska mynten i
Jmnds Universitets Historiska Museum *).

Hvarje Konungs mynt äro först och främst fördelade efter
städenia eller borgarna, der mynten äro slagna, emedan präg¬
lingsorten alltid måste vara af långt större vigt än arbetarens i öf-
rigt obekanta och således föga märkvärdiga namn. Hvarje stads
mynt äro vidare lagda i alfabetisk ordning efter de till skrifsättet
mvcket varierande myntmästare-namnen. Under hvarje mynt¬
mästare upptagas alla de olika mynten i ordning efter Typerna.
Denna plan är således rent af en ömvändning af den gamla.
Den nyas företräde, särdeles i en stor samling, med afseende på
så väl de upplysningar den lemnar till landets topografi och mynt¬
historia, som lättheten att finna det mynt man söker, äro så i

ögonen fallande, att de icke torde behöfva omständligen anvisas.
Den som vill åt Englands myntkunskap egna en grundligare forsk¬
ning, skall dessutom säkert medgifva, att många tvistiga frågors
lösning, t. ex. bestämmandet af skilnaden mellan Chesters och Lei-
cesters mynt m. fl., beror på den anordning jag gifvit samlingen.

Falskmynt eller samtida barbariska efterhärmningar af äkta
mynt har jag icke upptagit bland dessa, med undantag af sådana,
som ägt riktig Revers, och således kunnat hänföras till någon be¬
stämd stad, samt dessutom genom Typen och Adversens inskrift,
om än denna varit felaktig, icke lemnat tvifvel om hvilken Konung
de bordt tillegnas. Deremot har jag uteslutit sådana mynt, hvilka
på Rev. hafva meningslösa inskrifter eller orediga strekar i stället

*) Numismata Anglosaxonica Musei Academiœ Lundensis ordinata et descripta
p■ p. B- E. Hildebrand. Lundœ 1829. Part. I —III.
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för bokstäfver, äfven om en dylik Revers skulle vara hopfogad med
en riktig Advers. Ännu mindre liar jag kunnat intaga sådana,
hvilkas båda sidor äga barbariska inskrifter. Dessa alla, ordnade
efter Typerna, hafva fått en särskild plats efter hvarje Konungs
äkta mynt.

Dylika barbariska arbeten, mer eller mindre lyckligt härmade
efter verkliga originaler, voro icke ovanliga under medeltiden. De
träffas icke sällan bland Kufiska mynt. ännu oftare bland Tyska
och Anglosachsiska samt Irlands och de Nordiska ländernas mynt.
1 några fall kan man väl antaga, att dylika råa arbeten endast böra
tillskrifvas vårdslöshet hos stämpelskäraren ; men i allmänhet äro
de väl att anse som uppenbara falsarier, tillkomna dels hos grann¬
folken, dels inom landet, i afsigt att undandraga Konungen och de
offentliga myndigheterna myntskatten och andra afgifter. Deremot
synes det, åtminstone inom England, icke alltid hafva varit menin¬
gen att bedraga allmänheten på myntets verkliga värde, emedan
de falska mynten icke sällan äro lika tunga och stundom tyngre
än de äkta, utan att någon skilnad i halten synes kunna antagas.
Stundom äro de utpräglade på. fyrkantiga eller tungformiga plant¬
sar, dem man icke gjort sig besvär att kringklippa.

De stränga straff, som Engelska lagarne redan från början af
I ():de seklet bestämma för myntförfalskning *), visa att denna olof-

'iga
*) Konung 2Ethelstan (924—940) stadgade, att mynt icke fick präglas annorstädes än i

stad och att en myntmästare, om han anklagades, skulle fria sig genom s. k. "or¬
da le" eller "jernbörd" d. v. s. att bära eller gä pä hett jern. Fälldes han genom or-
dalet, skulle hans hand afhuggas och uppspikas pä verkstaden. I -/Ethelrœd ll:s
tid utgafs en ännu strängare stadga. Falskmyntaren skulle undergå trefaldig
ordal och om han befanns skyldig skulle han mista lifvet. Samma straff var
bestämdt för den, som förde godt mynt till falskmyntare for alt omarbetas,
eller i hemlighet gjorde stämplar och sålde ät falskmyntare m. m. Äfven ut-
pränglandet af falskt mynt var belagdt med lifsstraff. Senare under Anglo-
Normandiska Konungarna bestraffades myntförfalskning med synens förlust och
kastration.
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liga industri inom landet varit tidigt känd och förmodligen flitigt utöfvad.
I synnerhet tyckes detta hafva varit fallet under ^Ethelrsed II:s
regering; ty sällan träffas denna Konungs mynt i någon större
mängd, utan att åtföljas af dylika falskmynt, för hvilka i synnerhet
Typen D varit tagen till mönster. Den starka utmyntning, som
under denna regent ägde rum och hvars orsaker förut blifvit an-

gifna, i förening med styrelsens svaghet och en allmän oordning i
landets inre förhållanden, tyckes hafva gynnat dessa underslef,
hvilka ännu, ehuru i mindre skala, fortfarit under Cnuts rege¬

ring, men ock derefter synas hafva blifvit mera sällsynta.
Jag har icke ansett det löna mödan att försöka i Katalogen

återgifva dessa förvirrade och intet sägande inskrifter, hvilka dess¬
utom till en del skulle erfordrat nya boktryckarstilar. Dylika be¬
mödanden hafva mångenstädes framkallat de vidunderligaste giss¬
ningar, hvilka, i stället att upplysa, blott hafva vilsefört och i flera fall
hafva satt vetenskapen i dåligt rykte. Man behöfver blott erinra
sig äldre och nyare Irländska författares försök att bestämma sitt
fäderneslands äldsta mynt, för att rätt tydligt inse huru vådligt det
är att vilja gifva förklaring åt det som aldrig haft någon betydelse.
Med afseende på dessa monströsa produkter anser jag ingen annan

åtgärd nödig, än att söka utreda efter hvilka verkliga mynt'de
blifvit bildade och att derefter bestämma deras plats i samlingen.

Min mening härmed är likväl icke att påstå, att allt, som sy¬
nes barbariskt och icke vid första försöket begripes, skall lemnas
å sido. Tvertom är det mvntkunskapens högsta och belönings-
rikaste problem att lösa de många gåtor, hvilka de otydliga eller
ännu obestämda mynten framlägga; men jag anser den verkliga
myntkännaren böra kunna snart urskilja hvad som förtjenar eller
icke förtjenar en mödosam undersökning, på det han icke må än-

\%
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damålslöst förspilla tid och kritik. Han löper annars fara att genom
grundlösa gissningar öka den oreda, som ännu vidhäftar mänga
grenar af vetenskapen och som i de flesta fall tillkommit genom
missförstådd patriotism i förening med en tygellös fantasi, der de
icke varit en oblyg okunnighets foster.

Antalet af dessa barbariska efterhärmningar af äkta Anglosach-
siska mynt i Svenska Kongl. Myntkabinettet visar sig af följande
förteckning :

I. Falskmynt, bildade efter K. Mlhelrœds äkta mynt.
\. Barbarisk Revers af Typen A 3 förenad med:

a) Advers af Typen A med regulier inskrift
b)
c)

— med barbarisk inskrift .

— med både inskrift och figur

8.

5.

af barbariskt arbete .
2.

d) Advers af Typen C med regulier inskrift 3.

e) Advers af Typen D med regulier inskrift 10.

fl
/

— — med barbarisk inskrift . 7.

g) Advers af Typen E med regulier inskrift 3.

h) — — med barbarisk inskrift .
1.

i) Barbarisk Revers af Typen A3 i stället för Advers 6 *).
t) Barbarisk Revers af Typen D3 i st. för Advers " r

1) Barbarisk Revers af Typen E, i st. för Advers \.

2. Barbarisk Revers af Typen C3 förenad med:

a) Advers af Typen C med regulier inskrift . . 5.
b) - med barbarisk inskrift

*) Derihland 5 slagna pä fyrkantig plants.
**) Deraf 1 på en tungformig plants.

Transport 56.
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Transport 56.
3. Barbarisk Revers af Typen D3 förenad med:

a) Advers af Typen D med regulier inskrift . 1 7 *).
b) — — med barbarisk inskrift . 157 **).
c) Advers af Typen A med barbarisk inskrift . 3.
d) Advers af Typen E med regulier inskrift . 2.
e) —• — med barbarisk inskrift . 3. , „0)

4. Barbarisk Revers af Typen E3 förenad med:

a) Advers af Typen E med regulier inskrift . . 2.
b) Advers af Typen D med barbarisk inskrift . 1. ^

5. Barbarisk Advers af Typen D förenad med
en barbarisk Advers af samma Typ 1.

2Å2.

t

II. Falskmynt, bildade efter K. Cnuts äkta mynt.

1. Barbarisk Revers af Typen A, förenad med:

a) Advers af Typen E med regulier inskrift . . 2.
b) — — med barbarisk inskrift . 2 ***). ^

2. Barbarisk Revers af Typen B, förenad med:

a) Advers af Typen E med regulier inskrift . . 2.
b) — — med barbarisk inskrift . 2.
c) Barbarisk Advers af Typen G . . . 1.

Transport 9.
*) Deraf 4 på fyrkantiga plantsar.

**) Deraf 38 på fyrkantiga plantsar.
***) Pä det ena af dessa mynt äro 4 små kors omkring centralkorset, så som pä

jEthelrseds Typ A. var. c.
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Transport 9
3. Barbarisk Revers af Typen Ej förenad med:

a) Advers af Typen E med barbarisk inskrift . fj.
b) Barbarisk Advers af Typen B (Typ. E. var. f.

eller Aithelraeds Typ D) 6.
c) Barbarisk Advers af jEthelraeds Typ E . . . \. 13.

i. Barbarisk Revers af Typen G, förenad med :

a) Barbarisk Advers af Typen G 15.
b) Barbarisk Advers af Typen E 1. 16.

5. Barbarisk Revers af Typen Hj förenad med:
a) Advers af Typen H med regulier inskrift
b) — — med barbarisk inskrift

1.

11.
12.

50.

ill! III. Falskmynt, bildade efter K. Edivard Confessors mynt.
1. Typen A med barbarisk inskrift . . . . 1.
2. — C -

3. — D — —

— E —

Falskmynten uppgå således till ett antal af 296 olika präglar.
Äfven af dessa finnas dupletter, särdeles bland dem, hvilka äro
bildade efter JEthelraeds mynt. Hela antalet på dessa sistnämnda
är 318. Deraf äro 56 präglade på fyrkantiga plantsar. Bland
Cnuts falskmynt finnas blott 2 dupletter.

H
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Rikedomen af det Svenska Kongl. Myntkabinettets Anglosach-
siska myntförråd faller bäst i ögonen genom nedanstående jemnförelse
med de förnämsta motsvarande samlingar i andra länder, neml.
British Museum i London T), Kortgl. Danska Myntkabinettet
i Köpenhamn **) samt Kongl. Norska Universitetets Myntkabinett
i Christiania ***).

British
Museum

i London.

K. Danska
Myntkab. i
Köpenhamn.

K. Uni¬
versitetets

Myntkab.
i Chri¬
stiania.

Svenska K.
Myntkabi¬

nettet i
Stockholm.

Eadgar 122 (obekant) 1 30.

Edward Martyr (obekant) (obekant) 1 11.

iEthelraed II 144 180 110 2254.

Cnut 380 580 565 1396.

Harold I 48 130 3 237.

Harthacnut 9 30 4 31.

Edward Confessor 450 200 21 273.

Värdet af den Svenska samlingen ligger dock icke ensamt i
det stora antalet, utan äfven och förnämligast i den omständigheten,
att alla dessa Anglosachsiska mynt äro funna inom
Sveriges område. Härigenom utgör denna samling ett vigtigt
historiskt monument, hvars betydelse i det föregående blifvit
framlagd.

Det bör icke heller förgätas, att utom Svenska Statens offent¬
liga Myntkabinett finnas inom fäderneslandet ännu några andra rätt

*) Uppgifterna för British Museum äro hemtade frän Ed. Hawkins, The Silver
Coins of England, utgifven ar 1841.

**) Om Kongl. Danska Myntkabinettet har Hr C. F. Herbst meddelat underrät¬
telse i början af är 1845. I Hr Etats-Rådet Thomsens och Kansli-Rådet Devegges
samt några mindre samlingar förvaras omkring 5Ü0 mynt af de anförda Konungarna.

***) Om Universitetets Myntkabinett i Christiania har dess föreståndare, Professor
C. A. Holmboe benäget lemnat upplysning i Juli månad 1845.
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betydliga samlingar af Anglosachsiska mynt, hvilka äfven, till det
mesta, äro hemtade ur Svenska jordfynd. De ansenligaste bland
dessa samlingar äro Universiteternas Myntkabinett i Upsala och
Lund. Det förra ägde år 1833 *), utom några äldre och yngre

mynt, af Eadgar 1. Edward Martyr 1, AEthelraed 334, Cnut 141,
Harold 1 6, Harthacnut 1 och Edward Confessor 13. Myntkabi¬
nettet i Lund ägde år 1829, då jag utgaf en beskrifning öfver
dess Anglosachsiska mynt**), af Eadgar 1, ^Ethelraed 106, Cnut f>
och Harold I 1 ; men sedermera har antalet vext betydligt, i syn¬
nerhet genom inköpet af en del mynt ur fyndet vid Borup i Skå-
ne ***), och torde nu vara nära fördubbladt. Smärre samlingar af
värde finnas vid Gymnasii-Bibliotheken i Wisby, Calmar, Wexiö,
Linköping och möjligen på några andra ställen.

*) Enligt J. H. Schröder, Numismata Anglire vetustn in Museo nummario Reg.
Acad. Upsal. adservata. Upsalise 1833.

**) B. E. Hildebrand, Numismata Anglosaxonica Musei Academice Lundensis or-
dinata et descripta. Lundae 1829.

***) För Myntkabinettet i Lund inköptes af detta fynd följande Anglosachsiska
mynt: .-Ethelraed 3, Cnut 38, Harold I 16, Harthacnut 1, Edward Confessor 1.



Katalog-en ôfver den Anglosachsiska
myiitsamlîngen.

Den Katalog, som här lemnas, har blifvit upprättad i över¬
ensstämmelse med den plan, jag redan anfört för samlingens ord¬
nande. Min afsigt har varit att gifva myntens beskrifning så kort
som möjligt, men derjemte så redig och fullständig, att Katalogen
måtte kunna al samlare begagnas som ett lexikon vid examineran¬
det af deras Anglosachsiska mynt *).

För hvarje Konung har jag anfört:

1:o) Beskrifning på alla de Typer, som mig veterligen före¬
komma på hans äkta mynt, äfven om dessa icke Unnas i Svenska
Kongl. Myntkabinettet. Under Typerna anföras variationer, som
innehålla någon väsendtlig och bestående afvikelse. Sådana former
och sammansättningar, som endast äro kända genom falskmyntares
barbariska arbeten, har jag icke upptagit. Tillfälliga sirater, såsom
ringar, punkter m. m., har jag anmärkt i noter under myntbeskrif-
ningarna. För bestämmandet af så väl Typer som variationer,
har jag i första rummet fästat mig vid Reversen. Så vidt möjligt
varit, har jag sökt ordna hvarje regents Typer efter deras ålder,
för hvars bestämmande de Svenska jordfynden i många fall lemna
vigtiga upplysningar. Af hvarje Typ och variation har ett mynt
blifvit aftecknadt på de bifogade tio plancherna, till hvilka hänvis¬
ningar städse gifvas. Derjemte har jag citerat följande arbeten:

*) Detta är icke möjligt med en sådan myntbeskrifning, som t. ex. i Rödings
Armais, der myntstädernas och myntmästarnes namn upptagas i särskilda för¬
teckningar.
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a1) Nicolaus Keder *), Catalogus JVummorum ex argento

Anglo-Saxonicorum & Anglo-Danicorum, in Museo Nicolai
Kederi curiose asservatorum_, ab hoc ipso Possessore coJicinnatus,
intagen vid slutet af samma författares afhandling: Nummorum in
Hiberniaj anteqvam haec insula sub Henrico II Angliae Rege
Anglicifacta sit juris cusorum indagatio. Lipsiae 1708, 4:o; äfven-
som samma författares Numrni aliqvot diversi ex argento prae-
stantissinii: Nempe decem O/ai S veci, umts Anundi Carbonarii
&c. Lipsiae 1706, 4:o.

b) Rogers Ruding, Annais of tlie Coinage of Great B/ itain
a?id its dependencies. 3:d Edition. London 1840; 4:o.

c) Edward Hawkins, The Silver Coins of England. London
1841; 8:o.

d) Danske Medailler og Mynter i det Kongelige Kabinet
Stukne i Kobber og afdeelte i III Classer. (Utgifven af en
Commission). Köpenhamn 1791. Fol. med ett Tillœg vid slutet af
2:dra Tornen.

Andra smärre nunnsmatiska skrifter äro någon gång särskildt
citerade.

2:o) Efter beskrifningen öfver Typer och variationer följa An¬
märkningar, innehållande: a) iakttagelser rörande Typens ursprung
och utbredning, hufvudsakligen med afseende på Englands, Sveriges,
Norges och Danmarks mynt; b) egenheter i inskrifterna för hvarje
Typ; c) tillfälliga sirater på någondera sidan; d) vigten, anförd
i Franska grammer; e) antalet af mynt af samma Typ i British Museum.

enligt

*) Kf.der har fatt första rummet, icke derföre att hau var Svensk, ulan emedan
hans arbeten, särdeles med afseende pä de Anglosachsiska mynten och de efter
dessa bildade mynten i andra länder, äro för sin tid oförnekligen de yppersta
ocli städse skola äga ett högt värde.
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enligt de uppgifter, Hr Hawkins meddelat i nyss anförda arbete.
Yigten har blifvit bestämd på det Sätt, att jag af hvarje Typ vägt
mänga mynt, ett och ett i sänder, hvilkas lägsta och högsta vigt
anföres. Derefter har jag vägt flera mynt pä en gäng och deraf
uträknat det medium, som belöper sig pä hvarje mynt*). Till slut
upptaga dessa anmärkningar sådana Typer, som af andra författare
oriktigt blifvit tillagda den regent, som är i fråga, eller ock hit¬
tills äro obeskrifna, men af ett eller annat skäl synas mig vara

tvetydiga. Särskildt har jag bemödat mig, att bland Konungarne Cnuts
och Harthacnuts mynttyper bestämma hvilka som höra till England
eller Danmark. För att lemna en redigare öfversigt af vigten hos
mynten af olika Typer, anföras dessa vigt-observationer samlade i en
särskild tabell vid anmärkningarnas slut.

3:o) Derefter följa Adversens inskrifter. På det dessa,
hvilka, ehuru mvcket varierande, naturligtvis äro temligen enfor¬
miga, icke mätte upptaga för mycket rum i Katalogen, har jag
pä ett ställe, efter Typernas beskrifning, upptagit alla sä väl
regulieret som irreguliera skrifsätt jag anträffat och signerat hvar¬
je form med bokstäfver eller siffror, att begagnas som hänvisningar
vid hvarje mynts beskpifning.

4:o) Myntbeskrifningarne upptaga för hvarje mynt en¬
dast en rad. Adversens inskrift angifves genom bokstäfver och
siffror hänvisande till föregående förteckning. Reversens in¬
skrift upptages fullständigt, men för att undvika upprepande, an¬
vändas strekar (— —) att beteckna likhet med föregående rad.
Sist hänvisas genom en kursiv bokstaf till Typen.

*) Halten varierar betydligt, enligt de prof som blifvit gjorda vid fyndens värde¬
rande pä Kongl. Myntverket. Vanligen har den uppgifvits för .dEthelraeds och
Cnuts mynt mellan 0,900 och 0,940 fint silfver. Under de följande Konungarne
tyckes den hafva blifvit något försämrad.
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Efter myntbeskrifningarna följer en öfversigt af kvarje
Konungs myntstäder samt myntens antal i Svenska Kongl. Mynt¬
kabinettet af hvarje Typ eller variation från hvarje stad. Man
kan liäraf med en blick uppfatta de olika Typernas större eller mindre
allmännelighet samt städernas olika rikedom på mynt, allt af vigt
äfven för bedömandet af hvarje mynts större eller mindre sällsynt¬
het och deraf beroende värde. Genom en stjerna (*) utmärkas
de stadsnamn som icke förekomma i R. Rudings förteckning på sam¬
ma Konungs myntstäder, och genom ett kors (-}-) sådana, som vät
upptagas af Ruding, men med frågtecken, eller ock oriktigt eller
alls icke af honom bestämmas. För att åskådligare visa Typernas
olika utbredning, meddelas derefter en tabell upptagande antalet af
de städer, på hvars mynt hvarje särskild Typ eller variation före¬
kommit i nämnde Myntkabinett *).

6:0) Derpå lemnas en alfabetisk förteckning på hvarje Konungs
myntmästare, med angifvande af de städer, på hvilkas mynt deras
namn förekomma i denna Katalog. Äfven här betecknar en stjerna
(*) att namnet icke upptages eller ock på annat sätt blifvit läst af
Riding i hans förteckning på samma Konungs myntmästare.

Vid arbetets slut anföras, i alfabetisk ordning efter de gam¬
la Anglosachsiska namnen, alla de städer, hvilkas mynt förvaras i
Svenska Kongl. Myntkabinettet. Åtskilliga bland dessa städer (utmärkta
med en stjerna) äro nya för Englands mynthistoria. I afseende på några
andra har jag varit af olika mening med Englands myntkännare. Mina
skäl, när sådana af behofvet varit påkallade, hafva städse blifvit
anförda. Ett kors (•]*) är satt framför de stadsnamn, som väl
synas vara bekanta, men orätt förklaras eller med tvekan uppta¬
gas i Rudings arbete, eller åtminstone icke hos honom förekomma

*) Dessa öfversigter har jag ansett obehöfliga for Eadgars och Edward Martyrs få¬
taliga mynt.
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pâ Anglosachsiska Konungarnas mynt. Under hvarje stad anföras
de Konungar, som der haft myntmästare och hvars mynt finnas i
Svenska Kongl. Myntkabinettet. Med kursiv stil utmärkas namnen

på de Konungar, hvilkas mynt frän samma stad äro obekanta för
Ruding.

Till sist har jag i alfabetisk ordning upptagit alla de varia¬
tioner af städernas namn, som förekomma pâ de Anglosachsiska
mynten i denna Katalog, med anvisning till de riktiga gamla nam¬
nen, hvilka i den nyss ofvan omnämnda förteckningen upptagas.
Af hvarje variation har jag blott upptagit den fullständigast utskrifna,
med uteslutande af de mångfaldiga förkortningar som på mynten
förekomma.

Vid inskrifternas läsning har jag iakttagit den största noggran-
het, hvilket icke alltid synes hafva varit fallet i många af de
numismatiska arbeten, som öfver denna myntklass hittills utkom¬
mit. Bland bokstäfverna på de Anglosachsiska mynten finnas
några af egen form, för hvilka nya stilar måst gjutas; de öfriga äro
vanliga Latinska uncialer. Särskildt må följande anmärkas:
A skrifves på mynten stundom utan tvärstreck på midten (A),

stundom med en tvärlinea öfver bokstafven (A), hvilka oliketer
jag icke ansett nödigt anmärka.

C skrifves, med få undantag, E.
K förekommer någon gång på de sista Konungarnas mynt liknande

det så kallade Munk-E.

G tecknas i allmänhet B, någon gång på Cnuts och de följande
Konungarnas mynt, samt i synnerhet på Edward Confessors,
med vanligt G.



K förekommer högst sällan, t. ex. i Kynsige på iEthelraeds mynt
från London, i Cok på ett Cnuts mynt från Winchester (i Dan¬
ska Kongl. Myntkabinettet) och i Arketel på Edward Confessors
mynt från York.

M skrifves på flera sätt; ibland är det svårt att skilja från H
eller N-

N saknar ibland sista streken (]\), då det står nära en korsarm
eller dylikt.

0 har ofta en prick i midten (Q), särdeles på ./Ethelraeds mynt.
P förekommer sällan, utom i GipeswiCj t. ex. SprafuCj Unspac.
Q förekommer aldrig.
S tecknas vanligen X, sällan Z, på ^Ethelrseds och en del af Cnuts

mynt. På mynten af Cnuts yngre Typer och under de följan¬
de Konungarna brukas vanligen S-

Y nyttjas alltid i stället för U; någon gång för F t. ex.
VINAS, LEOFVJNE, och mera sällan, enligt bruket i Tyska
språket, i st. för F, t. ex. Stanvo, Theotvo (Stanford>
Theotford).

W tecknas nästan alltid F ; mycket sällan förekommer VV, t. ex.
EADVVARD.

Sammanbundna bokstäfver (monogrammer) förekomma mycket
ofta. Den vanligaste är NE i ordet Anglorum; Mer eller mindre
sällan sammanbindas äfven AM, AR, DE, HE, ME, MF, NE, ND,
NE, NH, NL, NM, NN, NT, NV, OR, VL, VM m. fl. Alla
sådana monogrammer äro upplösta och skriften fullständigt utsatt
1 Katalogen.

Punkter förekomma icke sällan mellan bokstäfverna, men dessa
har jag icke ansett mig böra upptaga, med undantag af de punkter,
hvilka, ensamma eller i förening med en linea eller andra tecken ,
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linnas pâ Reversen mellan M och O, till betecknande af monetarius
eller monetarius on, i synnerhet pâ de tre första Konungarnas mynt.

Med afseende pâ de förklaringar, jag pâ några ställen i Kata¬
logen lemnat, må jag här anföra min mening om en af Ruding och
flera andra efter honom yttrad förmodan, att tvenne myntmästare
stundom förekomma pâ ett mynt. Denna förmodan är utan tvifvel
oriktig. När tvenne namn någon gäng blifvit insatta pâ Reversen
af ett mynt, är det sista säkerligen att anse som ett binamn eller
tillnamn 3 hvarigenom myntmästaren velat skilja sig från andra per¬
soner med samma hufvudnamn. Derför är ock vanligen det första
eller egentliga myntmästarenamnet mycket allmänt och kunde så¬
ledes lätteligen tillhöra flera personer inom samma stad. Denna
åsigt bekräftas ytterligare af hvad jag i Katalogen pag. 261 anfört
rörande en af staden Winchesters myntmästare, Godwine Ceoca,
som pâ andra mynt kallas Godwine Cok och i Winton Domesday
anföres som blott en person under benämningen Godwinus Socche*).

Sådana myntmästare med tillnamn äro följande i Svenska Kongl.
Myntkabinettet: Edsige Ware**) i Exeter, under K. Cnut; God-
ric Swot**) i Lincoln, under Cnut; Godwine Cas**), Godwine
Ceoka **) (Cokj Socche) och Godwine Widii, alla i Winchester,
under Konungarne Cnut, Harold I och Edward Confessor; Lefstan
Swenc i London, under Cnut; Matathan Balluc eller Mathan
Baluc i Lincoln, under Cnut.

Dylika dubbla namn pâ mynt i andra samlingar äro: Godric
Calic (eller Godricc Alic) från London, under Harthacnut, i Etats-

*) "Godwinus Socche fuit tempore Regis Edwardi Confessons magister monetarius.1'
Jfr. vidare pag. 261, not.

**) Finnes äfven i R. Rudings Myntmästare-förteckningar.
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Rådet Thomsens samling i Köpenhamn; Snebearn Asnel (eller Sne-
beani a Snel*) från Leicester, under Cnut, i Danska Kongl.
Myntkabinettet; JVulfwi Ubi från Canterbury, under Cnut, i
Etats-Râdet Thomsens samling. Ett mynt med samma myntmästare,
men med barbarisk inskrift på Adversen, såg jag för flera år sedan i
en liten samling hos Lektor Zander i Calmar. Ruding anför vidare
under Eadgar: Fastolf Boiga, Fastolf Oda och Fastolf Rafii.
Samma författares Edloigewareunder Cnut, är förmodligen en

oriktig läsning af Edsige JFare, och hans Othel Jorcel, under
Eadmund, synes mig mycket tvetydig.

För att mera åskådligt visa utsträckningen af den handel,
som spridt de Anglosachsiska mynten i de tre Nordiska rikena,
har jag utarbetat och bifogat en karta, upptagande alla mig be¬
kanta fyndställen, der sådana mynt anträffats, inom Sverige, Dan¬
mark och Norge. De utsatta namnen tillhöra byar eller gårdar,
utom på ett par ställen, der socknenamnet måst i stället intagas.

På Öland förekommer å kartan ett namn, Nyby (i Källa
socken;, som icke kunnat anföras i beskrifningen öfver Öländska
fynden (pag. xlix) , emedan fyndet från nämnde ställe inkommit efter
tryckningen (år 1846). Det innehåller 2 uthamrade silfvertackor, en

lång fyrkantig ten, 15 bitar af sönderhuggna ringsmvcken och
trådar, en stor kristallpärla och en mindre af bernsten, samt:
a) 22 Anglosac/isiska mynt, af ffEthelrsed 6 och 4 falskmynt,
Cnut 6, Harold I 3, Harthacnut 1, Edward Confessor 2; —.b) 1
af Thymn Roex Mnethi; — c) 10 Danska, af Harthacnut 3,
deribland ett från Aalborg, Sven Estridsson 7; — d) 194 Tyska,

*) Detta är tydligen samma myntmästare, som af Rüding blifvit oriktigt läst
iSnelear Hasnel.
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såsom vanligt, de flesta från Rhenstäderna, präglade i slutet af
I G:de och början af 11:te århundradet. Fyndet inlöstes till de
Kongl. Samlingarna.

Det har varit min afsigt, att vid slutet af detta arbete bifoga
en öfversigt af de Anglosachsiska mynttyper, som i slutet af 10:de
eller under första hälften af 11 :te seklet utbredt sig från England
till Irland, Norge, Sverige och Danmark och der blifvit använda
på dessa länders äldsta mynt, samt att derjemte lemna en beskrif-
ning på Svenska Kongl. Myntkabinettets dyrbara förråd af detta
slags mynt. Men mångfaldiga, till en del oförutsedda, embetsplig-
ter hafva tagit tid och krafter i anspråk och gjort för mig nöd¬
vändigt, att låta nämnde supplement framdeles särskildt utkomma,
på det utgifvandet af den Anglosachsiska myntkatalogen, hvars
tryckning börjades redan i slutet af år 1843, icke måtte ytter¬
ligare fördröjas.
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Afin de mettre cet ouvrage à la portée des étrangers qui ne
connaissent pas la langue suédoise, l'auteur croit devoir en ré¬
sumer le contenu dans une langue plus répandue, et donner les
éclaircissements nécessaires à l'intelligence de ce Catalogue des
monnaies anglosaxonnes.

Introduction.

(Page i à civ.)
Le cabinet royal des médailles a Stockholm renferme plu¬

sieurs collections d'une grand valeur intrinsèque et scientifique
dont les plus remarquables, peu connues jusqu'à présent, pro¬
viennent des trésors découverts en grand nombre sur le sol de
la Suède.

E,es itécouveetes faites en, Snètle sont île tleuan espèces»
(Page i—m.)

a) La première consiste en pièces indigènes travaillées dans
le pays à l'usage de ses habitants. Elles se retrouvent très sou¬
vent dans les tombeaux, et, bien qu'elles ne soient pas ordinaire¬
ment en métaux précieux, elles sont cependant du plus grand prix
pour l'histoire du pays.

b) La seconde espèce de découvertes comprend les pièces
travaillées à l'étranger et importées à diverses époques. La plu-
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part de celles-ci sont des monnaies et des ornements en or ou en
argent, quelquefois en bronze ou d'une autre matière. Déposées
dans la terre pour être cachées, et rarement dans les tombeaux,
elles paraissent avoir été estimées uniquement pour leur valeur in¬
trinsèque. Ces pièces, instructives pour l'histoire en général, le
sont particulièrement par le jour qu'elles jettent sur les relations
commerciales et les expéditions militaires des peuples du moyen-âge.

Antiquité« et monnaie« étrangères importées en
Suède et déposées dans ta terre arant la

fin du XJTtme siècle.
(Page m—xxi.)

Depuis longtemps la terre de Suède rend un grand nombre
de ces trésors enfouis dans son sein. Autrefois le Roi en prenait
les deux tiers de la valeur et laissait l'autre tiers comme récom-

pence à l'auteur de la découverte, mais depuis 1734 il en paie
toute la valeur plus un huitième en sus.

Ces découvertes doivent être distinguées en quatre classes.
I. Classe Romaine. Elle comprend les monnaies ro¬

maines en argent du 4:r siècle au commencement du 3:e après
J. C. (de Yespasien à Alexandre Sévère). Ces pièces sont ordi¬
nairement très rognées, sans doute à la suite des longs détours
qu'elles ont faits, avant d'arriver au Nord. On trouve aussi quelque¬
fois des objets d'art et des ustensiles en bronze de la même époque,
comme: statuettes, vases, poignées de vases etc. Ces pièces durent
être apportées de l'Italie ou des pays voisins à la suite d'échanges
commerciales ou par les pirates du Nord, car les aigles romaines
ne furent jamais plantées sur le sol Scandinave. Les découvertes
de ce genre proviennent des iles de Gottland, d'Oland et de la
Scanie.
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2. Classe Romano Byzantine. A cette classe appar¬
tiennent les monnaies en or du 5:e siècle, tant de l'empire
d'occident (d'Honorius à Julius Nepos) que de celui d'orient ou de
Byzance (de Tlieodose II à Anastase). On les trouve souvent en
Gottland, Öland et Scanie, quelquefois en Småland, jamais en

grand nombre, pour la plupart une à une. Elles ont du être de
peu d'importance dans le commerce du Nord, et elles paraissent
avoir été portées comme ornements ou amulettes, vu qu'elles sont
souvent munies d'un piton. On doit sans doute faire rentrer dans cette
classe de diverses diadèmes, de grandes bagues et quelques espèces
de bracteates et d'autres ornements, ainsi que des lingots et des barres
en or ou en electrum. La découverte de ces objets intacts ou

coupés en morceaux n'est pas rare, aussi le musée royal d'an¬
tiquités à Stockholm en renferme-t-il un grand nombre. Ces tré¬
sors proviennent peut-être d'un commerce entre le Nord et Bvzance,
ou peuvent avoir été rapportés par des colons ou par quelques uns
de ces guerriers qui contribuèrent à la chute de l'empire romaim
Il se peut pourtant qu'on doive plusieurs de ces pièces aux Yarèges
ßccQayyoi), rentrant dans leur patrie après avoir servi l'Empereur

de Byzance.

3. Classe Coitßque. Les monnaies coufiques (arabes) trou¬
vées en Suède sont en argent et datent de la dernière partie du
8:e siècle à la fin du 10:e; elles ont été frappées en Asie par les
Arabes. On trouve avec ces monnaies des bagues de grandeurs
différentes, simples ou tressées, des bracelets, des broches, des
lingots fondus ou écrouis, des barres martelées ou tirées par la
filière et ployées en spirale pour en faciliter le transport. Ces
pièces sont souvent coupées en morceaux ainsi que quelques mon¬
naies. On a découvert de grands trésors de cette nature dans toutes
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les provinces orientales de la Suède depuis le fleuve d'Angermannie
jusqu' à Öresund, tandis qu'on les rencontre très rarement dans
les provinces de l'ouest et en Norvège. Ces objets étaient ap¬
portés d'Asie par deux chemins difFérens: 1:o de Transoxana en
Russie par les Boulghares, puis le long des fleuves jusqu à la
mer baltique; 2:o de Chorazan par l'Arménie à la mer noire, d'où
les Khazares les ont transportés jusqu' à la Baltique en suivant
aussi les cours d'eau. La collection des monnaies coufîques du cabinet
roval est extrêmement riche; j'espère que mon ami M:r le Dr. C.
J. Tornberg, Adjoint à l'Université d'Upsal, achèvera bientôt de les
classer et en publiera le catalogue.

4. Classe Anglosaxonne-Allemande. Elle consiste en
monnaies en argent depuis le milieu du 10:e siècle jusqu' à la
fin du 11 :e, frappées en Angleterre, en Allemagne et dans les pays
voisins, et aussi en Danemark, en Norvège, en Suède, en Hongrie et à
Byzance. Ces monnaies sont aussi accompagnées d'ornements di¬
vers, comme agrafes, fibules, bagues, bracelets, très souvent cou¬

pés en morceaux. ,

a) Les monnaies allemandes sont les plus nombreuses et ont
été frappées pour les Rois et les Empereurs de l'empire germanique
(d'Othon I à Henri IV, 936 —1106, les plus communes sont celles
d'Othon et d'Adalheid), pour des princes, des dignitaires de l'église
et des villes dans les pays de Bohème, Bavière, Allemanie,
Souabe, Lotharingie (Lorraine), Franconie, Saxe, Thüringe, Frise,
des Pays-Bas et de l'Italie septentrionale. On doit chercher de
préférence les villes monétaires le long des plus grands fleuves de
l'Allemagne, de l'Elbe, du Danube et surtout du Rhin et des riviè¬
res y affluant. Ces monnaies sont ordinairement très rognées.

b) Les monnaies anglosaxonnes, aussi très nombreuses, ont
été frappées par les Rois d'Angleterre, d'Eadgar à Edouard le Con-
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fesseur (959—1066). Il est très rare qu'elles soient accom¬

pagnées de quelques monnaies des premiers Rois de la dynastie
anglo-normande ou même des Ducs de Normandie.

c) Les monnaies d'Irlande, peu nombreuses, sont du Roi Si-
thric III (989 —1029). Quelques-unes portent des noms inconnus,
comme Thymn, Sisig, sans doute Rois d'iles voisines, dont les
monnaies ont cependant été frappées à Dublin.

d) Les monnaies danoises. Les plus anciennes sont de Sven
Tveskägg (à barbe fourchue) qui conquit l'Angleterre en 1013.
Ses fils Canut et Harthacanut ont aussi fait frapper des monnaies
en Danemark. Celles de Magnus-le-bon et de Sven Estridsson (j-
1076) sont les plus nombreuses. On en trouve très rarement d'Olof
Hunger (1086 —1095) et d'Eric Eiegod (1095 —1103).

e) Les monnaies suédoises, peu nombreuses, d'Olof Skötkonung
(993 — 1024) et son fils Anund Jacques (1024—1051).

f) Les monnaies de Norvège sont plus rares encore et provi¬
ennent des Rois Olof Trygveson jusqu' à Harald Hårdråde (995 —

1066).
g) Les monnaies d'Hongrie sont des Rois Stephan I et de

ses successeurs jusqu' à Bêla I (1000 — 1063).
h) Les monnaies byzantines sont des Empereurs Constantin

X Porphyrogenitus jusqu' à Basilius II et Constantin XI (911—1025 :.
On trouve souvent avec ces pièces quelques monnaies coufiques

de périodes et de Califes divers. On doit les regarder comme des restes
de la troisième classe. Elles sont ordinairement rognées ou bri¬
sées; quelques unes ont été percées pour être suspendues à de pe¬
tits anneaux ou à d'autres ornements.

Les bagues, les bracelets, les lingots &c. qui accompagnent les
monnaies de la 4:e classe, sont pour la plupart des restes du com-
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merce avec l'Orient, dont il est parlé plus haut. Si ces pièces avaient
été fabriquées en Europe on devrait les trouver dans les pays d'où
les monnaies qui les accompagnent sont originaires; mais on ne
les retrouve que rarement dans les contrées non voisines de la
Baltique. (La découverte faite à Cuerdale en Angleterre, est un
fait exceptionnel; ce trésor fut sans doute apporté de Suède ou
de Danemark en France et en Angleterre, où il fut déposé dans
la terre, augmenté d'une quantité de monnaies françaises et anglo-
saxonnes). Les musées des villes des bords du Rhin ne présentent
pas ces objets, quoique les monnaies de ces villes soient très nom¬
breuses dans nos découvertes. Si l'on voulait en conclure, que
ces ornements ont été fabriqués en Suède, il faudrait indiquer d'où
l'on tirait ici l'argent pour ces travaux, et dire pourquoi l'on dis¬
continua au 1 Le siècle de les fabriquer et les porter, car on
ne les trouve plus avec les monnaies d'un âge postérieur. Le
fait que ces ornements sont très souvent repliés sans aucun som
ou coupés en morceaux, de même qu' une partie des monnaies
; brokemoney), prouve que ces objets n'avaient pour le peuple qui
les a enfouis d'autre valeur que celle du métal. On a aussi re¬
trouvé avec ces trésors des balances et des poids dont l'unité re¬

pond au poids byzantin, le s o 1 i d 11 s aureus, ou le s o 1 o t n i k
chez les Russes ( = 4,266 grammes). Ces pièces portent très sou¬
vent les traces d'un instrument tranchant avec lequel on a sans
doute voulu examiner la valeur intrinsèque, essais qui révèlent le
négociant et non le guerrier qui enlève sa proie sans l'examiner
avec tant de soin.

Nous avons dit que les monnaies allemandes provenaient des
villes voisines des grands fleuves; elles annoncent un très grand

*) Selon les recherches de M:r G. G. Hällström. Voyez Acta Societalis Scien-
tïarum Fennicœ, Tome I, page 731 et Tome II, p. 107.
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commerce entre le Nord et les parties méridionales de l'Allemagne
au lO.e et 1f:e siècle. Le point le plus important pour ce com¬
merce dans le Nord était l'île de Gottland et la ville de Wisby.
Les chroniques du moyen-Age font des descriptions si étonnantes
des richesses de cette ville qu'on aurait à se défier de leur fidé¬
lité, si elles n'étaient confirmées par la magnificence des ruines, par
les lois maritimes conservées jusqu' à nos jours, et par la richesse
des découvertes dans le sol de l'ile. Sur cette ile, à ce temps
sous la dépendence du Danemark, les monnaies danoises et an-

glosaxonnes furent melées aux monnaies allemandes. C'est de là
que ces pièces arrivèrent dans les provinces orientales de Suède,
où elles ne tardèrent pas à être déposées dans la terre; voilà
pourquoi les monnaies danoises et anglosaxonnes sont ordinairement
moins rognées que celles d'Allemagne.

Histoire «tes monnaies anglosaxonnes tléconvertes
en Snètle.

i

(Page xxi—xxvii.)
Les plus anciennes monnaies anglosaxonnes découvertes en

Suède sont du Roi Eadgar (959—975); peu nombreuses, elles
appartiennent aux dernières années de son règne. Elles remontent
à ce temps où les Danois et d'autres peuples du Nord convertèrent
leurs pirateries de détail en dévastations presque continuelles et
en guerre réglée pour faire la conquête du pays. Sous le règne
d'iEthelraed II (978 — 1016) ces dévastations parvinrent à leur comble,
et le malheureux Roi, pour sauver son pays, consentit en 991 à payer
aux Danois un tribut qui, prélévê plusieurs fois, montait à 167,000
livres d'argent et recevait le nom de danegäld (tribut aux Danois).
L'ennemi se reservait en outre après chaque traité de paix l'entretien
aussi longtemps qu'il restait dans le pays, et ordinairement il ne
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le quittait que pour en aller piller une autre province. Une proie
facile attirait sans cesse de nouveaux aventuriers. Le Roi, faisant
de vains efforts pour se débarasser de ces hôtes pénibles, avait
toujours grand besoin d'argent pour ses armées, pour sa cour et
pour payer les tributs; aussi le privilège de battre monnaie, droit
royal important, dut-il être souvent loué. Voilà pourquoi les
monnaies de ce Roi sont si nombreuses. Enlin Sven, Roi de
Danemark, détrôna vEthelrœd (1013), qui ne fut rétabli comme
Roi que peu de temps avant sa mort (1016). Alors le Roi da¬
nois Canut, fils de Sven, poursuivant les conquêtes de son père,
monta sur le trône d'Angleterre. Cependant de grandes sommes
furent encore exigées pour les armées et l'escadre danoises. Canut
mort en 1035) eut pour successeurs ses fils Harold I (1035—1039)

et Harthacanut 1039—1042). Le Danemark et ses armées con¬
tinuèrent à épuiser l'Angleterre, ce qui explique pourquoi aussi
les monnaies anglaises de ces Rois se retrouvent beaucoup plus
souvent en Danemark et en Suède qu'en Angleterre. Après la
mort d'Harthacanut Edouard le Confesseur, de la race indigène,
remonta sur le trône de ces ancêtres. Peu à peu les Danois
furent chassés et l'on dit que le danegäld fut définitivement abrogé
en 1049. (Le mot fut encore longtemps employé, mais non pour
indiquer le tribut payé à l'ennemi). Aussi les monnaies de ce der¬
nier Roi sont-elles moins nombreuses dans les musées de Dane¬
mark et de Suède qu'en Angleterre, et celles trouvées en Suède
portent à peu d'exceptions près, des types qui ne paraissent ap¬
partenir qu'aux premières années de son règne.

Les monnaies anglosaxonnes ont ainsi été apportées d'Angle¬
terre par des guerriers danois, parmi lesquels se trouvaient des
Suédois, ainsi que le témoignent nos pierres runiques et les chro¬

niqueurs
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niqueurs anglais. Elles prirent cours en Scandinavie avec les
monnaies allemandes, comme nous l'avons déjà observé, et furent
répandues par le commerce sur les côtes de la Baltique. Telle est
donc la raison pour laquelle les monnaies anglosaxonnes de ces

temps sont plus nombreuses en Suède que dans leur propre

patrie.
Une autre cause doit encore être prise en considération. Les

missionnaires anglais qui, à la fin du 10:e siècle et au commence¬
ment du 11:e, vinrent prêcher la religion chrétienne aux sauvages

persécuteurs de leur patrie, n'arrivèrent sans doute pas les mains
vides, comme le montre la splendide magnificence de leurs céré¬
monies religieuses. Ils donnèrent aux Rois de Suède, de Norvège
et du Danemark le conseil de frapper des monnaies, et Olof Sköt-
konung (993—1024) baptisé par un Anglais, le saint Sigfried,
fut le premier qui en fit frapper,en Suède. Dans ce but il fit ve¬
nir d'Angleterre des ouvriers qui travaillèrent d'après des modèles
anglosaxons.

La quatrième et dernière classe de ces découvertes faites en
Suède va jusqu' à la fin du 11 :e siècle. Dans ce temps, l'état et le
commerce en Suède avaient subi de grands changements. Le chris¬
tianisme changeait les moeurs et la vie des habitans. On renon¬
çait à la vie vagabonde du pirate et aux expéditions avantureuses
de commerce. La terre recevait une nouvelle culture et l'habita¬
tion devenant plus fixe on n'enfouissait plus ses trésors dans le
sol. Le clergé sut les faire passer de la main des parti¬
culiers dans les siennes, et ils restèrent dans les églises et
les couvents, ou bien ils furent exportés à Rome sous le nom
de denier de saint Pierre etc. ou dépensés dans les voyages

15



CXÎV

pour les affaires de l'église. — La fédération de la Hanse en Alle¬
magne ne tarda pas à s'emparer du commerce dans le Nord. Voilà
pourquoi les découvertes en Suède d'un âge postérieur ne ren¬
ferment que très peu de richesses étrangères. La ville de Wisby
fut quelque temps encore un membre important de la confédération
hanséatique, mais les attaques des Danois et des Suédois pour

conquérir Wie de Gottland, et la dévastation de Wisby par le Roi
danois Waldemar IV, en 1361, épuisèrent les forces de cette ville
et lui enlevèrent tous les trésors que le sol ne tenait pas déjà
dans l'oubli.

Découvertes (tes monnaies angtosaœonnes en Suède.

On trouve dès longtemps une immense quantité de ces mon¬
naies en Suède. Mais c'est essentiellement dans ces derniers temps

que ces découvertes ont été conservées dans les collections
publiques.

Dans cette description des découvertes, je ne donne des no¬
tices détaillées que sur les monnaies d'Angleterre, d'Irlande, de
Suède, de Danemark et de Norvège. Je me borne à quelques
citations des monnaies d'Allemagne, ordinairement très nombreuses,
ce qui suffira au connaisseur pour juger du caractère de chaque
découverte. Je me propose de publier prochainement une serie de
descriptions détaillées de ces découvertes.

J'indique dans les notes d'où j'ai tiré mes notices, chaque fois
que je les ai extraites d'un ouvrage imprimé ou que je les dois
à des communications particulières; mais je n'ai pas cru devoir
citer celles que m'ont offert les documents et les pièces publiques
déposés dans les archives de l'Académie des belles lettres, de
l'histoire et des antiquités; j'ai moimême examiné les découvertes
des dernieres douze années.
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J'ai préféré l'ordre géographique en décrivant les découvertes.
a) Découvertes des monnaies anglosaxonnes dans les

provinces orientales de Suède.
\

Angermanie ( 2 découvertes) Page xxxi.
Gestricie ( 2 » » ) » xxxn.

Upland ( 4 » » ) » xxxin.
Sudermanie (11 » » ) » xxxvi.

Ostrogothie ( 4 » » ) » xl.
Småland (2 » » ) » xlii.
Scanie ( 7 » » ) » —

b) Découvertes sur les iles de la mère baltique.
Öland ( 6 découvertes) » xlvi et eu.
Gottland (23 » » ) » xlix.

c) Découvertes dans les provinces occidentales de Suède.

Vestrogothie ( 1 découverte) » lxvi.
Dalie (1 » » ) » lxvii.
Dalecarlie ( 2 » » ) » lxviii.

Un coup d'oeil sur la carte montre évidemment que c'est
par le commerce sur la mer baltique que ces monnaies anglo-
saxonnes et allemandes ont été apportées en Suède, et que ce
commerce, ainsi que la première colonisation, a suivi les grands
fleuves, mais sans dépasser vers le Nord le 63:e dégré. Les pro¬
vinces centrales et occidentales sont restées presque entièrement
étrangères à ce commerce. La Norvège n'étant pas plus riche à
cet égard que la côte occidentale de Suède, il est évident que les
monnaies anglosaxonnes sont venues immédiatement d Angleterre
en Danemark, où ces découvertes ne sont pas rares, et depuis
par le commerce répandues sur les rives suédoises de la Baltique.
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Découvertes fie monnaies anglosaaconnes faites te

l'étranger.

(Page Lxxi —Lxxxiv.)
Finland Page lxxi.

Estfronie, Livonie, Curland » lxxiii.

Prusse .

Poméranie .

Mecklenbourg
Pologne .

Danemark .

Norvège
Angleterre .

» lxxxiii.

» lxxiv

» lxxviii.

)) lxxxii.

» lxxvj.

»

»

lxxv

On voit que les monnaies anglosaxonnes sont aussi répandues
sur les côtes orientales de la Baltique; mais presque toutes les
découvertes faites dans ces pays sont de peu d'importance en com¬
paraison de celles de Suède. Ainsi les habitants des provinces
russes et allemandes n'ont pas pris une grand part au commerce
dont nous avons parlé plus haut. La cause en est qu'ils ne con¬
naissaient pas encore la religion chrétienne. En Pologne, où cette
religion fut introduite à la fin du 4 0:e siècle, on a trouvé de plus
grands trésors analogues à ceux de notre 4:e classe, apportés sans
doute sur le Weichsel.

Après la Syède, le Danemark est le pays où l'on a fait les
plus riches découvertes. Cependant il faut observer que les pro¬
vinces, actuellement suédoises, de Gottland et de Scanie, où l'on trouve
les plus riches découvertes de cette classe, appartenaient au Da¬
nemark dans le temps où furent déposées dans la terre les mon¬
naies anglosaxonnes.

La Norvège n'a donné dans ce genre qu'une seule décou¬
verte de quelque importance (Voyez C. A. Holmboe, De num-
mis MD medii œvi in Norvegia nuper repertis. Christianise 1836).



CX V il

En Angleterre les monnaies des Rois /Ethelraed II, Canut,
Harold I et Harthacanut sont beaucoup plus rares qu'en Suède.
D'entre les découvertes que M:r Lindsay a • décrites dans son View
of the Coinage of the Anglosaxon Heptarchg il n'y en a que quatre
qui présentent des monnaies de ces Rois. L'ouvrage du même au¬
teur: A View of the Coinage of Irland confirme la même observa¬
tion sur ce pays.

Mai collection île monnaies anylosaxonnes tin
cabinet rotjai.

Page Lxxxv—xciv.

Cette collection possède d'après le catalogue 4332 monnaies
différentes *) sans compter les doubles. Ces monnaies ont été
trouvées en Suède, à très peu d'exceptions près. L'ancienne collection
des archives des antiquités conténant 475 monnaies (d'Eadgard à
Edouard le Confesseur) et celle de la Reine Louise Ulrique, for¬
mée de 328 monnaies (d'Eadgar ci Harthacanut), toutes les deux
incorporées à la grande collection, provenaient de découvertes faites
en Suède. Il en est de même de quelques monnaieg, achetées à
la vente de collections particulières à Stockholm, ou reçues en

présent ou par échange. Trois monnaies seulement ont été ache¬
tées en Norvège, et quelquesunes proviennent de la Finland, de¬
puis la séparation de ce pays d'avec la Suède. Toutes les autres sont
dues aux découvertes décrites de la page xxxi à lxviii, découvertes
si riches durant ces dernières années que cette collection s'est
accrue de moitié depuis 1837, époque à laquelle j'ai reçu la di¬
rection du cabinet royal.

Les anciennes collections de ces monnaies étaient classées

d'après la méthode de M:r Keder (indiquée dans son Catalogus, h
*) Depuis l'impression de ce catalogue la collection s'est augmentée de d80 mon¬

naies anglosaxonnes.
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la fin de son ouvrage: Nummorum in Hïbernia . . . cusorum inda-
gatio, Lipsise 1708), c'est à dire d'après les types et ceux-ci se¬
lon l'ordre alphabétique des noms des monétaires sans égard aux
villes dans lesquelles ces pièces avaient été frappées. Croyant que
la ville offre plus d'intérêt que le nom, du reste indifférant, du
monétaire, j'ai entrepris une classification entièrement opposée à
l'ancienne. ,

J'ai ainsi tenu compte dans la classification des monnaies de
chaque Roi, 1:o de la ville où les monnaies ont été frappées; 2:o
des noms des monétaires d'après l'ordre alphabétique; 3:o des types.
Je n'ai aucun doute que les connaisseurs ne préfèrent cette classi¬
fication à l'ancienne. Plusieurs questions numismatiques dépendent
de cet arrangement, par exemple la distinction des monnaies de
Chester et de Leicester.

Les monnaies fausses ou les productions barbares qui accom¬

pagnent nos découvertes n'ont pas pris place dans la classification
à moins que le revers ne soit complet, et à moins que le type
et l'inscription de l'avers, quoique irregulière, ne déterminent
exactement le Roi auquel la monnaie doit être attribuée. Mais j'ai
laissé de coté celles qui ne portent que des inscriptions confuses ou
des lignes au lieu de lettres ainsi que les monnaies dont l'avers ,

quoique exacte, est accompagné d'un faux revers. Ces produc¬
tions barbares ne sont pas rares dans le moyen-age. Vouloir ex¬

pliquer leurs inscriptions confuses et insignifiantes serait peine perdue.
Quant à ces productions, je crois qu'il suffit de déterminer d'après
quelles monnaies véritables elles sont l'imitation. Cependant ce
n'est pas à dire qu'on doive rejeter indistinctément tout ce qui
présente un caractère barbare, car il est telles de ces pièces indé¬
terminées qui sont du plus haut intérêt; mais il faut savoir appli¬
quer son temps et sa critique à ce qui en vaut la peine. Le
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cabinet royal possède un grand nombre de ces imitations barbares.
Les monnaies d'^Ethelraed et particulièrement son type D ont sur¬
tout servi de modèle. Quelques ^unes ont été frappées sur des
lingots quadrangulaires. Les falsifications d'après les monnaies de
ce Roi sont de 242 coins différents, celles d'après Canut de 50 et
d'après Edouard le Confesseur de 4. Le nombre total des coins
différents s'éléve ainsi à 296, non compris 78 doubles. Voyez
leur classification pag. xc—xcii.

Pour montrer l'étonnante richesse du cabinet royal de Stock¬
holm, j'ai indiqué (page xcm) le nombre qui s'y trouve des mon¬
naies de chaque Roi, ainsi que celui de ces pièces dans les col¬
lections analogues du British Museum à Londre, du Cabinet royal
de Copenhague, et du cabinet de l'Université de Norvège à Chri¬
stiania.

Outre le cabinet royal, la Suède possède encore d'autres col¬
lections de monnaies anglosaxonnes trouvées sur son sol. Les plus
considérables sont les cabinets des Universités d'Upsal et de Lund ;
il en est d'autres moins importants dans les bibliothèques des Gym¬
nases de Wisby, Calmar, Wexiö, Linköping etc.

t*lan au catalogue «Ich monnaies anglosaxonnes
au cabinet rogal,

(Page xcv—cm).
Ce catalogue répond au plan que j'ai indiqué relativément à

la classification de cette collection. J'ai tâché de donner la descrip¬
tion de chaque monnaie d'une manière aussi concise que possible,
mais aussi assez complète pour que ce catalogue puisse servir de
dictionnaire aux amateurs qui voudront étudier les monnaies anglo-
saxonnes.

Après un précis sur la vie de chaque roi, j'ai donné:
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1:o. La description de tous les types et leurs variétés constantes
qui se retrouvent sur ces pièces. Je n'ai cité, ni les types dont
la composition ne parait appartenir qu'aux faussaires, ni les orne¬
ments accessoires, tels que petits cercles et points, dont j'ai re¬
jeté l'indication dans les notes qui accompagnent les descriptions
des monnaies. J'ai tâché de classer les types d'après leur ancien¬
neté, travail pour lequel les découvertes faites en Suède donnent
d'importants renseignements. Chaque type avec ses variétés est
figuré sur les 10 planches. La plupart des dessins ont été faits
d'après les originaux; le reste est emprunté à l'ouvrage de M:r
Riding, Annals of the Coinage of Great Britain and its dependen-
cies, 3:e édition. Sous la description de chaque type ou variété
j'en indique le dessein sur mes planches, tout en citant les ouvrages
de M:rs N. Keder, R. Ruding, E. Hawkins et la description des mé¬
dailles et des monnaies du cabinet royal de Copenhague. (Voir les
titres de ces ouvrages page xcvT;.

2:o. Observations critiques sur les types et leurs variétés, a)
Origine des types et leur adoption sur les monnaies d'autres pays.
b) Traits caractéristiques des inscriptions pour chaque type, c)
Ornements accessoires sur les monnaies, d) Poids des monnaies,
noté en grammes français, e) Nombre des monnaies de chaque
type dans la collection du British Museum d'après les notices de
M:r Hawkins. Pour déterminer le poids j'ai pesé plusieurs mon¬
naies une à une, et j'ai annoté les pesenteurs extrêmes; ensuite
j'ai trouvé le poids moyen de chaque monnaie après en avoir pesé
plusieurs ensemble.

3.0. Inscriptions de l'avers. Pour éviter une répétition monotone
de ces inscriptions, j'en ai énumeré séparément toutes les variétés

et
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et j'ai indiqué chacune d'elles par des lettres et des chiffres que

je me borne à citer dans la description des monnaies.
4:o. Description des monnaies. L'inscription de l'avers est

notée par les signes dont j"ai parlé au N:o 3. L'inscription du re¬
vers est entièrement décrite; mais pour évitér les répétitions j'ai
indiqué par des traits ( ) la conformité avec la ligne précé¬
dente. Le type est annoncé par une lettre italique à la fin
de la ligne.

5:o. Aperçu sur les villes monétaires. Nombre des monnaies
de chaque type avec ses variétés dans chaque ville *). Il est ainsi
facile de s'assurer par un coup d'oeil si le type est rare ou non
et du nombre des monnaies des différentes villes. Un astérisque
(*) après le nom signifie que la ville n'est pas citée dans le ca¬

talogue des villes monétaires du même Roi par M:r Ruding, Annals
&c. Une croix (7) indique les noms cités par M:r Riding avec
un point d'interrogation, noms que cet auteur a laissés sans expli¬
cation ou qu'il a mal expliqués.

6:0. Catalogue des monétaires de chaque Roi. J'ai suivi l'ordre
alphabétique des noms des monétaires et j'ai cité les villes où ils ont
frappé des monnaies. Dans ce catalogue un astérisque (*) signifie
aussi que le nom est inconnu ou lu d'une manière différente par
M:r Riding.

Je récapitule à la fin de l'ouvrage (page 305—321) toutes
les villes dans lesquelles ont été frappées les monnaies anglo-
saxonnes du cabinet royal. Quelques unes de ces villes, notées par
un astérisque (*), sont tout à fait nouvelles pour l'histoire numis¬
matique d'Angleterre. Une croix (f) marque les villes qui, quoique

*) Je n'ai pas jugé cet aperçu nécessaire pour les monnaies peu nombreuses des
Rois Eadgar et Edouard le Martyre.
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connues, sont mal expliquées ou indiquées avec hésitation dans
l'ouvrage de M:r Ruding, ou enfin qui n'ont pas été observées sur
les monnaies des Rois des races anglosaxonne et danoise. Mes
opinions différant en quelques points de celles des savants anglais,
j'en ai indiqué la raison chaque fois qu'il a paru nécessaire. J'ai
noté sous chaque ville les noms des Rois dont des monnaies
y frappées se trouvent dans le cabinet royal de Stockholm.
Quand M:r Ruding n'a pas vu le nom du Roi sur les mon¬
naies de la même ville, je l'ai écrit avec des lettres italiques.
Les pages 322 et 323 donnent un aperçu géographique de ces
villes monétaires.

J'ai exposé de la page 325 à 332 toutes les variations des
noms de ville sur les monnaies anglosaxonnes du cabinet royal,
en citant les véritables noms anglosaxons, toutefois j'ai omis les
diverses et nombreuses abréviations de chaque variété.

Les inscriptions des monnaies sont rendues avec la plus rigou¬
reuse exactitude. J'ai été obligé dans ce but de faire fondre
quelques nouveaux caractères, par ex. E (C), E (G), S (S), F (W)
etc. Les monogrammes (voir page c) sont décomposés et rendus
par des lettres séparées. Les points entre les lettres ne sont pas
marqués, à moins qu'ils ne soient placés, et cela quelquefois avec
une petite ligne, entre M et O, pour indiquer l'abréviation de
monetarius on, après le nom du monétaire.

M:r Ruding et quelques auteurs après lui ont cru trouver
quelquefois les noms de deux monétaires sur la même pièce, ce
qui est sans doute une erreur. Quand deux noms se présentent
sur le revers d'une monnaie, le dernier est un surnom par lequel
le monétaire a voulu se distinguer d'autres monétaires du même
nom. (Voyez page ci, en et le Catalogue page 261, note).
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Pour montrer plus nettement la marche du commerce qui a

répandu les monnaies anglosaxonnes dans les trois pays Scandinaves,
j'ai ajouté une carte sur laquelle sont marquées toutes les localités
où on les a retrouvées en Suède, en Norvège et en Danemark.

Je donnerai dans un supplément la liste des types anglo-
saxonnes reproduits, vers la fin du 10:e siècle et dans la première
moitié du 11 :e, sur les plus anciennes monnaies d'Irland, de Nor¬
vège, de Suède et de Danemark. Cette liste sera en même temps
accompagnée du catalogue de ces monnaies conservées dans le ca¬
binet royal de. Stockholm.
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Eadgar, son af Konung Eadmund och iElgifve, föddes år 943.
Valdes 957 till Konung öfver Mercien, Northumberland och de östliga
staterna, hvilka afföllo från hans broder, Konung Eadwig. Efter dennes
död den 1 October 959 blef Eadgar Konung öfver hela England.
Kröntes i Bath 973. Understödd af den ryktbare Ärkebiskop Dunstans
visa råd, förde han regeringen med lycka och kraft. Landet skyddades
genom en ansenlig flotta mot härjning af Ostmanerna eller Danskarne,
som bosatt sig på de angränsande öarne. En del af Irland, jemte
Dublin, intogs, enligt en urkund, hvars trovärdighet likväl blifvit af
många förnekad; invånarne i Wales och Westmoreland tuktades. Ko¬
nungen berömmes för sin vård om lagarne och rättvisans skipan¬
de; men klandras för sin eftergifvenhet mot landets Danska befolk¬
ning samt utländska anförvandter, hvilka införde dåliga seder. Dog
år 975.



eadgars typer.

Typer for K. JEadgars mynt.

Typ. A.

Adv. Ett litet, enkelt kors midt på fältet, inom en cirkel.
Rev*. Tre små dylika kors i rad tvärt öfver fältet, delande

inskriften i två rader; vid öfra och nedra kanten en
sirat af en eller flera punkter.

Tab. 1. — Ruding, Pl. 21, n. 9, 10; Pl. 28, n. 2.—
Hawkins, pag. 66, n. 3.

Var. a. På Rev. ett kors mellan två ringar, i stället
för tre kors.

Tab. 1. — Ruding, Pi. 21, n. 12, 13.

Var. b. På Rev. tre små ringar i stället för kors.
Tab. 1. — Ruding, Pl. 21, n. 11.

Var. c. På Adv. en ros af punkter, i stället för kor¬
set. På Rev. tre dylika rosor, i stället för kor¬
sen, samt öfverst och nederst ett litet kors.

Tab. 1. — Ruding, Pl. 30, n. 23.

Typ. BB.

Adv. Ett litet, enkelt kors midt på fältet, inom en cirkel.
Rev. Ett dylikt kors inom en cirkel, som på Adv.

Tab. 1. — Ruding, Pl. 21, n. 14—20. — Hawkins,
pag. 66, n. 4 och Pl. XV, n. 201.



eadgars typer.

Var. a. En ros af punkter i stället för korset, både
på Ad v. och Rev.

Tab. 1. — Ruding, PI. 21, n. 21, 22. — Haw-
kins, pag. 66, n. 5.

Typ. C. 1.

Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med krona och dia¬
dem. Endast hufvudet inneslutes i en cirkel.

Rev. Ett litet, enkelt kors midt på fältet, inom en cirkel.
Tab. 1. — Ruding, Pl. 20, n. 1—3, 5. — Hawkins,
pag. 66, n. 1 och Pl. XV, n. 199.

Var. a. På Rev. fyra små kors eller punkter omkring
centra 1-korset.

Tab. 1. — Ruding, Pl. 20, n. 4; Pl. 28, n. 1.

Typ. C. 2.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med diadem, allt
inom en cirkel.

Rev. Ett litet, enkelt kors midt på fältet, inom en cirkel.
Tab. 1. — Keder, Catal. pag. 32, n. 5. — Ruding, Pl.
20, n. 6—8. — Hawkins, pag. 66, n. 2 och Pl. XV, n. 200.

Anmärkningar.

Typen ^4.3 som förekommer redan på mynt af Konungen öfver
Northumberland Anlaf och af Ärkebiskopen Plegmund i Canterbury, har
blifvit begagnad af jEthelraed I och hans efterträdare till och med Ead-
gar. Man torde häraf kunna sluta, att denna Typ endast tillhör sist¬
nämnde Konungs tidigaste regeringsår, hvilket tyckes ytterligare be-



KADRAR. ADV. INSKRIFTER.

kräftas deraf, att dylika mynt, ehuru allmänna i England, åtminstone
i British Museum *), aldrig, mig veterligen, förekommit i Svenska jord-
fynd. — Adversens inskrift vanligen blott EADGAR REX. På Rev. upp¬
tages ej myntningssorten. På en del mynt har Reversens inskrift icke
fått rum på två rader, utan några bokstäfver blifvit inskjutna mellan
figurerna på den mellersta. (Ruding, Pl. 21, n. 13).

Typen, B är äfven en bland de äldsta Anglosachsiska. Den före¬
kommer redan, ehuru varierande i afseende på korsets form och stor¬
lek samt tillsatta prydnader, på någia af Heptarchernas, på K. Ethel-
vulfs, vEthelstans och (med en ros i stället för kors på Rev.) på Eadmunds
och Radreds mynt. Ännu senare återfinnes den på andra nationers
mynt, t. ex. på Cnut den Heliges i Danmark. Adversens inskrifter
variera: EADGAR REX eller med tillägg af TO BI (Totius Britanniae),
A., ANG. etc. — Denna Typ för Eadgars mynt är så sällsynt i Svenska
fynd, att den träffas blott på ett enda mynt (väger 1,43 Fr. grammer) i
Stockholms Kong!. Myntkabinett. British Museum förvarar 23 Af
varieteten a finnes ett exemplar i Upsala Universitets Myntkabinett.
Stundom förekomma linier eller andra tillfälliga sirater bredvid korset.

Typen C. I, hvartill förebilder träffas på de äldsta christna mynt,
har tidigt inkommit på de Anglosachsiska och blifvit använd af de fle¬
sta Konungarne efter föreningen, till och med Eadgar. Adv. inskrift
blott: EADGAR REX. — Mynt af denna Typ äro ej funna i Sverige.
1 British Museum förvaras 8.

Typen C. 2, som endast är en yngre ombildning af C 1, börjar'
under Eadgar och återkommer under hans efterträdare. Se vidare under
K. ./Ethelraed, Typen A. Inskriften på Adv. vanligen a 2. Efter stadsnam¬
net på Rev. står nästan alltid punkt. Vigten varierar mellan 1,40 och 1,70
Fr. gr. Af20 mynt vägde hvartdera i medeltal 1,55 Fr. gr. — Af denna Typ
äro, med undantag af ett enda, alla K. Eadgars mynt i Stockholmska
samlingen, 29 mynt från 23 städer. För British Museum uppgifvas 20.

Adversens Inskrifter pâ M. Ëadgars
mynt.

a) + EADEAR REX / L A
l 2. ANELOX

Enligt Hawkins uppgift for varas här 06 mynt af denna Typ



EADGARS MYNT.

HKUAIÏI'OIU).
(Bedford).

1. A »v. a 2. Rev. + BALDDIE M"0 BEDA Typ. C.2.

CAEJITWABABYRIG.
(Canterbury).

2. Auv. a 2. Rev. + jEDEXTAN M O EjENT Typ. C.2.
3. _ + BOEEA M-O EiENT -

CISECEASTER.
(Chichester).

4. Auv. a 2. Rev.+ EYNXIEE . EISE Typ. C.2. *)

GIFELCEASTEB.
(Ilchester).

5. A uv. a 2. Rev. + jEDELFERD M'O EIFLE Typ. C.2.

GIPESWiC.
(Ipswich).

6. A uv. a 2. Rev. + L YFINEE M O EIPSFIE Typ. C.2.

GEEAWECEASTER.
(Gloucester).

7. Auv. a 2. Rev. + F ÏNXIEE M O ELEAY Typ. C.2.

*) Fragment.
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GRAITABRICGE
(Cambridge).

8. Auv. a 2. Rev. + ALBART M O ERANT Typ. C.2.

LAEWES.
(Lewes).

Rev. + SEXBTRHT M O LMT Typ. C.2.

M«4IKEAITER
(Chester).

Rev. + MANI 310 LIEAR Typ. C 2.

LIMAN.

(Li m ing, nu Lyme).

11.Anv.a2. Rev. + BYRHTRIE M O LMA Typ. C.2.

LISCOME.
(Lincoln).

12. A o v. a 2. Rev. t- EANYLF M O LIINDEO Typ. C.2.

XilJinDKlKfK.

(London).

13. A nv. a 1. Rev. + jEDELXIEE MO LVN Typ. B.

MAEIiöUJWE.
(Maldon).

14. Adv. a 2. Rev. + BYRHTE.RD MO MJEL Typ. C.2.

9. Anv. a 2.
!

10. Anv. a 2.



8 eadgar. northwic.

1VORTHWIC.
(Norwich).

15. Adv. a 2. Rev. + ERE... OLD M~0 NORD Typ. C.2.
16. — + NORDBERD M O NORD , —

oxiaford.
(Oxford).

17. A i) v. a 2. Rev. + FYLFRED MO OXNA Typ. C.2.
18. — + — — MON — —

ROFRCEA^TER.
(Rochester).

19. Adv. a 2. Rev. + XYDYMAN M O ROFE Typ C.2.

SCFFTESBTOIB.
(Shaftesbury).

20. Adv. a 2. Rev. + BYRHTFOLD M O NEEF Typ. C.2.

§TAETHFORD.
(Stafford).

21. Adv. a 2. Rev. + iELFXIE M O XT^D Typ C.2.

STANFORD.
(Stamford).

22. Adv. a 2. Rev. h FVLEAR M O XTANF Typ. C.2.

THEOTFORD.
(Thetford).

23. Adv. a 2. Rev. + jELFRAR M O DEOTF" - C.2.
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54. Adv. a. 2. Rev. + . O FER TYP. C.2.*)

WliiTUilE.
(Wilton).

25 Adv. a 2. Rev. + BOIEA M O FIL TYP. C.2.

W1ATOAIA,
(Winchester).

20. Adv. a 2. Rev. + jELFXTGE M O F1NTMI **) Typ. C.2.

*) Fragment.
**) Inskriften är tydlig. Jag har på ett dylikt mynt trott mig böra läsa TINTMI,

uti mina Numismata Anglosaxonica Musei Académies Lundens is, pag. 26,
hufvudsakligen pä den grund, att Ruding upptager detta namn i sin förteck¬
ning öfver Eadgars myntstäder och anser det betyda Teignmuth. Ruding har
dock icke anfört något öfvertygande bevis att mynt blifvit slagna i denna
stad. Måhända kan inskriften förklaras pä det sätt, att M inkommit, i stads¬
namnet i stället für N, hvarigenom läsningen skulle blifva FlNTNI, sam-

27.

28.

29.

30.

+ EATXTAN
+ MAN

M-O FIN

MONETA FINTO
M O FINTONI

M-O FINTO

+ —

+ FIHTXIEE

in andruget af FlNTONI.

2



eadgars myntmästare.

Alfabetiskt Register
öfvei'

Må. MUtuigars Myntmästare.

Elfgar Theodf.
Elfsie Staedf.

Elfsige VVint.

Ethelferth Gifï.
Ethelsige Lund.
Ethestan Caent.

Albart Grant.

Balddic Bedf.

Bogea Caent.
Boiga Wilt.

Byrhter.th (Byrhtferth) Maeld.
Byrhtric Liman.

Byrhtwoli» Sceft.

Cynsige Cis.

Eanvlf Line.
Eatstan Wint.
Erc . .. oll) (Ercimbold?) JVo

Lyfingc Gipesw.
31 an Wint.

31ani Ligr.
Northberu Norttrw.

Sexbyrht Laew.

Sydyman Rof.

Wihtsige Wint.

wvlfred Oxn.

Wvlgar Stanf.

AVynsige Glew.



 



Eadweard, son af Eadgar och iEgelfleda, föddes är 9(i2 och be¬
steg thronen efter lädren 975. Häftiga strider inom kyrkan, mellan
Ärkebiskop Dunstan och de af honom gynnade Benedictinerne, å ena
sidan, samt de äldre andliga i landet, på den andra , upptogo lians korta
regeringstid. Mördades den 18 Mars 978 på en jagt vid Corfegate,
dit hans stjufmoder jElfride inbjudit honom, och bekom i anledning
häraf tillnamnet Martyr.
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Typer for H. Eadweards mynt.

Typ. A.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med diadem, inom
en cirkel.

Rev. Ett litet, enkelt kors midt pä fältet, inom en cirkel.
Tab. 2. — Keder, Catal. pag. 32, n. 7. — Riuling,
Pl. 21, n. 1—7. — Hawkins, Pl. XV, n. 202.

Typ. SS.

Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med diadem, inom
en cirkel.

Rev. En utsträckt hand mellan a och Co (alpha och omega).
Tab. 2. — Ruding, Pl. C. n. 20.

Anmärkningar.

Typen A öfverensstämmer med företrädarens Typ. C. 2. Se vi¬
dare anm. vid .Ethelraeds Typ. A. Alla K. Eadweards hittills kända
mynt, med undantag af ett enda, tillhöra denna Typ. Adversens in¬
skrifter variera. Allmännast är b 4. Blott pa ett mynt i , Stock¬
holmska Samlingen skrifves Konungens namn EADVVARD.

Typen B är endast känd af ett mynt, som lär förvaras i Mr.
Cuffs samling i England. Den är vigtig såsom förebild till .Ethelrseds
Typ. B. 1. Se vidare anm. vid nämnde Typ.
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EADYVEARDS MYNT.

HI'aaiVOAIIAM.
(Buckingham).

1. Adv. b 4. Rev. + SVNYLF M O BYEN

EAXECEASTE1A
(Exeter).

2 Adv. b 4. Rev. + JOHAN M"0 EAXE

EOFESRWIC.
(York).

3. Adv. b 1. Rev. + SYRELOS M O EFER Typ. A

IaEOICEASTER.
(Leicester).

4. Adv. b4. Rev. + BOIEEA M O LEGI Typ A.

IJMAA.
(Li m ing, nu Lyme).

5. Adv. b 4. Rev + ^EDSTAN M O LIMEN Typ A
6. b 5. + — — — — —

LOCOME.

(Lincoln).

7. Adv. a 2. Rev.+ERIND M O LINDEOL Typ. A.

Typ. A.

Typ. A.



1 () eadweard. luni)enf,.

ÏATJVI>K1\TE.
(London).

8. Am. b 4. Rev. + iEDELRED M O LVN Typ A.

TASSWEOKTHIGE.
(Tamworth).

9. Anv. b 3. Rev. + MANA M O TAMFORD Typ. A.

WIATtWIA.

(Winchester).

10. Anv. b 4. Rk\ . + MEEERED M O FINT Typ. A.
11. _ + FVLFXTAN M O FINT -

• >:ä-:5,y jdoöi f««'*

Alfabetiskt Register
öfver

Bä. MufSireanifi FEynlmiisUii*e*

vEthelred Lund. Mana Tamw.
Fthstan Liman. Megf.red YVint.
Boieka Lege. Svnvlf Bucci.
Grind Line. Svrclos Eof.
Iohan Eax. Wvlfstan Win t.



ÜETHELRiED II.

»:§10I3; 10I-4-10I«.



TEthelr^ed, son af Konung Eadgar och yElfride, föddes Ar 968
och bief Konung, efter sin halfbroder, 978. Under hans langa rege¬

ring var England nästan oafbrutet hemsökt af härjande Danskar, Norr¬
män, Jomsvikingar m. fl. Oenighet inom landet, svaghet och rådlös¬
het hos Konungen samt förräderi af hans gunstlingar tillintetgjorde
h varje försök, att med vald afvisa de roflystna fremlingarna. T stället
valde man svaghetens utväg, att med penningar köpa fred. De tribu¬
ter, som för detta ändamål i flera omgångar utbetaltes, till ett samman-
räknadt belopp af 167000 pund silfver, erlades af landels invånare
under namn af Danegäld, en skatt, som länge fortfor sedan dess an¬

ledning upphört. Fienderne förbehöllo sig dessutom, vid hvarje dylikt
fredsköp, fritt underhåll, så länge de behagade qvardröja i landet. På
grund häraf lemnades vanligen en provins icke förr, än den blifvit så
utplundrad, att behofvet nödgade härjarne att söka rof i andra delar
af ön. Detta allt förklarar mellertid orsaken , b vårföre ÅEthelraeds mynt
äro mera allmänna i Danmark och Skandinavien än i sjelfva England.
TEthelrseds lika omenskliga som okloka beslut, att på en natt låta mörda
alla fiendtliga Danskar, som uppehöllo sig i England, utfördes den 30
Nov. 1002, och hade den naturliga följd, att anfallen förvandlades till
ordentliga hämdkrig. År 1013 infann sig Danske Konungen Sven Tve¬
skägg med en ny här, och erkändes snart i hela England som Ko¬
nung. 7Ethelra?d, som måst fly till sin svåger, Hertig Richard I[ i
Normandie, återvände, sedan Sven den 2 Febr. 1014 hastigt hade af-
Jidit. Svens son Cnut utropades af hären till Konung, men drog
sig tillbaka till fäderneriket Danmark, sedan han likväl utpressat en

ny skatt. År 1016 kom han åter, med understöd från Sverige och
Norge, och intog större delen af landet. JEthelned belägrades i Lon¬
don och dog der den 22 April 1016.



Typer for Ii. JEtlielrteds mynt.

Typ. A.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med diadem, inom
en cirkel.

Rev. Ett litet, enkelt kors midt på fältet, inom en cirkel.
Tab. 2. — Keder, Num. in Hib. Tab. III, lit. g och
Catal. pag. 41, n. 116. — Ruding, Pl. 22, n. 5—7;
Pl. D, n. 33, 34. — Hawkins, pag. 67, n. 3 och Pl.
XVI, n. 205.

Par. a. På Adv. bröstbildens högra sida fram vänd.
Således = Adv. af Typ. B. 1.

Tab. 2. — Ruding, PI. 22, n. 8.

Var. b. På Adv. bröstbildens venstra sida fram vänd,
med bart, slätt hår; spira med tre knappar
på ändan. Således = Adv. af Typ. C.

Tab. 2.

Par. c. På Rev. fyra små kors omkring centralkorset,
satta midtför dess armar.

Tab. 2.

Par. d. På Rev. fyra dylika små kors, men satta midt
för centralkorsets vinklar.

Tab. 2.

Typ. B. 1.

Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med diadem, inom
en cirkel.

IS
§jfl
A
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Rev. En utsträckt hand emellan Ä och w (alpha ochomega) ,
inom en cirkel.

Tab. 3. — Keder, Catal. pag. 39, n. 91. — Ruding,
Pl. 22, n. 9—12, 14. — Hawkins, pag. 67, n. 5 (ej af-
tecknad).

Var. a. På Adv. bröstbildens venstra sida framvälld.
Således = Adv. af Typ. A.

Tab 3. - Ruding, Pl. D, n. 35, 36.

Var. b. På Adv. Konungens bröstbild, högra sidan,
med diadem; spira med tre knappar på än¬
dan. Således = Adv. af Typ. B. 2.

Tab. 3.

Typ. SS. 2.

Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med diadem; spira
med tre knappar på ändan; allt inom en cirkel.

Rev. En utsträckt hand mellan ä och w (alpha och omega),
inom en cirkel.

Tab. 3. — Keder, Catal. pag. 40, n. 105. — Ruding,
Pl. 22, n. 13. — Hawkins, pag. 67, n. 4. och Pl. XVI,
n. 206.

Typ. SS, S.

Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med bart, slätt hår;
spira med kors på ändan; allt inom en cirkel.

Rev. En hand, h vars båda yttersta fingrar äro hoplagda, de
öfriga utsträckta.

Tab. 3. — Keder, Catal. pag. 41, n. 115. — Ruding,
Pl. 22, n. 15; Pl. D, n. 37. — Hawkins, pag. 67, n.
6 (ej aftecknad).
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Typ. €d.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med bart, slätt
hår; spira med tre knappar på ändan; allt inom en cirkel.

Rev. Ett dubbelt kors, hvars armar sluta vid en cirkel; i
korsvinklarne läses: E R Y X. (crvx).

Tab. 3. — Keder, Nifin. in Hib. Tab. III, lit. a. och
Ca tal. pag. 36, n. 54. — Ruding, Pl. 22, n. 4.— Haw-
kins, pag. 67, n. 2 (ej aftecknad).

Var. a. Lik hufvudtypen, men myntet är mindre och
lättare samt bokstäfverna smärre och finare.

Tab. 3.

Var. b. På Adv. bröstbilden, venstra sidan, utan spi¬
ra. Således = Adv. af Typ. A.

Tab, 3. — Keder, Catal. pag. 36, n. 53. —
Hawkins, Pl. XVI, n. 204.

Var. c. På Adv. bröstbildens högra sida fram vänd,
med diadem; spira med tre knappar på än¬
dan. Således = Adv. af Typ. R. 2.

Tab. 3.

Var. d. På Adv. bröstbildens högra sida framvälld;
spira med kors på ändan. Således = Adv. af
Typ. B. 3.

Tab. 3.

Typ, 12.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, *) med bart, utstå¬
ende hår.

*) Pä ett niynt af denna Typ (SCOI M20 STAN) finnes högra sidan framvänd,
men som inskriften är satt baklänges, har olikheten tydligen uppkommit
derigenom, att myntmästaren graverat sa väl Gguren som bokstäfverna rätt
fram i stampen. Jag har derföre icke velat upptaga denna form som varietet.
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Rev. Elt stort, dubbelt kors med tre halfmånar pä ändan
af b varje korsarm vid myntets kant.

Tab. 4. — Keder, Num. in Hib. Tab. II, n. 18, 19; Tab.
III, lit. £. och Catal. pag. 33, n. 9. — Ruding, Pl.
22, n. 2, 3; Pl. 28; Pl. 30, n. 24. — Hawkins,
pag. 67 n. 7. och Pl. XVI, n. 207.

Vor. a. På Adv. bröstbilden, venstra sidan, med dia¬
dem, inom en cirkel. Således = Adv. af
Typ. A.

Tab. 4.

Typ. E.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, i rustning, med
rund hjelm, omgifven af en taggig krona.

Rev. Ett stort, dubbelt kors med tre halfmånar på ändan af
hvar je korsarm vid myntets kant; öfver midten är lagd
en qvadrat med in böjda sidor och tre punkter på
h varje hörn.

Tab. 4. — Keder, Num. in Hib. Tab. III, lit. Ç och
Catal. pag. 42, n. 126. — Ruding, Pl. 22, n. 1. —
Hawkins, pag. 77, n. 1 och Pl. XVI, n. 203.

n

Typ. F.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, i rustning, med
rund hjelm, omgifven af en taggig krona.

Rev. Ett stort, dubbelt kors med tre halfmånar på ändan
af hvarje korsarm vid myntets kant, samt en tjock halP-
måne i hvardera af 2:ne motsatta korsvinklar.

Tab. 4.

1
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f ar. a. På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
i vanlig, veckad drägt, med bart, utstående
bår, b vars ändar sammanlöpa i en rand,
som liknar en hjelmkant.

Tab. 4. — Keder, De arg. runis insign. Tab. n.
3. och Catal. pag. 32, ri. 8.

Typ. &.

Adv. Ett lam, med gloria om bufvudetocb korsstång; nedan-
före en af punkter bildad rektangel, livari står: AE
[Agnus Dei).

Rev. En fogel, med utbredd stjerl och vingarne utsträckta åt
båda sidor.

Tab. 4.

Anmärkningar.

Typen A är lika med Eadgars Typ C 2 och Eadweards Typ
A. Den träffas ock, fastän mycket sällsynt, på Konung Cnuts så väl
Engelska som Danska mynt samt på ett Harthacnuts och återkommer,
med någon liten förändring, ännu på Edvard Confessors mynt. Äfven
bar den blifvit upptagen af den med JEthelraed samlida Dublinska Ko¬
nungen Sihtric III. Jag bar anledning tro denna vara den äldsta bland
Aithelraeds Typer, dels emedan den anträffats i myntfynd, som ofelbart
måste anses nedlagda i jorden under de första åren af nämnde Konungs
regering, dels emedan en del af de hithörande mynten i storlek och
prägel nära öfverensstämmer med de båda företrädarnes. Men utan
tvifvel har samma Typ fortfarande begagnats, samtidigt med de yngre,
under hela K. Althelraeds regering, hvaraf man kan förklara den stora
olikhet, som förekommer i afseende på myntens omfång, vigt och arbets¬
sätt, stafningen af Konungens namn, förkortningen af ordet Angloruru,
m. m. På en del mynt förekommer å Rev. det under de föregående
regenterna brukliga M~0 [Monetärins on)j men på andra, förmodligen
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\ngre, brukas omvexlande MO, M'O, M*ON, m. fl. variationer, eller
blott O, ON. Tillfälliga sirater, t. ex. någon bokstaf (vanligen A, E, S
eller g), ett litet kors, små ringar, punkter m. m. förekomma stundom
på Reversen, mera sällan på Adversen. Skiljaktigbeterna i vigten äro
mycket betydliga. De äldre och större mynten väga vanligen 1,50 till
1,70, de yngre 1,20 till 1,40 Franska grammer. Vägningen af50 mynt,
bvaraf likväl de flesta voro af de yngre, angaf hvarje mynts vigt i me¬
deltal till 1,33 Fr. gr. — Typen A Sr, jemte C och D, den allmännaste
i Svenska jordfynd och i Stockholms Kongl. Myntkabinett *). I British
Museum förvaras, enligt Havvkins, blott 11 mynt af denna Typ.

Variationerna a, bc och d äro sällsynta.

Typen B sönderfaller i tre beslämdt skilda arter, hvilka i en del
beskrifningar öfver iEthelraeds mynt icke nog redigt åtskiljas.

Typen B 1 är känd af ett enda äldre Anglosachsiskt mynt (Se
Eadweard Martyrs Typ. B) **). Handen på Rev. betecknar Guds alls-
mäktiga och beskyddande hand, hvilket närmare angifves genom de
vid sidorna anbragta Grekiska bokstäfverna alpha och omega. Denna
Typ förekommer ej pä yngre Engelska mynt än iEthelroeds, men har
oförändrad öfvergått till samlida Böhmiska ***). På Adv. af flartha-
cnuts Danska mynt träffas väl en hand, men af olika form samt utan
a och co och med annan Revers. Att denna Typ är bland de äld¬
sta, som af K. jEthelraed begagnats, kan slutas redan deraf, att den
blifvit funnen på ett af företrädarens mynt. Många mynt af denna
Typ förete dessutom, i afseende på arbetssättet, mycken likhet med fö-
retradarnes mynt, ehuru de ofta äro mera vårdslöst präglade. Någon
gång träffar man äfven, i stället för den vanliga förkortningen af Mo-
netarius utskrifvet MONETA (t. ex. under städerna Bedford, Cam¬
bridge och York), så som på en del äldre regenters mynt, hvilket bruk
utan tvifvel endast tillhör de första åren af jEthelraeds regering. —

Handen utgår vanligen från en enkel eller dubbel båge, hvari stundom

*) Vid slutet af beskrifningen öfver ./Ethclrœds ocli livar och en af de följande
Konungarnes mynt skall anföras en tabell, utvisande huru mänga mynt af
hvarje Typ förvaras i Svenska Kongl. Myntkabinettet.

**) Dock ma anmärkas, att redan K. Eadweard I slagit mynt med ett litet kors
pä Adv. och pä Rev. en hand, dels utsträckt, dels med tvä fingrar hoplagda,
ungefärligen som pä jEthelraeds Typ B. 3.

***) Se t. ex. afbildningarne af Boleslaus II:s mynt bos Voigt a St. Gf.rmano,
Beschreibung der Böhmischen Münzen, l:r Th. pag. 123. Jfr. ibid. p. 168,
181, 214.
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förekomma en, mycket sällan två eller tre, punkter. På en del mynt,
(t. ex. från Norwich, Stamford, Thetford m. fl.) af mera rått arbete, sak¬
nas bågarne och i stället omgifves handens öfra del af strekar, som synas
föreställa ändan af en armbeklädnad. Adversens inskrifter äro meren¬

dels fullständiga, med den vanliga förkortningen af ändeisen -rum.
I sista stafvelsen af Konungens namn brukas ofta E i stället för ,/E —

Vigten af enkla mynt varierar mellan 1,30 och 1,70 Fr. gr. Me¬
dium af 50 vägda mynt: 1,50 Fr. gr. — Typen 13 1 förekommer
ofta i Svenska jordfynd och är allmännare, än de båda följande B-ty-
perna. För British Museum uppgifvas hos Hawkins 38 mynt.

Variationerna a och b äro mycket sällsynta.

Typen B 2 skiljer sig, i afseende på Reversen, hufvudsakligen ge¬
nom en punkt under bokstäfverna A och co samt en utböjd linea vid hvar-
dera sidan af handen*) från Typen B 1, och bildar genom Adversen en
öfvergång till Typen C. iEthelioed är den första Anglosachsiska Ko¬
nung, som upptagit spiran på sina mynt. — Arbetet, af bättre be¬
skaffenhet än på mynt af Typen B 1, har mycken likhet med mynten
af Typen C. Adversens inskrifter äro i allmänhet reguliera (vanligen
a 10). På Rev. uttryckes Monetarius on vanligen med M"0. Vigten
varierar mellan 1,20 och 1,50 Fr. gr. Medium af 50 vägda mynt:
1,31 Fr. gr. — I Svenska jordfynd är denna Typ icke sällsynt; före¬
kommer dock mindre ofta än Typen B 1. British Museum har deraf
19 mynt.

Typen B 3 skiljer sig väsendtligt från de båda föregående. Spi¬
ran på Adv. liknar en korsstaf, sådan som vanligen utmärker en bi¬
skop eller ett helgon. Handen på Rev. har vid öfra delen samma si¬
rater som på Typen B 2, med tillägg af ett litet kors inom bågen.
Genom de två hoplagda fingrarna har den fått samma ställning som
var, och i vissa fall ännu är, bruklig vid välsignelsens utdelande eller
afläggandet af en högtidlig ed. Denna form finner man ofta på reli-
qviarier eller helgedomskar från medeltiden, använda att förvara arm¬
benet af något helgon **). Att likväl handen på Typen B 3 icke har af-

*) Det är möjligt att bågen och siraterna vid sidan skola föreställa moln,
hvarur handen framsträckes. I Hawkins's beskrifning heter detderföre: hand
from Heaven.

**) Uti Kongl. Antiqvitcts-Samlingen i Stockholm förvaras en silfverarm med
en dylik hand, hvari fordom gömdes armbenet af St. Eskil, en prest, som i
ll:te seklet kom från Englund till Sverige, att utbreda christendomen i Sö¬
dermanland, der han af hedningarna blef ihjelslugen.
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seende pä något helgon, utan betecknar Guds hand, ehuru a och to
saknas, kan slutas af de samtida BÖhmiska Hertigarna Jaromirs och
Gdalrici mynt, Ii varpå förekommer en hand, fullkomligt imiterad efter
jEthelrasds Typ B 3, med omskrift: DEXTERA DEI *). Inskriften på
Adv. är vanligen all. — På Rev. brukas M~0 [Monetarius on). Myn¬
ten af denna Typ äro väl arbetade och tyngre, än de af föregående
2:ne Typer. Yigten varierar mellan 1,55 och 1,70 Fr. gr. Medium
af 20 vägda mynt: 1,61 Fr. grammer. — Typen B 3 förekommer spar¬
samt i Svenska jordfynd, men måste i England vara ännu mera säll¬
synt, emedan något sådant mynt icke lär finnas i British Museum, så
vidt man kan sluta af Hawkins, som för denna Typ endast citerar
Mr. Hunters och Mr. Cuffs samlingar.

Typen C börjar först på K. iEthelraeds mynt, sannolikt tidigt,
ehuru måhända något senare än Typerna A och B 1. Den begagnades
ej af de följande Engelska Regenterna, men har i åtskilliga andra län¬
der blifvit upptagen af /Ethelraeds samtida, t. ex, i Irland af Dublinska
Konungen Sithric III, i Sverige af Olof Skölkonung, i Norge af Olof
Trygvesson och i Danmark af Sven Tveskägg, på dessa länders äldsta
mynt. — Mynten af denna Typ äro i allmänhet väl arbetade och haf-
va reguliera inskrifter (på Adv. vanligen a 10). På Rev. förekommer
alltid M~0 (Monetarius on). Stundom finnas punkter vid en eller flera
af bokstäfverna i ordet CRVX. Yigten öfverensstämmer med mynten
af Typen B 3. Den varierar mellan 1,50 och 1,70 Fr. gr. Medium
af 50 vägda mynt: 1,59 Fr. gr. — Typen C är mycket allmän i Sven¬
ska jordfynd. För British Museum uppgifvas af Hawkins 24.

Variationen a skiljer sig icke genom någon bestämd olikhet i form,
men är dock lätt igenkänlig, emedan sjelfva myntet är mindre och
lättare samt i följd deraf äfven bokstäfverna smärre och finare. Vigten
varierar mellan 1,12 och 1,40 Fr. gr. Medium af 7 vägda mynt: 1,31
Fr. gr. Men någon gång träffas mynt af denna finare form till ovan¬
lig tjocklek och tyngd, t. ex. af Godwine i Ipswich, hvaraf ett väger
1,84 och ett annat 3,35 Fr, gr. Det är möjligt alt alla dessa alvi-
kelser från hufvudtypen äro samtida falskinyntares verk, ehuru både
figurer och inskrifter gifva full anledning att anse dem för äkta. —

De öfriga varieteterna liafva uppenbart tillkommit genom förvexling af

*) Se Dr. J. Frieolaendf.rs uppsats i Koehnes Zeitschrift für Münz- Siegel-
lind Wappenkunde, 3:r Jahrg. 1843, p. 157 och Tab. VI, n. 3; samt A. Voigt,
Beschreibung der Böhmischen Münzen, l:r Th. p. 214, n. 7 och pagg. 215,
233, der likväl inskriften oriktigt förklaras. Mångfaldiga gissningar üfver
handens betydelse på mynten framställas i Voigts cit. arbete, p. 140 o. följ.
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myntstämplarne till Typerna A, B 2 och B 3*). Alla dessa varieteter
äro sällsynta.

Typen I) förekommer äfven först på iEthelrseds mynt, och har,
likasom den föregående, under honom blifvit mycket allmän. På Cnuts,
så väl Engelska som Danska, mynt har den äfven blifvit funnen, fast¬
än ytterst sällsynt. Den har oförändrad öfvergått till åtskilliga samtida
Regenters mynt, t. ex. Konung Sithrics både i Irland och i Engelska
städer slagna mynt, Konung Domnalds m. fl.**) Äfven förekommer
den på mynt, som tilläggas Sveriges Olof Skötkonung***) och dennes
son Anund Jakob •j*) samt på ett hittills outgifvet mynt*^^), hvilket
torde böra tillegnas Norska Konungen Olof Trygvesson. Största mäng¬
den af samtida falskmynt äro ock efterhärmningar af denna Typ. Ad¬
versens inskrifter äro vanligen reguliera, med någon förkortning af or¬
det Anglorunij (oftast a 4, 59). För betecknandet af Monetarius
on på Rev., nyttjas antingen det äldre brukliga M~0, med tillsats af ett
litet o öfver streken (M-O; MJ20), eller blott MO eller ock, hvil¬
ket är det allmännaste, en punkt mellan M och O (M'O; MtO), någon
gång blott O. På R.ev. och mera sällan på Adv. förekomma stundom
tillfälliga sirater, kors, ringar, punkter m. m. Mynten af denna Typ
äro, näst Typen G, de tyngsta bland alla Konung iEthelraeds. Vigten
varierar mellan 1,50 och 1,80 Fr. gr. Medium af 50 vägda mynt:
1,64 Fr. gr. — I Svenska jordfynd är Typen D den allmännaste, äf-
venså i British Museum, som deraf har 43 mynt.

*) Det är derföre besynnerligt, att Hawrins, som pä sina plancher endast upp¬
tager representanter af hufvudtypernaunder fig. 204 lemnat en teckning af
den sällan förekommande varieteten C b, i stället för den mycket allmänna
hufvudtypen.

**) Engelska numismatici (t. cx. Hawiuns, The Silver Coins of England, p.
68) anse denna Typ vara lånad från äldre Irländska mynt. Jag kan ej an¬
taga detta; ty alla mynt af denna Typ, hvilka i Simons, Snellings och Lind-
sa ys verk tilläggas äldre Irländska regenter än Sithric III, äro endast giss¬
ningsvis bestämda och synas mig snarare vara barbariska efterhärmningar af
nämnde Konungs eller TEthelrseds mynt. Se vidare anm. vid Konung Sith¬
rics Typer.

***) Se Keder, Nummi aliquot diversi ex arg. prcest. nempe decem Olai Sveci
etc. Tab. n. 7—10; och Brenner, Thesaurus Numorum Sveogoth. 2:draLpl.
Tab. II, n. 7, 8.

-j-) Se Holmboe, De numis MD medii œvi in Norvegia nuper repertis, pag. 37,
n. 1 och Tab. 1, n. 22. Ett af dessa mynt förvaras i Stockholmska Samlingen,

-f-j-) I Kongl. Svenska Myntkabinettet i Stockholm. ,
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Variationen a är mig bekant endast af ett mynt i Svenska Kongi.
Myntkabinettet.

Typen E synes vara yngre än D. Korset på Rev. är detsamma,
men med tillägg af en särskild sirat öfver midten. Bröstbildens kri¬
giska drägt förekommer här första gången på de Anglosachsiska myn¬
ten, i stället för den vanliga, i veck fallande drägten. Denna Typ har
icke blifvit så allmän som föregående. Likväl har den inkommit på
Harthacnuts, samt på den Irländska Konungen Sithrics och Danska Ko¬
nungen Magnus den Godes mynt, alla högst sällsynta. — Adversens
inskrifter äro vanligen reguliera, till det mesta a 3, 4, 5, 9. På Rev.
tecknas Monetarius on på flera sätt (MO; M*0; MtO; M"0; MT0,
M-O; M.£20 m. m). Äfven på mynt af denna Typ förekomma, ehuru
mera sällan, tillfälliga sirater. Vigten varierar mellan 1,30 och 1,50
Fr. gr. Medium af 50 vägda mynt: 1,37 Fr. gr., således betydligt min¬
dre än för Typen D. — I Svenska jordfynd är Typen E icke sällsynt,
fastän på långt när icke så allmän som Typerna A, C och D. I
British Museum lär förvaras 9 hit hörande mynt.

Typen F är hittills obeskrifven. Ehuru korset på Rev. har lik¬
het med Typerna D och E, samt bröstbildens krigiska drägt erinrar om
Adv. af sistnämnda Typ, har den likväl ej kunnat upptagas som va-
rietet under någon af dessa Typer, från hvilka han skiljer sig alltför
väsendtligt derigenom, att myntet är betydligt mindre och lättare, samt
genom halfmånarne i korsvinklarne och i någon mån äfven genom

sjelfva arbetssättet. Högst märkvärdig är Typen F såsom förebild till
en hittills obeskrifven Typ på Konung Cnuts mynt samt till Hartha¬
cnuts mera allmänna Typ, hvaraf man har mynt, med samma inskrift å
Rev.: ODDENEAR ON LVD. (Se härom vidare under Harthacnut). —

Det mynt, som legat till grund för beskrifningen och teckningen af
denna Typ — det enda hittills bekanta, — anträffades år 1839 uti ett
större fynd af medeltidsmynt i Danmark, och förvaras nu i Danska
Kongl. Myntkabinettet i Köpenhamn, hvarifrån det af Direktören för
nämnda kabinett, Hr. Justitie-Rådet C. Thomsen blifvit mig vänskaps-
fullt till låns meddeladt. Dess vigt är 1,11 Fr. gr.

Variationen a är nästan lika sällsynt som hufvudtypen. Väl fö¬
reter Adversen mycken likhet med Typen D, men myntets storlek,
vigt och prydnader på Rev. hålla det samman med Typen F. — Det
aftecknade myntet anträffades år 1843 i ett fvnd från Findarfve på
Gottland och förvaras nu i Stockholms Kongl. Myntkabinett. Ett dv-
likt mynt, med den enda skillnad, att på Adv. lästes ANE, i st. f. A LR,



JKTHELRjEDS TYPER. 29

ägdes af Assessor Keder , och beskrifves i katalogen öfver hans Anglo-
sachsiska myntsamling, pag. 32, n. 8. Troligtvis är det samma mynt,
som linnes afritadt under n. 3 på planchen till samma författares af-
handling: De argento runis etc. insignilOj ehuru på teckningen står
blott AN:., icke ANE. Det är mig obekant, huruvida Keders mynt
ännu finnes i behåll. Af Englands numismatici har hans uppgift blif-
vit förbisedd. Myntet i Stockholmska samlingen väger 1,08 Fr. gr.

en G förekommer på ett helt mynt och ett litet fragment,
båda slagna i Hamtune, hvilka anträffades år 1838 i ett stort fynd
vid Rohne på Gottland och nu förvaras i Svenska Kongl. Mynt¬
kabinettet. Ett dylikt mynt, prägladt i Stamford, finnes aftecknadt i
K. F. W. Erbstein's Numismatische Bruchstücke, 3:ter Heft., Tab. II, n.

23, men tillägges i texten, pag. 96, oriktigt staden Frankfurt am
Mayn *). Denna Typ har till någon del (lammet med korsfanan) öfver-
gått på Harthacnuts Danska mynt och på andra, som med sannolikhet
tilläggas Sven Estridsson. Typen har äfven bli fv i t eftergjord af sam¬
tida falsk mynta re. På Rev. förekommer endast myntmästarens och sta¬
dens namn. Myntet i Stockholmska samlingen väger 1,75 Fr. gr.

Dessa nio Typer, med derunder anförda variationer, upptaga alla
mig bekanta former af Konung vEthelrseds äkta och läsbara mynt **).
Bland den talrika skaran af falskmynt, slagna Under eller kort efter
denna Konungs regering, skulle kunna uppsökas flera nya Typer eller
variationer, tillkomna antingen på det sätt, att falskmyntaren öfver-
kommit och hopfogat en riktig Ad vers-stämpel med en falsk Revers,

*) Den af Erbstein missförstådda inskriften bör utan tvifvel läsas: -/EDELlTlJVE
STANFORDA. Det är mig obekant, hvar detta sällsynta mynt nu förvaras. I
Dresden har jag förgäfves efterfrågat detsamma hos författarens son, Regist.ratorn
vid K. Sachsiska Geheime-Archivet, Hr Joh. Th. Ekdstein, som har i behåll nå¬
gon del af fadrens myntsamling. Det oriktiga i Erbsteins förklaring har re¬
dan blifvit anmärkt af Thomsen i Grotes Blätter Jiir Münzkunde, 2:r Jahrg.
p. 334 samt i Åkermans Numismatic Chronicle, Vol. III, p. 120.

**) I Grotes Blätter für Münzkunde, 2:r Band, Tab. XX, n. 313, är afteck¬
nadt ett iEthelrœds mynt af annan Typ; men detta tillhör utan tvifvel en
äldre Konung af samma namn, sannolikt iEthelrœd I (866—871). Ett nära lik¬
nande mynt träffades i det bekanta fyndet vid Cuerdale i Lancashire i Eng¬
land år 1840, hvilken skatt efter all sannolikhet icke blifvit i jorden nedlagd
senare än år 924, således långt före jEthelraed II:s tid. Se Hawkins's afhand-
ling om detta fynd i Åkermans Numismatic Chronicle, April-häftet (N. 16)
1842, samt Pl. 1, n. 1.
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eller tvertom, eller ock, att han gjort bada stämplarna nya. Sålun¬
da har ofta Adversen af en Typ blifvit förenad med Reversen af en
annan. Jag har ansett dessa oregelbundna och olagliga former icke
böra upptagas bland de reguliera *). De skola särskildt anmärkas uti
Inledningen till denna Katalog (se pag. xc).

Vigten af K. dEthelrasds mynt, enligt ofvan anförda uppgifter,
i Franska grammer:

Varierar Hvarje mynts
mellan: vigt:

Typen A, äldre mynt 1,50—1,70.
— yngre — 1,20—'1,40. per medium 1,33.
Bl. 1,30 — 1,70. — 1,50.
B 2. 1,20—1,50. — 1,31.
B 3. 1,55—1,70. — 1,61.
C. 1,50—1,70. — 1,59.

— var. a 1,12—1,40. — 1,31.
D. 1,50—1,80. — 1,64.
E. 1,30—1,50. — 1,37.
F. 1,11.
— var. a. 1,08.
G. 1,75.

*) Af sådan anledning har jag icke bland .lEtbelraeds Typer upptagit den form,
som i Professor Holmboes Program De numis MD medii œvi in Norvcgin
nuper repertis finnes aftecknad, Tab. 1, n. 3 (dylika finnas äfven i den Stock¬
holmska samlingen) och pag. 4 beskrifves som en särskild Typ (N. 5). Detta
mynt är icke annat, än en sammansättning af en riktig Advers af Typ. E
med en falskmyntares barbariska efterhärmning af Reversen till Typen A.
Ett dylikt mynt, anträffadt år 1824 i ett fynd vid Trzebuniu (Ti-chébougne)
i Polen, beskrifves af J. Lelewel i tidskriften Dziennik JVarszawskij Tom.
II, pag. 67 och Tab. III, n. 4, samt derefter i hans Numismatique du moyen-
agej 2:me Part. pag. 63 och PI. XII, n. 17. Om man vill försöka en tolkning af
den barbariska inskriften på Rev., lär den väl böra läsas: GODINE (Godinc,
Godwine) M~0 LVND, ej NODINE, som Lelewel föreslagit.
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A clversens inskrifter pâ H. JRthelrseds
mynt.

I. Meyutiera inskrifter *).

a 4< jEDELRjED REX >

b * 7EDELR.ED REX

c 4- .EDAXRvED REX 1. A

d 4* jEDJELRED REX 2. AN

e ►p iEDELRED REX 3. ANE

f 4« JEDELRED REX 4. ANEL

4« tEDELRJED REX 5. ANELO

h 4« iEDELRED REX > < 6. ANELOR

i * EDvELR^D REX 7. ANELORV

k 4< EDELRjED REX 8. ANELORVM
1 4* EDELRED REX 9. ANELOX

m 4* EDELRED REX 10. ANELOK

n 4- EDELRED REX 11. ANELö/
0 4« EDELRED REX

P 4- EDELRED REX ,

II. Mrreyutiera inskrifter.

I. Hon lingens namn irregullert.
1. jEDEERE ■ 4. vEDELRJEDR^D
2. JEDEERED 5 jEDELRD
3. jEDELRE 6. aEDELRERD

*) Bland dessa 15 olila sätt, hvarpå jag funnit Konungens namn skrifvet, är
väl endast det första, under a anförda, fullkomligt reguliert; men de öf-
riga formerna kunna likväl icke anses som irreguläriteter, utan äro blott
varieteter, tillkomna genom det olika uttalet hos de olika stammar, som be¬
bodde England. Allmännast förekommer luifvudformen a, och dernäst varia¬
tionerna e, g, 1 och o. De öfriga äro sällsynta. — Förkortningarne af sista
stafvelsen i ordet Anglorum äro vanliga i medeltidens skrift.
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7. JEDLRJED

8 JEDLRED
9. iEFRED

10. JEDEDRED
11. JEDEEERiED

12. tEDEELR^E
13. JEDEL
14 JEDELTED

15. JEDELREE
16. JEDELRD
17. JEDELRDE

18. JEDELREDE
19. ^DELRIJED
20. JSDERJED

21. JEDERED
22. JEDERLED
23. JEDLRTED

24. JEDLRED
25. JE+ELRED
26. EDELRED
27. DELRD
28. DELRED.

ADV. INSKRIFTER.

29 EDERLED
30. EDEIRED
31. EDELERD

32. EDELREDRED
33. EDELRERD

34. EDERjED
35. EDERED
36. EDLRjEDI
37. ELRED

38. EDELERED

39. EDELRjEDRjED
40. EDELRJEDRD
41. EDELRjEXD

42. EDELRED
43. EDELRD
44. EDELREDE
45. EDERED
46. EDERLEDI
47. EDLRED
48. FDERLED
49. IDELPED
50. 1EDELRED

Ordet REIL irregiiliert.

51. DEX 58. RE

52. EX 59. REO

53. IE 60. RE*
54. MEX 61. REX

55. RMX 62. RE*
56. REX 63. RX

57. RDEX. 64. X
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3. Ordet MGliORVHI eller dess törkortiitia-

gar irreguliera.

65. AE 96. ANEEO?
(56. AELO 97. ANEI
67. AEO 98. ANEII1

68. AI 99. ANEIO

69. AIELORY 100. ANEr
70. AIEO 101. ANELEOX
71. AIE 102. ANELI

72. AIEIO 103. ANEEI
73. AIEIOX 104. ANELII
74. A1ELJO 105. ANELO-
75. AlELO^X 106. ANELO-1

76. AlELRO 107. ANELOT
77. A1EO 108. ANELO*

78. AIEOLX 109. ANELÖ*I
79. A11EO 110. ANELO)
80. A1LO 111. ANELOI
81. AILOX 112. ANELO?
8-2. AINELO 113. ANELOI

83. AINL 114. ANELOO
84. AIO 115. ANELO^I

85. ALO 116. ANELOL

86. ALOT 117. ANELORI

87. A LR 118. ANELORYI

88. ANE 119. ANE-LORVX
89. ANEILO 120. ANELOY

90. ANELO 121. ANELOPY

91. ANELOT 122. ANELO)*
92. ANEO 123. ANELO_X
93. ANEE 124. ANELR

94. ANELOK 125. ANELX
95. ANEO 126. ANELJX
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127. anen
128. aneo
129. aneox
130. aneox

131. anex
132. ani
133. aniel
134. anil

135. anl

136. anlo

137. anlox

138. anlox

ADV. INSKRIFTER

139. anne
140. ao

141. eie

142. 1tno
143. ilo

144. nelox
145. nlo
146. nnel

147. oneli

148. onio
149. delrox
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iETHELRJEDS MYNT.

MiLESBÏRlO.

(Aylesbury).

1. Adv. a 10. Rev. *4* LEOFXTAN M O ^ELSBY Tvp. C.

a 10.

^®STHB(dune?)
(Ashdown?)

»PEADSTA1V M O JESDE C.

3.

4.

5.

6.

7.

a 10.

a 9.

e 10.

BAHDAIIG.
(Bardney).

^AXFELM
■4*vELFXIEE
* - -

* - —

M O BEARDA
M O BARDA

- BEAD

MfO BARD

8. — * -

9. — + -

10. a 10. * -

11. — + -

12. h 9. + -

13. a 10. * - ■

14. a 11. + -

15. a 5. * - ■

1(5. a,ir.l07. 4* —

17. a 4. -PHVNIA

^BYRHXIEE M O BARD
- BEAR
— BEARDA
- BAR
— BABD

— BEAR
MtO BARD

MeO BARD

B.1.

C.

D.

BA.

B.2.

C.

C.d.

D.

D.
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18. Adv. a 5. Rev.^HVNIA M TO BARDA Typ. E.

19. a 4. *HVNIEA ON BARDAN A.

KATHAŒ.
(Bath).

\

20. a 10. Hh AXFRÏE M-'O BAD B.

21. a 4. ►J« _ —
— — E.

22. a 10. ^XDELRIE MO BAD C.

23. — * - -
— BADA —

24. a 5. * - - M'O BAD D.

25. a 3. * — _ M-0 — E.

26. a 5. ^XDESAN ON BAD A.

27. a 4. *jEDEXTAN ON BAD A.

28. — 4« _ _ M^O — E.

29. a 2. ^ALFFOLD ON BAD A.

30. a 5. + - -
— BADA —

31. a 4. * - - M°0 BAD E.

32. a 10. ►FEDSTAN MO BAD C.

33. a 5. * — - M20 — B.

34. a 9. + - — M^O — —

35. e,ir.58. *EDXTN m BAD D. *)

36. a 5. ^HILDEXIEE OM BAD B.

37. a 10. *HILDX1EE MO BAD C.

38. a 5. 4« — — M-0 — B.

39. a,ir.68. *LEOFFINE MO BADÏ E.

40. a 10. *FVNSTAN MO BAD C.

41. a 10. ^FYNXTAN MO BAD C.

42. a 5. * - - MtO — B.

43. a 10. + - -
— —

—

44 — * - - M°0 — —

45. — * N M-O BAD B.2. **)

*) Inskriften både på Adv. och Rev. läses baklänges (literis retrogradis).
**) Fragment.
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BEDAHFOiSD.
(Bedford).

46. ADV.: (otydl.) Rev. ^jELFXTAN M-O BEDA TYP . C. *)
47. a 10. * - -

— BEDAFO —

48. a 3. Hr-JELFFI MÎO BED D.
49. — ^DORFINE M^O BEDA D.
50. ir.21,60,148. »FEODRJC ON BEDAFO A. **)
51. a 5. *EVNNI MtO BEDA 1).
52. a 10. *LEOFNOD M-O BEDA C.
53. a 5. * _ _ MTO - D.
54. l,ir.71. *LEOFFJNE M-O BED A.
55. e 4. + _ _ MO —

56. a 5. * _ _ ON -

57. a 4. + _ _ M O BEDFO ~ *)
58. a 4,ir. 16. •4«LYFINE ON BEDAFO A.
59. e 9. +OXFI MONETA BEDAF B. 1.
60. a 10. *OXFJE M O BEDAFO C

BRICG^TOW.
(Bristol).

61. a 3. *^:lfferd ON BRIE A.

BKYIDGE.
(Bridgenorth).

6-2. a 10. *jEADNOD M-O BRYD C.
(53. a 10. ►FEADNOD M O BRYD B.2.
64. a,ir. 58,94. * _ _ M O BYRDE —

65. a 5. * - - Meo BRY D.

*) Myntet, har vid präglingen skjutit sig, hvarigenom inskriften blifvit otydlig.
**) Pä Adv. ett litet kors ( + ) framfor hakan.

***) Sönderbruten i 3 delar. På Rev. 4 punkter tätt vid hvarandra.
*j") På Rev. 4 punkter som på N. 55.
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66. Ad v. a 4.

67.

68.

a 10.

e 10.

/ETHELR/ED.

REV. ^EODRIE
* - -

-b FINE

BRY1DGE.

ON BRYDIA TYP. A.
M O BRYD C.

M O BRYIDEE L B-l-

69.

70.

a 9.

a 10.

BUCCITOAHAII.
(Buckingham).

^iELFFI
*TVNYLF

M-O BUEEI
MO B VEIN

D.

C.

71.

72.
a,ir.ll9.
n 5.

CADAKBYRI«.
(Cadbury).

*EOD ONEADANBYRJM A.
* EODEFRYD ON EADEN A.

CAEYTWARABÏRIG.
(Canterbury).

73. a 5. *^LFRJÎD MO EJENTF A.

74. — ^^ELFRYD M-O EjENT D.

75. a 10. * - -
—

—
—

76. a 10. *BOIA MO EiENTFARE Bl.

77. — * - -
— EJENTFAR B.2.

78. a 5. ^EOLDFINE MO EJENTF C.

79. a,ir.45,10l. ^DEOYHE ÎMO EEN I).

80. a 10. *DYDA MO EiENT B.2.

81. — * _ _
— — C.

82. a 5. ^EADFOLD ON EANTFA A.

83. g 4. * - - MON EENT —

84. a 10. * - - MO EtENTFA B.l.

85. — * _ -
— EiENT B.2.

86 — * - -
— E^EN C.

87. — + _ _
— E^NT —

88. a 6. * - -
— — C.a
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89. ADV. a 5. Rev.^EADFOLD MtO E/ENT TYP. D.

90. a 30. * - - »FÖ — —

91. ir.130. *ead .... • . EENT - *)
92. a 4. ►FEADFOLD MtO EENTF E.

93. g 5. HhEDFOLD MO EENT C.

94. a 5. *EODMAN MtON EA.T A. *)
95. a 6. * — -

— EANT —

96. a 4. _ _ ON EANTF —

97. g5- ►pEODRIE MtON EANT A.

98. h 3. — ON EENTFAR —

99. a 5. *EODFINE MtOO 1 EENT A.

100. a 5. Hr* — — ON EANTFA —

101. a 10. *EODFJNE MO EENT C.

102. a 6. * - -
— — C.a.

103. a 5. * — - MO — 1).

104. — * — _ M-0 — —

105. a 10. — — — — —

106. a,ir,134. »f» — — MÎO — E.

107. a 4. •i4 — — M°0 —
—

108. g 9. ►î^EOLD.... M-0 EEN C. *)
109. a 10. ^EOLDFINE — EENT —

110. — ■f* var. —
— —

—

111. _ ►f. — —
— EENTF #

112. a 11. -^•LEFRIE MO EEN. B.3. *:
113. a il. *LEFXTAN MO EENT 1 B.3.

114. a 5. *LEOFNOD MtON EENT A.

115. a 10. ►p,LEOFRIE MO EENTFA B. 1.

116. e 10. * _ _
— —

—

117. a 10. * _ _
— — B.2.

118. — + - -
— EENT C.

119. gl. * - - MO EEN I).

120. a 5. * _ _ MqO EENT —

121. a 10. * _ _ M&0 —
—

*) Fragment.
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122. A Dv. a 2. REV. E* LEOFRIE MO LJE Typ. E.

123. a 4. * - - MTO —
—

124. e 5. ^LEOFXTANOJNT EAJ\T A.

125. e,ir.96 ■F* — — MO EiENT Bl.

126. a 10. * - -
— T, EN B 2.

127. a 11. * — —
— LENT B.3.

128 a 10. E _ —
— LEN C.

129. — E — _
— EiENT —

130. a 5. + - -
— — C.a.

131. a 6. E _ _
— —

—

132. a 5. * — — M TO EvENT D.

133. a 10. — — — — 1 —

134. e 10. *LIFINE MO EANTFARA B.l. *)

135. a 10. * - -
— EvENT B.2.

136. S 5.
O

* - -
— — C. **)

137. a 10. * - -
— —

—

138. a 6. ^LIFINC M-0 EENT C.a.

139. e 5. ^LIOFSTAN MTON EANT A.

140. e 5. *VLF MTON EANTFAR A.

141. — ■4« — _ M TO EANTFARE —

142. a 10. *FFLFFI MO EtENT B2.

143. a il. * - -
— — B.3.

144. a 10. E _ _
—

— C

145. a 5. ^FVLFFIE MO E^NTF CM.

146. a 10. * - - M^O EiENT D.

CISECEASTER.
(Chichester).

147. a 5. *^LFFI ON EIEESTR A.

148. e 11. * - M-0 EÏSE^E B.3.

149. a 9. + - -
— EISEE C.

*) 1 kanten qvarsitter en jernnagel, hvarmed en ögla förmodligen varit fastad.
**) En punkt vid bokstäfverna L och X i LRUX.
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150. A o v,,a9. Rev.*^LFFINE MO EIXEE Typ. C.

151. — * _ _ M°0 EIXE 1).

152. a 10. ►KEDELM MO EIXXE B. 1.

153. — + - —
— EIXEE C

154. a 9. 4« _ _ M20 EIXE D.

155. a 10. ■^JEDEXTAN M-O EIXE C.

156. a 9. * - - MtO — 1).

157. a 5. * E YNNA MQ0 EIXE 1).

158. a 9. ^EADNOD M^O EIXE D.

159. e 10. ^heafylf MO EIXAN B.1.

160. a 10. ^ —
— EIXE C.

161. a 10. ^FYNXTAN M-O EIX B.2.

COJLEACEASTER.
(Colchester).

16*2. g,ir.!25. ^jELFFINE M-O EON C.

163. a 4. •Feadmynd MÎO EOL 1).

164. a 5. ^EDFINE M^ON EOLEX A.

165. p^r.GO^G.^ — —
— EOLE —

166. g 4. t * - - M^N EOLEN —

167. m 3,ir.60. »J'ELEFINE ON EOTLE A.c.

168. 1 4,ir.G0. ^EODRIE ON EOLEEX A.d. '

169. a 4. * - - MÎO EOL I)

170. a 9. * - - M 90 —

—

171. s o.O
* LEOFRED m-O EOL C. **

172. a 10. •£■ — _
— EOLEE —

173. a 4. ^LEOFFOLD MqO EOL D.

174. a 5. ►p, _ _
—

—

—

175. a 10. ■F'MANFINE M-O EOLEE C.

176. g9- ^XIDFINE MO EOLN C.

*) Insk riften pä Adv. börjar pä sidan, framför bröstbilden.
**) Sönderbrutet i 2 delar. 6

! i
i r

. !

""""
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177. Adv a 10. Rev.^XFETINE MO EOLE
178. — * - -

— EOLEN
179. — + — —

— EOLN
180. — * _ — — EOLNE
181. a 10. KTOEA M-O EEOL
182. a 10. *FLFNOD MO EONEX
183. g 10. ►KF VLFNOD M-O EOLN
184. a 10. K — — EOLNEX
185. g 9. ►b-FVLFRIE MO EOL
186. a 10. K — —

— EOLNE
187. a 10. ►b-FVLFFlNE M-0 EOLE
188. — * _ _

— EOLN
189. a 4. K - - MTO EOL

190. — * _ _ MO —

Typ. f.

C.

C.

C.

C.

D.

CROCGLADE.
(Crekelade).

191. a 4,ir.60. ^.EDELXTEE ON ERAEEL
192. a 5. »J« — — — —

193. e 4. ^EODEMAN ON EROE
194. a 10. ^LEOFEOD M~0 EROE C.
195. a 4. HhTOEA ON EROEELAD A.

CIUCERA.
(Crewkerne).

196. a 4. SVINAS MIO ERVEERN I).

BEORABÎ.
(Derby).

197. a 5. ►f'EODFJNE MÎO DEOR D.

*) Brutet i två delar.
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(t»(t(ÎSJ5) £M.H.JOy,. OoO*».
ÜG

OJEU
• -<

Hh4*4*H**bH* fefeoo
fefeIrgW GGIIGM

f/3>3Gjj». G

SS GG

G fe° Ĝ
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224. ADv.a,ir.ii7.R.*FVFLXTAN M O DOYER Typ. C.a.
225. a 9. *FVLFXTAN MßO DOF J).

226. — * - - MO — —

DOKCJEASTEK.
(Dorchester.).

227. a 3. *FVLFNOD ON DORE A.

228. a 4. * - -
— DOREE —

229. a 10. * - - M-O DOR C.

230. a 5. * - - MyO DOR D.

DUIWIC.

(Dunwich).

231. a,ir.l33. ^EADXI MO DVNF1 A.

EAXECEASTFJI.
(Exeter).

232. a 3. HhiELFMJER MO EAXE E.

233. a 4. * - —
— —

—

234. a 5. * - M-O — —

235. a 10. ^XLFMOD M-O EAXE B.2.

236. a 10. ►J* AXFNOD M-O EAXEEE B.L

237. — * _ -
— EAXEE B.2.

238. — * - - M90 EAXE I).

239. a 9,ir.2,56. »4*jELFR]E NO EAXEE C.

240. a 10. * - - M^O EAXE JK

*) En äkta Rev. af Typen D har biifvit sammanfogad med en faIshmyntares ef-
terhärmning af Rev. till Typen A. Denna monströsa form har ej kunnat upp¬
tagas bland jEthelrseds Typer, ocb rätteligen borde myntet fâ j)lal> bland IXunii
spurii. Jag har dock intagit det bredvid föregående mynt, med hvilket Rever¬
sens inskrift och Typ öfverensstämmer, ehuru samma stamp icke biifvit begag¬
nad. Adversens inskrift består af orediga strekar.
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241. Adv
24*2.

*243.

*244.

245.

246.

*247.

*248.

*249.
*250.
251.
*25*2.

*253.

254.
255.

256.

257.

258.

*259.

260.
*261.

262.

*263.

264.

265.

266.

267.

268.
269.

270.

271.
27*2.

273.

274.

275.

a 3. Rbv,
a 4.

e 6.

e 10.

a 10.

a,ir.l07.
a 10.

a 10.

e 10.

a 5.

a 10.

a,ir.88.
a 5.

a,ir.97.
a 3.

a 5.

a 10.

a,ir.l22.
a 3.

a,ir.88.
a 4.

a 3.

a 4.

a 10.

al0,ir.2,56
a 4.

a 5.

a 9.

a 10.

a 4.

►f«jELFlllE
* —

*vELFXTAN
* - -

* — -

* — -

^tEDEXTAN
^AXEYTEL
*BRVN
* - -

*BYRHFERD
*BYRHXIEE
* _ _

•fr - -

^BYRHXTAN
* - -

* - -

* - -

* _ _

* _ _

*
* — -

•Î« — —

^BYRHTRIE
*EARLA
* - -

* - —

* — -

*EYDI
*EYTEL
^DYNXTAN
* - -

►F — —

4-EADMiER
►f-EATZTAN

M20 EAXE Typ. E.

MOT EXAN
M O EXE

- EAXEE
- EAXE

ON EAXEE
310 EE

310 EAXEEEXTE
- EAXEEX

3110 EAXE
310 EAXE

- EAXEE
- EAXE

ON EAX

- EAXE

- EAXI

— — MO EAXE

3110

ON

3110

3FO

3110

MO

MO

3110

EAXE
EAXEE

EAXE

EAXEE
EAXE
EAXE

A.

B.U

B.2.

C.

A.

C.

Bl.

B.

B.2.

C.

A.

ON EAXEE
ON EAXEX

J3.2.

C.

C.b.

B.

A.

B.

E.

B.2.

C.

B.

A.

A

f-

!!!/

Ill ill

?! i !

i
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276. Aov. a 4. Rev. ATXTAN ON EAXEXERE Typ. A.

277. a 10. * _ _
— — —

278. a 4. + - - ON EAXEE - *)
279. a 10. *EDRIE M O EAXE C.

280. — * — —
- EAXE —

281. — * — _
- EAXEE —

282. — * - —
— EXEEA —

283. — * - - M-°-0 EAXE 1).

284. a G.ir.l. *EDF1NE M O EAXEE C.a.

285. a 4. *EOD ON EAXEEXTRE A.

286. g 9. * - - MßO EAXEE I).

287. a 5. — — M TO EAXEEEXTR E.

288. a 10. *EODA M O EAXEE B.2.

289. — * - -
— EAXE C.

290. — * - -
- EAXEE —

291. e lOjir.60. ►f» — —
— — —

292. al0,ir.2,56.4* — —
— —

293. a 10. 4-EODDA MO EAXEE B.2.

294. e G. *EODFINE M O EAXE A.

295. a 10. + - -
— EAXEEE Bl.

296. — + - -
- EAXEEEX —

297. a 10. *HVNEFJNE M O EAXE C.

298. a 3. ►HXEEOD ON EAXEEA A.

299. a,ir.97. ^ —
- EAXEEXT1 - **)

300. a,ir.S8. ►MSENEOD ON EAXEEX A. ***)
301. a 4. * - -

— — —

302. a 2. HhïSEOD ON EAXEEX A.

303. a 3. * - -
— — —

304. a 5. * - -
— EAXEEXTRI —

305. a 10. -F1 LEOFRIE MOjEAXE C.

*) Detta mynt är genom 2:ne öglor i kanten och ringar af silfver fästudt i ett

kedjesmycke, som år 1840 hittades vid Södvik i Persnäs socken på Öland
och nn förvaras i Rongl. Antiqvitets-Archivet i Stockholm.

**) Söndrigt i kanten. På Adv. börjar inskriften framför ansigtet.
***) Två exemplar, det ena ofullständigt i kanten.
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306. Aov.aô? Rev.^LEOFXVN M O EAXE Typ. B.2.
307. a 10. + LEOFSVNV M-0 EAXE B.2.
308. a 10. * LYDA MO EAXEEES B l. *)
309. — * - - — EXAEEAST —

310. — * — - — EXAEEASTR —

311. — * — _ — EAXEE B.2.
312. — * — — — EAXEEE —

313. — + _ _ — EAXEEES E —

314. — * - - — EAXE C.
315. — * - - — EAXEE —

316, a 10. *LVDDA MO EAXEE B.2.
317. a 10. * LYDIA MO EAXEE B.2.
318. a 5. ►MV1ANEOD MTO EAXE I).

319. a 10. Hb MANNA MO EAXE B.2.
320. a,ir.97. * - - MTO — 1).

321. a 4. + — — — — —

322. a 5. —- — — — —

323. a 3. ►PS4EFINE ON EAXEESTR A.
324. a 10. •i* TVNA M-0 EAXEEEST BA.
325. a 5. * - -

— EAXE C. **)
326. a 10. * _ _ MO — —

327. — Hb — — M-0 EAXEE —

328. a 5. HbFVLFSÏIîE ON EAXEES A.

329. a 4. + _ _ MTO EAXE 1h

330. a 5. * _ _
— — —

331. a 5,ii\l07.*i« — — — — —

332. a 4. + _ _
— — E.

333. — ►b i'«/-. —
— — —

334. a 5. Hb — —
— — —

335. a 5. ►KFVLFSTAN MTO EAXE D.

336. a 4. + _ _
— — E.

337. a 2. HbFYNSIEE M90 EAXE i). ***)

*) På Rev. är en punkt under co, såsom på mynt af Typen B. 2.
**) Iriskriften på Adv. vårdslöst graverad.

###) I kanten sitter en nagel jemte ett fra gment af en ögla, båda af silfve r, livar-
med myntet förmodligen varit fästadt i något smycke.
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338. Anv. a 4. Rev.^FYNXIEE YFO EAXE TYP. I)

339. a 5. * - -
— —

—

340. e 4. x JYNXTEE M90 — V. *)

EOFKRWIC.
(York).

341. a 4? ►K/ELFXTAN MO EFER Bl.

342. 19. Hh ARNEYTEL M-O EOF C.

343. l,ir.l 11. ^ARNDOR MO EOFRFI A.

344. 16. JÄRNDÖRR M°0 EOFR A.

345. a 5. ^ARNDVR Y1ÎO EOFR E.

346. a 10. KARDOR YFO EOFR C.

347. 1 10,ii*.52.►f» — —
— —

—

348. a 5. + - - Yl 0 EOFT E.

349. a 5,ir.63. — —
— — —

350. a 5. * - - M-O EOFR —

351. 1 9. •4« ARDYR Yl-O EOFR C.

352. 19. ^AXEELT OEON EORII A.b. **)

353. e 9. ^AXEHETEL YIO EFERF A.

354. e 5. ^AXEYTEL Yl-O EFOER A.

355. e 4. 4«AXEETEL YIO EFE Bl.

356. 1 5. -^•BERHFNE YIO EF E.

357. o 5. *BREHTJ\OD Yl 90 EOF.. A ***)

358. 0 .. * _ _ Yl O EOFR —

359. (otydl.) * - - YIO E E -V

*) Bokstafven D har utseende af f). I kanten af myntet är medelst en silfver-
uagcl fastnitad en ögla, hvari sitter en ring med hopknutna ändar af silfver-
tråd. I motsatta kanten är hal för nageln till en dylik ögla. Myntet liar så¬
ledes varit fästadt i ett smycke.

**) Inskriften med rediga bokstäfver, men i öfrigt så vårdslös, att man skulle an¬
se myntet vara af falskt arbete, om icke äfven de följande mynten vitnade att
myntmästaren ASCETEL eller OSCETEL i alla sina arbeten varit liku
oskicklig som vårdslös.

***) Ett bit i kanten borta.
-J-) Barbariskt arbete. »
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360. Aov.a5,ir.2i R4«BBEHTF1NE MO E TYV. C. *)
361. 19. 4* — —

— — —

362. c 9. *BREHTFNE MO EORF C.

363. a 5. ^BRIHTFINE M-O EFOR c.

364. 17. ►REETEL M ON EOFRF A.

365. o 5. * - - MO EOFRF1E A.

366. o,ir.lll. * - — MON - — *)
367. a 5. * — _ MO EOFR D. **)
368. e 4. * — — 31°0 EOF E.

369. 15. 4-E1TELBE 31°0 EOF E.

370. a 5. + - _ 3F-0 EOFR —

371. a 10. *EOLA MO EOFRO C.

372. e 5. 4-EOLRRIM MO EOFE B. 1.

373. b,ir.60,'5,1.4* — —
— EO E. ***)

374. — * — - MO EOF1 ***\

375. 1 5. 4- — — O — —

376. a 5. * — — MO EOFR —

377. 18. *DAHFIN 310 EOFRFIE A.

378. o 6. *DAHFINX MO EOFRI A.

379. a 10. *DVRAN MO EOFR C.

380. e 9? 4*EADNOD MO EOFR C. *)
381. a 10. *EADR1E 310 EOFR C.

382. a 5. * - - MtO — D.

383. — 4« _ _
— —

y y

À À

«oc —•> a,ir,138. 4«EADXTAN MO EOLFR B.2.

385. e 10. 4*EATXTAN MO EVER BA.

386. e 5. HHEILAF 310 EFOBI BA.

*) Sönderbrutet.
**) Pâ Rev. en punk I i ena korsvinkeln.

***) Pä Adv. ett litet kors bakom Ronungens hufvud och ett dylikt, jemte det
vanliga begynnelsekorset, vid första bokstafven i Konungens namn.

■[) Barbariskt arbete.
Skadadt i kanten. Pä Rev. en punkt i ena korsvinkeln.

7
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387. Adv. ljir.i 17.R. 4" ELFXTA1V MiO EOFRFIE TYP. A

388. 1 10. * _ _ MO EOFF C.

389. e 10. +FARMAN MO EFERF1 B. I.

390. a 5,ir.45. ^FROXDVLF MO EOF C.

391. a 10. Hh — —
— — —

392. a 5. *FROSTYLF MÎO EOFR I).

393. a 10. *EOLA MO EOFR C.

394. 19. + HARNEYTEL M O EOF C.

395. 15. ^HILDOLF MO EOFR A.

396. 0 6. * — —
— — —

397. 1 5. * — -
- EOFRF —

398. 16. * - -
— — —

399. 15. * - - MO EOFRFI —

400. 17. * - -
— — —

401. k 9. ^HILDYLF MO EOFR C.

402. e,ir.60,74.»f< — — MTO - 1). *)
403. 1 5. ►f. _ _ MO EOFJ E.

404. o,ir.81. ^HYNDVLF MO EOF C.

405. — * _ _
— EOFR —

406. — + HYN.... .OFR D. **)
407. a 4. * IRA M90 EOFR I).

408. a 4. 4* IRRA M O EOFR E.

409. 19. ^LEFSTAN M-O EO C.

410. a 10. + _ _
— EOFR —

411. — + — —
— EOFRF ***^

412. Ojir.lll. *LEFFINE MO EOFR A.

413. o 5. •i* — — MO EOFRFI —

414. a 10. *LEOFSTAN M-O EO C.

415. — * _ _
- EOFR —

416. ajir^SjlOl.^ — — MgO EO D *)
417. a 4. * _ _ MTO EOFR —

418. a 5. * - -
— — —

*) På Adv. ett. X bakom hufvudet. I kanten ett borrad t hal.
**) Fragment. #*#) Pä Rev. två punkter vid X i ena korsvinkeln,
f) På Rev en punkt i ena korsvinkeln.
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419. ADV.19. REV.^LEOFXTIN MO EOFR Typ. C.

420. a 10. ^LEOFFINE MO EOFI C.

421. * _ _
— EOFR —

422. a 5,ir.45. ^ — —
— EOFRI —

423. 1 I0,ir.52. -F-LEOFFNE MO EOFI C.

424. a 10. — —
— EOFR —

425. a 5,ir.45. •F'OBAN MO EOFR c.

420. e,ir. 110. — —
— EOFRFI —

427. a 5. ►£* — — M90 EOFR D.

428. a 9. 4* — —
— — —

429. 13. * — — MO — E.

430. ; 15. _ M-O — —

431. — — — M20 — —

432. a 10. 4* ODA MONETA EFERFII B. 1. *)
433. e 10. — — MO EOFERFI —

434. a,ir.l7,128.*T< — — M°0 EOFRFI D.

435. a 10. ►FODEOTEL MO EOFR C.

436. a 10,ir.21. »TRODDA .0 EOFRFI C. **)
437. e 10. "F* — — MO EOFRFIE —

438. 1 io. RODDAS MO EOFR C.

439. g 9. FODDAZ — —

440. e 5. ODV MO EFERFIE B.1.

441. 19. ►FOZEET 10 EOREI A.b. >F)

442. a 5,ir.45. FOZEETEL MO EOFR A.b.

443. - 4-OXEETEL M-O — C.

444. 19. ►FOZEETL MO EOFRIIO A.b.

445. - ►FOXEETL — EOFR C.

446. a 5. — —
— EF D.

447. a 10,ir,52. FOSEOD 310 EOFRF C.

448. 16. ►F-OXEOT M-O EOFRFI A.

449. 1 7. -F — —
— EOFERFIE —

*) I kanten är ett rundt hål efter en nagel.
**) En bit saknas i kanten. **+) På Rev. en punkt vid E i korsvinkeln,
f) Detta mynt och följande, till och med N. 446, äro af barbariskt arbete, lika¬

som de föregående med namnet Ascetel.
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450. Ad v,

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

458.
459.

460.

461.

462.
463.

464.
465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

480. *

^THF.LRjED.

0 5 Rev.^OSEOT
1 9. ^ _

— 4« — —

a9. ^OXOLF
110,ir,52. *ï« — —

19. ^OXYLF
a 10. — —

a 5,ir.45. Hb — —

15. * — -

1 2. Hb ODERIM
15. * — —

a 5Jir.l07. — —

a 10. ^ODVLF
15. *OYDERIM
Fir.lll. »4* — —

— ►f. _ _

a 8,ir.28. ►£« — —

l,ir.H8. Hb — —

a 10. H* — —

110. H* — —

a 5. H* — —

— H* — —

Ojir.m. H*OYDRIM
a 4 ^XTEOREER
a,ir.38,67.Hb XT1REE1R
l,ir.99, "^XTJREOL

4-SYMERLDA
^XYMERLEDA
* - -

* - -

*XYMERLIDA

F.OFF.RWIC.

M O EOFRFIE
- EOFRT
- EOFRF

M.. EOFRF

M O EOFRFI
M"0 EOFI

- EOFR

- EOFRF

»O EOF

MO EOFR

MÎO —

M O EOFR

M O EOFR

MO -

M-0 EOFRF

M O EOFRFI
- EOFR

TYP A.
C.

C.

D.
- **)

C.

A.

a 4.

1 7.

a 10.

110.

a 5.

MO

MO

MO

MÎO

TMO

MO

MÎO

MO

MO

EOFI
EOI

EOFRFI
EOFR

EOFT

EOFRF

EOFR
EOFRI

EO

EOF

EOFR

1).

E.

A

D.

D.

A.

1)

A.

C.

*) En bit saknas i kanten.
**) På Rev. en punkt i en af korsvink larne.

**#.) På Rev. ett litet kors i den ena och en punkt den andra af Ikne motsatta
korsvinklar.
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481.ADV.17. REV.^XYMRLEDA
482. 16. *XYMRLEDT
483. a 10. ^XYNVLF
484. a 5. * - -

485. a 10. ^XFERTEAR
486. a 10. ^xfertear
487. o,ir.lll. ^DOROLF
488. 1 7. * - -

489. — ■F1 — —

490. n 5. ^DORXTAINT
491. 1 5. * _ _

492. l,ir.69. + _ _

493. 14. * - -

494. a 10. * _ _

495. a,ir.45. + _ _

4%. Ojir.m. ►f'DORVLF
497. a 5. * _ _

498. m,ir.81. ^DVRXTAN
499. a 10. + _ _

500. — * - -

501. ir.38,60,67."^ — —

502. e 4. ^DYRYLF
503. a 5. * - -

504. k 5. * - -

505. e 11. *YLF
506. 1 5. ►^YLFEETEL
507. — * - -

508. — + - -

509. 1 7. * - -

510. 1 8. ►j« _ _

511. a 4. * VLFEETL
512. a 5. * - -

513. l,ir.90. ►£< VLFEITEL

*) På Rev. ett litet kors i ena vinkeln.
***) På Rev. en punkt i ena korsvinkeln.

EOFERWIC. 53

M-0 EOFF TYP. A.

MO EOF A,

M"0 EOFR C.

MTO — J).

MO EO C.

MO EOF C.

MO EOFR A.

4-:M20 EOFRF —

MO EOFRFI —

MO EOFR A.

— EOFRI —

M-O EFE B\
— EFO C.

MO EO E.

MO EOFR A.

— EO E.

MO EOF C.
— EOFR —

— EOFF —

MTO EOFR 1).

MO EOFR D.

MTO — —

MTO EOFR E.

MO EOFERFIE B.1

MO EOFR A.

MO EOFRI —

— EOFRF —

MO —
—

MO — —

MTO EOFR I).

MO EOFI E.

MO EOFI D.

**) Ett borradt hål i kanten.
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514. A i) v .15. REV.HH YLFEYTEL MTO EOFI Typ. B.

515. a 5. ►f. FEYEOX MTO EOFR B

516. a 9. * - -
— — —

517. a 10. *FJNTRLEDA M O EOF C.

518. o 5. ^FYLFXIEE M O EOFER A.

519. — * - - M O EOFR —

520. l,ir.l 18. 4« — —
— — —

521. 1 7. * — —
- EOFRFI —

522. — * - — M-0 EOFRFIE - *)
523. a 10. * - — M-0 EOF C.

524. k 9. + — —
— EOFR —

525. a 4. + _ _ MO EO D. **)
526. a,5. + _ _ MTO EOFR

527. — * - - M-0 EO E.

528. a 3? ^FYLFXTAN MO EOF E. *)
529. 15. ^FVLXIEE M O EOFRFI A.

530. 17. * — — M-O —
—

531. a 10. * — —
- EOF C.

532. 14. + — — M O EOFRI E.

533. a 10. *FYNEEOX M O EOFR C.

ct.otha.

(Godestowe?)

534. a 4. ^FVLFMiER MTO EEODA B.

535. a 5. * - -
— — E.

<

gifjelceaster.
(llchester).

536. a 10. ■^tELFELM M O E1FELE B.2.

*) På Rev. en mycket liten i'ing bredvid korset.
**) På Rev. en liten ring i ena korsvinkeln.

*+#) p£ Rev en pUntt i ena korsvinkeln.
-j") Prägladt på en fyrkantig skifva, som väger 2,60 Fr. gr. Inskriften mindre tydlig.
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537. Ai)v. e 10. Rev. ►£« jELFXIEE MO EIFLE TYP. B 1.

538. a 10. •p AÎDELR1E MO EÏFEL C.

539. e 10. *EOD MO EJFLEEX B.i.

540. a 10. * - -
— EIFELE B.2.

541. — * _ _
— EIFELEEX —

542. — + _ _
— EIFELE C.

543. — * - -
— ETFELEEX —

544. — * - -
— EIFELEX —

545. a 9. * - - MqO EIFELE D.

546. n 4. ^LEOFHY MTO EIFNE I). *)
547. a 10. + LEOFRIE M-O EIEL C.

548. —
— — — EIFEL —

549. a 10. ►pLEOFXIEE M~0 EIFEL A.

550. a 10. + _ _
— EIFE C.

551. — * - -
— EIFEL —

552. a 5. + _ _ MTO — 1).

553. a 5. ►PFENTAX MgO EIFELE E.

554. e,ir.l36. ►PFVLFELM M-O ETFEL B.2.

555. a 10. * — -
— EIFE C.

556 — ►fi — —
— EIFEL —

557. a 10 ? ►PFYLFFINE M.. ...LE C. **'

GIPESWIC.
(Ipswich).

558. a 2. ►pEODREE MO ETPEX E.

559. a 3. •PEODFIE ]VOE EIRE E. ***)

560. a,ir.l05. ^EODFINE M-O EIPEX C.a.

561. — * - -
— —

- *)

*) Genomborradt i kanten. **) Fragment.
***) Inskriften är redig och tydlig. Jag vet ej lniru den skall förklaras, om man

ej far antaga att GIRE hlifvit af misstag satt i stället för GIPE. Måhända är
det nästföregående myntmästare, GODREE, som förvexlat bokstäfverna R och
P i sitt och stadens namn.

-J-) Myntet är dubbelt tjockare än vanligt och väger 1,84 Fr. gr.
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562. AD\.a,ir.i05.R.*EODFJNE MO EIPES TYP. C.a. *)
563. e 9. ►PLEOFRIE M-O EIPES Bl.
561 o 4. ►pLEOFZÏEE MON EIPE A.
565. ii\48,60,103.*p — —

—
—

- **)
566. a 5,ir.G3. HHLEOFXIEE MtON —

—

567. a 10. >4* — — MO EIPES C.
568. o 4,ir.60. »P — — MIO EIVIS E.
569. e,ir.l23. »4*LEOMAN M-0 EIP B. 1.
570. 14. -PLIFINE ON EIPEXFIE A.
571. i i".26. — — E1PEZFIE ***^
572. g,ii\105. — —

— EIPEZFIEI
573. e,ir.63,85. "4*LITMAN M20 EIPS B.
574. a 10 -pLYTELMANMO E1PES B.l.b.
575. __ * _ _ — EIPE B.2.
576. a,ir.l6,l09.«4« — — — E1PES —

577. a 10. «4« — —
— C.

578. a,ir.l49. *LYTEMAN M-0 EIPES C.
579. a 10. ^LYTLMAN M-O EIPES C.
580. ir.29,62,71.»f" ODE ON FIFEZFJE A. >4)
581. ir.29,60,103 "4* — — — — —

582. a 5,ir.63. 4'ZIFOLD NO EIPEZRIE A.
583. ir^S^O^OS.-F' — — — —

**\

584. a 5,ir.63. ^NIFOLD MO EIPEXF1E A.c.

*) Detta mynt är ännu tjockare än nästföregående ocli väger 3,35 Fr. gr. — Alla
tre mynten äro slagna med samma stämpel.

**) På Adv. börjas inskriften framför ansigtet.
***) Genomborradt i kanten. På Adv. bar ordet REX någon tillökning, som ej

kan urskiljas. Inskriften synes sluta med ANGL.

f) På Adv. börjas inskriften framför ansigtet. Då de flesta mynten från Ips-
wicli liafva vårdslösa inskrifter, toi'de det icke vara en för mycket vågad giss¬
ning att antaga, det Reversens inskrift på detta och nästföljande mynt bordt
vara EIPRXFJE. Öfverensstämmelsen i afseende på arbetssättet med an¬
dra mynt från denna stad är i ögonen fallande. Under K. Cnut har samma

myntmästare (ODEA) präglat i Ipswich.
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CILEAWECEASTER.
(Gloucester).

585. e 10. *EODEMAN MO ELE B.l.

586. a 10. *EODFJNE M-O ELEA C.

587. a 9. * - - MTO — D.

588. a 5. — — — — B.

589. a 11. *LEFXIEE MO ELEA C.

590. S 3. *LEOFXIEE ON ELEA A.

591. e 3. + _ _
- ELEFE - *)

592. a 10. * _ _ MO ELEAFEC B.l.

593. — * - -
— LEA C.

594. a 4. * _ _ M50 ELEA V.

595. l,ir.72. * _ _ Mto — —

596. a 5. 4« _ _
— —

—

597. a 10. *FIHTXIEE 001K-H ELEA D.

GIUIVTABKICGE.
(Cambridge).

598. a 10. *JELFRJE MO ERANT C.

599. — * _ _
— — - **)

600. — * - -
— —

***\

601. a 5. * - - MtO — D.

602. a 5. HHjELFFI MO EINTE A.

603. 1 3. HH4ELFFIE ON ERANT A.

604. h 10. ^^LFFINE MO ERANT C.

605. o,ir.l28. *ELERN MON EARNTET A. f)
606. h 10. *EADMYND M O ERANT C.

607. a I0,ir.23. ►f" EADR1E MO ERANT C.

*) På Adv. börjar inskriften under bröstbilden. Framför densamma är en punkt.
**) På Rev. en punkt vid R och vid X i korsvinklarne.

***) På Rev. en punkt i livardera korsvinkeln,
f) På Adv. börjar inskriften framför ansigtel.

, {

Å

>v 1

M

'
i

iL i V
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608. Adv. a 10. Rev.^EADFINE M~0 ERANT Typ. C.
609. a 10. *EDRIE MO ERANT C.

610. g 9. * - - — — - *)
611. a 10. * _ _ — — **\

612. a 10. *EDFINE MO ERAN C.

613. b 10. * - - — ERANT C.a.

614. a 2. * - - 31TO EAN D.

615. ir^otydl.)^ — —
— ERA —

616. a 3. + - -
— ERAN —

617. a 9,ir.l7. + — — M-0 — —

618. a,ir.l05. ^EODRIE MTO ERANT 1).

619. a 10. ^EODFINE M-O ERANT C.

620. e 10. ^HYNXTAN M-O ERAT C.a.

621. a 10. ►b« HYSTAN M-O ERAN C.

622. e 10. ^LEOFNOD MO ERAN C.

623. g 4. ►J-LEOFXIEE OlOte-s ERA A.

624. O 2? * - - ON ERAN —

625. a 5. MTO ERANT E.

626. a 10. ^OSEYTEL M-O ERAN C.

627. — * - -
— ERANT —

628. g 10. *XTDFINE MO ERANT C. ***)
629. e,ir.l23. *FJLMVND MONETA ERANT BA.

630. a 10. *FVLFEAR M-O ERAN Bi.

631. g 5. *FYLFZIE ON EARNT A.

632. — + _ _ MON ERANT —

633. a 4. ►pFYLFXIE MTO ERAN E.

634. e 4. ^FYLFSÏEE M-O ER A.

635. e 3. * - -
— ERA1N —

636. g,ir.65. * - - 310 ERANT D.

637. a 4. * - -
— ERAN E.

638. a 10? + 310 ERAN D. f)

*) Pä Rev. en punkt vid Y och en vid X i korsvinklarne.
**) Pä Rev. en punkt i hvardera korsvinkeln. I kanten ett rundt hal.

***) På Rev. en punkt vid E, R, V och 2 punkter vid X i korsvinklarne.
•j*) Fragment. På Rev. en punkt vid V och X i hvardera af de båda i behåll
varande korsvinklarne.
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GKEMWIC.
(Greenwich).

639. Anv. e,ir.ioo.R.4*XIDFINE MTO ERE Typ. B.

GYLDEFOR».
(Guildford).

640. a 9. *DVNEILD M-O EYLD D.
641. a 4. *DYNXTAN M^O EYLD D.

HAESTOT&A.
(Hastings).

642. a 6. ►J«vELFRED MO HTEST C.a.
643. g 4. *EADXIEE ON H/EXTI A. *)
644. a 5. *LEYA M90 H.ESTINE D.

HAMLTME.
(Southampton).

645. a 4. x JELFEET MTO HAI E. **)
646. a 4. *iEDELNOD MTO HAM D.

647. a 9. * - - MO —
—

648. a 4. ^ADELXIEE iMTO HEAM E.

649. a 5. * - -
— —

—

650. a 10,ir.20. ^BRVNIIVE MO HAMT C.

651. a 10. *RRYNIE MO HAMY C. ***)
652. a 4. *LEOFEOD MTO HAM D.

653. a 10. ^LEOFXEE MO HAM C.

*) Pä Rev. 2 punkter, en pä kvar sida om korset.
**) Reversen illa arbetad.

***) Myntmästaren är densamma som den näst föregående. Således torde man bö¬
ra antaga, att bokstafven T är uteglömd i stadsnamnet. I annat fall borde myn¬
tet upptagas under Hamwic.



60 JETHELR/ED. HAMTUNE.

654. A »v. a 10. Rev. ^LEOFXIEE MO HA 31 Typ. C.

655. — ■fr — —
— HA31T —

656 a 10. ^LEOFXTAN 310 HA 31 C.

657. a 3. ►frLEOFFlNE 310 HA 31 A *)
658. a 4. * - -

— HA31T - *)

659. a 10. + - -
— — C.

660. — ►fr. _ _ M50 HAM 1).

661. a 4. ^LEOFFOLD 310 HA31T A. *)
662. a 5. ►fr XF1LE31AN 31TO HA31 I).

663. k 4. ^FVLFNOD 310 HA31 A.

664. a 5. * - - 3190 HA31T - ")

665. a 4. * - - 310 HA31TV — *)

666. — ►fr _ _ ON HEA31T - *)

667. a 6. ►fr — — HA31TYN G.

668. e 3. ►frFVLFRIE 3FO HAM 1)

669. a 9. ►fr - -
— — —

670. e 3. ►fr - -
— — E.

671. a. *....NINE MO HA. C. **)
672.

•

►fr IA HA31 G ***)

HAMWIC.
(Harwich).

673. e 10. ►K/EDEL31AN 31-0 HAMFI BA.

674. e 10. ►frTEDELYEARDM-0 HAMVJ BA.

675. e 10. ^JiDELFEARDM-0 HA 31 BA.

676. a 10. ^tEDELFERD 310 HAMFIE BA.

677. a 10. ►fr JXEEEL 31-0 HA31F1 C.

*) På Adv. ett litet kors (+) framför ansigtct.
**) Fragment.

***) Fragment. Af Adversens inskrift, återstår ej mera än AL, begynnclsebokstafven
till Konungens namn. Möjligtvis är myntmästarens namn BOIA eller HVNIA.
Likasom pä föreg. N. 667 af samma Typ, följer stadens namn omedelbart efter
myntmästarens.
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H£UEFORD.
(Hereford).

678. Anv. a io.Rev.^JELFEET MO HERE Typ. C

679. — >b — — M-^O — I)

680. 1 5. -b /ELFXTAN MO HERE BA.a.

681. a 4: •b iEDELFI M^O HERE n.

682. a 5. * - -
— — —

683. a o. ►FjEDELFINE MO HER E. *)
684. a 4. *BYRHXTAN MO HERE 1)

685. a 5. * - - MTO — —

686. a 9. * - -
— — —

687. a 6. ^DILION M 90 HERE 1).

688. a 10. ^LEOFEAR M~0 HERE c.

689. a 4. * ~ _ MtO — 1).

690. a 9. * - -
— — —

691. a 4. *b — — M90 — E. **)

692. a 3. *LVMAR M ON HERE A.

693. e 3. 4* var. —
— —

—

1IËOETFORD.
(Hertford).

694. a 10. ►F^EDELFERD MO HEOR c.

695. a 10. ^BEORNYLF MO HEORT C.

696. a 9. ►pBOEA MO HEORT c

697. a 10. * - -
—

—
—

698. g 9. *BOIA MO HEORT c.

699. a 10. *EDFI MO HEOR C *♦»)

700. — >b — —
— HEORT —

701. a 10. ^FVLFRIE MO HERT c.

*) På Rev. en liten ring i hvardera af 2 korsvinklar.
**) 1 kanten af myntet är ett borradt hål.

***) På Rev. en punkt i hvarje korsvinkel.



62 JETHELRJED. HEORTFORD.

702. Adv. a 10.Rf.v.^FYLFRIE M-O HEORT Typ. C.
703. — >4* var. —• —

—
—

HMTANDESE
(H un tingdon).

704. (otydl.) ^XLFNOD om HYNTA A.
705. a 4. »£. _ _ MO HYNTED —

706. e 9. *XLFRIE MO HVNTAN 25.1.
707. a 10. * — — — HYNT C-
708. — •4* var. —

— —

709. g2- * — - 31tO HYN 1).
710. g3- * - - MtOI —

711. a 5. * _ _ MtO —

712. a 4. * - -
— NYNT —

713. e 5. * _ _ M5Q —
—

714. n 3. ^XDELXTAN MtO HY E.
715. e 3. * _ _ MO —

—

716. ljir.85. * _ _
— NY —

717. o,ir.l4l. *i* — — MtO —

718. e 4. ^XDEXTAN" MO HVNT A.
719. a 7. * LEOFRIE ON HYNTANDVN A.
720. a 4. *OBY MtO HYNTA E.
721. a 10. *OXEOD 31-0 HYNTA C.
722. a,ir.l28. *OXEYT 31tO HYNT D
723. a 5. * - - mo NYNT —

724. a 4. *b — — MO YNTD - *)
725. 15. ^XEFINE 0. . YNTD A. **)
726. ON IYNTAND A. **)

1JÎWES.

(Lewes).
727. a 10. 4*XLFEAR M"0 LFFE C. ***)

*) På Rev. en punkt i ena korsvinkeln. **) Fragment.
*** I myntets kant är borradt ett hål, hvari en ring af silfvertråd är fastknuten
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7*28. Adv. a 5. Rev. ►PjELFEAR MTO la:fe Typ. D.
729. a 10. 4-^LFNOD MO LjEFE C.
730. a 4. ►P4SLFFERD ON LtEFEE A.
731. n 5. ►pEODEFERD ON la:fee A.
732. a 5. *PEODEFRID ON l^fe A.
733. a 10. * - - M90 LTEF D.
734. a 3. ►pEODEFRYD ON L4EF A.
735. o 5. ►P — — — — —

736. a 3. ►pEODFERD ON uefe A.
737. a 10. ►pEOLDXTAN MO ljEFE B.2. *)
738. a 10. ►pHEREBRVHT M O LiEFE B.1.
739. a 10. ►PHEREBYRHT M^O L.EF D.
740. — + _ _ MIO — —

741. a 4. * _ _
— L4EFE —

742. a 3. ►PLEFA ON LjEFE A.
743. a 5. ►pLEOFA ON LvEHFEE A.

744. a 10. ►pLEOFNOD MO la:f C.

745. — * _ _
— L4EFE —

746. — •P — — M50 — 1).

747. e 10. ►pLEOFXTAN MO LJEY BA.**)
748. — * _ _

— LJEYE —

749. a 10. ■P LEOFFINE MO LJEY C.

750. — •P - -
— LJEYE —

751. a 9. * - - MyO — B.

752. a 4. •P - - MO — E. **)
753. a 5. ■P - -

— — —

754. a 4, ►pLEVJFA 31-0 LtEFE E.

755. ff 5. ►pLIOFFINE ON ljEFEN A.

756. k 5. •P - -
— — —

757. k,ir.H3. •P — —
— — —

758. a 3. ►PMEREFJNE MtO LMY D.

759. a 5. ■P - - — —
m

*) I kanten af myntet är ett borradt häl, hvari qvarsittcr en nagel af jern.
**) I kanten är ett borradt häl.

***) I kanten Uro 2:ne bal borrade, inidt emot bvai andra.
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760. Anv .a 4. Rev.MEREF1NE 3FO LjEFE Typ. D.

761. a 9. * - -
— —

—

762. a 4. — — MtO — E.

763. a 4. ^MEREFNE MO LvEFE E.

764. a 10. ^OXFOLD MO LJEY C.

765. a 9. ^DEODEAR MO LiEFE B. 1.

766. a 10. * - -
—

__ —

767. a 10. •^«FVLFXTAN MO LJEFE C.

LE1G€£A§T£1!.
(Leicesfer).

768. a 5. ►P^LEFUVE MtO LEIE D.

769. e,ir.l45. *^ELEFNE 310 LEIE D.

770. e 3. *iELEFNIE OINT LEIE A.

771. e 3. *JELFNOD ON LEEE A.

772. a 3. * - -
— LEEEI —

773. e 3. * _ _
— LEIE —

774. a 5. + - - mo LEIE D.

775. e 3. ^tELFXTAN ON LEIE A.

776. — var. —
—

—

—

777. e,ir.95. * - - MO LAiEE B. 1.

778. a 10. * _ _
— LEE C.

779. — * - - 31-0 LEEE />.

780. a 5. * - -
— LEEE —

781. a 5. ■F1 — — 31 tO LEIE —

782. e 3. •FALEXIEE ON LEIE A.

783. a 10. ^BOEA 310 LEEEE C.

784. a 5. *DYFNELM 31Q0 LEEEE E.

785. a 10. ^EADRIE 310 LEEEE C.

786. f,ir.i45. *EDELNOD MO LE I).

787. e,ir.60,l45.*J* EHEFNE 310 LEIE D.

788. e 5. »F-ELEMOD 31"O LEEEE B. 1.

789. a 10. * _ _
—

— ß.2.

790. e 5. ■F<ELEFNE M 0 LEE D.
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791. A. k;,ir.64,i40.R.»f«ELEFNE MO LEE Typ. D.

792. h,ir.60,97?^ELFSTAJV ON LEIEIN A.

793. g,ir.86. * - - 31^0 LEEE D.

794. ir.3,63,99. »f« — — 3190 — - *)
795. e 5. *EVNLEOF ON LEEEE A.

796. e 3. * - -
— LEIE —

797. e 4. ^LEOFENOD ON LEIEE A.

798. e,ir.95. *LEOF3IO]\ 310 LEEEE BU
799. e,ir.68. ^LEOFNOD ON LEI A.

800. e 3. * _ _
— LEIE —

801. e i. *LEOFFINE ON LE A.

802. — * - -
— LEE —

803. e 3. + — -
— LEEE —

804. — var. — — — —

805. — * - -
— LEIE - **)

806. e 4. * - -
— — —

807. a 5. + - - MIO LEEE D.

808. a 9. * - - 3FO — —

809. a 5. + - - 31tO LEIE —

810. e 4. ►f-LEOMMAN 31-0 LEEE B.X.a.

811. a 5. *OXEYTEL MtO LEIE D. ***)
812. a 5. ^ODYLF M90 LEIE D.

813. e 3. ^XFEEEN ON LEIE A.

814. — 4* var. —
— — —

815. a 5. * - - 3FO — D.

816. a 3. + — —
— — E.

817. e 2. ►PDORALD ON LEEI A.

818. a 11. *FVLLAF 310 LEEE B3.

MGEH-IGHER-CEA§TEB.
(Chester).

819. a 9. ^iELFRIE ON LIHRA A.
*) På Rev. är inskriften satt baklänges (literis retrogradis).

**) På Adv. börjas inskriften under bröstbilden.
***) Myntet är genom öglor och ringar fastadt i samma kedjesmyckc, som N. 278

9



822.
823.

824.

825.
826.
827.
828.
829.
830.

66

820. Adv. a 5.

821. -

l,ir.l28.
a 3.

a 5.

e 10.

e 4.

e 9.

a 10.

a 5.

e 4.

ÄTHELRjED.

REV.^VELFRIE
^+var. —

* - -

* — —

^DELFIE
*DYN
*OXFERD
+ _ _

+ — ~

►^DYRVLF
*FVFNOD

LIGERCEASTER.

MTO LIHER TYP D<

MO — —

MO LEH E.

ON LIHRA A.

M-O LEHEREE B.2.

M-O L1EER Bl.
— LEHERE B.2.
— LIHRA C.

MTO LIHER D.

M90N LiEERA A.

LIHAIV.

(Liming, nu Lyme).

831. a 10. *^DEXTAN M-O LIMEN A.b. *)
832. a 10. ^EATXTAN MO LIMAN B2.

833. f 4,ir.60. ^FIEELNID MO LN3I E.

834. g 5. HhEODRIE M90 LIMNY D.

835. all,ir.58. HHLEFRIE M-O LIMvE B. 3.

836. a io. *LEOFRIE M-O L1MNA B.2.
837. _ * _ _

— LIMN C.

838. a 9,ir.20. — —
— — —

839. a 10. 4* —
— LIMNA —

840. a 9,ir.34. Hh — —
— — —

841. eio. *FINE MO LIMAN Bl.

LOCOMË.
(Lincoln).

a 4. *^LFXIE
— ►£« var. —

a 5,ir.l8,63.^ — —

*) På Rev. fyra punkter omkring korset.

MQ0 LINE

- LLNIE

1).
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845. A dy . a 10. REv.^iELFSIEE M-O LIN Typ. C.

846. a 2. * _ _ MTO LINE D.

847. a 4. * _ _
— — —

848. — * — - M-0 — —

849. e 5. * — —
— — —

850. a,ir.41,128.HH J2XEMAN »10 LINE A.

851. e 4. + _ _ M90 — D.

852. a 5. * - - MTO — —

853. — ^ — LINEO —

854. e 3. ►^jEDELMJER M-0 LINE A. *)
855. 1 5. ^DELNOD MO LIE D. **)
856. a 3. ►p JEDELNOD M-O LI A.-***)
857. e,ir.71. * _ _

— —
—

858. — * _ _ M-O LIN —

859. a 3. * - - MO LINE —

860. a 4. * - -
— — —

861. a 5. * - - M90 LI D.

862. iir.18,58,71.^ — —
— — —

863. a 3. * _ _ MTO LINE - *)
864. e 5. * - -

— — —

865. e,ir.l29. * _ _
— — -M

866. a 4. * - - M-O LINEO —

867. a 4,ir.55. * _ _ M-0 LINE E.

868. — * - - MTO —
—

869. e 4. *ALFSTEAN M O LIN B.\.

870. d 5. ►f«BOIA M ON LINEOL A.

871. a 5. *BOIEA M ON LINEOL A.

872. e 3. *BRVNTAT M-0 LINE A.

873. e 4. 4, _ _
— — —

*) Pâ Rev. en punkt vid korset.
**) Prägladt pâ en fyrkantig plants, som väger 1,40 Fr. grammer.

***) Pâ Rev. 2:ne punkter, en pâ hvar sida om korset.
f) I kanten af myntet är en ögla af en utklippt silfverbit, fästad med en silfver-

nagel.
-J-f) I myntets kant är ett borradt bål.



875. a 3. * - -

876. e 3. 4« — —

877. a 10. 4*EOLERIM
878. ir.2,56,129.4* — —

879. a 10. * _ _

880. — * _ _

881. e 3. 4, _ _

882. a 9,ir.43. , 4* _ _

883. a 4. 4« _ _

884. a 5. * - -

885. e 5. * _ _

886. a 9. * - -

887. e,ir.77. * - -

888. a,ir.21,77.4* — —

889. g 5,ir.55. ^EYTLERN
890. S5- 4*drene
891. a 4. 4* - -

892. — * _ _

893. a 5. * - -

894. — 4* var. —

895. a 9 4* ■ ~ -

896. e,ir.l29. * _ _

89?. a 5. * _ _

898. a 4. * - -

899. 14. * - -

900. a 5. 4* EDELNOD
901. ir.18,63,71.^ — —

902. e 4. 4*EDLNOD
903. e 5. 4- _ _

904. a 3. 4*FJERDEN

*) En bit i kanten borta. På Adv. vi

**) PS Rev. en punkt pâ fältet.

LINCOLNE.

LINE

..NEO

LINEOL

LIN
TIN

LINEO
LINEOL
LIN

- — M-0 LINE

- LNE

M O LINE
M ON LINEO

M O LINEOL

MgO LINE

- LINEOLE
- LINE

M O LNE

M ON LINEOL

ON -

MO LIND

A.
- 1
_

C.
_

A.

A.

E.

D

A.

B.L

***) Inskriften pâ Adv. mycket vårdslös.

MI



AÎTHEI.R AÎD. LINCOLNE.

905. Adv . b 10. Rev. «KEARFIN M-0 LTN Typ C.

906. — * _ __
— LINE —

907. o 10. * _ _
— LINEO —

908 e 10. + - -
— LINEOL __

909. a 10. *EIFE MO LTNEOL C.

910. a 10. *EODE31AN MO LINO C.

911. e 4. ^EODINE MO LIWEEO B i

912. e 3. *EODFTNE MO LIN A.

913. a 3. * — -
— LINEO —

914. a 2, * _ _ 31IO LINE E.

915. 1 5. *EOLRI31 m LINE D.

916. a 10. *ERI31 MO LIJXEO C.

917. e 10. * - -
— LINEOL —

918. a 4. * _ _ M20 LINEO I)

919. e 5. * - -
— — —

920. a 5. * - -
— LINEOL —

921. a 3. ^ERIND MO LINDEOLLE Bd.

922. 1 3. ►KEY.. AN M-0 LINE A.b.

923 1 5. •KIYXTAN MO LINEOL A.

924. 16. ^LEFINE MO LINEO A.

925. — + - -
— LINEOL —

926. — * - - 310N — —

927. a 4. ►pLEOERIE 310 LINEO A

928. o,ir.lll. ^LEOFINE 31 0 LINEOL A.

929. a 10. •KLEOFMAN M-0 LIN C.

930. e 5. •K LEOFRIE 31-0 LINEO A.

931. 14. •KLEOFFINE 310 LINE A>}
932. a 4. ^LOFFNE 3FO LNE E.K

*) Bokstafven £> i Konungens namn har fatt tvärstrecken pä den höjda 1
**) Brutet i 3 delar.

**+) Barbariskt arbete. +#**) Fragment,
f) På Rev. ett E bredvid korset.

•j-f) Pä Rev. ett V bredvid korset.
•fft) Pâ Adv. en liten ring bakom hufvudet.

tttfl PS Rev. en punkt i hvardcra af 3 korsvinklar.
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933. A i) v . e 3. Rev.^OXFERD MO LINE Typ. A.
934. 1 3. * - - M-O LINEO — *>
935. 16. * _ _ MO — —

936. a 3. * — — M O LINEOL —

937. 15. * — _ MQ0 — — **)
938- 13. + — — MO LINEL —

939. o 5. *OXFRAM MO LINEO A.

940. — + _ _
— LINEOL —

941. a 5. * _ _ ON — —

942. a 5. ►F-OXEOT M ON LINEOLE A.

943. a 5. HhOSEVT MO LINEOL A.

944. e 4. * _ _ 31°0 LINE D.

945. a 5. * - -
— — —

946. a 4. * _ _
— — E.

947. e 3. *OXMYD 310 LINE D.

948. m,iiM28. +OSMYN 31-0 LINO D. *)
949. a 5. •frOXMVND 31TO LIN D. *)
950. e 4. 4-ODBARN 3150 LINEO A.

951. 13. JOBBERN 31*O LINE A.

952. e 4. •fr — —
— — —

953. a 5. * ODERIM ON LIEOLI A.

954. e 3. * - - 31 0 LINE —

955. o 5. * - - O LINEO —

956. 1.. * - ....
— —

à à /

957. a 3. •fr - - 310 LINEOL —

958. a 5. * _ _
— — —

959. a 4. * _ - 031 LINEL —

960. e 4. * _ _ 31qO LINE D.

961. a 4. * _ _ 31T0 LIN E.

#) Brutet i 4 delar.
**) Pä Rev. Tvä punkter, en pä byar sida om korset.

***) Brutet i 2 delar.

f) Dåligt arbete.
"H-) Fragment.
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962. Adv. a 4. Re v. *ODERIM M^O LINE Typ. B.

963. e 4. *OVDERIM M10 LINE 1). *)
964. e 4. ^RTEIENOLD MO LIN A.

965. e 3. * - - MO LINE —

966. e 4. * - - — — —

967. — var. — — —

968. e 4. *XNELINE MO LIN A.

969. a l. *XTENEIL MO LINE E.

970. a 10. *XTIEl\BIT MO LINE C.

971. — * _ _ — LINEO —

972. — *i* var. —
— — —

973. a 5. *XTYREAR MO LI B. 1.

974. — * _ _
— LINE —

975. a 4. *XVMERLED M O LIN A.

976. a 3. + _ _ M-O LIN ***j
977. e 5. * - _ MO —

978. a 4. * _ _ MO LINE - *)
979. a 5. * — —

— —
***\

980. — * _ _ M 50 —

981. e 5. * _ _ MtO LIN Ü- **)
982. 15. + _ _ — LINE ***^
983. l,ir.71. * - - MO LI E. ***)
984. l,ir.68. * - -

— LIN
985. 13. * — —

— —

986. a 4. *XVMRLEDA M^O LINEO A. *)
987. ' 17. •k — —

— — —

988. o 5. *XVNEEOD MO LINE A.

989. o,ir.H6. — — — — ~

990. a 5. ^ — MO — E. *)
991. e 4. * _ _

— LINE —

*) Pâ Rev. en punkt i ena korsvinkeln.
**) Pâ Rev. har en del af inskriften blifvit öfverpfäglad med samma stämpel.

#+r) p|[ Adv. ett litet kors ( + ) bakom bufvudet.

•{•) Pâ Adv. ett litet kors som pâ N. 976. Bokstafven X i REX liknar nästan J).
•^) Pâ Adv. ett litet kors som pâ N. 976, På Rev. en punkt i ena korsvinkeln.
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992. Ad v. a 4. Rev .^XYNEEOD 31-0 LINE Typ. e

993. a 10. ^DEODEED MO LIN C.

994. a 10. ►FDEODEELD — — C.

995. — ■F" — —
—

.

LINEO —

996. a 10. *DEODEILD MO LIN c.

997. a 10. ►FDEODEYLD 31"O LIN c.

998. a 10. •FDEODRED MO LUXE c.

999. e 3. ^DOREEETEL M O LI A.

1000. a 10. * YLF 310 LINEOL C.

1001. 1 3. ►p YLFEETEL MO LIN A.

1002. a 5. * - - 310 LINE —

1003. — * - - 3FO LINEO —

1004. a 3. ►fi _ __
— LIN E. '

1005. e 5. ^YLFEETL 31-0 L1AE B.

1006. a 5,ir.l7. * - -
— —

1007. a 5. *YLFE1TEL ON LINEOLN A.

1008. a 10. *VNBEEEN 3Ï-0 LIN C.

1009. a 10. *YNBEEN 310 LIN C.

1010. h 10. * _ _
— LINEO —

1011. a 10. * - -
— LI3JEOL —

1012. — * - -
— — C.c.

1013. 14. *YNBEIN 31°0 LINE B.

1014. a5,ir.l07.^ — —
— — —

1015. — * - - 3FO —
—

1016. k io. * - - 31-0 — —

1017. a I0jir.i4,60.,4* YNBEN 310 LINE C.

1018. e 3. ^FVLBERN MO LINEO A.

1019. a 5. * - -
— — —

1020. 16? ►FFVLFAh... ... ....OL A.

1021. e 3. HhFVLFBARN 310 lu A.

1022. 15? •F"FYLFBEOR. .-O LIN A.

*) Pâ Rev. en punkt bredvid korset. **) Pâ Rev. en punkt i ena vinkeln.
**•) Pä Rev. 2 punkter, en pâ hvar sida om korset.

■^) Fragment
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1023. A uv • o5. REV.^FVLFBERN MO LINE Typ. A.

1024. a 4. +FYLFERI31 310 LIKE A.

1025. e 4. «d* — — OM LIKEO —

1026. a 6. ^ — — OK — —

1027. k 3. *FVLFRIE 31 O LIKEO A.

1028. a 5. 4* — — MO — — *)
1029. e 3,iv.55. 4" — — OK LIKEOL —•

1030. a 5. "t* — — 31 eo LIKE D.

1031. — ^+var. —
— — —

1032. e 5,ir.52. — —
— — —

1033. a 5. ►£« — ' —
— LKE —

1034. l,ir.l29. 4* — —
— —

—

1035. a 4. 4*FVLFFIKE 31 TO LIKE E.

1036. a,ir.i3,9i.«4'FVL3LER 31-O LIKE i). **:

LUUDEjlE.
(London).

1037. i 3,ir.55. ►f-JEAD31YKD 3120N LYN A.

1038. e 3. ►K/EADRIE 31-OK LYK A.

1039. a 4. * AFFINE 3FO LYKDE E.

1040. a 11. ►^TEEELFIKE 31 "O LYK B.3.

1041. a 10. ►K4EEKVLF 310 LYK C.

1042. e 10. ►F^ELEFIK 31-0 LYKD B.l.

1043. e 10. ^vELFEAR 310 LVKD Bl.

1044. a 10. * - -
— LYKDOKI —

1045. — * - - — LYKO —

1046. — * - -
— LVKD E.2.

1047. — * - -
— LYKDO —

1048. a 11. * — - —
— EM

1049. a 10. * _ _
— LYK C.

1050. — * _ _
—■ LYKD —

*) Pu Rev. 2 punkter, pâ livar sin sida om korset.
**) Pu Rev. en punkt i ena korsvinkeln. Barbariskt arbete. 10
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1051. Ad v., a4,ir.52.R.»F,iELFEED M O LYND TYP. A.

105-2. k 2. ^vELFEET MON LVND A.

1053. a,ir.ll4. * - - M90N LYNDE —

1054. c 5,ir.55. — —
— LYNDEN —

1055. a 9. * _ _ ON — - *)
1056. n 5. * - - M20N LYN! —

1057. a 9. * - - MO LYND B.2.

1058. a 10- * - - LYNDO —

1059. g 9. + — —
— LVN C.

1060. a 10. * /ELFNOD MO LYND B.2.

1061. a 4,ii\55. •^JELFNOD M^ON LYNDE A.

1062. a 10. + _ _
— — —

1063. a 4,ir.55. «4* — — ON LYNDENE —

1064. a 10. * - - MO LYNDO B 2.
1065. g 9. * - -

— LYN C.

1066. g,ir.l29. + - -
— —

—

1067. a 10. * _ - — — —

1068. — + — —
— LYND —

1069. e 2. FELFRIE ON LYND A

1070. e 3. * _ _ MO LYNDE - n
1071. e 2. * _ _ MON LYNDENE —

1072. a 10. * - - MO LYND c.

1073. a 5. ^ MTO — i).

1074. a 3. ►î^vELFRIE MON LYND A.

1075. a 4. ►f'iELFRYD MTO LYND D.

1076. a 5. * - -
— — —

1077. g 5,ir.60, ►f-iELFXIEE MON LYNDEN A.

1078. a 5. * _ _
— LYNDENE —

1079. — •J« — — ON LYNDENEJ
1080. a 10. * /ELFXTAN MO LYNDOI B.l.

1081. g 9. * - -
— LYN Cm.***

*) På Rev. en punkt bredvid korset.
**) Brutet i 2 delar.

***) Pä Rev. en punkt vid E och en vid X i korsvinklarne.

i
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1082. A » v. a 9. Rev.^jELFFERD M ON LYNDEN Typ. A.
1083. a 5. * - - ON LVN.ENE - *)
1084. a 10. * - - M-O LYNO B.2.
1085. — * - -

— LYN C.
1080. — * - -

— LYND —

1087. a 3. *^LFFI MON LYNDE A.
1088. e 3. * _ _ MO LYNDEN —

1089. a 10. *< — — M-O LYND C.
1090. k 7. ^iELFFJIi MtON LVNDENNEE A. **)
1091. a 3. * - - MON LYND E. ***)
1092, h 4. ►K/FLFF.1NE M yON LYNDENEE A.

1093. e 10. * _ _ MO LYND BA.

1094. a 10. + - -
— LYN C.

1095. — var. — — — - *)
1096 a 5? * — — — LYND —

1097. a 10. * - -
— —

—

1098. — t^tvar. —
— —

—

1099. g 9. * - _
— LYN C.a. **}

1100. g 2. * _ _ MÎO LYND D.

1101. a 4. + - -
— — —

1102. a 5. * _ _
— — —

1103. a 9. + _ _
— — —

1104. a 4. * _ _ M-O LYND E.

1105. a 5. * _ MtO LYNDENE ***\
)

1106. a 10. ^LFFLNE MO LYN C.

1107. e 5. *vELFFOLD MO LYD Ät.***)
1108. e,ir.77. *J±XETLI MO LYND D.

1109. e,ir.l25.*.FD7ELFJNE M-O LYN B.3.

*) En bit i liante» borta.

*#) Pä Adv. slutas inskriften med ett f.
***) Pä Rev. en punkt i hvardera af 2 motsatta koi'svinklar.

■f) På Rev. en punkt pä cirkeln inom omskriften.
•}■•{■) Pä Rev. en punkt vid E och cn vid X i korsvinklarne.

I kanten är ett borrad t hal.
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1110. A Dv .a 4. Rey.*J?BEL3LER 31.0 LYNDE Typ. E.

1111. a 4. ^DELRERD 31ÎO LYND E.

1112. ir .36,55,89. ^ jEDELR] E 310N LYND A. *}
1113. 0 5. •J« _ _ 31P03i LYNDE —

1114. e 10. ►f" jEDELXIEE 310 LYN BI.

1115. n 5. ►ï* JEDELFERD 310 LYND A.

1116. a 10. + - -
— LVN C.

1117. h 2. + _ _ 31TO — 1).

1118. a 4. * _ _
—

— -n
1119. a 5. + _ _

— — —

1120. a 3. * _ _
— LYND —

1121. a 4. * _ _
— — —

1122. a 5. + _ _
— — —

1123. a 9. * _ _
— — —

1124. a 10. * _ _
— — —

1125. a 4. * _ _ — — E.

1126. a 5. * - -
— — —

1127. — »i* var. —
— — —

1128. — * _ _ 310 LYNDE —

1129. a 3? *£DELFINE 3150 LY A ***)
1130. a 4? * _ _ ta* •i O3 LYN —

1131. g-,ir.l07.4* — —
— —

1132. 1 5. * _ _ 3150N — —

1133. a,ir.ll4.*£« — — ON LYNDE —

1134. a 2,i tvi. _ _ 31 ON LYNDEN —

1135. a 10. •f. — _
— LYND C.

1136. e 6. ^tEDELFOD 31-0 LYNDO A.

1137. a 10. ■F« EDERjED 31-0 LYNDO Bl.

1138. a 10. ^jEDERED 31 0 LYNDO BA.

1139. — * — — 310 LYNDONI

1140. — * — - — LYND B.2.

1141. — * — —
— LYNDO —

*) På Aclv. böljar inskriften framfor bröstet. Myntet är brutet i 2 delar.
**) På Rev. en punkt i hvardera af 2 motsatta korsvinklar.

*r*) 1 kanten af myntet är ett borradt hål.



aîthf.l.RiEI). lundrne 77

14*2 An v a 10.Rev.4* /EDERED MO LYN Typ. C.

143. * - -
— LYND —

144. — 4« — —
— LYNDO —

145. a 10. ^/EBLXmO MO LYNDI C.

146. a 10. FEBLFERD MO LYN c.

147. o,ir.G0,87.F ALFF1NE O LYD F.a.

148. elO. FALFFOLD M-O LVDO B.i.

149. e 5. "T* — —
— LYND —

150. (barbar.) F AXEIL MON LYNDE A. *)

151. e 4. F — — MO LYNDENE - **)
152. a 5. 4* AXOIL B120N LYNDE1N A.

153. a io. FABELFOLD M-O LYNDO B:2.

154. a,ir.i02. FABEYLF M-O LYND B.-2.

155. a io. F — —
— LYNDO —

156. a io. FBEORNNYLF M-O LYNDO BA.

157. a,ir.i25 FBEORNYLF MO LYN , B'2.

158. a 10. F — —
— — —

159. a o. FBIRHTFERB ON LYNDE A.

160. a 4. F* BOEA M90 LYND E.

161. g 5. FBRHFERD M-ON LYND A.

16*2. a 5 FBR1HTLAF M-0 LYND I). ***)

163. * _ _ MTO —
—

164. a,ir.l07. F — —
— — —

165. a 9. F — —
— —

—

166. a,ir.U5.FBRIHTMER ON LYNDENE A.

167. a 3,ir.i7.FBRÏMTFOLD MO LY A.

168. gl. FBRYNXTAN MO LY D.

169. a 5. F — —
— —

—

170. a 2. F — — MTO LYND - F)

*) Inskriften på Ati v. bestar af vänskapliga bokstäfver , satta, en del rätt, en del
baklänges, nLan ordning eller mening.

**) Brutet i 2 delar.
***) 1 kanten af myntet är ett, borradt bal.

-J-) På Rev. en punkt i livar af 2 motsatta korsvinklar.
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1171. Adv. a 4. Rev .^BRVNXTAN 31 O LYND Typ. D. *)
1172. — * _ _ 31ÎO — —

1173. a 5. * _ _
— — —

1174. — 4* var. —
— ■ — —

1175. a 9. * - ~
— — —

1176. a 5. * - -
— — E.

1177. — * _ _ 310 — —

1178. a,ir.l25. ^BYRHXIEE 310 LYN B.2.

1179. a 10. * - -
— — —

1180. — — — — LYND —

1181. a 10. *BYRHTLAF 310 LYN C.

1182. — * - -
— —

1183. g 10. * - -
— — —

1184. g 10. ►f« BYRHTM7ER 310 LVN C.

1185. k 3. ^BYRHTFOLD MON LYN A.

1186. a 10. *BYRYHX1EE 310 LYN DO B.\.

1187. — 4* var. —
— — —

1188. a 10. ►FBYRYHXIEE 31 O LYNDO B.l.

1189. b *EARIE 3120 LYNDEN A.

1190. ir.33,52,S4?^EAFE(?) 3FO LYND D.

1191. a 10. ^EEOLNOD MO LYND B.2.

1192. — * - -
— LYN C.

1193. g 9. * - -
— LYND —

1194. a 10. *EOLNOD 310 LYND B.2.

1195. a 10. *EYNX1EE 310 LYNDONI BA.

1196. — * - -
— LYND B.2.

1197. — + — —
— LYNDONI ***^

1198. a 10. ^DEORXIEE 310 LYN C.

1199. .. 5. *....EMAN 3120N LY F)

*) N. 1168—1171 äro af rått arbete.
**) På Rev. eu punkt vid E i korsvinkeln.

***) I myntets kant är borradt ett rundt hål, hvari är fästad en liten silfverring,
märkvärdig i det afseende, att den på midten är spiralstrierad, mot ändarna slät
och med spetsarne tillbakaböjda. Denna lilla ring är således, ehuru den ej hål¬
ler mera än } Svensk tum i diameter, en tydlig imitation af de stora och flä¬
tade halsringar af silfver, hvilka icke sällan hos oss i jorden anträffas.

■J") Fragment.
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1200. ADV,. a 7/R.eif.^DIOREMAN M°ON LYND TYP. A.
1201. a 5. * — —

'

ON LYN DE —

1202. a 3. HhDTRST M-ON LYNDE A.

1203. e 10. *EADELM MO LYDONI Bl.

1204. — * — — — LYNDO —

1205. a 10. * — — — LYNDONI —

1206. — * — — — LYND B.2.

1207. a 11. * — — — LYNDO B.3.
1208. c 5,.ir.55.^EADMYFD MON LYN A.

1209. g 4. * — — M°ON LYND —

1210. n 4. * — — ON LYNDE —

1211. a 10. * — — MO LYNDO B.1.

1212. — * — — — LYND B.2.

1213. all. * — — — LYNDO B.3.

1214. g 10. * — — — LYD C

1215. a 10. * — — — LYN —

1216. g 9. * — — — — — *)
1217. a 10. * — — -o — —

1218. — * — — MO LYND —

1219. Il 10. * — — — LYN C.a. **)
1220. a 3. * — — MTO LYND I).

1221. a 4. * — — — — —

1222. — * — — — _ —

***-

1223. — * — — — — — *)
1224. e 4. * — — MO — E.

1225. a 3. * — — — LVNDEN — "1.Å
A

1226. a 10. ^EABNOD MO LYN B.2.

1227. a 4,ir.57 4« EADRERD MO LYND A.

1228. a 4,ir.55.4< EADIilE M-ON LYND A.

*) Pâ Rev. en punkt vid hvardera bokstafven i ordet ERVX.
**) Pâ Rev. en punkt vid E och en vid X i korsvink 1 arne.

***) Pâ Rev. en stor punkt i ena korsvinkeln.
•j") Pâ Rev. en stor punkt i hvardera af 2:ne motsatta korsvinklar.

•J-j-) Pâ Rev. en liten ring i hvardera af 2:ne motsatta korsvinklar.
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1*229. A o v. a 5. Rev. ^EADRIE MTO LYND Tïp. D.

12:30. a 4. ^EADXJ MO LYNDEN A.

1231. a 3. ^EADXIEE MO LYND A.

1232. a 4,ir.22.Hh — — MTO — —

1233. h 9. ►FEADXIEE MO LYND B.2.

1234. a il. * - —
— — B.3.

1235. g 9. * _ —
- LYN C.

1236. h 4. * _ _ MO LYNDE E.

1237. a 4,1^.52.^ EADXME MONE LYN A.

1238. e3,ir.52.»F — —
— LYNE —

1239. e2,ir GO.^EADYYOLD ON LYND A.

1*240. a 5. ^EADFERD MON LYN A.

1*241. — * - - MON LYND —

1*242. e 5. + - - MO LYNO —

1243. a 9. HhEADFI MO LYND B.2.

1244. a 10. + - -
— LVNDO —

1245. — ►f, _ —
—- LYNDON —-

1246. a 5. ^EADFJNE M°ON LYND A.

1247. a 10. * _ _ MO LVLND B.2.

1248. — * - -
— LYND —

1*249. — * - -
— LYN C.

1250. — * - -
— LYND —

1251. — va/'. —
— — —

1252. a 4. * - - MTO — 1),

1*253. a 2. — MO — E. *)
1*254. a 6. ^EADFNE M ON LYNDEI A.

1255. a 3. ►FEADFOLD MON LYN A.

1256. e 4. * - -
— LYND —

1257. a 4,ir.l7.4* — —
—

— —

1258. g 5. + - — MON — —

1259. a 4. * — _ ON LYNDE —

1260. e 4. * - -
— LVNDEN —

1261. e 6. * — - —
— —

*) Pâ Rev. en punkt i hvardera af 2 korsvinklar bredvid hvarandra.
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1262. e 10. ^EADFOLD M"0 LYND E.l.

1263. — + _ _
— LYNDO —

1261. a 10. * _ _
— LYN C.

1265. a 2. * — — MtO — D.

1266. a 4. * ._ -
—. LYND —

1267. a 5. + — —
— — —

1268. a 9. * - - — — —

1269. a^ir. 107.4* — —
— — —

1270. — + - - M°0 — —

1271. ir.30,58,142.^ — — MO — - *)
1272. a 3. * _ _

— LYN E. **)
1273. — * _ _

— LYND —

1274. a 4. * - — MTO — —

1275. — * _ _ M°0 — —

1276. k 4. •g* _ _
— — ***^

1277. a 5. ^EALDEAR MO LYND E. *)
1278. a 2. ^EALDRED MO LYND A. «:
1279. a 10. *EALHXTANMO LYND JB.l.

1280. — * - -
— LYN B.2.

1281. — * - -
— — C.

1282. * - -
— LYND —

1283. — * - -
— LVNI —

1284. a 4. *EAMYND MO LYND D.

1285. a 4. ►f-EARDNOD MO LYND A.

1286. a l,ir.39,55.*EAFINNE M ON LYNDEÏ A.

1287. i a 10. *EDERED MO LYNDOl B.2.

1288. a 3. ^EDXIEE M20N LYND A.

1289. a 9. * - - MO — C.

1290. a 5. + - _ MtO — D. ***]

*) Barbariskt arbete.
**) På Rev. en liten ring i hvardera af 2 motsatta korsvinklar.

***) Pä Rev. en punkt i hvardera af 2 korsvinklar bredvid hvarandra.
f) Pä Rev. ett kors (»£<) i hvardera af 2 motsatta korsvinklar.

•J-+) I myntets kant är ett borradt häl.
11
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1291 ADV. a10.REV.»F EDFERD MO LYN Typ. C.

1292. a 10. ►FEDFI MO LYNDO C.

1293. a 4. * - _ MO LYi\DENE E. *)

1294. a,ir.i08.*EDFJNE M RON LYNDEI A. **)
1295. a 10. * - - MO LYND B.2.

1296. g 9. * _ _
— LYN c.

1297. h 10. * - -
— LYND —

1298. a 5. * - - 3FO — D.

1299. a 4. * _ _
— — E.

1300. e 2. * - - tM^O —
- *)

1301. a,ir.31,97.»F — —
— — —

1302. h 5. + _ _
— —

- T)

1303. e 3. *F GOD ON LYDNE A.

1304. a,(otydl.)»F — — iMONE LYNDN - -Hr)
1305. a 10. * _ _ 31-0 LYNDONI B. 1.

1306. a 9. * _ _
— LYNDON B.2.

1307. a 10. * _ _
— LYNDONI —

1308. g 9- * - -
— LYDON C.

1309. a 10. + _ _
— LYNDO —

1310. g 9. * - -
— — —

1311. g 6. •F — —
— LVNDON C.a.FfF)

1312. e 3. ►FEODA 31 O LYNDE A.

1313. e 10. * - -
,

MO LYDONI BA.

1314. a 4. * - _ MtO LYNDEN E.

1315. — * - — 3I°0 — —

1316. — * - -
— LYNDENE —

1317. a 5. ►FEODEMAN MtO LYND D.

1318. a 4. ►FEODER 31-OON LYN A.

*) Pâ Rev. en punkt i h vardera af 2 korsvinklar bredvid hvarandra.
**) Pä Rev. en liten ring pä livar sin sida om korset. En bit i kanten borta.

+#*) pä Rev. en punkt vid hvarje bokstaf i ordet ERVX.
d-) Pa Adv. är nackskärmen, nedom hjelmen, prydd med 3 punkter; en liten

ring üfver näsan. Pä Rev. en liten ring i ena korsvinkeln.
-J-f) Inskriften pä Adv. synes vara a med tillägg af AINA eller något dylikt.

*H"f) Pä Rev. en punkt vid E och en vid X i korsvinklarne.
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1319 A.a3,ir.55.R. *GODERvE M«ON LVND TÏP. A.
1320. a 4,ir. 55.F« — — — — —

1321. a 5,ir 55.F* — — MtON — —

1322. a 5,i r. 55.*GODERE M ON LYNDEI A.

1323. a 10. * — — MO LVND C.

1324. a,ir.24,131.F* — — — — —

1325. e,ir.i28.^GODMAN MON LVNDE A. *)
1326. k(otycll.)*4« — — MON LVNI **j
1327. a 4. * — — MO LVND D. ***)
1328. a 5. * — — M TO — —

1329. — * — — M-0 — —

1330. a 10. ^GODRA MO LVND C.

1331. a 3. 4-GODRIE M ON LVND A.

1332. a 5. * — — MON LVNDE __

1333. g 5- * — — MTON — —

1334. a,ir.ll3.F* — — MtON LVNDEA —

1335. a 10. * — — MO LVNDONI G.I.

1336. — * — — — LVN C.

1337. — * — — — LVND —

1338. g 3. * — — MtO — D. ***)
1339. a 5. * — — — — —

1340. a 4. * — — M^O — E.

1341. — * — — MO —
- F)

1342. a 2. * — — MtO LVNDEN -FF)
1343. a 5. ^GODFJNE MON LVND A.

1344. g 4. * — — ON LVNDEN —

1345. a 5. * — — — — —

1346. a 6. * — — MON — —

1347. e 5. * — — ON LVNDNE —

im e 10. * — — M-0 LVND RI.

*) På Rev. ett S bredvid korset.
**) Inskriften på Adv. synes slutas med AGNO i st. f. ANGLO.

***) På Rev. en punkt i ena korsvinkeln.
•}-) På Adv. en punkt på fältet, bakom hufvudet.

ff) På Rev. en liten ring i ena ocli en punkt i den andra af 2 motsatta korsvinklar.
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1349. Adv. e 10.Rev.4«EODFINE MO LYND(^#.)Typ Bl.
1350. e 10,ir.63.4" —

— — — —

1351. — 4* var. — — — —

1352. e 10. * -
— — LYNDN —

1353. a 10. * -
— — LYNDON! —

1354. — + -
— — LYND B2.

1355. — + -
— — LYN C.

1350. — *%*var. — — — —

1357. — + -
— — LYND —

1358. — 4* var. — — — —

1359. a 9. * -
— — — C.a. *)

1360. a 4. * -
— MTO — D.

1361. — 4* var. — — — —

1362. a 5. 4« -
— — — —

1363. — 4" var. — — — —

1364. — 4* -
— M90 —

1365. a 9. * -
— — —

1366. k 4. 4, _
— MTO — E.

1367. g 5. 4<EOLDFINE M^ON LYND yl ***■

1368. a 9. 4« _
— MO LYN c.

1369. — 4* —
— MtO LYND I)

1370. g,ir.i 10.4* HEAFYLF MO LYN C. *)
1371. g5- 4« _ — 31-00 —

—

1372. a 5. 4- _
— MTO — I).

1373. a 4. 4* -
— — LYND _____ +

1374. a 5. 4. _ — — — —

1375. a 10. 4-kynsiee M-O LYNDON! Bl.

1376. a 5. 4-L.EOFXTA M20N LYND A.

1377. a,ir.ll3. 4* —
— — — ~ *)

*) l'a Rev. en punkt, vid E och en vid X i korsvinklarnc.
**) I myntets kant äro 2:ne borrade hal bredvid hvarandra; i det ena liar en

ögla varit fästad.
***) I myntets kant är ett borradt hal.

f) Pä Rev. en punkt bredvid korset.
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i378. A»v. a4. Rev.^LEOFNOD MTO LVND T*p. D.
1379. a 5. * — — — — .—

1380. — * — — — —. - *)
1381. a 9. * — — — — —

1382. a 10. *LEOFRED M-O LYND C.

1383. a 5. * — — MTO — D.

1384. e 5,ir.59.»4*LEOFRIE MON LYND A. **)
1385. a I0,ir.23.»4* — — MO LYN C.

1386. a 4. * — — MTO — I).

1387. a 3. * — — — LVND

1388. a 4. * — — — — —

1389. a 5. * — — — — —

1390. a 10. * — — M^O —

1391. a,ir.l07.fcf< — — MTO LYNDE ***<

1392. a 4. * — — M^O LYND E.

1393. a 5. *LEQFRYD MTO LVND D.

1394. a,ir.l07.*J« — — — — —

1395. a 9. * — — MgO — —

1396. a 10. ^LEOFXTAN MO LYND BL

1397. — * — — MO LYN B.2.

1398. — * — — — LYND —

1399. — * — — — LYN C.

1400. — * — —
— LYND —

1401. a 5. * — — 3110 — />.

1402. a 10. * — — — — —

1403. e 5. *LEOFVINE ON LYND A.

1404. g 5. Hb LEOFF1NE M?ON LYN A.

1405. e 5. * — — M-O LYND —

1406. a 5. * — — ON LYNDE —

1407. k 5. * — —

i
—

—

1408. g,ir.l08.Hb — — — — —

*) Pä Rev. en punkt i ena korsvinkeln.
**) På Adv. börjas inskriften framför hufvudet.

***) Pä Rev. äro bokstäfverna DE sammanbundna i ordet XiVNDE.
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1409. Adv. n 5.Rev.*LEOFFINE ON LYNDER Typ. A.

1410. a 10. * - - MO LYNDO BA.

1411. — * - -
— LYN B.2.

1412. — + — _
— LYND —

1413. — + _ _
— LYN c.

1414. — »f* var. —
— — —

1415. — * _ _
— LYND —

1416. g2- + _ _ MtO LY1V I).

1417. h 3. + - -
— — —

1418. — * - -
— — m

1419. a 4. * - -
— LVND —

1420. a 5. * - -
— — —

1421. a 6. * - -
— —

—

1422. a 9. * —
— — —

1423. a 3. * - - — LYt E.

1424. a 4. + _ _
— — —

1425. — * _ M'20 LYND —

1426. S 5- ■F" — — MtO — —

1427. a 10. *LEOFFNE M-O LYN C.

1428. a 5. * - - MtO LYND E.

1429. k 3. *LEOFFOLD MtO LYND E.

1430. a 4. * - _
— - —

1431. — * - -
— LYNDE —

1432. a 10. ^LEOFJNE M-O LYND B.2.

1433. a 5? *LE . . .YNDENNE A.

1434. a 10. *LIFINE MO LYND C.

1435. a 2. * _ _ M OIV — E. ***]
1436. a 10. ►MJOFRIE MO LYNDONI BA.

1437. a 4,ir.i6,55.Hh LÏOFXTAN M O LYN st. t:
1438. a 4,ir. 17.*L10FFI MO LYNDENt A.

1439. a 3? *LIO..LD N-O LYN A. **)

*) På Rev. en punkt i hvardera af 2 motsatta korsvinklar. **) Fragment.
***) Pä Rev ett kors (»J«) i hvar af 2 motsatta korsvinklar.

•J") Pä Adv. ett t vid slutet af inskriften. Myntet är brutet i 3 delar.
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1440.A.a 3,ir.55.R düving mon lynd tYP. A. ;

1441. g,ir.i28 ^lvoffjne mon lynd A.

1442. g.. 4LY0FF... ..n lyndene A. **)
1443. a 5. 4LYFINE on lyndene? A.

1444. g 5. 4 _ _ mon lyndenne —

***\

)

1445. a 4. 4 — — mto lyn d.

1446. 4 _ _
— lynd —

1447. — 4* var. —
— —

—

1448. a 5. 4* — — m0o — —

1449. a,ir.ll0.4 — — mto — —

1450. a 10. 4« — — m°0 — —

1451. a 4. 4* — — M20 lynden E.

1452. e 5. 4« LYOYINE on lyndene A.

1453. c 5,ir.55.40DA m^on lvnden A.

1454. g,ir.l25.4" — — mo lyndo Cm. f)
1455. ir.6,52,84.4 OXETL mo lynd D ff)
1456. a io. 40XEYTEL mo LYNDO BA.

1457. g lo. 4 — —
— LYN B.2.

1458. a 10. 4 — —
— LYND —

1459. — 4 — —
— LYNDO —

1460. — 4 — —
— LYND c.

1461. a 9,ir,8. 40XFERD m- LVNDO b:s.

1462. a 10. 40XFERD M O LYNDO bl.

1463. — 4 — —
— LYND B.2.

1464. a 4,ir. 40SMVND M-O LYND A. 4fr1
1465. iijir.108.4 — — 31 on LYNDEN —

1466. - 4 - - MON LYNDENE —

1467. h 4? 4 on — -ffff;

*) Pâ Adv. börjar inskriften framför hufvudet. **) Fragment.
*♦*) Brutet i 2 delar. Pä Rev. ett litet A vid sidan af korset.

****) Pä Rev. en punkt i livar af 2 korsvinklar bredvid hvarandra.
-}•) På Rev. en punkt vid E och en vid X i ordet ERVX.

•jf) Prägladt pa en fyrkantig plants, som väger 3,05 Fr. grammer.
ff}*) Konungens namn skrifves: £deelr7ed.

"Hf f) Pä Adv. synes sista ordet vara ANGE.
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1468. A nv. aioREv.^OXMVND mo lynd C.

1469. a 10. ^OXYF mo lyndo C.

1470. a 4. ^OXYLF mm lvnde A.

1471. k 5. * - - mon — —

1472. a 10. * - - mo ly1s do BA.

1473. — * - -
— lvndoni —

1474. a 9. * - -
— lynd B.2.

1475. a 10. * - -
— lyndon! —

1476. g 10. * - -
— lynd Cm.

1477. a 2. * - - 31to lynd D.

1478. a 3. * - -
— —

—

1479. a 4. + - -
— — —

1480. a 5. * - -
— — —

1481. — * - - mo — —

1482. k 5. * — - 31to — E.

1483. a 2. * - -
— lvnden —

1484. a 4. * — -
— lyndn —

1485. b,,ir.60,128.*XIBDlNE mto lynd D.

1486. a 10. ^ZIBFJNE mo lyndoni b.l.

1487. a 5. ^XIBFJNE mto lynd D.

1488. a 9. * - -
— — —

1489. — * - - m^o — —

1490. a 4. ■F1 — —
— — E.

1491. a 10. ^xidfine m-o lyndo B.2.

1492. ä 5. ^xyneeod 31 o lynd A.

1493. h 4. ^xfetine 310 lyn B.2.

1494. a 10. * - -
— lynd —

1495. g 9. * - -
— lyn C.

1496. g,ir 125.— —
— —

—

1497. a 10. * - - — lynd —

*) Pâ Rev. en punkt vid E och en vid X i korsvinklarne.
**) På Rev. en punkt i hvar af 2 motsatta korsvinklar.

•###) Myntet liar i afseende på arbetssättet mycken likhet med /Ethelrreds och Kon.
Sithrics i .Dublin slagna mynt.
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1498. Adv. a 3. Rev.^XFETINE MTO LVND Typ. D.

1499. a 4. + _ _ —, — —

1500. — »F var. —
-— — - *)

1501. a 5. * _ _
— —

—

1502. — »1« var. —
— — —

1503. a,iiv107. 4* — —
— — —

1504. a 9. * - - —• — —

1505. — * - - MgO — —

1506. a 3. * - -
— — E.

1507. a 5. * - -
— — —

1508. —
v »i* var. —

— — —

1509. a 10. ^DEODRED MO LVJV B.2.
1510. — Hh — —

— LVND —

1511. g 10. ^DORXIEE MO LYN C.

1512. a 5. HhTOEA M-O LYND D.

1513. 14. ►f. — —
— LYNDENE E.

1514. a 4. ^FINXIEE MtO LYNE A.

1515. a 10. *FNXIEE MO LYNDO B l. **)
1516. a 10. ^FVLFEAR MO LYD C.

1517. — * - -
— LYN _

1518. — _ __ — LYND —

1519. a 10. ►f« FVLFMJER MO LYN B.2.

1520. g 9. * — —
— LYND —

1521. g 9. *FVLFNOD MO LYN C.

1522. e 5. ^FVLFRED ON LVNDEN A.

1523. c3,ir.55.*FVLFRIE M90 LYND A.

1524. a 10. * _ _ MO. LYNDO B.2.

1525. a 10. HHFYLFXTAN MO LYNDO B l. V
1526. — var. — — x

—

*) På Rev. en punkt i ena korsvinkeln.
**) I kanten är ett borradt hål.

***) På Rev. en punkt i hvarje korsvinkel,
•f-) I myntets kant är ett borradt hål.

V ■

i
!
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1527. ADV. aio.REv.^FYLFSTAN M O LYN TVP. B.2.

1528. — * - ~ MO — C.

1529. — * _ _
— LYND —

1530. a 4. * - - MtO — D.

1531. a 5. + - -
— — —

1532. a 3. ^ _
— — E.

1533. a 9. ^FYLFFIK NO" LYND B.l.

1534. g5- ^FYLFFINE MTON LYN A.

1535. a 10. * - - M-0 — C.

1536. — * _ _
— LYND —

1537. g3- * - - MO — D.

1538. a 5. * - - M^O — _

1539. a 4. * - - MtO — - *)
1540. a 5. * _ —

— —

1541. — * - -
— LYN E.

1542. a 4. * - - — LYND —

1543. .. 3. *FYL • • LYND E. **)
1544. e 10. *FYNX1EE MO LYND B.l.

1545. a 10? WD MO LYN. B.2. **"

LÏDAlVFOm).
(Lydford.)

1546. a 10. *AXFSTAN MtO LYDA D.

1547. — »j. _ _ M^O — —

1548. e 10? 4*jEDERED M-O LYDAN B.l.

1549. a 10. ►L" — —
— LYDANF —

1550. e 10. *a:deryd MON LYDA B.l.*)
1551. a,ir.90. *BRYNA ON LYDAFOR A.

1552. a 3. * _ _ — LYDAFORD —

1553. a 5. * - - — LYDANFÖRD -**)

*) På Rev. en punkt i hvardera af 2 motsatta korsvinklar.
**) Fragment. På Rev. är en liten ring i ena korsvinkeln.

***) Fragment. f) På Rev. har £) tvärstrecken öfver den böjda linien.
ft) Pä Rev. en punkt på fältet.
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1554. Adv. a 4. Rey.4«BRY]VA M50 LIDA Typ. E.

1555. a 5. * - -
— — —

1556. a 2. ►MiODA oint LYDAFOR A.

1557. a 6. * - -
— — —

1558. a 5. * - -
— LYNEFOR — *)

1559. a 10. * _ _ MO LYDA C.

1560. a,ir.l30. — —
— — —

1561. a 4. * - - M90 — D. **)
1562. a 5. — — — —

1563. a 10. ^EODFINE MO LYDAN B.2.

MJEIiDUWE.
(Maldon.)

1564. g 9. ^ALFFINE MO ma: C.

1565. a,ir.l25.4* — —
— MAL —

1566. a 10. * _ _
— MALD —

1567. g, ir.60,125.^ — —
— — —

1568. a 10. * _ _
— MALDY —

1569. — »J* var. —
— — —

1570. a 5. *ADELFINE m201v MA A.

1571. — 4« _ _ MtO MALD E.

1572. e 10. ^EADFOLD MO MALDVW J3.1.

1573. a,ir.l22. 4*EALDRED MO MALD A.

1574. a 5. + - - MTO — D.

1575. g 9. ^LEOFFINE MO MAL C.

1576. — * - - — MALD +**>

MÏLE

(Mylton? Muleborne?)
1577. a 9? ►i« AD . . , . • • MYLE D. *)

*) Myntet har skjutit sig vid präglingen och är derigenom otydligt.
**) På Rev. en punkt i hvar af 2 vinklar bredvid hvarandra.

***) På Rev. en punkt vid X i korsvinkeln.
-j-) Beklagligtvis finnes blott hälften af detta sällsynta mynt. Det kan icke be-

stämdt afgöras, huruvida stadsnamnet börjas med MYLE eller om en eller flera
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3SORTHWIC.
(Norwich).

1578. ADV . a 3.Rev.4* jELFRIE O NORDFI TYP A.

1579. a 4. * _ _ M-0 NORD D.

1580. a 5. * _ _
— — —

1581. — * - - MIO NORDFI —

1582. a 4. * _ _ tM-O NOR E.

1583. a 10. ^BRANTINE MO NORDFI B.2.
1584. e 9. ^BRANTINE Mö NORDFIC B. 1.

1585. o 4,ir.97.«^«EENRIE ON NORDF A.

1586. o 5. * - -
— — — '

1587. g 10. *EADMUND MO NODF1 c.

1588. — * _
— NORD —

1589. a 10. ►F — — MO NOD —

1590. o,ir.88. ^EADFAER O NORDF A.

1591. a 10. *EDELF1NE MO NOR C.

1592. 0 3,ir.58.4*EDFAER O NORDF A.

1593. n 2. ►pEDFEEiER MO NORDFI A.

1594. a 11. ■^FOLEARD MO NORD CA.

1595. a>.i05.*HFAXEMAN MTÖ NOID D.

1596. Ii 3. *HFATEMAN O NOR A. **)
1597. a,ir.l05.*f< — — MtO — D.

1598. a 4. + - _
— NORD E.

1599. l,ir.lii.*HFATEMN MO NORDF A.

1600. a 4. ^HFATMT MIO NORD E.

1601. a,ir.82. ^L^OFFINE M°0 NORÏ A.

1602. k 5. x — — O NORDFI

bokstäfver gått förut, emedan det öfriga af inskriften blifvit bortklippt. Men
i händelse myntmäsfarens namn varit /Ethelric, jEthestan eller något dylikt,
synes utrymmet icke hafva medgifvit flera bokstäfver än det vanliga MfO
framför MYLE.

*) Pä Rev. en punkt vid E i korsvinkeln.
**) Pä Rev. bokstafven A bredvid korset.

***) Myntet är ovanligt stort.



1603.
1604.

1605.

1606.
1607.

1608.

1609.

1610.

1611.

1612.

1613.
1614.

1615.

1616.

1617.

1618.

1619.

1620.

1621.

1622.

1623.

1624.

1625.

1626.

1627.

1628.

1629.

1630.

1631.

1632.

yETHELRAïD.

ADV. 1 3. REV.^LEOFRIE
- * - -

0 3. — —

n 5. *LEOFXTAN
— 4* — —

13. ►PLEOFFIJVE
a4,ir.47.^ — —

O 2. Hh — —

o,ir.l28.*î« — —

a 10. *LIFIWE
e,ir.l23.*LIVINE
a îo. MANINE
- * - -

g 9. ^ _

g 9? ►f-MANINE
(otydl.) var. —

e,ir.l23.^ MANN1NE

NORTH WIC.

O NORDFJ TYP.
- NORDFIE

93

MIO

O

NO

NOR

NORDFI

MO NRD

MO
MO
MO

NORDFI
NORDFIE
NORD
NORDFI

MO NORFI

li.

o 3.

a 10.

a 5.

a 10.

a? 10.

►fr«OXFOLD
•^«OZFOLD

MO

MO

NORDFI
NORDF

MON ONRD

►PXFEARTINE M O
^XFERTE
►î^XFERTIE
^XFERTJWE

a 5,ir.43.Hh — —

a 10. 4* — —

e il. ^XFERTINE
a 10. ^XFYRTINE
a 3. *VLFEETEL
o 4. ►f'FVLFMR

MO

MTO

M'O
MTO

MO

MO
MO

ON

NORD
NORD
WORD

NORD

NOR

WORD
NOR

NORDF

a 9.

OXMFOKD.
(Oxford).

*A:LFMA:R M^O OXNA

A.

E.

A.

C.

B1.

C

B.2.
- *)

BL

A. *0

C.

E.

D.

C

jy **„■

E.3.

J5.2.

A.

A.

D.

*) Adversens inskrift pâ detta och nästföregående mynt, N. 1617, är högst värds¬
löst arbetad.

**) Brutet i 4 delar. ***) Myntet är nött och har ett borradt häl i kanten.
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1633. ADV. aioREV.*^LFFIXE MOOX OXX Typ. C.

1634. — * - - MO OXXA —

1635. — var. — — — —

1636, a 5. * - - MtO — D.

1637. a 4. 4« — — M-O — E

1638. a 10. JEDELMTER MO OXXA B.2.

1639. — * _ _
— OXA C.

1640. e 5. * - -
— OX —

1641. a 10. * - -
— OXX —

1642. — * _ _
— OXXA —

1643. a 9. * - - M°0 — D.

1644. e 2. *M3ELRIC OX OXXA A.

1645. —

_
var. —

— — —

1646. a 4. * - - MtO — E.

1647. a 10. ►J^DELFIXE M-O OXXA C.

1648. a 5. * - — MO OX OXX D.

1649. a 9. * — — MtO OXXA —

1650. a 4. ^BRIHTFIXE OX OXXA A.

1651. a 5. * - - MtO — E.

1652. a 10. ►MiODINE M-O OXAX B.2.

1653. — * - -
— OXX C.

1654. — * - - MOOX — —

1655. — * - - M-O OXXA —

1656. a 5. Hh — — MtO — D.

1657. a 4. ►KLEOFMAX OX OXXA A.

1658. a 10. ^FVLFFIXE MO OXXA C.

1659. a 5. * - - MtO OX OXX D.

1660. a 9. + _ _
— — —

Rm.

(?)
1661. g,iv.60,84.*BlfRHTIOD MtO RIXI D. **)

*) I kanten är ett runclt hål borradt.
**) Bokstäfverna och arbetssättet hafva mycken likhet med ./Ethelrœds och Sithrics

i Dublin slagna mynt. Möjligen skulle man häraf kunna hemta anledning,
att söka myntstaden, hvars namn börjas med RINI, pä Irland.
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ROFECEASTEK.
(Rochester).

1662. Adv. e 5. Rev. 4" iELFHEH MON ROFEE TYP. A.

1663. e 6. ^BERHTMjER M-O ROFE C.a.

1664. e 10. 4«EADELM MO ROFE BA.

1665. a 5. 4« EADNOD MTON ROF A. *)
1666. a 10. 4«EADXIEE MO ROFE C.

16(57. a 6. * _ _
— ROFEE Cm.

1668. a 9. 4*EADFERD M°0 ROFE D.

1669. a 5. 4* — _
— ROF E.

1670. h 9. 4«EDXIEE M-0 ROFE C.

1671. a 6. * - -
— ROFEE Cm.

1672. a 10. + — _ M^O — D.

1673. ..4. 4«E . N ROF A. **)
1674. a 7. 4-EODFINE MO ROFEEEXT A.

1675. a 9. +LEOFRIE MO ROFE B.2.

1676. e 4. + _ _
— ROFEE —

1677. a 10. 4« _ _
— — C.

1678. e 11. ^OXFERD M-0 HROF B.3

1679. e 10. 4« SIDEMAN M-O HROFE BA.

1680. e 10. 4-SÏDEFINE M-0 ROF Bl.

1681. — 4* var. —
— — —

1682. a 10. 4, _ _
— ROFEE B.2.

1683. e 5. 4« _ _
— ROF B.3. ***)

1684. g,iv.l31. 4«SIDFINE MO ROF B.2.

1685. a 10. 4« _ _ — ROFE C.

1686. — 4* varm —
— —

—

1687. — 4« _ _
— ROFEE —

1688. e 6. 4, _ _
— — C.a.

*) Pâ Adv. börjas inskriften framför hufvudet.
**) Fragment. ***) Namnet Sidewine har H i st. f. N.
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RV9IE1VËA.
(Romney).

1689. a 4. ►£« iEDELFINE NtO RYMA E.

1690. a 2. * - -
— RYME —

1691. a 4. ►PLEOFFIE MTO RYM D.

1692. g 3. ^LEOFFINE MtO RY D. *)
1693. g 3- *MANNA 31 ON RYM A.

SCEFTESBYBIG.

(Shaftesbury).

1694. a 3. HHjELFFJNE ON SEEFTE A.

1695. a 4. * _ _ — XEEFTES —

1696. a 10. ^jEDELEAR M O EEFT C.

1697. a 5. ►^iEDELRIE ON XEEFTX A.

1698. a 10. ►PODESTAN M O EEFTEN J5.1.

1699. a,ir.l30. ►£« — —
— EEFT B.2.

1700. a 10. •k — —
— EEFTEN —

1701. a 4. *EODA ON XEFTXBRI A.
1702. a 10. * - - MO EEFTEN C.

1703. — * - -
— SEvEFT —

1704. o 5. * - - 3lßO XEEFT D. **)
1705. a,ir.l44. — —

— — —

1706. a 10. ►pLYFA MO XEEFT C.

1707. a 4. ^StEFIJNE ON XEEFTE A.

SCKOBESBYRIG.
(Shrewsbury).

1708. a 10. *^FIE MO XEROBEX B. 1.

*) I tanten är ett borradt hål.

**) Barbariskt arbete.
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1709. Adv. a 9. 'Rev. AXFHEH MQ0 XERO Typ. D.

1710. a 10. ^BRVNEAR MO XERO C.

1711. a 5. * - - MTO — D.

1712. — 4« — — MO — —

1713. a 4. ►FEADXÏEE MTO XROB E.

1714. e 9. *LEOFjELM -o XEOBZ B.1.

1715. a 4. ^LEOFXVNV MO XRO E.

1716. a 10. *î> MJERTIN MO XERO C.

1717. a 5. HhOXFOLD M^O XERO B.

1718. a 5. ►J« YNXFAE MTO XERO D.

1719. — ►J* var. —
— — —

1720. a 10. ►FFINXÏEE M-O XEROB i c.
1721. a 3. ►FFYLMtER ON XEROB A.

1722. a 5. *FYNXIEE MQ0 XERO B.

KEREBYKI«.
(Old Sarum, sedan: Salisbury).

1723. a 4,ir.60. vELFNOD ON SERBYRI A.

1724. a 9. *EODFINE ON XEREBYRI A.

1725. a 10. * - - — — —

1726. a 4. * - - MTO XERE E.

1727. a 4. *EOLDYX MTO XEREB E.

1728. a 3. ►F XJEMAN OINT XEARBER A.

1729. — * _ _
— XERBYR —

1730. a 5. ►FXTEFJNE ON XERBYRI A.

1731, — *SjEFINE — SEREBYRI —

^ITHËSTDBÏRm
(?)•

1732. a 5,ir.55. ^EIOLNOD XIDEXTEB A.

1733. g 6. * - - — —
. —

*) På Adv. börjas inskriften framför hufvudet.
13
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SITV.

(?)

1734.A.ir.i6,55j70.R.4*NHTINE SITV Typ 1). *}
1735. ir.35,52,78. ^ — _ _

SAOTIAGAHAM.
(Nottingham).

1736. e 10. *OSFOD M O SNOT C.
1737. e 3. ^OSFOLD M O SNOTI A. **)
1738. e 10. * — — - SNOT C.
1739. e 5. *SVMERLEDE M O SNOTI B.l.

STJETMFORD.
(Stafford).

1740. a 5. ^tEEENVLF M^O STiED D.
1741. — * — _ MtO — —

1742. a,ir.ui. *EODRIE M O STäE C.

STANFORD.
(Stamford).

1743. a 10. *<jELFEAR MO STAN C.
1744. e 5. Hh TESEMAN M^O STANF A. ***)

*) Detta mynt är af vanligt arbete. De orediga inskrifterna gifva väl anledning
förmoda, att detta och nästföljaude N;r äro falskmyntares verk; men jag har lik¬
väl trott mig böra intaga mynten här, för att fästa uppmärksamhet pä stads¬
namnet. För Svenska numismatici har detta namn ett särskildt intéresse, ge¬
nom likheten med det Svenska Sitvn (Sigtuna), der Olof Skötkonung och Anund
Jakob med Engelska myntmästare låtit prägla Sveriges första mynt.

**) Pä Rev. en liten ring bredvid korset.
*+*) Pä Rev. 4 punkter, en midtfbr ändan af hvarje korsarm.
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1745. Adv. a 4. Rev.»^ ,/ESEFlE
1746. a 5. »i* — —

1747. a 4. ^jESEFIE
1748. a 3. *A:DELrjNE
1749. h 3. * — —

1750. a 6. * — —

1751. a 9. ►PvEDELFYRD
1752. e 10. ^AIDESTAN
1753. a 10. -^ALFFOLD
1754. - * — —

1755. a 5. "4«ASEFIE
1756. e 4. *BOÏA
1757. e,irl23. *i* — —

1758. a 4. *ERISTÏN
1759. a 4. ►fr-EADFI
1760. e 3. ►KEAÜFINE
1761. a 5. + EDFJNE
1762. a 3. EODjEE
1763. a 4. * -

1764. a,ir.26,68.-î- — —

1765. a 5. *î> — —

1766. — ^ — —

1767. a 4. * — —

1768. — ^favar. —

1769. a 4. *EODEE
1770. ir.46,52,128.4* — _

1771. a 5. ^EODELEOE
1772. a 3,ir.4. ^EODELEOF
1773. a 4. 4* — —

1774. — * - —

1775. a 10. — —

STANFORD. 99

M50 STAN TYP. E.

MO STAN FO A.

M-O ST A. *)
M O STA - **)
ON STANF —

M~0 ST B.2.
M-ON ZTANi(?) jB.l.
MO STAN C.

- STF -

31^0 STA D.

»1-0 STANFO BA.
- ZTANFORD —

M50 STAN D.

31TO STA D.

MO STAN A.

ON STANFORD A.

MO STAN A.

MTO STA D.

M O STAN -

MTO — —

M50 — — ***)
- — E.

M50 STAN E.

MO — —

ON STANF A.

ON STANF A.

ON STAN -

3150 STAN A.c.
310 STAN C.

*) P;i Rev. ett bakvändt S bredvid korset.
**) Pä Adv. börjas inskriften bakom Konungens hufvud.

***) Pä Rev. ett 0 i ena korsvinkeln. Myntet är brutet i 2 delar.
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1776. Adv. a 5. Re>4«EODELEOF MtO
1777.

1778.

1779.

1780.

1781.
1782.

1783.
1784.

1785.

1786.

1787.
1788.

1789.

1790.

1791.

1792.

1793.

1794.

1795.
1796.

1797.

1798.

1799.

1800.

1801.

a 4. 4* — — —

e 9. 4" — — —

a 5. 4<EODJEE ON
e 5. ^EODLEOF MtO
13. ^EODRIE MO
e,ir,135. 4* — — —

e,ir.7i. ^EODFINE M O
e 4. 4* — — —

15. 4« _ _ MO
e,ir.l25. 4* — — M~0
e 10.

a 10.

4. _ _ _

* - - -

— 4* var. — —

a 10. ^EODFNE MO
a 10. ^LEOFDAE MO
e 2. ^LEOFFINE MO
a 4. _ M90
a 2,ir.5. HhLIFNE MtO

l,ir.60,68.4«XEOl M-^O
a 5. 4« SFARTEAR M O
e 2. 4-SFERT M-0
e,ir.l35. 4* — ~™ M~0
a 3. 4-SFERTEARM O
e 5. Hh — — M-O
_ 4« _ _ MO

stanford.

XTA

STAN

STANFOR
STAN

STAN

STANF

STA

STAN

STA

STAN

Tïp. D.

STAN
STEANF
STAI

STAN

STN

STAN

SAN

STANF

ST

STAI

STAN

A.

D.

A. *}
A.c.

A.

**\

B.2.

C.

C.

Bl.

A.
—

D.

D. ***)
E. f)
A.

A.

-**}
— -H-)

*) Pä Rev. ett litet kors (+) på fältet, midt for ena korsvinkeln.
**) På Rev. 2 punkter, en på livar sida om korset.

***) På Adv. läses inskriften baklänges (literis retrogradis) och hufvudets högra si¬
da är framvänd. Detta, jemte det råa arbetet, visar tydligen, att denna varietet
tillkommit derigenom att myntmästaren eller falskmyntaren af okunnighet
graverat rätt fram i Atsidans stamp, hvarigenom naturligtvis både figur och
inskrift skulle komma baklänges på myntet. Jfr. anm. i noten, pag. 21.

4) Då Swartgar eller Swerlgar slagit många mynt, hvilka bestämdt tillhöra
Stamford, synes det sannolikt, att på detta mynt ett T blifvit uteglömdt i stads¬
namnet, och att det således bör föras till denna stad och icke till Sandwich,

ff) På Rev. en punkt bredvid korset.
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1802. A. a G,ir.55. R. ^SFERTEAR ON STAN Typ. A.

1803. a.. 4* SF M-O STAN •C. *)
1804. e,ir.7i. 4* SFERTEAR MO XTA D.

1805. a 4. 4« _ _ MTO STAN —

1806. a 5. 4« _ _
— — —

1807. e 5. 4-FYLFEAR 310 STAM A. **)
1808. a 9. 4« — —

— STAN B.2.

1809. e 5. 4-FVLFSTAN M O STEAN Bl.

1810. a 10. 4« _ _
— STAN C.

1811. e 2. 4-FVLEAR M-O STA B. 1.

1812. e 4. 4. _ _ — — —

1813. e,ir.l08.4* — —
— STEANF —

1814. e 5. 4-FYLSTAN MO XTANFO ***>

SrTHBYRIG.
(Sudbury).

1815. a 10. 4-^LFNOD M-O SYDBY C.

1816. a 10. 4«^LFNOD 310 SYDBYR C.

1817. a 10. 4*jELFRIE M-O SVDB C.

1818. — 4. _ _
— SYDBY —

1819. — 4- _ _ — XYDBYR —

1820. a 10. 4*iELFFI M~0 SYDBYRI c.

1821. a 10. 4-^DELFERD MO SYD c.

1822. — 4. _ _ 310 SYDB •

—

1823. — 4. _ _
— SYDBY —

1824. — 4« — — 31 O — —

1825. a 9. 4-BYRHNOD 310 SYD c.

1826. a 10. 4-BYRHTAF 31-0 SYD c.

1827. — 4« — —
— SDB —

1828. a 10. 4-BYRHTEL 310 SYD c.

1829. — 4. _ _ — SYD Y —

*) Fragment. **) Pâ Adv. börjas omskriften framför hufvudet. Pä Rev. en

ring bredvid korset.
***) Pä Rev. en ring bredvid korset.
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1830. Adv. a 10. Rev.*F« BYRHTEL M-O SYDBY Typ. C.

1831. a 10. ^BYRHTELM M O SVDY C.

1832. a 10. ^BYRHTLAF M O SYD C.

1833. — * - - — SVDB —

1834. — * - -
— SYDBY —

1835. a,ir.7,129.^ — —
— SYTN —

1836. a 10. *BYRHTRIE MO SYDBY C.

1837. a 9. *EADFI MO SYDBY C.

1838. a 10. * _ _ — — —

1839. a 10. *EOD M-O SYDBY c.

1840. a 10. ^EODRIE MO SYDBY c.

1841. — * — - MO SYDBYR —

1842. a 3,ir.7. * - - MTO SYD B.

1843. a 4,ir.60. — — M-0 SYDBY E.

1844. a 10. ►f. EODFINE M-O SYDBY C.

1845. — "F* var. —
— — —

1846. g 9. *HEAFYLF MO SYDB C.

1847. a 9,ir.7. * - -
— SYDBY —

1848. a 10. * - -
— — —

1849. (otydl.) ^LEOFDINE MO SYD c.

1850. a 10. ^LEOFFINE MO SYDB c.

1851. — * - -
— SYDBY —

1852. a 5. * - - MÎO SYDB D.

1853. e,ir.l28. ^ —
— — —

1854. g 9. ►f. TVNEMAN M"0 SYDB C.

1855. — * - - MO SVDBY —

1856. a 10. ►1* — _
— — —

1857. g 9. ^TYNENA M-O SYDBY c.

SUTHCwEWERE.

(Southwark).
1858. a 10. FELFRIE M O SYDEE C. ***)

*) Pä Rev. en punkt vid X i ena korsvinkeln.
**) På Rev. en punkt vid E och en vid V i korsvinklarne.

***) På Rev. en punkt vid hyardeia af bokstäfverna E, R och X i korsvinklarne.
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1859. A.a,ir.i28.R.*jELFFINE MÎON SYDEFERE Typ. A.
1860. g9- *BOEA MfO SYDEF C.
1861. a 10. ►f, _ _

— SYDEEF —

1862. g 10. HhBYRHTRIE MO SYDE C.
1863. g 9. * - - , — ZYDE - *)
1861. — * _ _ — SYDE —

1865. a i,ir.39,60.^EADFINE ON SYDEEF A. **)
1866. a 3. ►f. — _ MTO SYDE D.
1867. a 10. ►f« HEAFYLF M-O SYDEE C.
1868. a 10. ^LEOFSTAN MO SYDRE C.
1869. a 9. *LEOSTAN M-O SYDEE C.
1870. a 10. *TYNEMAN M-O SYDE C.
1871. — * _ _ — SYDEE —

TAMWEOETHIGE.
(Tamworth.)

1872. a 4. ■i-jELFEAR MO TAM I).
1873. a 10. ^FASDVLF MO TAM C.
1874. e 10. *FASTOLF M-O TAM c.
1875. e 10. *LEOFRlE M-O TAMFED B.3.
1876. e.. + • • • TAMFEORD B.2.***)

TAXTVi«K.
(Taunton.).

1877. a 5. ^EADRIE ON TANTYNEM A.
1878. a,ir.97. -^LEOFFINE MO TANT D.

THEODFORD.
(Thetford).

1879. a,ir.24,i23.*jEADEAR »15 DEOTFOR B.1.

*) Barbariskt arbete. Ordet ERVX i korsvinklarne pâ Rev. läses baklänges.
Adversen bar skjutit sig under präglingen.

**) I myntets kant är ett borradt hal. *•») Fragment.
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1880 Adv. a io.Rev.^jEADEAR MO DEOTF TYP. B.2.

1881 a? 11. •4* R MO DEOT B.3. *)
1882 a 10. ►pJEADEAR — DEOD C.

1883 e 3. ^tEDELFOLD M-O DEO A.

1884 o 5. ^ADELFOLD M O DEO A.c.

1885 a 10. *BOEE MO DEOD C.

1886 a 10. *BYRHTRIE M-O DEOD C.

1887 f 3? ►i^DIREFINE MO DEOD E.

1888 a 5. ^DYREFINE M TO DEOD E.

1889 — * - -
— DEODF —

1890 a 10. *EADEAR MO DEOTF B.2.

1891 — ►£> — —
— DEOD C.

1892 e 3? ^EADRIE MO DEOD A.

1893 a 5. * _ _ ON DEODFOR —

1894 — 4« _ _ 31-0 DlfOTF E.

1895 a 10. ^EADFERD M-O DEOD C.

1896 a 9. + - —
— DEOD —

1897 a 10. *EADFI M-0 DEOE C.

1898 g 9. * - -
— DEODF —

1899 — •F1 — —
— DEOF —

1900 a 10. ^EADFOD M-O DEOD C.

1901 a 10. ^EADFOLD M-0 DEOD c.

1902 a 4. *EDRIE MON DEOD E.

1903 a 9. *EDFERD M-0 DEO C.

1904 — * - - 31-0 DEOD —

1905 hjir.l 10. «4* EDFIE 3120N DEODF A.

1906 o 5. *EDFINE 3120N DEODF A.

1907 o,ir.l32. ^ — — ON — — *)
1908 — *î* var, —

— — — *)
1909 — + - -

— DEODFO — *)

*) Fragment.
**) På Rev. en punkt vid X i ena korsvinkeln.

***) På Rev. en punkt vid E i ena korsvinkeln,
f) På Adv. ett litet kors (+) bakom hufvudet.
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1910. ADV. 1 5. REV.^EDFINE ON DEODFO Typ. A.
1911. a 4. ^ELFFINE ON DEODF A.c.
1912. a 10. ►FFOLEARD M-O DEOD C.
1913. a 10. ^FVHELTAE M-O DEOD C.
1914. a 10. ^EODEMAN MO DEOD C. *)
1915. a 10. ►FEODMAN M-O DEOD c.
1916. a 10. *EODFINE MO DEOD c.

1917. a 5. *ERIM M90 DEOD D.
1918. a 10. * _ _ — —

—

1919. a 4. LtEOFDEEJE m on deod A.

1920. o 3. •i* LEOFRIE M ON DEODF A.

1921. 0 ?.. *LEOFFIN. .0 DEDFO J
UjLm j

1922. a 10. *LEOFFINE M-O DEOD C.

1923. — * - - — — ***^
1924. f 4. *MANA OINT DEODFO A.

1925. a 4. * _ _ M-0 DEODFOR —

1926. h,ir.97. — — ON DEODF A.c.

1927. (ofullst.)^ — — ....FO - *)
1928. a 5. * - - MQ0 DEOD D.

1929. a 5,ir.l8.»p — —
— DEDFO —

1930. a 10. ^MANNA ON DEOTFOR A.

1931. a 5. * - - MtO DEOD D.

1932. — ►J« — — M-0 DEO E.

1933. a 10. ^OXBER M-O DEOD C.

1934. (barbar.)^ OXBERN MO DEO D. **)
1935. a 5. ■F1 — —

— DEOD —

1936. e 3. ^OXBRN mo DEO D.

1937. e,ir.75. ^OXFERD M-0 DEOTFO BL

*) Pâ Rev. en punkt vid E i ena korsvinkeln.
Brutet i 3 delar; en bit saknas.

*+#) Rev- en punkt vid hvardera bokstafven i ordet ERVX.
4) Fragment.

•J-f) Barbariskt arbete. Adversens inskrift består blott af orediga strekar, mer el¬
ler mindre liknande bokstäfver.

14
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1938.ADv.aio Rev.4*OXFERD MO DEODT TYP. B.2.

1939. a 11. 4« - -
— DEOT B.3.

1940. a 10. 4«OZFED MO DEODF C.

1941. — 4«OXFED — DEODFO —

1942. a 10. 4«OXVLF MO DEOD C.

1943. a 5. 4« - - 3FO — D.

1944. — 4« - - MO DEODF E.

1945. g 5. 4«ZV31ERLID ON DEO A.

1946. 13. 4« — —
— DEOD —

1947. a 10. 4«XFYRLINE MO DEOD c.

1948. e,ir.l23.^XFYRLINE MO DEODFO B.1.

1949. a,ir.24,123.4« — —
— — —

1950. e,ir.l23.4« — — Mö DEOTFOR —

1951. a 10. * _ _ 31"O DEOT B.2.

1952. a 5. 4«FiELEIXT OINT DEOTFO A.

1953. f 4. 4«f$:leixd MO DEOD A.

1954. e?ir.lil. 4«FALEE .,. 310 DETFO A. *)
1955. o 4,ir.55.4«FALEIZT ON DEODF A.

1956. — 4« - -
— DEOD —

TORCESIGE.
(Torcksey).

1957. 16. 4«DOREETEL MQON TORE A.

TOTAAJES.
(Totness).

1958. a 10. Hh^LFSTAN 31" O TOTA C.

1959. — * _ _ MtO — D.

1960. — 4« - - 3120 — —

1961. a 5. 4< BYRHFERD 31?0 TOTA E.

1962. a 10. 4- BYRHTFINE M O TOTA C.

*) En bit i tanten af myntet borta.



1963.
1964.

1965.

1966.

1967.

1968.

1969.

1970.

1971.

1972.

1973.

1974.

1975.

1976.

1977.

1978.

1979.

JETHELRJED.

Aöv.alO. Rev.^DODA
a 10. 4*DODDA

- * - -

e 10. 4* — —

a 10. 4* — —

a 3. 4* GODA
— 4* var. —

a 10. ^GODFINE
a 5. 4< HYNEMAN
a io. 4*HVNEriNE

a 10,ir.19,63.4" — —

a 10. 4« MANNA
e 10. 4« — —

a 10. 4« — —

_ 4, _ _

— 4* — —

a 5. ^fylfmair

TOTANJES.

M-O TOTAN

107

TYP C.

MO

ON

M-O

ON
M-O

MO

1980.
1981.

USTIiA.

(?)
16. 4-VLFEETEL MO

(barbar.)4" YLFEETL M O

TOTANDE
TOTANiES

TOTTN

TOTAN

TOTAN^S

TOTA

TOTAN
TOTA

TOTAN
TOTTAN

TOTTANiES
TOTAN

MtO TOTA

Bl.

B 2.

A.

C.

A.

B.2.

Bl.

J5.2.

C.

D.

YSTLA
VSTLI

A.

D.

WJERIAGWIC.
(Warwick).

1982. a 6. 4«a:delrie ON FTERINE A

1983. a 5. 4, _ - M-0 FTERI E.

1984. — 4« _ _ 31tO FJERINE —

1985. a 10. 4«JEDEXTAN MtO FJSRI B.

1986. a 9. 4« _ _ M-O fa:rine —

1987. a 4. x BIRHZEE MtO RARI B.

*) Förmodligen falskmyntares arbete. Skriften tyckes likväl hafva blifvit härmad
efter något äkta mynt frän denna stad, der Pyrhsige är känd som myntmästare.
Möjligt vore dock, att RARI tillkommit i stället för BARD, och att således myn¬
tet borde föras till Bardney.
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1988 Ad v. a 9.Rev.^BYRHS1EE
1989. a 5.

1990. -

1991.

1992.

1993.

1994.

*HYSE
— var. —

a 5 ^LEOFFOLD
e> so. *LYFINE
a 10. »^OSMjER
a 5. "t* — —

M^O

ON

ON
MO

MO

M^O

WjERINGWIC.

FJERI Typ. D.

FJERTNEFIEA A.

FTERINFI
FTERI

FiERIN
FjERI

A.

C.

C.

D.

WËCEDPOllT.
(Watchet).

1995. a 5. *HVNEFINE MtO FEEED
1996. a,ir.l07. ►£« — — — —

1997. e 10. *XIEERIE MO FEEED
1998. — *i*var. — — —

1999. a 10. »i* — .— — —

D.

BA.

C.

WËLIGAFOllD.
(Wallingford).

2000. a 10. ►^AkLFMJiR M20 FELIE D
2001. a 5. *JELFRIE MO FELI B.3.
2002. gjir.eOjllO.»^ — —

— FELIE C.

2003. giO.
. * - - — — —

2004. a 5. * - - M20 — D.

2005. e 4. ►piELFFERD ON FELIN A.
2006. a 10. * _ _ MO FELIE C.
2007. a 4. * _ _ MtO — E.
2008. a 10. *£LFFI MO FALIN C.
2009. — * - - — FELIE —

2010. a 10. ^ALFFOLD MO FEL C.
2011. a 9. * _ _ MtO FELIE D.
2012. e 10. *EDRIE M^O FELIE I).

*) På Adv. börjas inskriften bakom hufvudet.
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2013. Adv. a 10. Rev4« LEOFRIE MO FELÏ TYP C.
2014. — * _ _ — FELIE —

2015. a 9. + — — MtO — D.
2016. a 10. 4<LEOFFINE MO FELI C.
2017. — * _ _

— FELIE —

2018. a 5. *MANN M50 FELTE D.

2019. a 10. ■i* ODA MO FELIEA C.

2020. — * - -
— FELTHE —

2021. a 9. •b — — M90 FELIEA D.
2022. h 4. •4« ODEA MO FILFO B.3. *)
2023. a 10. *XIEEVLF MO FALIN C.

2024. — 4« _ _
— FELTA —

2025. a? 3. .... FFINE ON FELI A. **;
2026. a 9. 4«FVLFFJNE MeO FELIE D.

2027. a 4. + _ _ — FELI E.

WE9IHÂM •

(Wareham).
2028. a 4. ^jELFEAR ON FERHAM A.
2029. a 10. 4« _ _ MO FER C.

2030. — * - -
— FERHA —

2031. a 9. * - - M^O FER I).

2032. a 10. ^vELFXIEE MßO FER C.6.

2033. a 9. *J£DELRIE 31-^0 FER D.

2034. a 10. *BRÏHTRÏE MO FER C.

2035. a 10. 4-byrhxiee MO FER C.

2036. a 10. 4<BYRHTR1E MO FER C.

2037. a 2. 4« OXMiER M-0 FER D. ***)
2038. e 10. 4«FYLFRIE MO FERHM B.l.

2039. a 10. 4, _ _
— FER C.

*) Stadsnamnet FILFO troligtvis sammandraget af FELIEAÏ10-
Kongl. Myntkabinettet i Köpenhamn äger ett Konung Cnuts mynt, hvarpâ läses:
FELIFO, hvilket tyckes vara en öfvergång mellan Weligafo och JViIfo.

**) Fragment. Myntmästaren är troligen tVulfwine. Inskriften pä Adv. börjas
bakom Konungens hufvud.

***) Barbariskt arbete.
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WIIlIUCïlASTOli
(Worcester).

2010. Adv. a io.Rev.^ iELFFERD M"0 FIHER Typ. C.
2041. a 10. ►F^DELMtER MO FIHR C.

2042. a 10. ►FDYRANT MO FIHRA C.

2013. a 9. * - - M TO FIHR D. *)
2044. a. .. + T M-O —

2045. a 4. »£• _ — MTO FIHER E. ***)
2046. a 9. •FEODA M-O FIHER D.

2047. Il 6. ►MVLEllTiN M-O FIHRAiY A. >F
2048. e 5. * - -

— FIEER Bl.

2019. a 9. •f. — —
— FIHRA _ *,*)

2050. a 10. ►FXIEEFINE M-O FIHRA C

2051. a 9. ^FYLFRIE M-0 FIHR D.

WIIiTUjSIE.
- (Wilton). 1

2052. a 10. ►FBOIA M-0 FÏLTY C.

2053. e 10. •FEADF1NE MO FILT Y BA.

2054. a 4. ■FEOLDYS M-O FILT D

2055. a 10. ►FLEOEFOLD M O FJLTY C

2056. a 9. ►FLEOFFIYE MTO FILT D.

2057. a 10. •F — — 31^0 — _ 4»'.k *.

2058. a 10. ►FLEOFFOLD M-O FIL B.L

2059. — •F — —
— FILT C.

2060. e 10. FOXBERY MO FILTV Bl.

2061. a 9. •FStEFINE MO FILTY C.

2062. a 10. F _ _ — — —

*) Reversen är dubbelpräglad. **) Fragment.
***) I kanten är ett borradt hal.

f) På Rev. en liten ring bredvid korset,
ff) På Rev. en punkt i ena korsvinkeln.
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2063. A Dv. a lO.Rev.4« XjEFINE
2064 a 9. . * - —

2065. - * - —

2066. a 10. »f« — —

2067. a 10. ^FYLFEAR

WILTUNE. III

M O FILTY (var.) Typ. C.
- FILTYN —

M20 FILT 1).

MßO - —

MO FILT C

WISrCEASTffilî. WIKTOH'IA.
(Winchester).

2068. e 10. ►ï* JïLEZEE MO FINT BA.

2069. a 5. *a:lfea M OINT FINEXR A

2070. a 10. *£XFEAR MO FINES A.

2071. a,4,ir.60.4*-F!LFXEE ON FINESTR A.

2072. a 5. ^TELFXIEE ON FINEXER A,

2073. — + _ _
— FINEXR —

2074. a 4. + _ _ — FINEST —

2075. e, 6. * _ _ MO FIEX BA.

2076. a 10. * _ _
— FINT —

2077. e 10. hh var. — — —
—

2078. a 10. * _ _ — FINTO B2.
2079. — * _ _

— FINT C.

2080. — * - - — — C.b.

2081. — * - - — — C.c.

2082. a 9. * - - MTO FINT [ B
2083. — * _ _ M^O — —

2081. a 4,ir.60.«^ iELFXTAN ON FINEST A.

2685. a 4. ►pJelmjer ON FINEST A.

2086. a 10. *a:delear 01s FIN C.

2087. — * - -
— FINT —

2088. — * - - — FINTO —

2089. a 9. * - - M20 FIN 2>.

2090. a 5. * _ _ MtO FINT —

2091. a 9. * - -
— — —

2092. a 4. * - -
— — E.
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2093. ADV.aii.REv.^jEDELXTAN * M~0 FIN TYP. B3.
2094. e 10. 4-^DEXTAN M-O FINTO B.l.

2095. a 5,ir.25. 4* — —
— FINTONI —

2096. a 10. 4« _ _
— FINT C.

2097. a 4. 4*ALFOLD ON FINEXTR A.

2098. e,ir.l36. 4* — —
— — —

2099. a 4. 4* ALFFOLD ON FINEXT A.
2100. a 5. 4, _ _

— — —

2101. a,ir.l36. 4* — —
— FINEXTR —

2102. a,ir.l22. 4* — — MO FIN C.b.

2103. a 10. * — — MIO FINT D.

2104. a 4. 4« _ — MsO — E.

2105. a 10. 4-BEORHNOD MO FINTO J5.1.

2106. — 4, _ _
— FINT B.2.

2107. — 4« - - — — C.

2108. a 10. 4« BEORHTNOD M O FIN C.

2109. a 10. 4«BERHTNAD MO FIN C.

2110. — 4« _ _ — FINT —

2111. a 4. 4*BREHTNOD ON FINEX A.

2112. g,ir.l25. 4"BRHTRIE ON FINEXT A.

2113. a 11. 4«BRIHTNAD M-0 FINT B.3.

2114. a 4. 4«BRVNXAN ON FINEXT A.

2115. a 5. 4«BRVNXTAN ON FINEX A.

2116. — 4« _ _
— FINT - *)

2117. a 4. * — — MtO — E.

2118. a 10. 4*BYORHTNODMO FINT B.2.

2119. a 10. 4« BYREHTNAD M O FIN C.

2120. a 10. 4*BYRHMiER MO FINT B2.

2121. a 5. *BYRHNOD ON FINTE A.

2122. a 10. 4*BYRHXGE M-O FINT B.2.
2123. — 4« — — — — C.

2124. a il. 4*BYRHXIEE MO FIN B.3.

2125. a 10. 4. _ _
— — C. **)

*) På Adv. börjas inskriften under bröstbilden.
**) I kanten äro 2:ne häl borrade, åt motsatta håll.



/ETHELRJED. WINCEASTER. 113

2126. A DV a 10 Rev.*BYRHSIEE MO TINT Tïp. C.
2127. — * _ _ — FNIT —

2128. — * - - M90 FIN D.
2129. — * - — — FINT
2130. — * — — M TO —

2131. a 4. * - — MO — E.
2132. — * — — M TO —

2133. a 10. *BYRHTMjER M~0 FIN C.
2134. a,ir.l22. 4* — — — — C.b.
2135. a 10. * _ _ MßO, FINT
2136. a 9. * _ _ — FIN D.
2137. — 4« _ _ M TO FINT —

2138. a 10. *BYRHTNAD MO FINT B.l.
2139. — 4« _ _ — FINTO —

2140. e 10. *BYRHTNOD M-O FIN B.l.
2141. a 10. 4« _ _ — FINTO —

2142. — 4- — _ — FINT C.
2143. — 4- — — MßO FIN D.
2144. — * — — MTO FINT
2145. a 10. *BYRETRED MO FINTO B.l.
2146. — 4« — - — FINT B.2.
2147. __ 4- _ _ — FINTO
2148. a 4.

, *BYRHTRIE ON FINEST A.
2149. a,h\125.* — — — —

,

2150. a,ir.i122.* BYRHTFOLD M&0 FINT C.b.
2151. a 5. * B Y RVNSTAN ON FIN A.
2152. — * _ _ — FINES
2153. a 4. * ._ _ — FINEST
2154. a 5. * EI IX A ON FINTEESTER A.
2155. a 5. .*EYNNA NTON FINEE A.
2156. a 4jir .60,* — — ON FINESER —

2157. a 4 ,ir.20,60.* — — — FINEST

*) Pâ Rev- en punkt pu fältet.
15
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2158. Aüv.a 4.REV.HPEYNNA ON FINEXTER TYP. A.
2159. — * _ _ — FINEXTR —

2160. a 4,ir.60 ►£« — —
— — —

2161. a 4. * _ _ M20 FINET E.

2162. — * - -
— FINT —

2163. o^r.iii.^DVDA MtO FINTO D.a. *)
2164. a 10. *EADNOD 310 FINT C.

2165. — »f. _ _
— FINTO —

2166. a 10. *EADXIEE MO RINTO B.1.
2167. — + - - — FINTO —

2168. — * — —
— FINTONI —

2169. a 9. * _ —
— FINTO B.2.

2170. a 10. * _ —
— FINT C.

2171. — * - - — FINTO —

2172. a 4. *EADFINE ON FINEXT A.
2173. — •J* var. —

— — —

2174. a 10. 4*EDXIEE 310 FINT C.

2175. — + _ _ — FINTO —

2176. — + _ _
— FINTONI —

2177. elO. *FRYDE31VD M O FINT B. 1.

2178. — »t« var. —
— —

—

2179. a 5. +EODE31AN 310 FINT D.
2180. — * _ _ 31ÎO — —

2181. — + - - M-0 — —

2182. a 4. * - - 310 — . E.

2183. — + _ _ 3120 — —

2184. a,ir.88. *BODMAN ON FINEX A.

2185. a 5. * _ _ — FINTEX —

2186. a 4, •f. — _ 31 eO FINT E.

2187. a 10. *EODFINE 3I-0 FINT C.

2188. — *4* var. — — — —

2189. — + - -
— FINTO —

2190. a 5. * _ _ M20 FINT D.

*) På Rev. en punkt i ena korsvinkeln.
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2191. Adv. a 5. Rev.^EODFINE MIO FINT Typ.
2192. a 10. *HEAFVLF MO FINT
2193. a 10. 4«HERVLF MO FINT
2194. e 10. 4«INEELRI MO FINT
2195. —

— — MO FINTO
2196. a 10. 4-INELRI M-O FINTONI
2197. a 5. 4-LEOFFINE ON FINESR
2198. a 4. * - — — FINEST
2199. a 4,ir.60.4" — —

— —

2200. a 5. * — -
— FINESTER

2201. a,ir.l48. 4« — —
— —

2202. a 4. *LEOFFOD ON FINES
2203. a 10. * — — MO FINT
2204. — * _ _

— FINTI
2205. a 4. *LEOFFOLD ON FINES
2206. a 4,ir.60. 4« — — — FINTES
2207. a 10. * _ _ MO FINT
2208. — * - -

— FINTO
2209. — * — —

— FIN
2210. — * _ —

— FINT
2211. a 4. * _ _ MtO —

2212. a 4,ir.60.4«ODA ON FINEESTRE
2213. a 5. * - - — FINTEESRE
2214. — + — - — FNNEESTRE
2215. a 4,ir.60.4«ORDBRIHT ON FINES
2216. a 4. 4- _ _

— FINESR
2217. a 5. * - - — —

2218. a,ir.l20.4« SEOLEA ON FINESR
2219. a 4. 4« — — — FINEST
2220. a 4. 4«XIBEODA ON FIEES
2221. a 4. 4«XIBODA ON FINESER
2222. a 5. 4« - -

— FINESR
2223. a 3. 4« _ _ — FINESTR
2224. a,ii\120.4* — — — —

2225. a 5. 4. _ _ — FINESTRE
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2226. Adv. a4.REv.*XFILEMAN ON FINEZ Typ. A.
2227. a 5. * _ _

— FINEXI —

2228. a 4. * - -
— FINEXT —

2229. a,ir.l20. «4* — —
— FINTEXR —

2230. — * - - — —
—

2231. a 4. * — — MTO FINT E.
2232. _ * _ _ M°0 FINT —

2233. a 10. *TOEA M-O FINTONI B. 1.
2234. a 10. * - - — FINTO C.

2235. a,ir.!22.»J« — —
— FINT C.b.

2236. a 4. *FVFNOD ON FINEXR A.
2237. a 5. * _ _

— — —

2238. a 5. *fvlfnod ON FIEESTR A.
2239. — * _ _ — FINEES —

2240. a 4,ir.60.*f« — —
— FINESTR —

2241. a 5. + _ _ 31tO FINT D.
2242. — ■4* ar. — — — —

2243. a 4. *£■ — — — — E.

2244. a 10. *FVNSTAN M-O FIN C.

2245. — * - - — FINT —

2246. — •i* — — — FINTO —

2247. a 10. +FYNSTAN 31-0 FIN C.
2248. — + - - FINT —

*)

WOIUÜE.
(?)

2249.

2250.
2251.

^ALFFOLD
•f. — _

+ EODIFNE

M TO FORI

M20 —

ON FORI31E

1).

A.

*) Pâ Adv. börjas inskriften framfor Ronungens hufvud.
**) Pâ Adv, börjas inskriften framför hufvudet. På Rev. ett A bredvid korset.
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Obestämda Fragmenter.

2252. a? 4. ^iEEELRIE ON E A.
2253. .7. *HIAUDI F A.
2254. 19? NEXAO C.
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Ôfversigt
af M• Aethelrœds Myntsläder samt antalet af

Mynt och Typer för hrarje stad, i Svenska
MÂonyt. Myntkabinettet.

En stjerna (+) är satt vid de namn, som icke förekomma i R. Rudings för¬
teckning öfver ./Ethelraeds myntstäder.

Ett kors (*J«) utmärker de städer, hvilkas namn väl upptagas afRui)ing,men
antingen med fråglecken eller oriktigt eller ock alls icke af honom bestämmas.

I. HiifVud-Typer. a)

A. B. 1. B.2. B. 3. c. D. E. F. G.
Div. 1 Sum¬

1 var. ma.

^glesbyrig * 1 i

JisTHE(dune?) * .... 1 i

Bardanig 1 4 3 3 4 1 1 17
Bathan 4 1 6 10 5 26
Bedanford 6 1 4 4 15
Bricgstow* 1 1

Bryidge * 1 1 2 2 1 7
Bvccingaham 1 1 2
Cadanbyrig * 2 2
C/entwarabyrig . . . 15 6 7 4 16 15 5 6 74
Ciceceaster 1 2 1 1 5 5 15
Colenceaster 3 17 7 2 29
Crocgladk * 4 1 5
Crvcern * 1 1
Deoraby 1 4 1 1 7
Difelin 5 2 1 8
Doferan 5 1 6 1 2 15

Transport 49 19 14 5 58 57 13 11 226

a) Typen F förekommer blott pä ett mynt i Kongl. Samlingen i Köpenhamn.
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B. 1. B.2. B.3. c. zx F. G.
Div.
var.

Sum¬
ma.

Transport 49 19 14 5 58 57 13 11 226

Dorceaster 2 1 1 4
Dvnwic * 1 1

Eaxeceaster 25

52

10

11

17

1

21

66

22

33

12

26
1

2 109

193Eoferwic 4

Geotha * 1 2

Gifelceaster 1 2 \ 11

4

3

3 1 22

27

13

Gipeswic 10
2

2 2 1 3 5
Gleaweceaster .... 2 5 1

Grantabricge 9 2 17 8
1

2

3 2 41

Grenawic * 1

Gyldeford * 2

H.«stinga * 1

7

1

7

1 3

Hamtvne 8

1

2 28
5Hamwic »J* 4

Hereford »J* 9 o 9 «> 16
Heortford 10

3

10

23
41

hvnt4ndvne 6

11

1 8

11

5
Ljewks 5 1 8 5
Leigceaster 22 3 1 1 3 18 2 1 51
Ligerceaster %. . . . 3 1 2 1 4 1 12
llman 1 2 1 4 1 i \ 11

Lincolne GC

*»■H

6

48
29

89

58
115

18

58

2

8

195

509Lyndene 57 7

Lydanford 6

2

3 1 2 4 o 18

13

1

mtKLDVNE 1 8 1 1

myle * 1

8

8
1

Northwie 21

\

3 4

2

1 10

12

6
3

1 54

29

1

oxnaford

Rini "t"

Rofeceaster 4 4 4 2 6 2 1 4 27

Transport 449 128 112 17 377 391 169 2 43)1688
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Transport
Rvmenea * . .

sceftesbyrig

scrobesbyrig.

Serebyrig^ .

slthesteryrig

Sitv *

Snotingaham *

St^thford . .

Stanford. . .

Svthbyrig . .

svthgeyvere *

Tamvveorthigf

Tantvne * . .

Theodford' . .

Torcesige »j« •

ToTÅNiES * . .

VsTLA * . . . .

wveringwic *

Wf:cedport .

Weligaford .

werham-j- . .

WlHRACEASTER

WlLTVNE . . .

WlNCEASTER .

wORII>lE *. .

Obestämda städer

summa

A. B.i. B.2. B.3. c. D. E. F. G.
Div. 1 Sum-
vflr. j ma.

449 128 112 17 377 391 169 2 43 1688

1 2 2 5

5 1 2 4 2 14

1 2 3 7 2 15

7 2 9

2 2

2 2

1 1 2 4

1 2 3

26 8 4 9 16 7 2 72
39 3 1 43

2 11 1
■i*.

14

1 1 2 1 5
1 1 2

22 5 4 2 25 9 7 4 78
1 1

3 6 4 5 3 1 22
1 1 2

4 2 5 2 13

2 1 2 5
2 2 14 8 2 28

1 1 6 3 1 12
1 2 4 4 1 12

3 8 5 16

67 23 8 3 38 20 14 8 181
1 2 3
2 1 ?

600 182 135 25 552 490 210 1 2 58 2254

Va-
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Variationer af Hufviitl-Typeriia* a)

Bardanig . . . .

CiBNTWAR abyr1g

colenceaster
Doferan . .

Eaxeceaster

Eoferwic . .

Gipeswic . .

Grantabricge

Hästinga .

Hereford . .

Leigceaster

Liman ....

Lincolne . .

Lvndene . .

Northwic . .

Rofeceaster
Stanford . .

Theodford .

Werham . .

Winceaster

A.a. A.b. A.c. A.d.

Summa | [ ö| S| 1

Bi.a. Bi.b. C.a. C.b.

26

C.c. C.d.

1

j6
8 2

D.a.

2 1

a) Var. A.a är tagen från Rödings teckning, Pl. 22, n. 8.
16
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Ofvanstående öfversigt af K. iEthelrasds Myntstader och
Typer i den Svenska Kongl. Samlingen visar, att

Typen A. förekommer på mynt från 54 städer.
A.a 0

A.b 3
A.c 4A.d I

Bl 36B.l.a 2B.l.b 1

B.2 21
B.3 11
C 52

Cm 8C.b 3
C.c 2C.d 2

D 60D.a 1

E 37

F. 0
Fm 1

G 1
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Alfabetiskt Register
öfver

Ii. Aethetrwds Myntmästare,

jpi? En stjerna (*) är satt vid de namn, som antingen icke finnas upptagna eller
äro pä annat sätt lästa uti Rudings förteckning öfver K. vEthelrœds Myntmästare.

AÜadgar. Theodf.
Eadmvnd.* Lund.

Eadnod.* Bryidg.
Eadric.* Lund.

Edelwerd.* Heortf.

Efic.* Scrob.

Efvvine.* Lund.

Egelric.* G ... (]NT. 2252).
Egelwine.* Lund.

Egenylf.* Sthaeth
Egnvlf.* Lund.

Elesge.* Winc.

Elewin.* Lund.
Elewine. i
Elewne.* i Leig.
Elewnie.* i

Elfea.* Winc.

Elfelm.* Bard. Difel. Gifelc.
Elfgar. LaeAV. Lund. Stanf.

Taimv. Werii. Winc.

Elfged.* Lund.

Elfget.* Hanit. Ileref. Lund.
Elfheh." Ruf. Scrob.

elfmjer. Eax. Oxnaf. Welig.
Elfmoth.* Eax.
Elfnod.* Laew. Lund. Suthb.

Elfnoth. Eax. Hunt. Leig.
Lund. Sereb. Suthb.

Elfr^d.* Caent.

Elfred.* Haest.

Elfric.* Bath. Eax. Grant. Hunt.

Ligerc. Lund. Northw.
Suthb. Suthg. Welig.

Elfrie.* Lund.

Elfryd.* Caent. Lund.

Elfsge.* Winc.

Elfsig.* Line.

Elfsige. Bard. Gifelc. Line.
Lund. Werh. Winc.

Elfstan. Bedanf. Eax. Eofer.

Heref. Leig. Lund.
Lydanf. Totan. Winc.

Elfwerd. Bric. Laew. Lund.

Welig. Wihr.
Elfwi.* Bedanf. Bucci. Cis.

Grant. Lund. Suthb.

Welig.
Elfvyig.* Grant. Lund.
Elfwine. Cis. Col. Grant. Lund.

Maeld. Oxnaf. Sceft.

Suthg.



124 JETHELRjEDS

!:•* 1L"nd.

■} Stanf.

ELFWLNE.

Elfwold.

ElmjER.* Winc.
Escman.* Line. Stanf.
Esctli.* Lund.

Escwic.

Escwig.

Eth,elwine.* Lnnd.

Ethelgar.* Sceft. Winc.
EtHELM.* Cis.

Ethblmjsr. Line. Lnnd. Oxnaf.
Wilir.

Ethelman.* Hamw.
Ethelnod.* Line.

Ethelnoth. Hamt. Line.
Ethelrerd.* Lund.

Ethblric.* Bath. Gifelc. Lund.
Oxnaf. Sceft. Wae-
rinc. Werh.

Ethelsige. Crocgl. Hamt. Lund.
Ethelstan.* Hunt. Winc.
EtHELVEARD

Ethelweard.

Ethelwerd. Hamw. Lund. Suthb.

Ethelwi. Heref.
Ethelwig.* Ligerc.
Ethelwine. Heref. Lund. Maeld.

Oxnaf. Rum. Stanf.

EtHELWOD.* Lund.

.EthelWold.* Theodf.

Ethelwyrd.* Stanf.
EtherjEd. Lund.
Ethered. Lund. Lydanf.
Ethbryd.* Lydanf.
Ethbsan.* Bath.

'•*1D.*J
Hamw.

Lund.

MYNTMÄSTARE.

Ethestan. Bath. Cis. Eax. Hunt.
Liman. Sceft. Stanf.

Werinc. W inc.

Ethlsigo.*

Ethlwerd.

Alcsige.* Leig.
Alfold.* Winc.
Alfstean.* Line.
Alfwine.* Lund.

Alfwold. Bath. Lund. Stanf.

Welig. Winc. Worime.
Arncytel.*

Arnthor.*

Arnthorr.*

Arnthvr.*

Arthor.*

Arthvr.*

Ascelt.*

Aschetel.*

Ascil.* Lund.
Ascwig* Stanf.
Ascytel.* Eax. Eofer.

Aseetel.* Eofer.

Asoil. * Lund.

Athelwold. Lund. Theodf.

Athevlf.* Lund.

> Eoferw-

OTH.* )l W inc.

NOTH.*J
Beorhnoth.*
Bkorhtnoti

Beornnvlf.* Lund.

Beornvlf. Heortf. Lund.

Berhtmär.* Rof.

Berhtnath. Winc.
Berhwne.* Eofer.
Birhsge.* Waerinc.



Northw.

Eofer.

Lund.

jbthelrjkds

Birhtfkrth.* Lund.

Boga.* Heortf. Leig. Lund.
Suthg.

Boge," Theodf.
Boia. Caent. Heortf. Line. Stanf.

Wilt.

Boiga.* Line.

Brantinc.* 1

Branting. j
Brehtnoth.* Eofer. Winc.
Brehtwine.*!

Brehtwne.* J
Brhferth.* Lund.

Brhtric. * Winc.
Brihtlaf.

Brihtmaîr.

Brihtmer * Dofer.
Brihtnath.* Winc.

Brihtwine.* Eofer. Oxnaf.

Brimtwold. * Lund.

Brvn. Eax.

Br vna.* Lydanf.
Brvngar* Scrob.

Brvning.* Hanit.

Brvnsan.* Winc.

Br vnstan. Lund. Wi nc.

Brvntat.* Line.

Bryhtric.* Werh.
Brynic.* Hamt.

Byorhtnoth.*

Byrehtnath.

Byrhferth.* Eax. Totan-
ByrhMjEr.* Winc.
Byrhnoth.* Suthb. Winc.
Byrhsge.* Winc.
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\ ) Winc.'•i

Byrhsige.* Bard. Eax. Lund.
Waerinc. Werh. AYinc

Byrhstan.* Eax. Heref.
Byrhtaf.* a

Byrhtel.* \ Suthb.
Byrhtelm.* J
Byrhtioth.* Rini.
Byrhtlaf.* Lund. Suthb.

Byrhtm^r.* Lund. Winc.
Byrhtnath.* %

Byrhtnoth. s Winc.

Byrhtred.* )
Byrhtric.* Eax. Suthb. Suthg

Theodf. Werh. Winc
Byrhtwine.* Totan.

Byrhtwold.* Lund. AVinc.

Byrvhsige.* Lund.

Byrvnstan.* Winc.
Byryhsige.* Lund.

Carig.* Lund.

Carla.* Eax.

Cawe(?)* Lund.
Cenric.* Korthw.
Ceolnoth.* Lund.

Cetel,* Eofer.
Cina.* Winc.

Ginsi.
clnsige.

Ciolnoth* Sithesteb.

Citelbe.* Eofer.

Clern.* Grant.
Cola.* Eofer.

Coldwine.* Caent.
Colgrim. Eofer. Line.

'* }[ge.* J
Dofer-
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Colnoth.* Lund,
Cristin.* Stanf.
Cvdi.* Eax.

Cynna. Cis. Winc.
Cynsige.* Lund.
Cytel.* Eax.
Cytlern.* Line.

Dahfin.* ï

Dahfinx.* 1 eofer-
Deorsige* Lund.
Deovhg.* Caent.
Dilion.* Heref.

Dioreman.* Lund.

D ireyvine.* Theodf.

Dirsi.* Lund.
Doda* y

l Totan.
Dodda. j
Dorwine.* Bedanf.

Dreng. Line.

Dvda.* Caent. AA inc.

Dvfnklm.* Lei g.
Dvn. Ligerc.
Dvncild.* Gyld.
Dvnstan. Eax. Gyld.
Dvran.* Eofer.

Dvrå nt.* Wihr.

Dyrewinb.* Theodf.

Eadelm.* Lund. Rof.

Eadgar. Theodf.

Baumker.* Eax.

Eadmvnd. Coi. Grant. Lund.

Northw.

myntmästare.

Eadnoth. Bryidg. Cis. Eofer.
Lund. Rof. Winc.

Eadrerd.* Lund.

Eadric. Eofer. Grant. Leig. Lund.
Tant. Theodf.

Eadsi.* DunAV. Lund.

Eadsice* Lund.

Eadsige. Haest. Lund. Rof.
Scroh. AVinc.

Eadsme.* Lund.

Eadstan.* jEsthe. Eofer.
EadWold.* Lund.
Eadwacr.* Northw.
Eadwerd. Lund. Rof. Theodf.

Eadwi.* Lund. Stanf. Suthb.

Theodf.

Eaowine.* Grant. Lund. Stanf.

»Suthg. Wilt. Winc.
Eadwnk.* Lund.
Eadyvod.* Theodf.

Eadwold. Caent. Lund. Maeld.

Theodf.

Ealdgar.* Lund.

Ealdred. Lund. Maeld.

Ealhstan. i

Eamvnd.* > Lund.
Eardnod *J
Eatstan.* Eax. Eofer. Li man.

Eawinnk.* Lund.
Edelnod.* Leig.
Edelwi ne.* Northw.
Edered* Lund.
Edric. Eax. Grant. Theodf. AA elig.
Edstgk. Dofer. Lund. Rof. \\ inc.

*
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Edstan•1 Bath.

,•} Northw,

Eiistn.

Edwacr.*

Edwec^ir.

Edwerd.* Lund. Theodf.

Edwi.* Heortf. Lund.

Edwig.* Theodf.

Edwine. Col. Eax. Grant. Lund.

Stanf. Theodf.

Caent.

Leig.
Edwold*

Ehew ne.*

Eilaf. Eofer.

Elemod.* Lei

Elewine.*

Elewne.*

Elfstan.*

Elfwine.*

Ethelnoth

Ethlnoth

Col.

Leig.
Eofer. Leig.
Theodf.

Line.
H.n

'■* J

Faenemin.*")
FÄREMIN. I Dlfe'-

Tamw.

FiERTHEN. Line.

Farman. Eofer.

Fasthvlf.*]
Fastolf* I

Fieelnith* Liman.
Folcard.* Northw. Theodf.
Frosthvlf.*

Frostvlf,*
Frythf.mvd.* Wihr.
F vheltae.* Theodf.

Eofer.

ccarfin
Gife.
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God. Cadanb. Eax. Gifelc. Lund.
Suthb.

Goda. Eax. Lund. Lydanf. Sceft.
Totan. Wihr.

GodjEg.* Stanf.
Gödda.* Eax.
Godeferth.*1

> Laew.
Godefrith.J
Godefryd.* Cadanb.
Godefryth.* Laew.
Godeg.* 1

Godeleoe.*> Stanf.
Godeleof* J
Godeman. Crocgl. Gleaw. Line.

Lund. Theodf. Winc.

Lund.
Goder.* ï

Godera.*

Godere.* J
Godferth.

Godieg.*

Godinc.

Goding.

Godiwne

Godleof.'

Godman.

Line.

* Laew.

Stanf.

Oxnaf.

Line.
* Worime.

Stanf.

Caent. Dofer. Lund.
Theodf. Winc.

Godra.* Lund.

Godrec.* Gipesw.
Godric. Bedanf. Bryidg. Caent.

Col. Grant. Liman. Lund.
Staeth. Stanf. Suthb.

Godwic.* Gipesw.
Godwine. Caent. Deor. Dofer. Eax.

Gipesw. Gleaw. Grant.
Line. Lund. Lydanf.

|\j
i i ? ii 'i

a
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Rof. Sereb. Stanf. Suthb.
Theodf. Totan. AVinc.

Godyvne.* Stanf.

Gola.* Eofer.

Goldstan.* Laew.

Goldys.* Sereb. AVilt.
Goldvyine.* Caent. Lund.
Golrim.* Line.
Grim. Line. Theodf.
Grind. Line.
Gvnleof.* Leig.
Gvnni. Bedanf.
Gv .. an* (Gustan). Line.

harncytel* Eofer.
Heawvlf. Cis. Lund. Suthb.

Suthg. AVinc.
Herebryht.

Herebyrht.

Hervlf.* AVinc.
Hiardi.* Obest. stad (N. 2'253).
Hildesige* Bath.
Hildolf.

Hildvlf.

Hildsige.* Bath.
Hvndvlf. Eofer.
Hvneman.* Totan.
Hynevyine.* Eax. Totan. AA7eced.
hynia.*

Hvniga.
Hynstan.

Hystan.

i•'i Laew.

"i'* .1
Eofer.

myntmästare.

Hwaseman.*
Hwateman.*

Hyyatemn.*

Hwatm.*

Hyse.* AVaerinc.

Northw.

ingelri.1
Inglri.* J
Ira.* a

Irra,* J
Isegel. Hamw.

IsiCGOD.* 1

Isengod.* ? Eax.
IsGOD.* J

Ivstan.* Line.

AAinc.

Eofer.

:•! Bard.

I Grant.

icynsige. Lund.

IijEOFDEGiE.* Theodf.
L^ofsta.* Lund.

L^ofyyine* NorthYY.
Lefa.* Laew.

Lefinc.* Line.

Lefric.* Caent. Liman-
Lefsige.* Gleaw.
Lefstan.* Caent. Eofer.
Lefyvine.* Eofer.
Leoeric.* Line.

Leoeyyold.* AVilt.
Leofa.* Laew.
Leofjelm.* Scrob.

Leofdag.* Stanf.
Leofdine.* Suthb.

Leof-
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Leofenoth.* Leig.
Leofgar.* Heref.

Leofgod.* Crocgl. Hamt.
Leofhese.* Dofer.
Leofhvse.* Dofer. Gifelc.
Leofhyse.* Dofer.

Leofinc.* Line.

Leofman. Line. Oxnaf.

Leofmon.* Leig.
Leofnoth. Bedanf. Caent. Grant.

Laew. Leig. Lund.
Leofred.* Col. Lund.

Leofric. Caent. Eax. Gifelc.

Gipesw. Hunt. Liman.
Line. Lund. IVorthw.
Rof. Tamw. Theodf.

Welig.
Leofryd.* Lund.

Leofsge.* Hamt.

Leofsige. Gifelc. Gipesw. Gleaw.
Grant. Hamt.

Leofstan. JSglesb. Caent. Eofer.
Hamt. Laew. Lund.
Northw. Suthg.

Leofstin.* Eofer.

Leofsvn.* Eax.

Leofsvnv.* Eax. Scrob.
Leofvine.* Lund.

Leofwie.* Rum.

Leofwine. Rath. Bedanf. Dofer.

Eofer. Hamt. Laew.

Leig. Line. Lund.
Maeld. Northw. Rum.
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Stanf. Suthb. Tant.
Theodf. Welig. Wilt.
Winc.

Leofwne.* Eofer. Lund.

Leofwod.* Winc.

Leofwold. Col. Hamt. Lund.

Waerinc, Wilt. Winc.
Leoman. Gipesw.
Leomman.* Leig.
Leostan.* .Suthg.
Leowine.* Lund.

Leva.* Haest.

Levifa.* Laew.

Lifinc. Caent. Gipesw. Lund.
Northw.

Lifnc.* Stanf.
Liofric.* Lund.

Liofstan. Caent. Lund.

Liofwi.* Lund.
Liofwine.* Laew.

Lio(fwo)ld.* Lund.
Litman.* Gipesw.
Liyinc.* Northw.

Living. Lund.
Lofwne.* Line.
Lvda.*

Lvdda* > Eax.
Lvdia.* j
Lvfa.* Sceft.

Lvmar* Heref.
Lvofwine.* Lund.
Lyfinc. Bedanf. Lund. Waerinc.
Lyovine.* Lund.

17
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Northw.

Lytelman.*

Lyteman.* }■ Gipesw.
Lytlman.

Mjertin* Scrob. Wihr.
Mana.* Theodf.
Mangod. Eax
Maninc

Maning

Mann

Manna. Eax. Rum

Totan.

Manning.* Northw.
Manwine.* Col.

Mdremin.* Difel.
Merewine.

Merewne

Welig.
Theodf.

vine.*1

vne.* j

s* 1
'• J

Lseiv.

Nderiiin*
Ndremin

Nhtinc.* Sitv.

Difel.

Oban.* Eofer.

Oda. Eofer. Ltind. Welig. W inc.
Odcotel.* *)
Odda.* > Eofer.
Oddas.* j

Ode.* Gipesw.
Odea.* Welig.
Odv.* Eofer.
Ogv.* Hunt.

Ordbriht. Winc.
Osber.* Theodf.

Osbern. Theodf. Wilt.
Osbrn.* Theodf.

,.* J
Eofer.

Line.

Oscet.*

OsCETEL.

OsCETL.

Osctl.* Lund.

Oscytel. Grant. Leig. Lund.
Osferd.* Lund.

Osferth. Dofer. Ligerc. Line.
Lund. Rof. Theodf.

Osfeth.* Theodf.
Osfram.* Line.

Osgar.* Deor.
Osgod.* Eofer. Hunt.
Osgot.* Eofer. Line.
Osgyt. Hunt. Line.
OsMiER.* Waerinc. Werh.
OsMVl

osmyn.

Osmvnd. Line. Lund.
Osolf. Deor. Eofer.

Osvf* Lund.
Osvlf. Eofer. Lund. Theodf.

Oswi

OSWIG.

Oswod.* Snot.

Osyvold. Laew. Northw. Scrob.
Snot.

Othbarn.

Othbern.

Othgrim. Eofer. Line.
Othvlf.* Eofer. Leig.
Ovthgrim. Eofer. Line.
Ovthrim.* Eofer.

Hjeienold.* Line.

YD* 1
vn.* I

Bedanf.

Line.
i-*J
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Steman. Sereb.
SjEvvine. Eax. Sceft. Sereb. Wilt.
Scoi.* Stanf.
Seolca.* Winc.
Sewine* Hunt.

slbeoda.*) „t.

} Winc.slboda. J
slbthine.* a

l Lund.
slbwine. j
Sideman.* 1
SlDEWINE. I
Sidwine. Col. Grant. Gre. Lund.

Rof.

Sigeric. Weced.
Sigevlf.* Welig.
Sigewine* Wihr.
Sivlf.* Di fel.

SiWold* Gipesw.
Sneling.* Line.

Steorcer.* Eofer.
Stgncil.* 1 .

Stignbit.*J
Stirceir.* n _ „

1 Eofer.
Stircol.* i

Styrcar.* Line.
Svmerlda.* Eofer.
SVMERLEDE.* Snot.

Svmerleth* Li ne.

Svmerletha.* Eofer.
Svmerlid* Theodf.

SvMERLIDA.*~) _
_ K Eofer.
S VMRLEDA.* J
SVMRLETHA.* Line.

Svmrlethl* Eofer.

Svnegod.* Line. Lund.
Svnvlf. Eofer.

Swartgar.* Stanf.

Sweartinc* TNTorthw.
Swegen.* Leig.
Swert.* Stanf.
Swertcar.* Eofer.
Swertg.* Northw.
Swertgar. Eofer. Stanf.
swertic.* i

Swertinc. v Northw.
swerting.)
Swetinc. Col. Lund.
Swileman.* Hamt. Winc.
SwYRLINC.* Y

Theodf
swyrling. j
Swyrtinc. Northw.

Theo dgar.* Lsew.

Theodged.*

Theodgeld.* i .

TUF.OUC.ILD. j LmC-
Theodgyld.* )
Theodred.* Line. Lund.
Thorald.* Leig.
Thorcetel.* Tore.
Thorecetel.* Line.

Thorolf.* Eofer.
Thorsige.* Lund.

Thorstan.*)
Thorvlf.* I Eofer.
Thvrstan. J

Thvrvlf. Eofer. Ligerc.
Toca. Col. Crocgl. Lund. Wi
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Tyna. Eax.
Tvneman.* Suthb. Suthg.
Tvnena.* Suthb.

Tvnvlf. Bucci.

Vinas.* Crticern.
Ylf.* Caent. Eofer. Line.
Vlfcetel. Eofer. Line. Northw.

Ustla.
Ylfcetl. Eofer. Line. Ustla.
Vlfcitel.* Eofer. Line.
Ylfcytel.* Eofer.
Ynbegen."

Ynbegn.

Ynbein.

Ynbgn.*

Ynspac.* Scrob.

Line.

Theodf.

VFjELGIST.*
WjELGISTH.*|
Walge(ist).*
Walgist.*

wENGOs. Eofer.

VYihtsige.* Gleaw.

Wilmvnd.* Grant.

Winas.* Cifelc.

w ine.* Bryidg. Liman.
w insige.* Lund. Scrob.
w intrleda.* Eofer.
w lfnoth.* Col.
WNSIGE.* Lnnd.
Wvflstan.* Dofer.

Wvfnoth.* Ligerc. Winc.

myntmästare.

"NYvlbern.*

wvlfa . . .*

Wvlfbarn-* Line.

wvlfbeor.*

wylfbern.*^
Wvlfelm.* Gifelc.
Wvlfgar. Grant. Lund. Stanf. Wilt.
Wvlfgrim.* Line.
Wvlfmjer. Geotha. Lund. Totan-

Wvlfmr.* Nortlnv.
Wvlfnoth. Col. Dorc. Hamt.

Lund. Winc.

Wvlfred.* Lund.
Wvlfric. Col. Hamt. Heortf. Line.

Lund. Werh. Wihr.

Wvlfsig.* Grant.
Wvlfsige. Eax. Eofer. Grant.
W vlfstan. Dofer. Eax. Eofer.

Laew. Lund. Stanf.

Wvlfwi. Caent.
Wvlfwig.* Caent. Lund.
Wvlfwtne.* Col. Gifelc. Line.

Lund. Oxnaf. Welig.
Wvlgar.* Stanf.
Wvllaf.* Lei g.
Wvlmaer.* Line. Scrob.
Wvlsig.* Deor.

Wvlsige.* Eofer.
Wvlstan. Deor. Stanf.
Wvnsige.* Lund.
Wvnstan.* Bath. Cis. Winc.
Wynegos.* Eofer.

Wynsige.* Eax. Scrob.
Wynstan. Bath. Winc.



 



Cnut, son af Danska Konungen Sven Tveskägg, liade redan vid fa-
drens död blifvit af hären utropad till Konung öfver England, men drog
sig tillbaka till Danmark och återkom först följande året, i spetsen föl¬
en ansenlig här. En del af landet hade redan underkastat sig, när ./Ethel-
raed den 22 April 1016 afled, hvarefler Cnut af större delen bland adeln
och de andliga antogs till Konung. Med JEthelraeds son, Edmund Jern-
sida, som af ett annat parti mottagit fadrens krona, ingicks, efter en
hårdnackad strid, förlikning om rikets delning, med vilkor, att äfven Ed¬
munds stater skulle lemna en tribut till Danska härens aflöning. Efter
Edmunds död, den 30 Nov. 1016, bief Cnut Konung öfver hela England
och kröntes 1017 i London. En ny Danegäld af 83000 pund silfver ut-
krafdes, hvarefter Cnuts flotta hemsändes och Danskarnas länge fortsatta
härjningar i England upphörde. Sedan Cnut genom giftermål med vEthel-
raeds enka, Emma (vElgifve), och de lagliga thronarfvingarnas aflägsnande
satt sig i säker besittning af makten, egnade han sin omsorg åt lagstift¬
ningen och lagskipningen samt andra landets inre angelägenheter. De and¬
liga gynnades, kyrkor byggdes, kloster erhöllo dyrbara skänker och peters¬
penningen återställdes. Cnut drog år 1019 åter till fäderneriket Danmark,
hvars thron, efter brödren Haralds död, icke vidare gjordes honom stri¬
dig. Ett segrande tåg företogs mot Wenderna. År 1026 begaf sig Cnut
på en pilgrimsfärd till Rom, der han följande året öfvervar Conrad II:s
kejsar-kröning. Vid hemkomsten möttes han i Danmark af uppror, som
dock snart stillades, samt härjningar af Svenska och Norska Konungarna
Anund Jakob och Olof Haraldsson. Ehuru striden mot dessa i Skåne
aflopp mindre lyckligt för Cnut, måste dock fienderne draga sig tillbaka.
Antogs 1028 till Konung i Norge, hvars mäktigaste män blifvit vunna
genom skänker och förläningar och dessutom voro missnöjde med Konung
Olofs nit att utbreda christna läran. Sedan Olof, under försöket att åter¬
taga sin krona, stupat vid Slicklarstad 1030, insatte Cnut sin son Sven
till underkonung i detta rike. Äfven Cumberland samt Södra och Norra
Skottland underkufvades. Dessa vidsträckta eröfringar föranledde binam¬
net den Store eller Mäktige. Cnut dog i Shaftesbury d. 11 Nov. 103:?.

/
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Typer för Ii. Ciuits mynt.

Typ, vS,

adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med diadem, inom
en cirkel.

Rev. Ett litet, enkelt kors midt på fältet, inom en cirkel.
Tab. 4. — Ruding, Pl. 23, n. 21. — Hawkins, pag. 69,
n. 5.

Typ, SS.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med bart, utstående
hår.

Rev. Ett stort, dubbelt kors, med tre halfmånar på ändan
af hvarje korsarm vid myntets kant.

Tab. 4. — Thomsens Katalog öfver "den af H. H. Frost
efterladte Mynt- og Medaille-Samling," pag. 2, n. 6. —
G. A. Holmboe, "De nummis MD medii aevi, in Norvegia
nuper repertis," Part. II, pag. 29 och Tab. 1, n. 8.

Typ, C,

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, i rustning, med
rund hjelm, omgifven af en taggig krona.

Rev. Ett stort, dubbelt kors med tre halfmånar på ändan af
hvarje korsarm vid myntets kant, öfver midten är lagd
en qvadrat med inböjda sidor och tre punkter på hvarje
hörn.

Tab. 5.
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Typ. XI.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med bart utstående
hår, h vars ändar sammanlöpa i en rand, som liknar en
hjelmkam; axeln betäckes af en sköld.

Rev. Ett stort, dubbelt kors med tre halfmånar på ändan af
hvarje korsarm vid myntets kant; en tjock halfmåne i
h vardera af 2:ne motsatta korsvinklar och en punkt i
h vardera af de andra båda vinklarna.

Tab. 5.

Typ, E,

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med liljekrona, inom
en krets af fyra bågar.

Rev. Ett stort, dubbelt kors, med tre halfmånar på ändan af
h varje korsarm vid myntets kant; inom omskriften är en
krets af fyra bågar, som på Adversen.

Tab. 5. — Keder, Num. in. Hib. Tab. III, lit ^,san)t
Catal. pag. 46, n. 166. — Danske Med. og Mynter, 2 Cl.
Tab. 1, n. 15—19; Tab. II, n. 20-28, 35—39. — Ru-
ding, Pl. 23, n. 7-13; Pl. 28; Pl. D, n. 38,39. - Haw-
kins, pag. 69, n. 6, och Pl. XVI, n. 212.

Vcir. a. På Adv. Konungens bröstbild med liljekrona,
högra sidan, inom en krets af fyra bågar.

Tab. 5. — Danske Med. og Mynter, 2 Cl. Tab. Il,
n. 29. — Ruding, Pl. 23, n. 15.

Var. b. På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
med liljekrona; endast hufvudet inom en cir¬
kel, bildad af 3 bågar.

Tab. 5.

Var. c. På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
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med liljekrona och spira med tre knappar på
ändan, inom en krets af fyra bågar.

Tab. 5. — Ruding, Pl. 23, n. 14.

Var. d. På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
med rund hjelm och diadem, inom en krets
af fyra bågar.

Tab. 5. — Ruding, Pl. 22, n. 6.

Var. e. På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
med bart utstående bår, inom en krets af fyra
bågar.

Tab. 5.

Var. f. På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
med bart utstående hår (utan några bågar).
Således = Adv. af Typen B.

Tab. 5.

Var. g. På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
med diadem, inom en cirkel. Således = Adv.
af Typ. A.

Tab. 5.

Var. h. På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
med spetsig hjelm och spira med tre knappar
på ändan; hufvudet med spiran inom en cir¬
kel. Således = Adv. af Typen G.

Tab. 6.

Var. i. På Rev tre punkter, der bågarnas ändar förenas.
Tab. 6. — Keder, Catal. pag. 46, n. 165. —Ru-
ding, Pl. 23, n. 16.

Var. k. På Rev. ett stort, dubbelt kors, som på huf-
vudtypen, men utan bågar inom omskriften.

Tab. 6.
18
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Var. 1. På Rev. ett stort, dubbelt kors, som på huf-
vud typen, men utan bågar; en liten rund sköld
i hvarje korsvinkel.

Tab. 6.

Typ. JP.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm
och diadem; venstra handen håller en spira med en lilja
på ändan.

Rev. Ett stort, dubbelt kors, med en balfmåne på ändan af
hvarje korsar m vid myntets kant; i kors vinklarna läses:
PAEI (Pacx = Pax).

Tab. 6. — Jfr. Ruding, Pl. 23. n. 25. — Hawkins, pag.
69, n. 3 och Pl. XVI, n. 210.

Typ, Cr.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan; med spetsig hjelm
och spira med 3 knappar på ändan; hufvudet och spi¬
ran inom en cirkel.

Rev. Ett dubbelt kors, hvars armar sluta vid en cirkel inom
omskriften och med den andra, afrundade ändan hvila
på en sköld i midten; en liten rund sköld i hvarje kors¬
vinkel.

Tab. 6. — Keder, Numi aliquot div. nempe decem Olai
Sveci &c. Tab. 2, lit. y och Catal. pag. 47, n. 181. — Dan¬
ske Med. og Mynter, 2 Gl. Tab. I, n. 1—8.; Tab. II, n.
33; Tillseg, Tab. I, n. 1. — Ruding, PI. 23, n. 19,20.—
Hawkins, pag. 70, n. 7 och Pl. XVI, n. 213.

Var. a. På Adv. Konungens bröstbild, som på hufvud-
typen, men högra sidan.

Tab. 6. — Ruding, Pl. 23, n. 18.

t
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Tar. b. Konungens bröstbild, venstra sidan, med bart,
utstående hår. Således = Ad v. af Typen B.

Tab. 6.

Typ. Mt.
Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm och

diadem samt spira med en lilja på ändan.
Hkv. Ett dubbelt kors, b vars armar sluta vid en cirkel inom

skriften; i midten en ring eller en punkt.
Tab. 6. — Keder, Catal. pag. 43, n. 136. — Danske Med.
og Mynter, 2 Cl. Tab. I, n. 10—13; Tab. II, n. 34. —

Ruding, Pl. 22, n. 1—4. — Hawkins, pag. 69, n. 1 och
Pl. XVI, n. 208.

\
„

yar. a. På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
med rund hjelm (med eller utan diadem) och
med en lans (i stället för spira).

Tab. 6. — Danske Med. og Mynter, 2 Cl. Tab. I, n.
14. — Jfr. Ruding, Pl. 22, n. 5.

Typ. T.
Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm

och diadem; venstra handen håller en spira med en lilja
på ändan.

Kf.v. Ett dubbelt kors, h vars armar sluta vid en cirkel inom
skriften; öfver midten är lagd en qvadrat, med inböjda
sidor och en punkt i h varje hörn.

Tab. 7. — Keder, Catal. pag. 43, n. 134. — Danske Med.
og Mynter, 2 Cl. Tab. I, n. 9; Tab. II, n. 31. — Ru¬
ding, Pl. 23, n. 22, 23. — Hawkins, pag. 69, n. 2 och
Pl. XVI, n. 209.

Var. a. På Adv. Konungens bröstbild, som på hufvud-
typen, men armen och handen saknas. Såle¬
des = Ad v. af Typen H.

Tab. 7.
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Var. b.

Var. c.

På x\dv. Konungens bröstbild, som på var. a.,
men spiran bar tre knappar på ändan. På
Rev. tre punkter i hvarje hörn af qvadraten.

Tab. 7- — Keder, Catal. pag. 43, n. 135. — Ru-
ding, Pl. 23, n. 24.

På Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan,
med spetsig hjelm och spira med tre knappar
på ändan; hufvudet och spiran inom en cir¬
kel. Således = Adv. af Typen G.

Tab. 7.

Typ. M.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm
och diadem.

Rev. Ett kors, bildadt af fyra äggrunda sköldar, som med sma¬
lare ändan hvila på en större, rund sköld i midten.

Tab. 7. — Ruding, Pl. 23, n. 27. — Hawkins, pag. 69,
a. 4. och Pl. XVI, n. 211.

Var. a. Konungens bröstbild som på hufvudtypen, men
framföre är en spira med en lilja på ändan.
Således = x\dv. af Typen H.

Tab. 7.

Anmärkningar.

Vid bestämmandet af ordningen bland Cnuts Typer, har jag i första
rummet anfört dem, som äro lånade från vEthelraeds mynt. Besynnerligt
nog har eröfraren upptagit icke mindre än fyra sådana efter den länge
bekämpade och hatade företrädaren. Mynten af dessa Typer äro alla säll¬
synta och tillhöra sannolikt första åren af Cnuts regering. I allmänhet
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äro de alltför omsorgsfullt arbetade, för att medgifva den förmodan, att
de tillkommit genom falskmyntare. De variera mycket i vigt, men äro
nästan alla tyngre än mynten af Cnuts sjelfständiga Typer.

Typen A. är lika med Eadgars Typ C. 2, Eadweards Typ. A och
jEthelraeds Typ. A. (Se vidare pag. 23^ Under Cnut är denna Typ säll¬
synt, ehuru den förekommer på Konungens både Engelska och Danska
mynt. Att skilja dessa är icke alltid lätt, så mycket hellre som Engelska
arbetare blifvit begagnade för båda slagen. Man har till och med tve¬
kat, om icke alla Cnuts mynt af denna Typ borde föras1 till Danmark,
sedan man bland dem funnit åtminstone ett par, som bestämdt tillhöra
detta land. Denna tvekan var förklarlig, så länge man, med undantag
af ett mynt, som tillägges Wiborg på Jutland (hvarom mera nedanföre),
icke kände någon annan präglingsort för dylika mynt än LYND, hvarmed
kan förstås både Englands förnämsta stad Lundene {London) och den Dan¬
ska, redan vid denna tid ansenliga, biskopsstaden Lund i Skåne, der de
följande Danska Konungarne präglat mynt i stor mängd. Men sedan man
nu fått säkra bevis, som genast skola anföras, att Typen verkligen blif¬
vit begagnad i andra städer inom England, synes man enklast och natur¬
ligast kunna antaga, att LVND betyder London,, när Konungen på Ad¬
versen kallas Rex Ånglorunij och Lund i Skåne, när han skrifves Rex Da¬
norum. Af förra slaget äger Kongl. Myntkabinettet i Stockholm 2:ne
mynt, präglade af Brithnoth och Thorcetel. De tillhöra så mycket säkrare
London, som samma myntmästare derstädes under Konung Cnut präglat
andra mynt af obestridligt Engelska Typer. (Se katalogen). I Stockholm¬
ska samlingen förvaras äfven 2:ne Cnuts mynt af denna Typ, pä hvilka
Reversens inskrift är barbarisk, men läst baklänges tyckes kunna uttydas:
EOD MO LYND eller EODII (Godine? Godwine?) O LVJNFD). Dessa
hafva äfven blifvit ansedda som Danska;*) men då inskriften på Adv. är
regulier: ENYT REX ANGLORV, anser jag dem hafva tillkommit i
England, och detta med så mycket större skäl, som i Stockholmska sam¬
lingen förvaras 2:ne mynt med nära liknande barbarisk inskrift på Rev., men
med EDELRED REX ANELOI på Adversen. Utan tvifvel äro dessa
irreguliera mynt, så väl Aüthelraeds som Cnuts, arbeten af falskmyntare,
hvilka öfverkommit riktiga Adversstämplar och dertill med oskicklighet
fabricerat Reverserna. De upptagas derföre icke i katalogen. Det obe¬
stridliga bevis, hvilket jag nyss förut åberopat, att Typen verkligen till¬
hör England, hemtas från ett af Oswold i Norwich prägladt mynt, *+)

*) Se Thomsens Fortegnelse over Georg Fr. Timms udnuerkede Mynt og Me-
daille-Samling1 Del. pag. 87, n. 2.

**) Förvaras i Svenska Kongl. Myntkabinettet.
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livilket jag på Tab. 4 låtit afteckna som representant af Typen. Man
kan med skäl antaga, att dylika mynt blifvit präglade äfven i Chester och
Stamford, emedan man från dessa städer, äfvensom från London, har
mynt, hvilka förena Adversen af Typen A med Reversen af Typen E (Se
Typen E, var. g.). — Deremot böra onekligen till Danmark och Lund
hänföras följande mynt af denna Typ, hvilka alla i Svenska Kongl. Samlingen
förvaras: 1) ENVD REX IN DANORM) (AXEETEL M O LVND1;*)
2) ENVT REX DjENORT) (EODFINE M O LYND, af 2 olika
slag **), samt 3) ett par mynt med samma inskrift på Adversen, som den
vid N- 1 anförda, men med barbarisk skrift på Reversen. — Man har ännu
ett annat mynt af denna Typ, med inskrift: ENVT REX ANELORV
XSVARTÉOL M O FlB, hvarom meningarne äro delade. Det har blif¬
vit aftecknadt i Rtjdings bekanta verk, Pl. 23, n. 21, och Fl B upptages i
hans förteckning öfver Cnuts Engelska myntstäder, likväl utan förklaring
af ställets nu varande namn. Danska numismatici åter anse FIB betyda
Wiberga (Wiborg) i Jutland,***) hvilken mening grundar sig derpå, att
denna stad redan i Cnuts tid var en hufvudort i nämda landskap och att
Konungarne Harthacnut samt Sven Estridsson här präglat mynt. Likväl
skulle jag, på grund af den tydliga inskriften på Adv., icke tveka att föra
mvntet till England, om jag blott der kunde finna någon myntstad, hvars
namn börjas med Wib. Man kunde väl tänka på Wibbandune (nu Wim¬
bledon) i Surrey, nära London; men denna ort, ehuru redan omtalad i
Chronicon Anglosaxonicuin, synes icke hafva varit af den betydenhet,
att den kunnat äga mynträttighet. — Typen A tillhör sannolikt endast
början af Konung Cnuts regering. På Rev. brukas, såsom på de flesta
bland de närmaste företrädarnes mynt, M O eller M~0 till betecknande
af Monstarius on. Yigten varierar så betydligt, att man deraf ej kan
draga några bestämda slutsatser. Brithnoths mynt, från London, väger
ej mera än 0,93 Fr. grammer. Oswolds mynt, från Norwich, väga, ett
exemplar 1,15, ett annat 1,22 Fr. gr. Olika exemplar af Thorcetels mynt
väga, det ena 1,25, det andra 1,64 Fr. gr. De af falskmyntare fabri¬
cerade mynten med namnet God eller Godii väga 1,64 à 1,83 gr. Medium

*) Hittills ineditus.
**) Den ena af dessa variationer finnes afbildad pä Tabellen till Prof. Ramüs's

afhandling: Om nogle gamle. Mynter som kunne ansees for de celdste , der i
de Nordiske Lande cere slagne, införd i Det Skandinaviske Litteratur-Selsk.
Skrifter j zi Bind.

***) Se t. ex Thomsems citerade Fortegnelse over Timms Mynt- og Medailte-
Samling j 1 Del. pag. 87 samt Dess Remarks on the ancient British and Anglo-
Saxon coinage, i Åkermans Numismatic Chroniclej Vol. III, pag. 121.

■B
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af 4 sammanvägda äkta mynt var 1,26 Fr. gr. — Cnuts Danska mynt
variera icke mindre i vigt; dock tyckas de i allmänhet vara tyngre, än
samma Konungs Engelska mynt. Ascetels mynt, från Lund, väger 1,82.
Fr. gr. Af Godwines mynt väger ett exemplar 1,47, ett annat 1,62 gr. Af
myntet med Svartgol m o TVib på Rev. har jag vägt fyra exemplar, va¬
rierande mellan 1,26, 1,37, 1,60 och 1,86 Fr. gr. — I England synes
man icke känna något annat mynt af denna Typ, än det ofvan anförda
Svartgolsj som Ruding låtit teckna, förmodligen efter ett exemplar, som
förvaras i Mr. Hunters samling *).

En märkvärdig varietet af Typen A förekommer på ett mynt i Sven¬
ska Kongl. Samlingen. Adversen är lik Adv. af Cnuts Typ. G, men Re¬
versen öfverensstämmer med Typen A, dock med tillägg af en liten ring
bredvid korset. Inskriften är ENVT REX ANI) (OXEVT MNON
DAN. Då jag icke känner någon Engelsk myntstad, hvars namn börjas
med Darij har jag ansett dessa bokstäfver utgöra början till namnet Dania ,

Danorum j och derföre lagt myntet bland de Danska. Det väger 1,57
Fr. gr. — En annan variation, med barbarisk skrift omkring ett litet
kox-s på Rev., har Adv. af Cnuts Typ E, med omskrift ENVT REX
DjENORVMA **).

Typen B öfverensstämmer med .Ethelraeds Typ. D. Den är icke
mindre sällsynt, än den föregående. Så vidt jag känner förekommer den
blott på fem Engelska mynt, hvilka alla äro slagna af olika myntmästare
och i olika städer, nemligen: l:o ÄEFINE M O LVNDE, i Danska Kongl.
Myntkabinettet; 2:o AlLFRIEI MO BADV, fordom i Justitiae-Rådet H.
H. Frosts samling, nu förmodligen i samma Kongl. Kabinett; 3:o AX-
DE1D MO NOR uti Universitets-myntkabinettet i Christiania; 4:o LE-
OFFINE MO ROE (ROF?) uti Universitetets Myntkabinett i Upsala saxnt
5:o AXFHEH M^O XEROB i Svenska Kongl. Myntkabinettet. — Lika¬
som på Typen A, förekommer här M~0 (Monetarius on) på Rev. —Äfven
af denna Typ hafva mynt blifvit pi'äglade för Danmark. Stockholmska Sam¬
lingen äger ett sådant med inskrift: ENVT REX D./ENORV) (BERHT-
NOD M^O LVND, soxn väger 1,27 Fi\ gr. Äfven till Sverige har Ty¬
pen öfvergått. Uti fyndet vid Aaarstad nära Egersund i Noi'ge, träffades
ett mynt i fem exemplar af denna Typ, hvilket Hr Prof. Holmboe med
fxxllt skäl tillägger Svenska Konungen Anxxnd Jakob, som regerade samti-

*) Åtminstone synes Hawkins uppgift (The Silver Coins of England, pag. 69,
n. 5, der den nämnde ägaren citeras), berättiga till denna slutsats.

**) Det sistnämnda myntet förvaras i Danska Kongl. Myntkabinettet i Köpen¬
hamn.
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digt med Cnut. *) — Det anförda Engelska myntet från Shrewsbury vä¬
ger, ett exemplar 1,53, ett annat 1,55 Fr. grammer. — Englands numis-
matiei synas sakna kännedom om denna Typ.

Typen C är härmad efter iEthelrseds Typ. E. Den förekommer, sa
vidt jag vet, endast på ett Konung Cnuts mynt, hvilket i Svenska
Kongl. Myntkabinettet förvaras. Det är af vackert arbete, prägladt på
en fyrkantig plants. På Rev. förekommer blott myntmästarens namn,
BRVNMAN, men stadsnamnet har ej fått plats. Då Brunman är en be¬
kant myntmästare på andra mynt från Colchester och London, bar jag
icke tvekat att i katalogen föra myntet till sistnämnde stad, der utmynt-
ningen var större än på något annat ställe i England, och der de öfriga
tre från iEthelraed lånade Typerne blifvit begagnade för Cnuts mynt. —
Det anförda myntet i Stockholmska samlingen väger, oaktadt den fyrkan-
tiga plantsen, icke mera än 1,44 Fr. grammer.

Typen D är uppenbart bildad efter iEthelraeds Typ. F och dess va¬
riation F.a. Det enda hittills kända mynt af denna K. Cnuts Typ, för¬
varas i Svenska Kongl. Myntkabinettet och är prägladt af DOREETL O
LYDI. Att med detta Ludi bör förstås London, och icke Lund i Skåne,
torde man kunna antaga, dels på grund af Typens nära öfverensstäm-
melse med jEthelraeds ofvan anmärkta mynt, hvilka naturligtvis äro präg¬
lade i London, dels af den anledning, att på Adv. Konungen kallas
REX A (Anglorum). Samma Typ återkommer på Harthacnuts mynt,
hvarom mera på sitt ställe (Jfr. anm. pag. 28). Myntet väger jemnt en
Fransk gramme.

Man känner ett af ERIM ON LVND prägladt mynt **), hvarpå Cnut
kallas REX IN D och som således bör till Danmark, hvilket kommer
denna typ temligen nära. Det skiljer sig likväl derigenom, att Konungen
bär en rund hjelm och den vanliga veckade drägten, utan någon sköld,
samt att korsvinklarne på Rev. äro tomma.

Typen E är den första bland Cnuts sjelfständiga Typer. Sannolikt
är den också den ähista, hvilket man tyckes kunna sluta deraf, att den
är allmännare än någon af Cnuts öfriga Typer, att den utbildat sig i tal-

*) Se Holmboe, De numis MD medii œvi} in Norvegia nuper repertis. Part.
II:da, pag. 37, n. 1 och Tab. I, n. 22. — Genom Hr Prof. Holmboes benägna
försorg bar ett exemplar af detta mynt kommit till Svenska Kongl. Myntkabi¬
nettet. Svenska Bankens Myntkabinett har erhållit ett af de nämnda fem
exemplaren på mynt-auctionen efter Expeditions-Sekreteraren Glück stad i Norge.

**) Exemplar deraf förvaras i Svenska Kongl. Myntkabinettet.
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rika variationer och att mynten af sjelfva hufvudtypen äro sins emellan
betydligt skiljaktiga till arbetssätt, storlek och vigt. Detta allt visar åt¬
minstone att Typen länge varit i bruk. Uti det märkvärdiga fyndet, som
år 1836 anträffades vid Aarstad nära Egersund i Norge, funnos icke mindre
än 704 K. Cnuts mynt, hvilka alla voro af Typerna E och (7, utom ett
mynt af Typen B och ett halft mynt af Typen H. Då man, enligt hvad
Hi' Professor Holmboe bevisat,*) kan antaga, att denna myntskatt blifvit
i jorden nedlagd medan K. Cnut ännu lefde, så synes deraf följa, att Ty-
perne E och G tillhöra början af hans regering. Samma erfarenhet har
jag funnit ytterligare bekräftad genom Svenska jordfynd, t. ex. genom ett
stort fynd, anträffadt 1842 vid Kattlunds i Gröttlingbo socken på Gott-
land, hvari förekommo Eadgars, iEthelraeds och 195 K. Cnuts mynt,
af hvilka de flesta tillhörde Typerna E och G, och blott några få Typen
H. — Inskrifterne på mynt af Typen E öfverensstämma ock, mera än på
de följande Typerna, med bruket under föregående Konungar. Ordet
REX skrifves riktigt (icke REEX, som på de följande Typerna är så van¬

ligt); Anglorum är antingen fullständigt eller åtminstone till större delen
utsatt; pä Rev. förekommer visserligen icke sällan O, OX framför stads¬
namnet, men också rätt ofta, enligt äldre bruket, MO, M~0, MON.
Någon gång nyttjas MONE, mera sällan blott M eller MÎO, och stun¬
dom finnes icke någon bokstaf för betecknandet af Monrtarius on. På
Adv. börjas inskriften antingen öfver, eller framför, eller under bröst¬
bilden. — Mynten af denna Typ äro vanligen vårdslöst arbetade. Stun¬
dom äro bågarne inom skriften så litet utböjda, att de bilda en cirkel,
hvarpå likväl en punkt antyder de ställen, der bågarnas ändar samman¬
stöta. Sällan förekommer någon tillfällig sirat, t. ex. en bokstaf (deribland
det Grekiska <y), ett kors, punkter eller dylikt på ena eller andra sidan. —

Öfver hufvud taget äro mynten af Typen £* tyngre än Cnuts öfriga mynt, när
man undantager de från iEthelraed lånade Typerna. Vigten varierar dock
högst betydligt, mellan 0,90 och 1,50 eller till det mesta mellan 1,03 och
I,36 Fr. gr. Medium af 50 vägda mynt var 1,12 Fr. grammer. — I
Svenska jordfynd är denna Typ den allmännaste. I British Museum för¬
varas deraf, enligt Hawkuns, 109 mynt, således mindre än af Typerna
H och G.

Variationerna af denna Typ äro många, men nästan alla sällsynta.
Endast 4 deribland (variationerna f, g_, h ock k) kunna anses hafva till¬
kommit genom förvexling af stämplar till andra Typer.

*) C. A. Holmboe, De numis MD medii œvi, in Norvegia nuper repertis > Part.
I, pag. 1 och Part. II, pag. 28.

19
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Tijpen F är ytterst sällsynt. Den teckning jag lemnat, är tagen ef¬
ter ett mynt i Svenska Kongl. Samlingen, prägladt af Edric i Thet-

ford. Ett annat, slaget af Vlf i Lincolnj förvaras i British Muse¬
um och finnes aftecknadt i Runnvcs verk (Pl. 23, n. 25), men sanno¬
likt mindre troget; åtminstone öfverensstämmer den teckning, Hawkins
lemnat af samma mynt (Tab. XVI, n. 210), närmare med min beskrifning
af Typen. Då så få mynt af denna Typ ännu äro kända, saknar man
anvisningar att bedöma dess ålder. Jag har derföre bestämt dess plats
bland Cnuts Typer, med afseende på korsets form å Reversen. Engelska
numismatici *) hafva yttrat en förmodan, att ordet PAEX (Fax) å Rev.
skulle hafva afseende på freden mellan Cnut och hans medtäflare Edmund
Jernsida, och således tillhöra första året af den förres regering. Denna
gissning är likväl knappt antaglig. Sannolikast synes mig att ordet Fax
afser Pax domini, och således af religiös fromhet blifvit insatt på
mynten, likasom ordet Crux samt bokstäfverna A och (o jemte Guds hand
på iEthelroeds mynt. — Typen återkommer under Edward Confessor. Ad¬
versens bröstbild, med eller utan spira, trälfas på flera andra af Cnuts
Typer, äfvensom på hans båda söners och på Edward Confessors mynt.
— Myntet i Stockholmska samlingen väger 1,11 Fr. grammer.

Typen G har sannolikt lika tidigt som Typen E blifvit begagnad på
Cnuts mynt och likasom denna varit använd under Konungens hela rege¬
ringstid. Den har blifvit upptagen på den samtida Svenska Konungen
Anund Jakobs mynt **) och man har trott sig finna, att den äfven blifvit
begagnad af Danska Konungen Magnus den Gode. — Mynten af denna
Typ äro i allmänhet med större omsorg präglade samt till storlek och
vigt mindre varierande, än mynten af Typen E. Inskriften på Adv. börjas
öfver hufvudet, högst sällan framför bröstet, och innehåller vanligen
EIN VT REX eller REEX, stundom utan tillägg, men vanligare med
A, AN, ANE, ANEL eller någon gång A1NELO. På Rev. står
vanligen ON mellan myntmäslax-ens och stadens namn, ibland M-O eller
andra variationer, t. ex. MO, M~ON, MOO, O. m. fl. — Vigten af
enkla mynt varierar mellan 0,95 och 1,20 Fi\ gr. — Medium af 50 vägda
mynt: 1,05. Dessa äro således de lättaste bland Cnuts mynt. — I Svenska
jordfynd kommer denna Typ, med afseende på utbredning och myntens

*) Rüding, 1 Del. pag. 137. — Hawkins, pag. 09.
**) Keder, Nummi aliquot div. ex. argento &c. pag. 60 och Tab. 2, n. 13; Bren¬

ner, Thesaurus num. Suiogoth. Tab. II. Ett dylikt mynt, men af annan
myntmästare (Sewine) träffades i det Norska Egersunds-fyndet och förvaras nu
i Universitetets Myntkabinett i Christiania. Se Holmboe 1. c. pag. 37 och Tab-
n. 23.
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talrikhet, näst efter Typen E. British Museum har deraf, enligt Hawkinn
114 mynt.

Typen H. har sannolikt börjat begagnas senare än E och G. Det
enda myntfragment af denna Typ, som anträffades i det stora Egersunds*-
fyndet i Norge (se ofvanföre Anm. till Typen E)_, syntes hafva varit ny-
prägladt när det nedlades i jorden, då deremot bland de öfriga mynten
funnits många betydligt nötta. Typen återkommer, fastän mycket sällsynt,
på Harthacnuts mynt. Mynten af denna Typ utmärka sig vanligen fram¬
för de föregående genom ett bättre arbete; de äro något mindre till omfång,
men tjockare. — Adversens inskrift är vanligen EN VT REEX, ibland
med tillägg af A, AN; mera sällan förekommer det reguliera REX.
Skriften börjas öfver lmfvudet, mycket sällan framför bröstet. På Rev.
nyttjas ON framför stadsnamnet, någon gång O eller ONN. — Vigten
varierar mellan 0,90 och 1,14 Fr. gr. Medium af 50 vägda mynt var
1,10 Fr. gr. — Typen H är, i afseende på myntens antal, i Svenska jord¬
fynd den tredje i ordningen, men i British Museum den första (148 mynt).

Variationen a är märklig genom den vackra lansen, som intagit spi¬
rans plats. På Winchesters mynt (N. 1358, 1360, 1361) saknas diade¬
met, men dessa mynt äro af sämre arbete, hvarföre jag ansett det på
planchen aftecknade myntet visa det normala förhållandet. På ett mynt
(N. 749) förekommer en fana eller dylikt i stället spira eller lans.

Typen I skiljer sig från H hufvudsakligen , på Adv. derigenom att
Konungens venstra arm synes och att spiran hålles i handen, samt på
Rev. genom qvadraten öfver midten af korset. Samma Typ förekommer
på Harthacnuts och med någon liten förändring på Edward Confessors
mynt. — Inskriften på Adv. ENVT REEX eller REX, någon gång med
tillägg af A, AN, börjas öfver lmfvudet. På Rev. skrifves ON eller
ONN. - Vig ten varierar mellan 0,90 och 1,24 Fr. gr. Medium af 20
vägda mynt: 1,08 Fr. gr. — Mynten af Typen / äro temligen sällsynta,
dock talrikare i Sverige, än i British Museum, som deraf har blott 7 niynt.

Variatidnerna förekomma mycket sällan. På Var. a och c börjas in¬
skriften framför bröstet.

Typen K är mycket sällsynt och har sannolikt tillkommit under sista
åren af Cnuts regering. Den har oförändrad öfvergått på Harolds och
Harthacnuts mynt. Reversen återkommer till och ined ännu under Dan¬
ska Konungen Harald Hein (1076—1080). — Inskrifterna äro lika som

på mynten af Typen I; börjas på Adv. vanligen öfver hufvudet, eller un¬

dantagsvis framför bröstet. — Vigten har jag funnit variera mellan 1,07
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ncii 1,13. Medium af 4 vägda mynt: 1,09 Fr. gr. — I Sverige har man
blott funnit fyra sådana mynt. British Museum har endast ett.

Dessa nio Typer, med derunder upptagna variationer, äro de enda
säkra jag känner för K. Cnuts Engelska mynt. Väl har Ruding (Pl. 23,
n. 26) *) meddelat teckning af en annan Typ, med ett litet kors omgifvet
af 4 små halfmånar på Adv. och ett dylikt kors på Reversen; men denna
Typ tillhör bestämdt Danska Konungen Cnut den Helige (1080—1086), och
Hr Justitiae-Rådet Thomsex har visat,**) att den af Ruding oriktigt an-

giliia inskriften bör läsas: EIYVT REX DAXOR) (ODBIORX I
LVXDJ. Denna Typ bör således förvisas från Cnut den Stores mynt-
beskrifning. — Leleyvel har ock åt Cnut tillegnat ett mynt ***) med bröst¬
bild och spira på Adv. samt på Rev. ett stort dubbelt kors med en lilja
i b varje vinkel, således efterträdaren Harolds Typ; men den ofullständiga
inskriften på Adv. samt författarens sätt att läsa dessa och andra inskrif¬
ter på de Anglosaehsiska mynten gifva tillräckliga anledningar, att icke
på denna auctoritet grunda upptagandet af en ny Typ.—Angående Cnuts
för Danmark präglade mynt har jag ofvanföre, i anmärkningarne till Ty¬
perna Aj B och D, yttrat min mening. — På falskmyntares godtyckliga
sammansättningar eller förändringar af de bestämda Typerna har jag trott
mig ej böra fästa afseende.

Uti Svenska jordfynd från de senare åren har jag träffat tvenne K.
Cnuts mynt, hvilka synas tillhöra hvarken England eller Danmark. De
äro af stor märkvärdighet och förtjena att här beskrifvas. N. 1. har på
4dv. Konungens bröstbild, venstia sidan, med bart hår och diadem samt
spira med en lilja på ändan (hufvudet och spiran inom en cirkel), om-
skrift: >i* EXVT REX SF; Rev. Typen lik Cnuts Engelska Typ. H.
med omskrift: ►£«DOiTMOD OX XIHT. N. 2 har Adv. lika med N. 1;
Rev. Typen lik Cnuts Engelska Typ Gj med omskrift: 4*:DORMOD
OX XIH. Ordet SF synes sannolikast betyda Swevoru/iij hvilket vt-

*) Typen upptages äfven af Hawkins, pag. 70, n. 8, men finnes ej bos honom
afritad. Han förmodar, att Rudings teckning blifvit tagen efter ett mynt, som
nu förvaras hos Rev. W. Dymock.

**) Tuomsen, Remarks on the ancient British and Anglo-Saxon Coinage uti
The Numismatic Chroniclej edifed by J. Y. Åkerman, Vol. Ill, pag. 121.

***) Ur det bekanta fyndet vid Trzebuniu (Trchébougne) i Polen. Se Lelewels
beskrifning öfver detta fynd i Dziennih Warszawski, Tom. II, pag. 12 och
Tab. III, n. 11, samt Numismatique du moyen-age> 2:me Part. pag. 68 och PI.
XII, n. 22.
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terligare bestyrkes deraf, att myntmästaren och staden XIHT (Sigtuna) äro
de samma, som förekomma på Svenska Konungen Anund Jakobs säkra
mynt. Historien lemnar dock ingen förklaring, huru Cnut skulle kunnat
kalla sig Rex Swevorum på mynt, präglade af Anund Jakobs myntmästare
och i dess myntverkstad.

Vigten af K. Cnuts mynt, enligt ofvan anförda uppgifter, i
Franska grammer:

Varierar
mellan :

Hvarje mynts
vigt:

Typen A. 0,93—1,83. 1,26.
B. 1,53—1,55. 1,54.
C. 1,44.
D. 1,00.
E. 0,90—1,50. 1,12.
F. 1,11.
G. 0,95—1,20. 1,05.
H. 0,90—1,14. 1,10.
I. 0,90—1,24. 1,08.
K. 1,07—1,13. 1,09.



150 CNUT ADV. INSKRIFTER.

Adversens Inskrifter.

I. tteguliera. *)

a) EXVT REX.
b) EXVT REEX

( l' A.

2. AX

3. AXE
4. AXEL
5. AXELO

j 6. AXELOR
7. AXELORV

8. AXELORVM

9. AXELOX

(,10. AXELOK

II. Ir reguliera,

I. Konungens namn irreguliert.
11. ENVD
12. EXVXT

13. EXAT
14. EXVX

15. EXVTEXV
16. EXVTEXVT
17. EXVTIDD
18. EXVTX
19. EXVTT
20. EXVTV

1. AXVT
2. EEXVT

3. EEVT
4. EIXVT
5. EIXVTD
6. EX

7. EXT

8. EXV
9. EXVE

10. EXVEXVT

*) Ordet REEX uti inskriften b är väl icke riktig Latin; men detta skrifsätt var
så allmänt brukligt, (äfven i andra ord, t. ex. Pacx i stället för Pax), vid den
tid, hvarifrån dessa mynt härstamma, att det åtminstone du icke ansågs irre-
guliert, och således icke heller kan antagas hafva tillkommit genom myntmästa¬
rens vårdslöshet, hvilket är fallet med de flesta här nedanföre upptagna irre-
gulariteter.
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21. CJÎVVT 27. IN
22. EN* 28. INYT
23. EYT 29. NErYT

24. ENYT 30. NENDNY
25. ENYT 31. NYT

26. HLYT

Ordet REX irreguliert.
32. EEX 49. REEX

33. EX 50. REIE

34. IEEX 51. REL*
35. PX 52. KETREX

36. RJEX 53. RETX
37. RE 54. RE*
38. REE 55. REXX

39. REEX 56. RFEX

40. REEX 57. RIEX

41. REX 58. Rl*
42. RE 59. RREEX

43. REE 60. TREX

44. REEEX 61. RREX

45. REEX 62. RX

46. REE* 63. X

47. REEEX 64. XX

48. REERE

3. Ordet AIGLOR19I eller dess förkortnin
gar irreguliera.

65. AE 70. AELOI
66. AELORYM 71. AELOR

67. AELORVMM 72. AELORM

68. AENEL 73. AELORY

69. AE 74. AI
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75. AIE
76. AIELOR
77. AIELORV
78. AIIEL
79. ALNEL

80. ANE
81. ANEI
82. ANEL
83. ANELO
84. ANELOI
85. ANELOR
86- ANELORV
87. ANEO
88. ANEOI
89. ANEOI...
90. ANEOR

91. ANDLONII
92. ANEELOR
93. ANELOR
94. ANELORM
95. ANEEORV
96. ANEI
97. ANEIORV
98. ANELI
99. ANELIORVM

100. ANELIX
101. ANELO-
102. ANELOI
103. ANELOL
104. ANELOO

ADV. INSKRIFTER.

105. ANELOP
106. ANELOR:
107. ANELOR-
108. ANELORI
109. ANELORM
HO. ANELORMM
111. ANELORV
112. ANELORV**
113. ANELORVI
114. ANELORVM5
115. ANELORVM-
116. ANELORVMI
117. ANELORVMX
118. ANELOV
119. ANELOVM
120. ANELVOR
121. ANEN
122. ANEO
123. ANEOR
124. ANEORVM
125. ANL
126. ANLIORVM
127. ANLO
128. ANLORV
129. ANLORVI
130. ANRO
131. AOX
132. ENELORVMI
133. ONEELI
134. ONLEIO
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AXANfllIllîSTER.
(Axminster).

1. Ad v. a 8. Rev.^ASLFRIE ON AXAN Typ. E.

BAHDAIICK.
(Bardney).

2. a 6. *AXFEAR O BARD E.

3. b. * - - ON BEA H.

4. a 6. *BFRHXIE O BEA E.i.

BATHAA.
(Bath) •

5. b. 4< JEGELMTER ONN BADA I.
6. a,ir.73. 4-tELFRIE ON BADAN E.

7. b. 4« — —
— BAD G.

8. a 3. * tESTAN ON BADANN Cr.
9. a 7. ►PAIDEXTAN O BAD E.

10. — * _ _ ON — —

11. a 8. * - -
— —

12. a 6. *ALFFALD ON BAD E.

13. a 7. * - -
— —

—

14. — •i* var. —•
— —

—

15. a 8. 4« _ _
— —

—

16. a 8. 4* ALFFOLD ON BEADN E.
17. bl. 4« — —

— BAD G.

18. a 3. 4^LEFOS.EE ON BADA G. *

*) Brutet i två delar; pä 2 ställen i tanten äro små bitar borta.
20
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BEDAIFOBD.
(Bedford).

19. Adv. a 5. Rev. ^EELIET ON BEDF Tvp. E.
20. a,ir.l08. ^EODRIE MO BED E.i.
21. a 5. ^LEOFFINE BED E.
22. a 8. Hh - — - -

23. a 2. ^MANEOD ON BED G.

BRICOSTOW.
(Bristol).

24. a 4. ^iELFFINE ON BRIE

25. — ►J* var. ■—
— —

26. a 7,ir.3. * _ _
— BRE,S

27. a 6. 4* ~ —
— BRIE

28. a 5. *a:lfjne ON BRIE

29. a 5. ►b<EO. aman ON BRIE

30. b. ^LEOFFINE ON BRIE

31. a 6. ^FYLFFINE ON BRIE

32. a 6,ir.20. * - -
— —

33. a 8. ^FYNSIEE ON BRIE

34. a,ir.l08. * - -
— BRIES

35. a 6.

36. (otydl).
37. b 2*î
38. a 7.

39. bl.

B1UIJTME.

(Brewton).

^JELFELM ON BRIV
•^•jELFFELM ON BRIYT
^ — — —

•^iELFFINE ON BRIY
^ORDRIE ON" BRE

E.

G.

E.

G.
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. ISKYIDOi:.

(Bridgenorth).

40. Adv. b. Rf.v.^^EEELMtER ON BRY Typ. H.

limiAOAIIAM.
(Buckingharn).

41. a 2. * LEOFRIE ON BYEEI G.

C.EKTWARABÏBI«.
(Canterbury).

42. a 8. 4<TELFRYD ON E^ENT E. *)
43. a 8. ^iELFFI MO EiENT E.
44. ir.S,39. ^BRHTRED ON EEN H.

45. a,ir.39. *BRJHTRED ON EEN H.
46. a 6. ►î^EADFOLD ETENT E.

47. a 7. * _ _ — —

48. a 4. *EDFINE OM OON EAN G. **)
49. a 7. ►b"EODRIE ON EEN E.
50. a 5. ^EODFINE ON EANTF G. **)
51.

t
a7. ^LEOFNOD ON E^NT £.

52. a 4. * - - M ON EENT G. **)
53. b. * _ _ ON — H
54. b 2. * _ — EENTF —

55. a 5. ^LEOFSTAN ON EjENT E.

56. bl. *LEOFFINE ON EAN G.
57. — * - - —. EENT —

58. b 2. * - -
— — —

59. a 6. ^LIOFNOD 01 EEN E.

*) Inskriften pä Rev. är tydlig. Stadsnamnet är förmodligen icke annat än
en förvridning af Cœntwarabyrig. ,

**) På Adv. börjas inskriften framför hufvudet.
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60. Adv. a 5. Rev.^FIHRED ON EENFAR Typ. G.

61. bi. FINEDjEE MON EENT G.

62. bl. ^FINEIDtE M ON EENTF G.

63. a 7. *FLAEDEEN ON EEN E.

64. a 6. ►î«FFLFXTAN ON EtENT E

65. b. *FYLFFIE ON EENTF H.

CISECEASTER.
(Chichester.)

66. bl. •^•JEEELM ON EIEEST H.

67. b. ►f«iELFRIE ON E IEEST H.

68. a 6. ^JEDELM ON EIXE E.

69. a 8. * _ _
— — —

70. b,ir.l9. *LEFRJE ON EIEEESRE 1.

71. a,ir.l08. *LEOFRIE ON EIZ E

72. a 8. *LIOFRIE ON EIXEE E.

COE.KHTCEAST.ER.
(Colchester.)

73. a 9. ^jELFFINE ai EOL E

74. a 10. ►f, — —
— — —

75. a 5. ^BRYNMAN o EOL E.

76. a 9. ►^EDFINE MO EOL E.

77. a 2. 4-EODRIE ON EOLA G.

78. bl. + — —
— EOLEE H

79. b 1. ►f«FLFFINE ON EOLAE G.

80. a,ir.l22. ^FYLFFINE EOL E.

81. a 2. * - - ON EOL G.

82. b. * - -
— — H.

83. bi.

CKOCGLADË.

(Crekelade.)
^TELEELFINE ON ER

*) Myatet är mycket nött på Rev.

G.
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84.Adv. bi. Rev.^tELEELFINE O,Y ER (var.) Typ. G.
85. a 7. ^jELFINE ON EROE E.
86. a 8. ^TEDELFINE ON EROE E.
87. a 2. *EODFINE ON EROE G.
88. a 4,ir. 33. 4" — — — — —

89. a 7. *HIEDRED MO ER E.
90. a 9. 4< — — — — E f.
91. a 2. HhLJFJNE ON ER1ELA H. *J
92. a 7. HhTOEA MON E1\EE E.

CR1ICEKY.
(Crewkerne).

93. a 5. 4* FINAS O ERVEY E.
94. a?ir.H6. 4« ON ERVE E. **)

DEORABY.
(Derby).

95. b,ir.39. 4-SFERTINE ON DE H.
96. b. + — — — DEO —

97. — 4« — — — DEOR I

BOFEKAY
(Dover).

98. b. 4*BOEA ON DOFR- ä
99. a 6. 4*BRIHTJVFER DOF E.

100. a 2. 4«EINSIEE ON DOFR G.
101. a 5. 4* EADFII ON DOFEA E.
102. bi. 4HEDSIEEE ON DOFERA G.
103. a 5. 4-EDSII ON DOFER E.

*) Pâ Adv. böljas inskriften framför bröstbilden. Dåligt arbete.
**) Fragment-
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ovrO«—i .bl. REV.•F'EDFINE ON DOFERA TYP. H.

105. b,ir.43. * — —
— DOFR —

106. — + _ —
— DOFRA —

107. b. * — —
— DOFERA I *}

108. b. HETSIGE ON DOFRAN H.

109. a 7. ^EODMAN DOF E.

110. b. ^LEOFFINE ON DOF H.

111. b. ^LVFDINE ON DOFR G.

112. a 6. b MANINE DOFE E.i.

113- b 2. ^XFERTAFE ON DOLEI G. **)

DORCEASTER.
(Dorchester).

114. a 8. ^OXBERJV MO DOR E.

115. a 2,ir.8. ^SFET ON DOREEST G.

116. — ►J* var. —
— — —

E1XECEA8TER.
(Exeter).

117. b 1. *^FJEE ON EEXEEE H.

118. a 6. ^E.RLA ON EXEE E. '**)

119. a 6. 4* EARLA A ON EEXE E. ±)
120. a 3. ►Î^EDMtER ON EXEEST G.

121. bl. •^EDSIEE ON EEXEE G.

12& a 2. ^EDSIEE ON EXEEST G.

123. bl. * - -
— — —

124. b. ^EDSIEEFARE ON EE H~

125. bl. ^ETSIEE ON EEXEES G.

*) Myntet är brutet i tre bitar.
**) Bokstafven L i DOLE1 på Rev. synes vara ett upp och nedvändt F.

***) En bit i kanten af myntet är borta.
+) Myntet är mycket nött på Rev. I kanten är ett borradt hål.
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126.ADv.a5,ir.i03.R.^EOD ON EAXEES T\v. E.
1-27. a 6,ir.l08. — —

— — —

128. a 3. 4<EODD ON EXEESTRE G.

129. a 3. REFINE ON EXEEST G.

130. a l,ir.4l. *SEVLA ON EEXE H.

131. a,ir.l02. *FINE ON EAXEE E.l.

132. a 6. 4<FVLFSTAN O EXE Ë.

133. a 2. 4« _ _ ON EAX G.

134. b 4«FVLSTAN ON EEXEE G.

135. a l,ir.37. * - - — EEX H.

EOFEItWR.
(York).

136. b. ^JEELFINE ON EOF H

137. b. 4«a:gelfine ON EOF H

138. a,ir.4l. 4« _ _
— EOFE K.a.

139. a 3. 4*TEDELFINE MO EO G.

140. — 4. — __
— EOF —

141. a 7. *ARNEETEL 0 EO E

142. a,ir.H3. 4, - _ — — —

143. — Hh var. —
— — —

144. a 8, 4« — — — — —

145. a 5. 4« — — MO EOFI G.

146. a 5. *ARNEETL MO EOFI G.

147. a 8. ^AXFERD M-O EO E.

148. a,ir.74. HhASEOYT M-O EOF G.

149. a,ir.75. + - -
— —

—

150. a,ir.74. * - -
— EOFR —

151. a 2. 4. — —
— — —

152. a 8,ii\ll5.4« AZEVT O EOFRF E.

153. a 2. ASEYYT M-O EOFRFI G.

154. bl. *BEORN ON EOFER H.

155. b. *BEORNN ON EOFE H.
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189. Adv. b. Rev.^F^RDEIN ON EOFE (var.) H.
190. a,ir.l02. *FARERIM MO EO E.

191. a 3. * - - "O EOFR G.

192. — ►f* var. — — — —

193. a 3. ^FARERM M-O EOFRF G.

194 — ►J* — — TO EOFRFI —

195. b,ir.44. ^FARDEIN ON EOFE H.

196. a 4. ^FARDIN MO EOFR G.

197. a,ir.l02. ^FRIDEOL MO EO E.

198. a 8. * - -
— — —

199. a 3. + _ - MO EOFR G.

200. — var. —
— — —

201. b. ^EIMVLF ON EOFE H.

202. a 3. ^EODMAN MO EOFR G.

203. a,ir.74. * _ _
— EOFRI —

204. (otydl.) * — — ON EOF H.

205. b. * — -
— EOFE —

206. b,ir. ? * - _ —
1

—

207. b. — — O EOFERFI —

208. a 2. ^ERIMOLF MO EOFR G.

209. a 4. * _ _
— — —

210. a,ir.96. * - - — EOFRF —

211. a 2. ^ERIMVLF ON EOF H.

212. b. -4« — —
— EOFER —

213. a 3. *ERVEAN MO EO G.

214. a 6. ^HILDOLF MO EO E.

215. a,ir.25,108.»4* — — M:0 — —

216. a,ir.li3. * - - MO — —

217. a 8. * - - MO — —

218. a,ir.H2. * _ _ M-O EOI —

219. a 3. * - -
— EOF G. *)

220. a,ir.8l. * _ _ — — —

221. a 2. * - _
— EOFII —

*) Myntet är brutet i 4 delar.
21
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222. Adv. a 2. Rev. ^ H1LD0LF MO EOFR

223. a 3. * - - MO —

224. a 3,ir.33. * - -
— —

225. a 5. * - ~ MO —

226. a,ir.7,85. * - - MO —

227. a 4. * - ~
— EOFRF

228. — * - -
— EOFRFI

229. a,ir.H3. *HILDOLFF M-O EOF

230. a,ir.H3. ^HILDRED MO EO

231. a. *HILDVLF ON EOF

232. — 'i* var. —
— —

233. a,ir.23,U3.4«IRE MO EOFRI

234. — * - - M 00EOFRF

235. a,ir.74. * - - MO EOFRFIE

236. a 3. * - -
— —

237. a,ir.94. *LEFYINE O EFER

238. a 6. ^LEFFINE MO EO

239. a 8. * - -
— EOF

240. a 4,ir.33. *OXBARN MOO EOFRF

241. a 2. *OXEOT MO EOFRFIE

242. bl. 4<OSEOD ON EOFER

243. a 6. *OXEOT M-O EO

244. a,ir.H3. * - -
— —

245. — * - - MO —

246. a 6. * - - O EOFRF

247. — — 0 EOIFRF

248. a 5. *OXOOT M-O EOFRFI

249. b. ►^ODIIV MON EOFE

250. a. ^ODDIN ON EOFER

251. a 5. *OYXTMAN M-0 EOFI

252. a 6. ^OYDERIM O EO

253. — * - - MO EOl

254. b,ir.43. *RJEFEN ON EOFE

255. a. * - -
— EOFERF

256. b. * - -
— EOFERFI
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257. Adv. b. Rev. *SEVLAA 01NTJNT EOFERFI Typ. 1.
258. a 6. *XELEEOL MO EO E.

259. a 5. *XERT1NE MO EO E.

260. a,ir.l08. *XNEEOL MO EO E.

261. a 7. * - - MIO —
—

262. a 6. * - - O EOFRFI —

263. a 2. *STIKE OIV EOROEE I.

264. a 6. ^XTIREER M-0 EOF E.

265. a 7. *XTIREOL MO EO E.

266. ajir.108. * - - M-O EOI —

267. a 5. * _ _ MO EOF —

268. a 4. * _ _ M-O EOFR G.

269. a,ir.96. ►b« XTREOL MO EORFF G.

270. a 3. *XTYREOL M-O EOFR G.

271. a 6. 4-XVI1VOLF M"0 EO E.

272. a,ir.85. *XVNOLF M-0 EO E.

273. a,ir.l08. * - -
— — —

274. a,ir.86. * — — MOO EO —

275. a 7. * - — M:0 EOI —

276. a 4. * — - M-O EOF G.

277. a 2. * _ _
— EOFR —-

278. a 3. * _ _
— — —

279. a,ir.31,83. — —
— EOFRI —

280. a 3. * - -
— EOFRF —

281. a 4. * _ _
— —

—

282. * _ _
— EOFRFE —

283. a l,ir.28,60."4< — —
— IOF - *]

284. a 7. HhXYNVLF MO EO E.

285. a,ir.99. * _ _ M~'0 — —

286. a 3. ^XVRTINE M"0 EOF G.

287. a 5. *XFERTINE O EO E.

288. a 6. * - -
— — —

289. a 7. * - -
— — —

290. — var. —
— — —

*) Inskriften både å Adv. och Rev. är vårdslös.
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291. a. ^DVRERIM ON EOF

292. — * _ _
— EOFE

293. a 4. ►pTOOEA MO EOFR

294. a. ►b" YEEDE ON EOFE

295. b. * - -
— EOFER

296. b,ir.43. * _ _ ONN —

297. b. — — ON EOFERF

298- a 2,ir.4l. ^VEEDEE ONN EOFERF]

299. a 7. ►PYLFERIM MO EO

300. — * - - MO —

301. a,ir.23jll3.»fr« — — MO —

302. a 6. * - -
— EOI

303. a 5. ►^YXTMAN M-00 EOFI

304. a 2. ^FIDRIN MO EOFR

305. a 2. ^FIDRINE MO EOF

306. a 4. *FYLFNOD MO EOF

307. a 2. ►^fylnod M-0 EOFR

308. — ►fr« var. —
— —

309. — *i*var. —
— —

310. a 4. * _ _
— —

311. a 2,ir.6l. * - -
— EOFRI

312. — * _ _
— EOFRFI

313. a 6. ^fvlstay 0 EO

314. a,ir.82. * _ _ MO EOE

315. a 3. * - - MO EOF

316. — * _ _ WO EOFF

CrlFESjCEASTER.
(Ilchester).

317. bi. ^jïeelfje on eifel

318. a 6. ►fr« jelfxiee on eif

319. a 7. * - -
— eifel

320. a 6. ►fr«jelffine on eiel
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321. Adv. a 8. Rev. * jELFFINE O EIFEL TYP. E.

322. a 6. * _ _ ON EJFL —

323. a 4. * - - ON EIFE G.

321. a 7. ►PJEDELFI ON E1F E.

325. a 6. ►pvEDLMiER 0 ETFL E.

326. ir.16. ►PEEFEL ON ETFE H.

327. a 8. ►pEOD ON EIFELEXT E.

328. a 6. * - -
— EIFLCEX —

329. a,ir.l06. ►PEODFINE ON EIFL E.

330. a 10. ►PLEOFXIEE ETF E.

331. a 6 (?)ir.ll.*p OXFI 0 EIFELE E.

332. a 6. * _ _ — — —

333. a 8. * - - — — —

334. a 7. * - - ON EIFLE *\
)

335. a 7. ►pOXFIE ON EIFE E.

336. a 7. ►PFYLFELM 0 EIF E.

337. a 8. * _ _
— — —

338. a 6. * _ _ ON EIFL —

339. — var. — — — —

340. — •i* var. —
— — —

GIPESWIC,

(Ipswich).

341. a 5. ^^LBRIHT O EIP E.

342. a 5. ►pJEDELBRHT EIP E.

343. a 9. ►PEDRIE MÎO EIP E.

344. — * - - M-0 — —

345. a 3. — — ON EIPESFIEE G.

346. a 8. ►PFEXTYLF MO EIPEX E.

347. a 9. ►pFOLHRD MO EIP E.

348. a . .jir.33. ►pEEER... . . ..PES G. **)

*) Pâ Adv. ett litet kors framfor ansigtet.
**) Fragment.

„ ,
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349. Adv. a 8. Rev. *» LEOFRIE
350. bi. HhLIFINE
351. - * — —

352. bi. *LIIFINE
353. a 8. *ODEA

gipeswic.

M EIP Tvp. E.

ON EIPESFJE G.
— EIPESFI H.

ON EIPESF G.
MON EIPS E.

GLEAWECEASTER.
(Gloucester).

354. a,ir.83. *BOLLA ON ELEF E.

355. a 1. * - -
— ELEFE G.

356. a 2. * — —
— —

357. a,ir.90. *EODRIE ON ELEF Ed.

358. b. * _ _
— — G.

359. a 3. * - -
— ELEFE —

360. b. * - —
— — H.

361. a 4. *EODRIEE ON ELEFEES G.

362. a 5. *EODFINE 0 ELE E.c.

363. a 4. * _ _ ON ELE Ed.

364. — * - -
— ELEF —

365. a 2. ►J* _ _
— ELE G.

366. a,ir.H0. *LEOFXIEE ON ELE E. *)

367. a 6. *XIRED ON ELEF E. **)

368. a... *XIR. .
. . . EA _____

GRANTABmCGE.
(Cambridge).

369. a2. *iELFFIE ON ERATE G.
370. a,ir.i02. *ADEA ONI ERANTB E.

*) Myntet är mycket nött, så att inskriften pä några ställen är utplånad. I
kanten är ett borradt hål.

*+) På Adv. ett omega (OJ) framför ansigtet; på Rev. ett kors (•{■) i ena vinkeln,
***) Fragment.
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371. Adv. a 7. Rev. *ENIHT MO ERAN Typ. E.

372. a 8. * - - — — —

373. a 4. * _ _ ON ERAT —

374. a 7. _ __ — — —

375. a 6. *EYNIHT tON ERAN E.
376. b 2,ir.32. * EDFINE ON ERANT G- *)
377. a 10. *EODFINE »1 ERA E.

378. b. * _ _ ON ERAT I.

379. a 4. *LEOFSI ON ERANT E.
380. a 4. * . . . . ZIE ON ER . . . E. **)
381. a 7. *LEOFZIE ON ERAN E.

382. — ^LEOFXIE 31 HRA —

383. a,ir.l02. ^LEOFXIEE 31 O ERA E.

384. b 3,ii\7. + 1 _ _ ON ERAN G. ***)
385. a 5. ^UOFXIE ON ERAN E.

386. a 5. *LIOFXII ON ERAN E.

387. a,ir-102. * _ _ — — —

388. a 10. DORNST 3120 ERA E.

389. a 6. *FYLFXI ON ERA E.
390. a 5. * - X- — ERANT —

391. a 6. Hh — — — — —

392. a 8. *FYLFXIE MON ERA E.
393. a 5. * _ _ ON ERAN —

394. a 6. *FYLFXII ON ERAN E.

OYLDËFOKD.
(Guildford).

395. b. HhBAEAMAN ON EYL H.
396. a 6. ^FYLFXIE ON EOLD E.

*) I kanten af myntet är ett borradt häl.
**) Fragment.

***) Pä Adv. börjas inskriften framför bröstbilden.
•JO Pä Adv. ett T bakom hufvudet.
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haestestoa.
(Hastings).

397. Adv. a 2. Rev. ►p -dEEELSIEE ON HThS
398. a,7,ir.28. ^AXFFEARD MN
399. b. * — - ON
400. b,ir.i9. *j£LFFERD ON
401. — * - — —

402. a. ^BRfD ON
403. b 2. ^ ET,SIEE ON

ILEZT
EUES

HJE

HJES
H^STIN
HtESTINEA

Typ. G.

E.

H.

H.

HAMTME.
(Southampton).

404. a 7. ►f« jELFFERD ON HAM E.

405. a 8. * ' - -
— HAMT —

406. a 7. *LEFEI ON HA E.i.

407. a,ir.l34. *LEOFNAD MO HA E.

408. a,ir.37. ^LEOFNOD HAMT E.

409. b 1. * - - ON HAM G.

410. a 7. ^LEOFFINE ON HA E.

411. a 8. + - - MÎO HAM —

412. (barbar.) * - - HAMT —

413. a 7. * _ _ O — —

414. bl. * - - ON HAM G.

415. b,ir.6. * - -
— HA H.

416. a 6. ^LEOFFOLD HA E.

417. a 5. «^LIOFFOLD OI HAM(?) E.

MEREFOUD.
(Hereford).

Hh^LFFIE ON HEREF

*) Adversens inskrift är: eaiglea on reii.
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445. Adv. a to. Rev.»4« ÎELFNOD M- HYN Typ. E.

446. a 2. *ADE ON HVNTVN G.

447. a,ir.l02. *EADNOD HYNTD E.

448. b 2. »f. — — O HVNTE G.

449. a 8. »b» EADNOD NO HVN E.

450. a,ir.54,133.-^EDNOD M^O HYN E.

451. a 8. ►b"FiERDEN MO HYN E.

452. bl. ^BODELEOE ON HYN G.

453. a 2. ^EODELEOF ON HY G

454. bl. * _ _
— HYN —

455. a 3. »f. — — — HVNT —

456. a 5. ►PEODLEOF ON HYNT E.

457. a l. * - - — HY G.

LJ^WES.
(Lewes).

458. a 5. ►pASLFFERDD ON LiEFFE G.

459. a,ir.lll. *$:LFERD 31 hMF E.

460. a 2. *EOLLINI ON LMF G.

461. a 5. •^EALDRED O LMR (?) E.

462. bl. ^EDFINE ON L^FE fl.

463. a,ir.l26. ►b«ELFFEARD MM LtEEF E

464. a 4,ir.33. ►i-EODEFRID ON LtEFFE G.

465. b. ►j* — — O LJEF fl.

466. a 7. *EODEMAN ON LM £.

467. a 4. *EODMAN LME £»

468. a 7. *LEEFA MONE LJEE £.

469. bl. •4«LEOFA ON LMFEE G.

470. b.

MËIGCJEASTER.

(Leicester).

-P^ELFNOD ON LEIE G.

*) Pä Rev. är inskriften mycket otydlig. Bakoin hnfvudet äro 4 punkter;

...
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471. Adv. b 2. Rev.^jELFNOD ON LEIE TYP. G.
472. — * - - — LEIEE —

473. a 6. H^LFXI ON LEE E.

474. — * _ _
— LEI _

475. a 2. ^LFSIEE ON LEIEE G.

476. (otydl.) * _ __
— LEEE H.

477. b. * - -
— LEIIE —

478. a 6. Hb A1LRIE GW LEEE (?) E.

479. b. H^AXSIEE ON LEEI H.

480. a 8,ir.li5. ^iEDRIE ON LEE E.

481. a 8. Hb ALEXI ON LEEE E.

482. a 7. *EROE ON LEI E.

483. a 2. * _ _
— LEIEES G.

484. a. Hb — —
— LEEEEES H

485. a 6. *EVNLEOF ON LE E.

486. a 6. *ELEFINE ON LEI E.

487. bl. H* — — — LEEE G.

488. a 5. H-EODFI ON LEE E.i-

489. a 6. ^EODFINE ON LE E.

490. — Hb var. — — — —

491. — * - _
— LEI —

492. * a,ir.54,77. Hb — —
— — —

493. a 8. * - -
— — —

494. a 2. * _ _
— LEIE G.

495. b 2. * - -
— — —

496. — * _ _ — LEIIE —

497. a 6,ir.25. ^EVNLEOF ON LEE E

498. a 7. Hb - -
— — —

499. a 6. * _ _
— LEI —

500. a 6. *LEOFA ON LEI E.

501. a 7. ^LEOFENOD ON LE E.

502. a 1. ^LEOFNOD ON LEIE G.

503. a 2. Hb - -
— — —

504. ir.8,48. * - - — LEIIE —
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505. A. ir.i,54,i32.R.4<LEOFS OLN El TÏP. E. *)
506. a 6,ir.54. *LEOFXI ON LEI E.

507. a 4. ^LEOFXIEE MO LEIE G.

508. a l. * _ _ ON LEIEEE —

509. b. * _ _
— — —

510. a 8,ir.25. ^LEOFFI ON LEEE E.

511. bl. ^LEOFFIE ON LE1I G.

512. a 8. ^LEOFFINE ON LEE E.

513. bl. * _ _ ON LEIE G.

514. b 2. * _ __
— — —

515. b. * - -
— LEÏI —

516. b,ir.l9. 4« _ _
— — H.

517. a 8. -frLEONOD ON LEE E.

518. a 6. -fr - -
— LEI —

519. a 6. *LEOFI ON LEEES E.

520. a 8. * _ _
— — —

521. a 8. ^LEOFINE ON LEI E.

522. a 7. ^LIFINE ON LEE E.

523. a 8. HHNNEL ON LEE E.

524. b. ^SNEL ON LEIEE H.

525. a 7. *XFARTI ON LEE E.

526. a 2. ^SFEARTINE ON LEIE G.

527. bl. -fr - -
— LEII —

528. a 7. INFEEN ON LEE E. **)
529. a 8. ■F" — —

— LEI —

530. a 6. STROTAN ON LEE E.

531. a 6. *FVLSI ON LEI E.

LIGEK-LEHER-CEAiTEK.
(Chester).

532. al. ►f'AÏEELFIE ON LEHR G.

*) Bokstäfverna äro omkastade i omskrifterna både på Adv. och Rev. Rätta läs¬
ningen är: CNVT REX ANGLORVM och LEOFS1 ON LE.

**) På Rev. är inskriften nästan utplånad. I kanten qvarsitter lemning af en
fasinaglad ögla och bredvid densamma är ett hål.
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533. A öv. a 7. Rev. «4« AIDELFI ON LEHER Typ. E.

534. a 7. ^ADLFI MO LEH E.g.
535. a 8,ir.42,li5.-4«LOHFM MO LENA E.k. *)
536. a,ir.H3. *FVLFNOD MO LEHR E.

537. a. *FVLFFINE ON LEHR I

538. bl. ^FVLNOD ON LEHR H.

LIMAI.

(Urning, nu Lyme.)
539. a. ►4-EODRIE ON LIMENE H.

LIICOLIE.

(Lincoln.)
540. a 7. 4« JELFNOD MO LINE E

541. — * - - MO — —

542- a,ir.H3. * - - MO — —

543. a 8. + — — — — —

544. a 4. »t* — — ON LINEO G.

545. a 8. *^LFRIE MO LINE E.

546. — * _ _ MO LINEO —

547. b? ^jELFSI . . • • .INE G. **)
548. a. *^LNOD ON LINE H.

549. a 8. ^DELMtER MO LIN E.

550. a 7. * - - MTO LINE —

551. a 7. *AiDELNOD MTO LINE E

552. a 7. •4«iEDLEMA!R MO LIN E.

553. a 7. *4* ASLAE MO LINE E.

554. a 1. + - - — LINEOLN G.

555. a 3. •4« — — — —
—

556. a 3. *BRANTINE O LI E.b.***

*) Reversens prägel är af barbariskt arbete, möjligtvis copierad efter ett äkta
mynt frän denna stad. Myntet är tjockare och tyngre än vanligt.

**) Fragment.
**♦) Myntet är mycket nött på Rev., så att stadsnamnet är otydligt.
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557. Adv. a,ir.74. R.«4«BRIHTRIE ON LIN T yp. G.

558. b. * - -
— LINE H.

550. a 7. ^BRVNTAT MO Lïl\ E.

560. a 8. * - -
— — —

561. a,ii\116. * _ —
— — —

562. b,ir.4l. ►f-EOLERIM ON LINE H.

563. b. ^EOLERM ON LNEOL H.

564. b. *EOLRIM ON LINEO Ii.

565. a,ir.h3. *DRENE MO LINEO E.

566. b 1. ^EODRIE ON LINEO G.

567. a. * — —
— LINE //.

568. b. * — ~
— LINEOL —

569. — * _ _
— LINEO 1.

570. b. ^EODRIESFOT ON LIN H.

571. a 7. ■^«EODFIIE MÎO LINE E.

572. a 7. ^EODFINE MO LIN E.

573. bl. * - - ON LINE G.

574. b. * - -
— LIN H

575. a 7,ir.28. *ERIMEETEL MO LIN E.

576. a 3. «4* — — ON LNEO G.

577. bl. PERIMEYTEL ON LIN G.

578. a 3,ir.33. * - -
— — —

579. b. *ERINA ON LINEOL H.

580. a 6. ►HYXTAN
.

MO LINE E. *

581. a 7. * _ _
— — —

582. — *bvar. —
— —

+i

583. a,ir.ll3. + - -
— LINEO —

584. a 3,ir.33. * - ~
— LINEOL G.

585. a 4,ir.33. * _ _
— — —

586. a 5. * - -
— — —

587. a 3. -b - -
— LINEOLN —

588. a 3,ir.33. -b - -
— — —

*) På Adv. ett litet kors bakom Konungens hufvud.
**) I kanten äro 2 runda hål borrade bredvid hvarandra.

*+*) p| Adv. ett litet kors framför hufvudet.
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589. Adv. a 5. Rev. b- IVXTAN MO LTNEOLNE G.
590. , (barbar). bLEODNJER OIM LINE H.
591. a,ir.l08. bLEOFINE MO LINE E.

592. a 7. b — — — — —

593. a 8. b - - — -— —

594. a 3,ir 24. * — — — LINEO G.
595. a 7. bLEOFFINE MO LINE E.

596. a 8. b — —
— LINEO G.

597. a. bLEOFINE ON L1NEOL H.
598. (barbar.) bLIEFNE ON LINEOTT H. *)
599. bl. bLIFINE ON LINEO G.
600. a 2. b - - — LINEOL —

601. b. b - - — LINE H.
602. a. b _ _ — LINEO —

603. b. b - -
— — —

604. a 6. bLIOFFINE ON LINE E.e. **)
605. a 8. bMANA MO LINEOL E
606. a,ir.H3. b — — — LINEOLN —

607. a 4. ►b« MANNA ON LINEEO G.
608. a,ir.33,i25.b MATADAN ON LIN G.
609. •b* . ATADA . . . • • • H. b)
610. bl. ►b» MATADAN RALLYE O LT G-a-bb)
611. a 7. b MATEDAN MO LIN E.
612. a,ir.H3. ►b« — — — — —

613. a 3,ir.33. bMATEDN MO LINEOL G.

614. b. ►b M ADAN BALVE ON LI H. bb)
615. ajir.108. bOXFERD MO LINE £.bbb)
616. a 7. b - -

— — —

*) Inskriften pâ Adv. är »J. TENETRNPEE.
**) Af vårdslöst arbete. På Adv. bakom hufvudet ett A.

***) I kanten af myntet är ett borradt hål.
•J") Fragment.

•J-f) Sannolikt är Balluc} Baluc ett tillnamn för den af andra mynt kända mynt¬
mästaren Matathcin, Matethan.

fff) På Adv. en punkt framför hufvudet.
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617. Adv. a 8. Rev.^OSFERD MO LINE Typ. E.
618. a 2. * - -

— LINEOL G.

619. .. 3. •P — —
OL - *)

620. a. *OSFERD ON LINE H.

621. a 7. HhOXFIRD MO LINE E.

622. a 4,ir.33. *OXFRAM MO LINEOLN G.

623. a 8. ►4« OXEVT MTO LINE E.

624. — * — - MO LINEO —

625. a 2. * _ -
— LINEOL G.

626. a 3. * - _
—

— —

627. a 4. * - -
—

— —

628. a. *OSLAE ON LINEO H.

629. b. * - -
— — —

630. b,ir.39. * - -
— LINEOL —

631. a. * - -
— LINEOLN —

632. a 7 JOBBERN MO LINE E.

633. a 7. ^XVMERLED MO LIN E.

634. a 8. — —
— — —

635. . . *XV.. .LEDI O L.N E. **)

636. a 3,ir.33. *XVMERLIDA MO LINE G.

637. a 3. + — —
ON —

638. a 7. ►4-XVMERLD MO LIN E *)

639. a 8. * _ _
— — -*)

640. a. ISFART ON LINEOL H.

641. b,ir.43. *SFARTINE ON LIN H.

642. a 2. *XFEARTABRAND 0 LI G.

643. b,ir.43. •4« SF EARTBRAND LI H.

644. b. ►4" SFEARTEBRAND L H.

645. b. *SFEARTINE ON LH H.

646. — * - -
— LNE —

647. a?7. ►4*XFER LIN E. *)

*) Fragment. **) Fragment. Brutet i 3 delar.
***) Myntet är genom vidnaglade öglor fästadt i ett kedjesmycke, som år 1840 hit-

tades vid Södvik i Persnäs socken på Öland.
■\) Ett kors bakom hufvudet på Adr.
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648. Adv. a. Rev.^SFERTEBRA OIV LI Typ. H.
649. — + — —

— LIN —

650. b. SFERTEBRAD O LIN H.
651. a. * SFERTEBR AND ON LI H.
652. b^ir.43. ^SFERTINE ON LIN H.
653. bl. *SFFEARTABRAD O LI G.
654. a 2. 4<YLFBEORN ON LINE G.
655. a 8. *YLFEETEL MO LINE E.
656. a,ir.ll9. * - - — — —

657. a 2. * _ _ ON LINEO G.
658. a 7. *YMERD MO LINEO E
659. a. ►f-FADLOS ON LINEOL H.
660. b. *FEDLES ON LINEO H.
661, b. 4*FEDLOYS ON LIN H.
662. b 2. *FVFFINE ON LINEO G.
663. a 3,ir.33. ^fylbarn MO LINE G.
664. a 2. ^FYLBEREN ON LINE G.
665. a 7. *FYLBERN MO LIN E.
666. a,ir.H3. * - - —

—

667. a 7. ►p — — — LINE —

668. a 7. ^fylfbern O LIN E.
669. a 7. ^fvlfeat MO LIN E.
670. a,ir.H3. * _ _ —

671. a 8. 4« — — —

672. a 8. *fylfnod MÎO LINE E.
673. b. 4-FYLFRJE ON LINEO H.
674. a 6. *FYLFFINE MO LN E.
675. a 4. * - - ON LINE G.
676. a 2. * - - MO LINEO —

677. a 3,ir.33. * - _ — — —

678. a 1. + _ _ ON LII G.b.
679. a 6. *FVLFFNEE MO LN E.

*) Pa Rev. en punkt i ena korsvinkeln.

23
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ï.inVôENE.
(London).

680. Adv .b2. Rev.FHAADRIE ON LYNDE

681. b. ►F-^EELFINE ON LYN

682. — * - -
— —

683. bl. F^LEFERD ON LYND

684. b 1. *axefie ON LYNDE

685. a 3. *a:lfeh M ON LVNDE

686. bl. ON LYNDE

687. b. ►L-jELFEAR ON LYND

688. bl. * - -
— LYNDE

689. — * - -
— LYNNDE

690. a 3. F^LFEET ON LYNDE

691. a. ALFRED ON LYND

692. a 2. •4*AXFRIE ON LYNDDE

693. b l,ir.39. * _ _
— LYNDE

694. — •F* var. —
—

—

695. a,ir.68. *F^LFXTAN ON LYNDE

696. a 4. *ÏELFFERD ON LYD

697. — * - -
— LYDEN

698. bl. * - -
— LYN

699. — •F* var. —
— —

700. — * _ _
— LYND

701. — *i*var. •—
—

—

702. a,ir.l01. •F-vELFFI ON LYND

703. a 6. * - -
— —

704. a 7. * - - MON . . . D

705. a,ir.H3. * _ _ ON LYND

706. a 5. * - -
— lyndene

707. a,ir.l01. * - -
—

—

708. a 3. ■F^LFFIE ON LYDENE

709. a 3,ir.8. * - -
— LYNDE

710. b. * _ _
—

—

*) Myntet är skadadt i kanten.



CNUT. LUNDENE. 179

711.Aoy.bi. Rev.^vELFFIE ON LYNDE Typ. G.
712. — 4" var. —

— — —

713. b 2. * - - — — —

714. — * _ _ — LYNND —

715. b/i r. 32. + _ _
— LYND H.

716. b,ir.43. * - -
— — —

717. b. * - - — LYNDE —

718. b. ^^SLFFIIE ON LVND G.

719. a,ir.84. 4«jELFFINE LYND E.

720. a 5. * _ _ ON LYNDE —

721. a 6. * _ _
— —

—

722. bl. 4« __ _
— — G.

723. a 2. 4«^LFERD ON LYND G.

724. — 4* var. —
— — —

725. b. + _ _
— — —

726. b 1. 4« - — — —
—

727. — »4« var. — — —
—

728. — 4* -yrzr. —
—

— —

729. — 4* var. —
— —

—

730. — 4« var. —
— —

—

731. a 3. 4« — _
— LVNDE —

732. — 4* var. —
— —

—

733. b i. 4- - - — —
—

734. a 2. 4* — -
— LYNDEN —

735. a 4. 4«iELFI ON LYNDEN E.
736. a 6. 4«jEDELFNE M LYN E.

737. a. 4-ALFFARD ON LYND H. *)
738. a,ir.55. 4-AXFERD ON LYDI H.**)
739. a,ir.lll. 4-BRIHNOD LYND E.

740. a 5. 4-BRIHTFRD 0 LYND E.

741. a 8. 4« — — LYNDE1N —

742. a 6. 4-BRIHTM^R LYN E.

*) På Rev. äro bokstäfverna finare än vanligt.
**) På Adv. börjas inskriften framför bröstbilden.
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743. Adv. a 2. Rev.^BRÏHTMiER ON LYDE Typ. G.

744. b 1. * _ _
— LYN —

745. b. * - -
— — H.

746. a 2. * - -
— — 1.

747. a 6. ^BRIHTNOD LYNDE E.

748. a,ir.72. *BRIHTNOD MO LYD A.

749. b,ir.59. 4-BRlHTRED ON LVD H. *)
750. bl. * - -

— LVND —

751. b. ^BRIHTFÏNE ON LYN 1.

752. a 7. *BRVMAN LVNDI E.

753. b. *BRVNEAR ON LYN G.

754. b 1. * _ _
— — —

755. — »f* var. —
— — —

756. b. * - -
— LYND —

757. b 2. * — -
— — —

758. bjir.41. * - —
— LY H.

759. b. * _ _
— — —

760. — 4« — —
— LYN —

761. a 8. ^BRVNINE LYND E.

762. a 2. * - - ON LYN G.

763. b l,ir.57. * - -
— LYND —

764. bl. + _ _
— — —

765. — var. —
— — —

766. a. *BRVNMAN C. **)
767. b. * - — ON LY H.

768. a 6. *BRYNINE ONO LYND E.

769. — + _ _
— LVNDE —

770. a^ir.55. ^EAREL ON LVDI lu.***)
771. ir.30,50. ^DEORINE ON LYND G.

772. a 6. * DY. STAN LYND E. f)
773. a 6. *EADEAR ON LYNDE E.

*) Spiran har utseende af eu fana eller något, dylikt, men som prägeln icke är
nog tydlig, har jag icke velat anmärka detta vid Typernas beskrifning.

**) Prägladt på en fyrkantig plants.
***) På Adv. hör jas inskriften framför hufvudet. f) En hit i kanten är borta.
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774. Adv. a 5. Rev.^EADM YND 0 LYND Typ. E.

775. — + - - ON — —

776. — •4* var. —
— — —

777. b. * - -
— LY H.

778. a. * - -
— LYN —

779. b. * - ~ — —
—

780. a 7. ^EADNOD ON LYNDETN E.
781. b 1. ^EADREDE ON LYDNNE1 G.

782. a 2. ^EADKIE MO LYNDENE G.
783. a,ir.77. ^EADSI ON LYND E.

784. a 6. ^EADFERD O LYN E.

785. — * _ _ LYND —

786. a 8. * _ _ LYNDE —

787. a 7. * - - ON — —

788. a 6. + _ _ VNED —

789. a 5. ^EADFI ON LYNDE E.

790. — + _ _
— LYNDENE —

791. a 7. ^EADFINE LYNDE E.

792. a 5. ■F — — ON — —

793. a 7. •FEADFIRED LYN E.
794. a 6,ir.53. "FEADFOLD 0 LVN E.

795. a 5. + - ~ N LYND —

796. — * _ _ ON — —

797. a 6. * _ _ — —
—

798. — * - - — LYNDE —

799. a 7. * _ _
— LVNDEJX —

800. a 6. * _ _ M LYN E.k.
801. a 2. * - - ON — G.
802. b. * - -

— — —

803. a 3. * _ _ — LYND —

804. bl. * _ _ — — —

805. b. + _ _ — LY H.
806. — * - - — LYND

*) I kanten af myntet är ett aflångt hål.
**) På Adv. ett T bakom hufyudet.
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807. Adv.a^ir.113.R>f«EAERN MO LYND Typ. E.
808. a,ir.31,9l. 4* — —

—
— —

809. a 7. 4« EALDRED LYND E.

810. a 5. 4«EARDNOD O LYN E.

811. a 6. * _ _ N LYND —

812. a 5. * _. _ ON — —

813. a 6. * _ _ LYNDE —

814. b l. 4-EDEAR ON LYND G,

815. a 3. * — -
— LVNDE —

816. b,ir.47. 4, - _
— — —

817. b. * — -
— LYNDEN — ')

818. b 1. * - —
—

— —

819. a 3. * — -
— LYNDENE —

820. a 5. 4<EDMVND O LYND E **)

821. b,ir.43. HhEDRED ON LYND H.

822. b. 4, _ _
— — —

823. — * — -
— LVNDE —

824. a l. HhEDRIE ON LYNDE G.

825. b. 4. _ _
— — —

826. — 4*var. —
— — —

827. bl. 4- - _
— — —

828. b,ir.43. + _ _ ONN LYND H.

829. b. * — -
— — —

830. — 4« — — ON LVNLV —
*>
;

831. b. 4-EDRIEE ON LYNDE G.

832. bl. 4- _ _
— — —

833. b 2. 4« EDVTA ON LYNDEN G.

834. a 4jir.33. 4-EDFERD ON LYNDDE G.

835. b 1. 4- _ -
— LYNDE —

836. ir.l5j42. 4* _ _
— — —

837. b,ir.39. 4. _ _
— LYN H.

838. — 4- _ _
— LYND —

*) Myntet är brutet i 2 delar.
**) I kanten af myntet är ett rundt hål.
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839. Adv. b. Rev. *EDFIE OK LYNDE Typ. G.

840. b. ^EDFIIG ONN LYN G. *)
841. a 6. ^EDFINE O LYND E.

842. b. * _ _ ON — G.

843. bl. * _ _
— — —

844. b l,ir.49. * _ _
— — —

845. bl. * - -
— LYNDE —

846. b 2. * — - — LYNDEN *■>

847. b,ir.9. * _ —
— LYND H.

848. a 4. ^EDFOLD O LYND E. *)
849. b l,ir.2. * _ _ ONN LYND H.

850. a 6. ^ELEFINE ON LYND E.

851. a,ir.74. * - -
— — G.

852. ir.27,54,i2l.,>i* ELFRE ON LYNN G.

853. a 5. ^ERDNOD O LVND E.

854. a 6. * - - ON LYNDE **'

855. a 2. HETSIGE ON LYDENE G.

856. — * - -
— LYNDE —

857. — »i*var. —
— — —

858. bl. * - -
— — —

859. a 2. * _ _
— LYNDEN —

860. bl. * _ _
— — —

861. a 5. *FRED1 ON LYND E.

862. — ►f* var. —
— — —

863. a 3. 4-EDOERE ON LYND G.

864. a. *EOD ON LYNDE H.

865. — * - -
— LYNDEN —

866. — »i* var. — — — —

867. b. * - - — — —

868. a 6. *EODA ON LYNDE E.

869. — + _ _ — LYNED —

870. b 3. *EOD£IRA ON LYND G.

*) Myntet är brutet i 2 delar.
**) I kanten af myntet äro 2 runda hal borrade nära hvarandra.

\
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871. Anv.b. Rev.^EODD OIV LVNDE
872. a. — — — LYNDEN
873. a 3. ►f«EODDERE ON LYND
874. a 5,ir.33. * - - — —

875. — *i* var. —
— —

876. bl. * - - — —

877. — var. — — —

878. a 6. ^EODERE LVND
879. a 2. + _ ON —

880. a 3. * - - — —

881. bl. * _ _
— —

882. —
— —

883. — * _ _ — LYNDE
884. a 3. * _ _

— LYNDE
885. (otycU.) * - - — LYN
886. b. * _ _ — LYND
887. — Hh u*zr. — — —

888. a 5. ►pEODMAN O LYNDE
889. a 4. * _ _ ON —

890. a,ir.H7. * - - — LVNDEN
891. b 2,ir.8. * - -

— LYN
892. b. * - _

— LY
893. a. * _ _ — LYN
894. b. * - - — LYND
895. b,ir.l9. * - -

— •—

896. a 7. *EODRIE ON LYN
897. a 5. * - - — LYNDE
898. a 7. * _ _ OtN —

899. a 8. * - - ON —

900. — * _ _ — LYNDENE
901. a 7. * - - LYNDN
902. a 4,ir.33. + _ _ — LYDDEN
903. b. * - _ — —

*) Brutet i 2 delar. **) I kanten är ett borradt hål.
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904. Adv. b 1. Rev. 4« EODRIE ON LVND Typ. G.

905. b. * _ _
— LVNDE —

906. b,ir.39. * - -
— — —

907. bl. * _ _
— — —

908. — * _ _
— LVNDEN —

909. b. + - _
— LVND H

910. — 4* var. —
— — —

911. a 4,ir.33. HbEODRIEE ON LVND G.

912. a,ir.l02. 4<EODFINE LVN E. *)
913. a 6. * _ _ LVNDE —

914. b. * - - ON LVN G.

915. b 2,ir.8. + _ _
— LVND —

916. b. 4< — —
— — H.

917. b,ir.4l. 4<EOERE ON LVND H.

918. b. 4«E01NE ON LVNDE H.

919. b. 4«EOMAN ON LVND H.

920. a,ir.l02. 4<EORIE ON LVNDE E.

921. a 2. 4«EODMAN MO LVNDI G.

922. a l^r.lSjSS.^GOTRlE ON LVNDIN G. **)
923. a 3,ir.4. * - -

— — - **)
924. b l,ir.46. * - -

— —

925. — * - -
— LVNDNI - **)

926. b. * LEFSTAN SFENE ON LVN I. ***)
927. b. ►b« LEMMAN ON LVNDE G.

928. a,ir.l31. ►i- LEOFRIE ON LVND G.

929. b 2. * - -
— LVN.. H. f)

930. b,ir.43. HhLEOFSAN ON LVND II.

931. a 6. 4-LEOFSIE LVND E.

932. a 2. 4-LEOFSTAN ON LVN G.

933. — 4* var. —
— — —

*) På Rev. en punkt i hvavdera af 2:ne motsatta korsvinklar.
**) Bokstafven G i myntmästarens namn liknar ett C.

***) Swenc synes vara ett förkortadt tillnamn för Myntmästaren Leofstan.
f) En bit i kanten af myntet saknas.



— LVN —

ON LVND G.

ONN LY G.

ON LYN G.

O LYDI G.

ON LYND G.

ON LYNDEN G **)
ON LYNDE G.

*) En bit i kanten af myntet saknas.
**) Myntet är brutet i 3 delar.
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966. Adv bl. Rev.^LIFINE ON LVNDEN Typ. G.
967. — + _ _

— LYNDE H.
968. a 7,ir.62. ►MJOFRIE ON LYDNE E.
969. a 7. * - - M LYNDE —

970. — * - - ON — —

971. a 7,ir.62. * _ _ — — —

972. a,ir.l20. * - - — LYNED —

973. a 7. 4* — — MO LYND E.i.
974. a 5. 4«LIOFXTAN O LYNI E.
975. a 6. ►f«LIOFFI ON LYND E.
976. a 4. *LIOFFIN ON LYNDE E.
977. a 5. 4«L10FFINE ON LYND E.
978. a 6. if« _ _

— LYNDE —

979. a <3. *LYFINE ON LYND E.
980. a 8. * _ _ — —

—

981. a 6. 4«MOLEMAN LY E.
982. a 7. ^OXLF MTON LYNDENE E.
983. a 5. 4«OXYLF ON LYND E.
984. a,ir.l05. * _ _ — — —

985. a 6. + _ _ — —
—

986. a 7. * - — — — —

987. — 4* vßr. —
—

— —

988. a 7,ir.54. * _ _ TON — —

989. a 5. * - - ON LYNDE —

990. — 4* var. — — — —

991. a 6. * - - LYNIDEI —

992. a 5. 4<X1N0D M TON LYNDET E.
993. b,ir.39. ^SIRED ON LYNDEN G.
994. b 2. 4«STJDYLF ON LYNDE G.
995. a 7. ^SYETINE LYNDE E.

996. b,ir.43. 4-.SFAN ON LYND H.

997. — 4* var. —
— — —

998. b,ir.39. * _ _ — — —

*) Pâ Rev. är ett litet kors i ena vinkeln. 1 kanten af myntet är ett hål.
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999. Adv. b. Rev.,*SFAN ON LYNDEN Typ. H.

1000. a,ir.42. * SFANN ON LYND H.

1001. a 6. ^XFETIE O LYND E.

1002. a 6. •f« XFETJNE ON LYND E.

1003. — * - -
— LYNDE —

1004. a 7. + _ _ N LYNE —

1005. a,ir.72. ►f. — _ ON LYNDE1N E.d,

1006. a 1. ►PDEODRED M ON LY G.

1007. a 7. ^DOREETL MO LVN A.

1008. a,ir.72. * - -
— LYND —

1009. a l,ir.55. x — — O LYDI 1).

1010. a 2. * - - ON LYN G.

1011. — + — —
— LYND —

1012. a 7. ^DORED 310 LYND E.g,
1013. a 2 (?) ^VLEFEETL ON LYDI I.

1014. a,ir.64J127.»b« — —
— — I.e.

1015. a,ir.85. ^FEXIE ON LYND E.

1016. a 7. ^FVLFERD LYND E.

1017. a 4. ^FVLFEAR O LYN E.

1018. — * - - ON LYND —

1019. a 5. + — —
— LYNDE —

1020. a 1. *FVLFMjER ON LYND G.

1021. a 5. ►PFVLFNOD LYND E.

1022. a 4. *FVLFRIE ON LYNDE E.

1023. bi. * - -
— LVN G.

1024. b 2. * _ _
— — —

1025. a 3. * _ _
— LYND —

1026. b 1. * - -
— — —

1027. a. + _ -
— — II.

1028. bl. * _ _
— LYNDE —

1029. a 6. ►FFVLFRÏD O LYND E.

1030. a 5. ^FVLFSTAN O LYND E.

1031. a 6. * - - ON — —

*) Myntet ar brutet i 2 delar.
**) På Adv. börjas inskriften framför bröstbilden.
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1032.Aov.a6. Rev.^FYLFXTAN ON LYND (var.) Typ. E.
1033. a 7. *FYLFFJNE N LYDN E.

1034. — * - - LYND —

1035. a 5. * - - ON — —

1036. a 6. + _ _
— — —

1037. a 5. * - - ON LYNDE —

1038. a 6. * — _
— — —

1039. b 2,ir.49. * _ _
— LYN g.

1040. b,ir.43. 4* — —
— LY H.

1041. bl. ^FVLEAR ON LYND g.

1042. b. ^FYLRIE ON LYNDE g.

1043. a 2. ^FVLSTAN ON LYNDE 1.

1044. b. ^FYNSIE ON LYND g.

1045. a 7. ^FYNXIE ON LYNDENE E.

1046. bl. ^FYNSIEE ON LYDE g.

1047. — * - -
— LYN —

1048. b l,ir.39. * _ _
— LYND —

1049. — * - -
— LYNDE —

1050. bl. + - -
— LYNN —

1051. b. * — _
— LYN H.

1052. b,ir.l9. * - -
— LYND —

1053. b. 4-FYNSIEIE ON LY //.

1054. a 6. ^FYASII ON LYNDE1N E.

1055. a 3. ►b-FYNSTAN ON LYN g.

1056. b,ir.40. + - _
— — —

1057. a 3,ir.33. * - -
— LYND —

1058. b 2. * - -
— — —

LÏDAIVFORD.
(Lydford).

1059. b 2. *sy:fine onn lydaf g.

MJEMHIJIE.
(Maldon).

1060. a 8. *jEDELFINE MjEL E.
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1061. aDV . a 7. Rfjr.^lfjne on 31^ld Typ. E.

1062. a 6. + _ _ oon — —

1063. — * - - ion m^ldv —

1064. a 7. *a:delfi on MiEL E.

1065. a 3. ^eeolnod on mveld G.

1066. b. * _ _ O me... — *)
1067. a 2,ir.42. *eiolnod on mel G.

1068. a 3. ►mjoffine on M G.

lEAMESBYRlfi.
(Malmsbury).

1069. a 3. *hvnna on mealm G.

1070. b. * _ _
— — —

HORTHWIC«

(Norwich)

1071. a 10. ►j^fie m90 nor E.

1072. b,ii\39. *^eeelferd O nor H.

1073. a 4,ir.33. * felfrie on nordfi GL

1074. a 1. ►b« alfstan 0 neodr G.

1075. — — on nodr —

1076. a 9. *edmvnd mo nor E.

1077. — ►p __ _ mo — —

1078. a 7. *edfaer m: nod E.

1079. a 4_,ir.l4. ►b efje O norfi E. **)
1080. a,ir.H3. ^eodfine mo nor E.

1081. a 6. + — — 0 nordf —

1082. a 9. ^hatman M; nor E.

1083. a,ir.H3. *hvfatem an o nor E.

1084. bl. ^hfataman on nor G.

*) Reversens inskrift är otydlig.
**) Pä Adv. 4 punkter nära hvarandra bakom hufvudet; pä Rev. en punkt i hvar-

je korsvinkel, utanför bagarna.
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1085.ADv.ai. Rkv.^HFATMAN O NORD Typ. G.
1086. a 8,ir.24. ►pLEOFRE MO NOR E.
1087. a 9. ►b" LEOFRIE M NOR E.

1088. a. HHLEOFFINE ON NODF H.
1089. bl. * MANA O NORDVI G.
1090. b. * - - ON NORDFÏ —

1091. a 2. (?) * - - O NORDFIE —

1092. b. ►f» — — ON NORD H.
1093. bl. ►b» MANNA ON NORD G.
1094. a 4. *OSLAEE ON NORDF G.
1095. a 6. *OZFOLD MON ONRD A. *)
1096. a 5. *OXFOLD M NOR E.

1097. a 7. * - -
— NOD —

1098. bjir.8. *SIRIE ON NORD H.
1099. b. * - -

— NORDF —

1100. a 10. ►KSVMERLDA NOD E.

1101. a 7. ^DVREFERD 0 NO E.

OMAFORD•

(Oxford).

1102. b 1. •^JEEELRIE ON OEXE G.
1103. a 4. ^tELFFINE ON OEXEN G-
1104. a 8. ►^tEDELRIE ON OXXA E.

1105. a 2. Hh ALFFOLD ON OEXEN G.

1106. a 7,ir.62. ^BRIHTFEN ON OX E.

1107. a 4. ^EOLAMAN ON OEXE G. **)
1108. a 7. *EADFI ON OXXEN E.

1109. a 8. * - _
— —

+**>

1110. a 8. *EODFINE ON OXXE E.

1111. — * - -
— OXXEN —

*) Mot myntets äkthet må ej invändas, att bokstäfverna äro omkastade i Revei¬
sens inskrift. Norwichs myntmästare äro kända för vårdslöshet.

**) Myntet är brutet i 5 delar.
***) 1 kanten af myntet är ett stort rundt hål.

i
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1112. Adv .a 3. Rev.^EODFINE ON OEXEN Typ. G.

1113. bi. * _ _ — OEX H.

1114. bi. *LIFINE ON OEXE G.

1115. b. * _ _
— — H.

1116. a 3. *LIFINEE ON OEXENE G.

1117. a 8. *STEINE ON OXXENA E.

1118. a 7,ir.42. * - -
— OXXN

1119. ajir.108. ^XIBFINE 31? OXA E.

1120. a 3. ^FYLFFJNE ON OEXE G.

1121. b 2,ir.8. * _ _
— OEX H

1122. a 7. *FVLFI ON OXXEN E.

ItlCÏEBÏKlG.
(Rising Castle).

1123. a 6. *XIRIE 0]\ RIEYEBH

1124. a 5. * - -
— RIHBJJR

1125. a,ir.H3. * _ _
— —

1126. a 5. * _ _ OON RINHE

1127. (barbar.) * - - OA RIEB • II

ROFECEASTER.
(Rochester).

1128. b. ^jELFFEH ON ROFEE H.
1129. b,ir.29. ^ENORINE OM ROF H

RVUEWEA.
(Romney).

1130. b. ^FVLNOD ON RVME H

*) PS Adv. en punkt bakom hufvudet.
**) Myntet är präglailt pâ en fyrkantig plants, soin väger 1,65 t r. grammer.
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SCEFTËSBYRIO.
(Shaftesbury).

1131. Adv. a 2. Rev. 4* iEEELRIE ON SEEFT Typ. G.

1132. a. * - - O SEEFTE H.

1133. b. * _ _ ON SEFT —

1134. b. 41 JELRIE ON SEEFTE H

1135. a 7. 4^LFINE ON XEFTEXB E.

1136. a 8. AREOLA ON JEXEFTEXB E.

1137. bl. 4* BOLLA ON SEEFTES G.

1138. a 2. * _ _
— SEFTESB —

1139. a 7. 4«EODA ON XEEFTE E.

1140. bl. 4« — —
— SEFTESB G.

1141. a 8. 4-LYFA ON JEXEFTEX E.

§CllO«E§»YliIG.
(Shrewsbury).

1142. a 8. 4<JELFELM ON SRO E.

1143. a 9. 4-iELFHEH M90 XERO B.

1144. a 2,ir.8. 4< BRYNEAR ON SER G.
1145. bi. * _ _

— SRO H.

1146. a 6. 4-ERINA XEROB E.

1147. a 7. 4«ETXI ON XEROE E. *;
1148. a 6. 4'ETSIEE ON XER E.a.
1149. a 2. 4« — — ON1 XERO G.

1150. bl. 4" ETSIEEE ON SEROBE G.
1151. a 6. 4-EODFINE N XEROB E.

1152. bl. 4« _ _ ON SERO G.

1153. a,ir.76. 4"ER1M MO XEROBt E.

1154. a 1. *LEOFSTAN ON SER G.
1155. — 4* var. — — — —

*) Pä Adv. saknas korset (4«) framför inskriftens början.
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§ËRËB¥RIG.

(Old Sarum, Salisbury).

1156. Adv. a 7. Rev.HhAXFNOD ON XEAR Typ. E.

1157. a 2. * - -
— SERE G.

1158. — — — — SEREB —

1159. a 8. *a:lffine ON XERBÏ E.

1160. a 2. 4« _ _
— SEREB G.

1161. a 2. *EODFINE ON SER G.

1162. — * - -
— SERE —

1163. a. * _ -
— SER H.

1164. a 2. *EOLDVS ON SERBE G.

1165. — * - -
— SEREB —

1166. bl. * - - ONN SER H.

1167. b l,ir.59. *LYFESTAN ONN SER K.

1168. a 7. ■frXiEMAN ON XERBY E.

1169. b. ►pFINSTAN ON SERE G.

eOTIIGAHAH.
(Nottingham).

1170. bi. *BRÏNIE ON SNOTIE G.
1171. a 6. ^OXFOLD MO SNO E.

i

STJENIG.
(Steyning).

1172. b. ^FREDEFINE ON STFNI H.
1173. b. *FRDIFJNE ON STM H.
1174. b. ^LERIE ONN ST^E H.
1175. bi. ^FVDIA ON STJENIE G.

STANFORD.
(Stamford).

1176. a 3. »FJiDFRD ON STANFO G.
ir
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1177. Adv.b 2. Rev. *VISMAN ON STANFO Typ. G.

1178. a,ir.ll3. *vESE31AN 310 STA E. *)
1179. bl. HhADEDSTAN 31 O STAN G.

1180. b,ir.8. 4-BLAEAMON ON SA H*")
1181. a,ir.H3. *BRVNSTAN SAN E. **)
1182. a. ^BRVNFINE ON STA H.

1183. b 2. *EAFELIN ON STANF G.

1184. a 7. ^EAFLIJN 310 STAN E.g.
1185. bl. ^EFALIN ON STANFO G.

1186. a 8. *F^ERERI31 310 STA E.

1187. a. * FARERIM ONI STAN H.

1188. a 7. *EODELEOF 31 O ST E.

1189. a,ir.H3. ^EODRIE 310 STA E.

1190, a 8. ^EODFINE 3110 STA E.

1191. bl. * _ _ ON STAN G.

1192. — ►J* var. —
— — —

1193. a 3,ir.33. * _ _ 310 STANF —

1194. b,ir.44. * _ _ ON STA H

1195. b. — — ONN STAN —

1196. a 7. ^EODFNE 310 STAN E.

1197. bl. ^EONFINE ON STANF G.

1198. bl. ►f«LEFFlNE ON STANFO I.

1199. b. ^LEOEFNE ONI STA H.

1200. a. *leofda:ii ON STA H.

1201. b. ^LEOFEDtEI ON STAN H.

1202. bl. * LEOFRIE ON STANF G.

1203. b. ►J« _ _ ONN STANFO I.

1204. a 8. LEOFSIEE 3110 STA E.

1205. a 7. *LEOFFlNE 3110 ST E.

1206. b 1. * - - ON STAN G.

1207. b 1. ^LEOFFOLD ON STA G.

*) Pâ Rev. ett litet kors i ena vinkeln.

**) Det är möjligt att SAj «SAN betyda Sandwic; men det synes mig mera
troligt, att ett T är uteglömdt efter S, och pä denna grund har jag upptagit
dessa mynt under Stanford.
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1208. Adv. a. Rev. MORVLF ON STA Typ. H.

1209. a. ^OSFARD ON STA H.

1210. bl. ^OXFERD MO STAN G.

1211. bl? *OSF . . . . . STANFO G. *)

1212. ajir.113. ^OXFOLD MO STA E.

1213. a 7. ►b'DYRSTAN MO ST E.

1214. a 8. * _ _
— — —

1215. b 3,ir.33. * - - ON XTA1N G.

1216. bl. * - -
— STAN —

1217. b. * - -
— STA H.

1218. b 1. + - -
— — —

1219. bl. ^DYRVLF ON STAN G.

1220. b. + — —
— — H.

1221. a 8. ^FVLFXIEE MO STA E. **}

1222. • . * . N STANF H. *)

1223.

1224.

1225.

1226.

1227.

1228.
1229.

1230.

1231.

1232.

bi.

bi.

a 2.

SIITHBÏRIG»
(Sudbury).

hhjeeelrie on syd
►mmansiee on svdb
* — — — svdbyr

SVTHOEWERE.
(Southwark).

a 3.

a 8.

a 7.

a 5.

a,ir.l02.
a 7.

a 7.

* jELFEAR
►f«vELFXIE
^telfferd
^axffjne
*^LFFRD
*bra:ntine
*brihelm

ON SVDE
M ON SVDE

ON XVG

ZYDE

SVDEF

SYD

SYDEE

*) Fragment. **) I kanten är ett borradt häl.

G.

G.

G-

E.i.

E.

E.

E.

E.

E.

»
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1233. Adv. a 6. Rev. *î* EADFERD MO SYE Tvp. E
1234. a 6. ►pEADFINE SYDE E.

1235. a4(?) *EDFJNE ZYDEFR E.

1236. a l. ►f>LEOFJNE ON XYD G.

1237. bi. ^LEOFRÏE ON SYDEE K.

1238. a 4. *ZFRLINE O ZYDE E.

1239. a 6. ►î^SFRLINE ON XYER E.

1240. a,ir.!02. ^fyfrie ON SYE E.
1241. a 6. •f«fvlfrte ON SYDEEt E.

1242. a 7. * _ _
—

—

1243. a,ir.l29. ^FVLFSI MO XVDE E.

1244. a 6. *FYLFSTA1\ SYE E.

1245. a 8.

1246. a 5.

1247. a 6.

1248. a 6.

TAHTinUE.

(Taunton).

^vELFSIE
^EDRIE
•i- - -

*EDFNEÎ

ON
O

O

TA NTV

TANT

TANTV
TANTYT

E.

E.

E.

THEODFOllO.
(Thetford).

1249. a 10. *£:LFFI MO DEOD E.

1250. b. ^vELFFIE ON DEOD H.

1251. bi. ►piELFFINE ONN DEO G

1252. a 4. * - - ON DEODF —

1253. b. * _ _ — DEO H

1254. b 2. * _ _ — DEOT 1.

1255. a 9. ^BRHNOD M- DEO G.

1256. a 4. *BRYNSTAN ON DEO G.

1257. b. * - - O DE H

1258. — ►ï« _ _ ON — —

1259. a 8. *DERFJNE MÎO DEOD E.
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1291. A ov. a 2. Rev *FINEMAN ON DEOD typ. G.
1292. b i. * - - — — —

1293. b. * - -
— DEO H.

1294. *FIN ... .N DE — *)
1295. a 10. *FYLFMtER M DEO E.

TOTANTJES.
(Totness).

1296. bl. * jEFFINE ON TO -AN G. **

1297. b 2. *jELFFINE ON TOTTA G.
1298. a 6. *LEOFE^R O TOT E.

1299. a 5. *LEOFEAR O TOT E.

1300. a 7. * - - — TOTA —

1301. a 1 (?) * . . .FERD ON TO . . G. *)

W.CMIV6WIC.
(Warwick).

1302. a 7. *LEOFFI M O FARINE E.
1303. bi. * . IFINE ON FARI . . H.

1304. bi. *LJFNE OINT FARINE G.
1305. a,ir.H3. *LOFFIE OIV FEERIE E.

WAL§OGHAH.

(Walsingham).
1306. a 7. *LEOFFINE ON FALX1 E.

WËLIGAFORD.

(Wallingford).
1307. a7,ir.iil. *iELFXIE ON FEL E.

*) Fragment.
**) En bit i kanten af myntet saknas.

***) På Rev. är inskriften nära utplanad.
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1308. A. a 4,ir.33. R.^AXFFINE ON FELI Typ. G.

1309. a 8. ^BYREFINE ON FEINA E.

1310. . . ►f«EOLA ...
. • .ELI G. *)

1311. a 7. ^EOLEMAN ON FELI E. **)

1312. bl. *EDFERD ON FELIN G.

1313. — ^ _ _
— FELINE K.

1314. b 2. *EODFINE ON FELII H.

1315. a 6,ir.li. «^EOTEILD ON FE E. '**)

1316. ir.10. *LEOFFINE ON FELI H.

1317. a 8. *MAN ON FEL1NA E.

WIHRACEASTER.
(Worcester).

1318. *jEEE • - FIH G. *)

1319. a 3,ir.4. ►J«jELFFINE ON FHRA G.

1320. bl. ^ALFFOLD ON FIHR G.

1321. a 2. *EOD ON FJHRAEE G.

1322. b l,ir.22,43. *i* — —
— FJNRAEE —

1323. b 2. ^LEOFSTAN ON FIHER 1.

1324. a 2. ^LYFERIE ON FIHRAE G.

WILTME.
(Wilton).

1325. a,ir.52. ^vELFSTAN ON FIL H.

1326. a 8. ^iELIVEER ON FJLTYNE E.

1327. a 2. ^vELSTAN ON FILTYN G.

1328. a 3.

WIICEL.

(Winchelsea).

*drofa on fineel G.

*) Fragment.
**) I kanten af myntet är ett hål.

***) På Adv. en punkt framfor ansigtet.
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WOCEASTEU.
(Winchester).

1329. ADV . a 2. R ev.^ iELFEH ON FINEES TYP. G.
1330. b,ir.8. 4« — — — FINE H.
1331. a 8. 4«iELFSIEE ON FINEST E.

1332. — 4* var. — — —
—

1333. a 7. * _ _ — FINESTR —

1334. bl. * — —
— FINE G

1335. — •J« — _
— FINES —

1336. a 2. 4-^LFSTAW ON FINE G.
1337. b. 4«£XRIE ON FJNEE H.
1338. a. 4«jESTANLOE ON FINE H.*)
1339. a 7. 4-^EDELRD ON FINES E.

1340. a 2. 4rEDELSTAN ON FIN G.

1341. a 8. EDELFINK ON FINE E.

1342. a 7. 4*jEDELFNE ON FINEST E.

1343. b 2. 4-^DESTAN ON FINE G.
1344. — * - -

—
— H.

1345. a 8. *ALFOFLD ON FINEST E.

1346. a 3. 4-BRIHTFOLD ON FIN G

1347. a 8. *BRFNSTAN ON FINEST E.

1348. a 8. 4«BYRIHTNOD ON FINES E.

1349. a 8. 4-EYNNA ON FINES E.

1350. a 7. 4« — — — FINESTR —

1351. a,ir.ll 3. 4-EADFERD ON FINEST E.

1352. a 8. 4-EADFINE ON FINEST E.
1353. a 5. 4-EDFERD ON FINEESTR G.
1354. a 8. 4<EODFINE ON FINES E.
1355- b. 4-EODFINEEAS ON FI H.**)
1356. a. +EODFINEFIDIION FI H.*>)

*) Loc synes vara ett binamn till det temligen allmänna namnet jEstaw, (/Ethestan).
**) Godwinkcas och Godwinewidii, synas innehålla det allmänna namnet God-

wiifE med 2;ne olika tillnamn.
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1357. A. a 8,ir.ii4. R.^LADMjER ON FINEST TYP E.

1358. bi. 4« — —
— FINEE H.a.*)

1359. b. *LEODMjER ON FINE H.

1360. b.i. * — —
— FINT H.a.*)

1361. bi. 4«LEODMER ON FINE H.a.*)

1362. a 7. 4-LEOFOLD ON FINEST E.

1363. a 8. *LEOFSTAN ON FINE E. **)
1364. a 7. * - -

— FINES —

1365. a 8. * — -
— —

—

1366. a 7. *LEOFFINE ON FINES E.

1367. a 4,ir.33 • * - -
— FINEE G.

1368. a 7. *LEOFFOLD ON FINEST E.

1369. a 8. * _ -
— —

—

1370. a 7. *LEOFNE ON FINEST E.

1371. a 8. *LYFINE ON FINES E.

1372. a 4. ►PODAA ON FINEES G.

1373. a 8? *ODE ON FINESTERE E.

1374. a 8,ir.li7. — —
— —

—

1375. a 8. * - -
— FINESTRE —

1376. a 8. *ORDBRIHT ON FINES E.

1377. bi. 4« SIBODA ON FINEE G.

1378. a 7. * SIEAR ON FINESR E.

1379. a 8. 4« _ —
— — —

1380. a 7. 4*SIEBODA ON FINEST E.

1381. a 8. *SN,EFNE ON FINESTR E.

1382. a 8. *SPRAFVE ON FINEST E.

1383. b. 4* SFILEMAN ON FIN H.

1384. — 4* _ _
— FINE —

1385. a 6. 4-FIHTXIE ON FINES E.

1386. a 8. 4<FIHTSIEE ON FINEST E.

1387. a 3. * FINEE ON FINEESR G.

1388. — 4« _ _
— FINEESTR —

1389. a 8. 4-FYLFNOD ON FINEST E.

*) På Adv. saknas diademet på hjelmen.
**) I kanten af myntet är ett borradt hål.
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CNUT.

1390. ADV.a,iM09. R.^FVLNOD
1391. a 7. 4. — —

1392. a 4,ir.33. 4* — —

1393. b. * - —
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1394.

1395.

ON FINEXT TYP. E.
- FNXT
- FINEES G.
- FINE H.

WÖRME.
(?)

a 4,ir.33. + LEOFXIEE M ON FOR
b ^FINEEOD ON FORI

G.

G.

1396.

Tillägg.

EAXECEASTER.
(Exeter).

b,ir.39. +EMILA ON EEXEEE K.

i *



204 cnuts myntstäder och typer.

Öfversigt
af JK. Cnnts Myntstarter samt antalet af Mynt

och Typer för hvarje stad, i Svenska
Itonyl. Myntkabinettet.

fcj* En stjerna (*) ar satt vid de stadsnaran, som icke förekomma i Rudings för¬
teckning öfver K. Cnufs myntstäder.

Ett kors (»J«) utmärker de städer, hvilkas namn väl upptagas af Ruoing, men
antingen med frågtecken eller oriktigt eller ock alls icke af honom bestämmas.

I. Hufvuil-Tyi#er.

A. B. C. D. E. F. 1* H. i. K.
Div.
var.

Sum¬
ma.

Axanminster* . . . . 1 i

Bardanig* 1 1 i 3

Bathan 9 4 1 14

Bedanford 3 1 i 5
Bricgstow 5 1 5 11

Brivtvne »i« 2 3 5

Bryidge »J« 1 1

Bvccingaham 1 1

cjentvv arabyrig . . 10 9 5 24
clseceaster 4 2 1 7

colenceaster .... 5 3 2 10
Crocglade »j« 4 4 1 1 10
Crvoern * 2 2

Deoraby*!« 2 1 3

Doferan 4 4 6 1 1 16
Dorceaster 1 2 3

Eaxeceaster 5 9 1 1 20
Eoferwic 66 72 38 3 2 181

Gifelceaster .... 1 21 1 2 24

Transport j | 143 113 65 7 1 12 341
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A. B. C. D. E. F. G. H. i. K. Div. Sum¬
var. ma.

T ransport 143 113 65 7 1 12 341

Gipkswic 8 4 1 13
Gleaweceaster . . . 4 6 1 4 15
Grantabricgr .... 22 3 1 26
Gyldeford * 1 1 2
HvESTINGA 1 2 3 1 7
Hamtvnr 10 2 1 1 14
Hkreford 10 2 4 16
Heortford 4 5 9
Hvntandvne .... 7 8 15
LjEwes 6 4 2 12
Leigckastbr 34 21 6 1 62
LlGERCKASTER . . . 2 1 1 1 2 7
Liman * 1 1
Lincoi.ne 56 41 38 1 4 140
Lvndene S i 1 126 170 67 5 6 379
Lyda in Ford 1 1
Mjeldvnb 5 4 9
Mealmesbyrig •{* . . 2 2
NORTH WIC 1 15 10 5 31
OXNAFORD ...... 10 8 3 21
îllCYEBYRIG .... 4 1 5
Rofkceaster 2 2
RVIVI ENEA 1 1
SCKFTESBYRIG .... 4 4 3 11
SCROBESBYRIG .... 1 5 6 1 1 14
Serebyrig 3 8 2 i 14
Snotingaham .... 1 1 2
St enig * 1 3 4
Stanförd 13 17 14 2 1 47
SvTHBYRIG *

x

3 3

Summa 4 1 1 1 j 484 450|228| 171 2\ 38|l226
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A. B. C. D. E. F. G. //. i. K. Div. Sum¬
var. ma.

Transport 4 1 1 1 484 450 228 17 2 38 1226

SVTHGEWERR 15 2 1 1 19

Tantvne 4 4

Theodford 18 1 18 7 3 47

Totanjes S 3 6

Wjeringwic 2 1 1 4

Walsingham *. 1 1

Weligaford 5 3 2 1 11

W1HRACEASTER "J* . .
6 1 7

WlLTVNE* 1 1 1 3

WlNCEL «i* 1 1

WlNCEASTER 38 14 10 3 65

WORIME * 2 2

Summa 4 1 1 1 571 11501 249 21 4 42 1396

Pil1 !U 1l
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Variationer
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ii
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E.b.
E.c.

1

2

Ed.
E.e.
E.f.

121
1

E.i

E.h
E.i.
E.h.
E.I.

3

17
2

1114
1

G.a.
G.b.
H.a

La.

I.b.

I.e.

K.a.1

42

Variationen
I.b.
är

lagen
frän

Rudings
teckning
Pl.

23,
n.

24.



 



cnuts myntmästare-

Alfabetiskt Register
öfver

Jtt. Cnnts Myntmästare•

En stjerna (*■) är satt vid de namn, som antingen icke finnas upptagna eller
äro pä annat sätt lästa uti Rudings förteckning öfver K. Cnnts Myntmästare.

Ade.* Hunt.

Adea.* Grant.
Eadnoth.* Hunt.
Eadric.* Lund.
Edelwink.* Maeld.

EdIWERD.* Hunt.
Eelwine.* Eofer.
Efic.* Northw.
Eficc. Eax.

Efwine.* Totan.

Egelferth.* Northw.
Egelm.* Cis.
Egeldiaïr.* Bath. Bryidg.
Egelric.* Oxnaf. Sceft. Suthb.
Egelsigk.* Htest.
Egelwig.* Gifelc. Ligerc.
Egelwine. Eofer. Lund.
Eisman.* Stanf.
Elbriht.* Gipesw.
E lewerd.* Lund.
Elewig.* Lund.
Elfeh,* Lund. Winc.
E lfelm. Briut. Scrob-
Elffkh.* Rof.

Elffelm.* Briut.

ElfGjET.* Lund.

Elfgar. Bard. Lund. Suthg.
Elfget.* Lund.
Elfheh.* Serob.

Elfnoth. Hunt. Leig. Line.
Sereb.

Elfreik* Lund.

Elfric. Bath. Cis. Line. Lund
Northw.

Elfryd.* Caent.
Elfsi. Leig. Line. (?)
Elfsig. Suthg. Tant. Welig.
Elfsige. Gifelc. Leig. Winc.
Elfstan. Lund. Wilt. Winc.
Elfweard.* Haest.

Elfwerd. Hœst. Hamt. Lund.

Suthg.
Elfwerdd.* Laew.

Elfwi. Caent. Lund. Theodf.

Elfwie. Theodf.
Elfwig. Grant. Heref. Lund.
Elfwiig.* Lund.

Elfwiive. Brie. Briut. Col. Gifelc.
27



210 cnuts

Lund. Oxnaf. Sereh.
Su th g. Theodf. Totan.
Welig. Wihr.

jElfwrd* Su thg.

JElgelwine.* Crocgl.
vElm^er.* Wilt.
jElnoth.* Line.
jElric. Lei g. Sceft. Winc.
JElsige.* Leig.
jElstan.* Wilt.
jElwerd.* Laew. Lund.
jElwi.* Lund.
Axwine. Brie. Crocgl. Mœld.

Sceft.

jEscman.* Stanf.
Distan.* Bath.
jEstan loc.* Winc.
JEthelbrht.* Gipesw.
JEthelm.* Cis.
îEthelm^er

jEtHELNOTH

vEthelrd* Winc.
jEthelric. Oxnaf.
AIthelstan.* Winc.
JEthelwi.* Gifelc. Ligerc. Mœld.
JEthelwine. Crocgl. Eofev. Winc.
,/Ethelwne.* Lund. Winc.
jEthestan. Bath. Winc.
jEthethstan.* Stanf.
JETHLEMiER.* Line.
jEthlm^er.* Gifelc.
jEthric. Lei

Eofer.

' ) Line,i- 1

'o*

Alcsi. Leig.
Alfowld.* Winc.

Alfstan.* IVorthw.

Eofei

myntmästare.

AlfWald. Bath.

Alfward.* Lund.

Alfwold. Bath. Oxnaf. Wihr.
Arncetel.*

Arncetl.

Asferth.* Eofer. Lund.
Asgovt. ]
Asgvt.* > Eofer.
Asgvvt. )
Aslac. Line.
Athlwi.* Ligerc.

Bacaman.* Gyld.
Beola.* Sceft.

Beorn.

Beornn.*

Birehtno.*

Birhtnoth.*
j

Blacamon.* Stanf.

Boga.* Dofer.
Bolla* Gleaw. Sceft.
BrjEntinc.* Suthg.
Brantinc.* Line.
Brehnoth.*

Brehtnoth.

Bretecol.*

Bretetcol.1

Brhnoth*

Brhtred.*

Brid.* Haest.

Brihelm.* Suthg.
Brihnoth.

Brihtfrth.

Brihtmjer. Dofer. Lund.
Brihtnod.* Lund.

Eofer.

Theodf.

Caent.

'•* )rh.*J
Lund.
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Brihtnoth.* Lund.

Brihtred.* Caent. Lund.
Brihtric.* Line.
Brihtwen.* Oxnaf.
Brihtwine. Lund.
Brihtwold.* Winc.

Brvman. Lund.
Brvngar. Lund. Scrob.
Brvninc. Lund.
Br vnman. Col. Lund.

Brvnstan. Stanf. Theodf. Winc.
Br vin tat. Line.

Brvnwine.* Stanf.

Brynic.* Snot.
Bryninc.* Lund.
Bvrewine.* Welig.
Byrhsie* Bard.
Ryrihtnoth.* Winc.

cjefel.* Gifelc.
cyerla. Eax. (N. 1396:.
Carel.* Lund.

Carla.

Carlaa.
Cawelin.*

i S

"

Ila.*J
Eax.

Stanf.
Cawlin* j
Ceolnoth.* Maeld.

Cetel. Eofer.

Cinsige. Dofer.

Ciolnoth* Maeld.

Cniht. Grant.

Cogrim. Eofer.

Colairan.* Oxnaf. Welig.
Coleman. W^elig.
Colgrim. Eofer. Line.

myntmästare. 211

Colgrm.* Line.

Colgrrim.* Eofer.

Collini. Laew.

Colrim.* Line.

Crina.* Scrob.

Croc. Lei g.
Crtcan. Eofer.

Cvnleoe.* Leig.
Cwalin.* Stanf.

Cyniht.* Grant.
Cynna.* Winc.

Deorinc* Lund.

Deorsige. Heortf.

Derwine.* Theodf.

Dreng.* Line.

Drowa. Wincel.

Drwine.* Theodf.

Dv . stan* (Dunstan). Lund.

Ëadgar.*
Eadmvnd.* Lund.

Eadnod.*

Eadnoth. Hunt.

Eadrede.*

Eadric.* Lund.

Eadsi*

Eadwf.rd.* Lund. Suthg. Winc.
Eadwi. Lund. Oxnaf.

Eadwii.* Dofer.

Eadwine.* Lund. Suthg. Theodf.
Winc.

Eadwired. Lund.
Eadwold. Caent. Lund.
Eaern.* Lund.
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Heref. Lund.

e .* J
Eax.
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Ealdred. LaeAV. Lund. Theodf.
Eardnoth.* Lund.
Earngrim.* Eofer.
Eathnoth.* Hunt.
Edgar* Lund.
Edmaïr.* Eax.
Edmvnd* Lund. Northw.
Ednod* Hunt.
Edred. Lund.

Edric. GipesAV.
Theodf.

Edricc.* Lund.
Edrig.* Tant.

Edsiee.

Edsige.

Edsigee.* Dofer.

Edsige wäre. Eax.
Edsii.* Dofer.

Edvta.* Lund.

Edwarr* NorthAV.
Edaverd. Lund. Welig. Winc.
Edwig.

Edwiig.

Edwin.* Theodf.

Edwine. Caent. Col. Dofer.

Grant. LaeAV. Lund.

Suthg. Theodf.
Edavinee.* Theodf.

Edwnc.* Tant.

Edavold.* Lund.

Edavrd.* Stanf.

Efic.* JVortliAV.
Egugt.* Bedanf.
Elewig.* Heref.
Elewine. Lei g. Lund.

'*]g.*J
Lund.

myntmästare.

Elerg.* Lund.

Elfstan.* Eofer.

Elfweard.* LaeAV.

Elfwie.* Theodf.

Erdnoth.* Lund.

Ethelayine. Eofer.

Etsi.* Scrob.

Etsige. Dofer. Eax. Haist.

Lund. Se rob.

Etsigge* »Scrob.

Etstan.* Heref.

Ptf.rgrim.* Stanf.

Faïrthein. Eofer.

Förthen.* Hunt.

Fargrim. Eofer. Stanf.

Fargrm.* }
Farthein./ Eofer.

Farthin. j

Festa i.f.* 1
T7 * i GipesAV.Jr olhrd. J r
Fredi* Lund.

Frethewine.* Staenig.
Frithcol. Eofer.

Frthiwine. Staenig.

CrcER .. .* GipesAV.
Gdoere.* Lund.

Gimvlf. Eofer.

Gnorine.* Rof.
GO . aman.* Brie.
God.* Eax. Gifelc. Lund. W ihr.

Goda. Lund. Seeft.

Godcira.* Lund.

Godd.* Eax. Lund.

1
*

1
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Line.

cnuts

Godderë.* Lund.

Godkfrith* Laew.

Godeleoe* Hunt.

Godeleof. Hunt. Stanf.
Godeman. Laew.
Goder e. Lund.
Godleof* Hunt.

Godman. Dofev. Eofer. Laew.

Lund. Theodf.
Godric. Bedanf. Caent. Col.

Gleaw. Liman Line.

Lund. Stanf.

Godricc.* Gleaw. Lund.
Godric swot. Line.
Godwi.* Lei;
Goowiie.*

Godwine. Caent. Crocgl. Gifelc.
GleaAV. Géant. Leig.
Li ne. Lund. Northw.
Oxnaf. Scrob. Sereb.
Stanf. Theodf. Welig.
Winc.

Godw

Godw

Godwne

Goere.

Go inc

Goldvs. Sereb.
Gom an.* Lund.
Gonw ine.* Stanf.
Goric.* Lund.
Gotcild. Welig.
Gothm

Gotric

Grim. Scrob.

ine cas. "1
. > Winc.

ine widii. J
J ne.*

iRE. I

inc.* J

Stanf.

Lund.

tAN.* 1
c.* j Lund.

myntmästare.

Grimcetel.

213

cetel.*|
cytel.*j

:}■
Grimcyte

Grimolf.
Grimvlf

Grina.* Line.

Grvcan. Eofer.

Gvnleof. Lei

Line.

»*

■ }ÎF.*J

Northw.

Eofer.

Hatman.*
Hildolf.
Hildolff.

_

HildRED. Crocgl. Eofer
Hildvlf. Eofer.
Hvnna.* Mealm.

Hvwateman.*
Hwataman.* > Northw.
hwatman.*

Ire. Eofer.
I vstan.* Line-

ILadmjsr. Winc.
Lcrif..* Staenig.
Leefa.* Laew.
Lefei.* Hamt.
Lbfos . ge.* Bath.
Lefric.* Cis.
Lefstan swenc.* Lund.
Lefvine* Eofer.
Lefwine.* Eofer. Stanf.

Lemman* Lund.
Leo dmaer.

Leodmer.

Leodn^er.* Line.

Leoewne.* Stanf.
Leofa. Laew. Lei«

R. )
^ > Wine.
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LeofdtEii* 1
T . } Stanf.
LfofedvEI. )
Leofenoth. Leig.
LeofgjER.* Totan.
Leofgar.* Heref. Totan.
Leofinc* Suthg.
Leofing.* Line.
Leofnath* Hamt.
Leofnoth. Caent. Hamt. Leig.
Leofold.* Winc.
Leofrc.* Northw.

Leofric Bncci. Cis. Gipesxv.
Heortf. Lund. Northw.
Stanf. Suthg. Theodf.

Leofs.* Leig.
Leofsan.* Lund.

Leofsi.* Grant. Leig.
Leofsig.* Grant. Lund

Leofsige. Gifelc. CleaAV. Grant.

Leig. Stanf. AV orime.
Leofstan. Caent. Lund. Scrob.

AV ihr. AV inc.

Leofwi. Leig. AVaerinc.
Leofwig* Leig.
Leofyvige.* Lund.
LkOFWINE. Bedanf. Brie. Caent.

Dofer. Hamt. Leig.
Line. Lund. NorthAV.
Stanf. AV alsi. AV elig.
AV inc.

Leofvyold. Hamt. Lund. Stanf.
AAinc.

LeomjEr.* V
Leomar.* > Lund.
Leomred * )

myntmästare.

Leonoth.* Leig.
Leoxine.* Lund.

Leoavi* Leig.
Leoaa inc.* Line.

Leoaatne. Leig.
Leoavne* AV inc.

Leoaaold.* )
T t Lund.
Leayig.* J

Licinc.* Line.

Lifinc. Crocgl. GipesAA. Heortf.
Li ne. Lund. Oxnaf.
AVaerinc.

Lifincc.* Oxnaf. Theodf.
Lifnc* AVaerinc.

Liifinc.* Gipesx\r
Liofnoth * Caent.
Liofric.* Cis. Lund.
Liofsig*)
T . ( Grant.Liofsii. j

Liofstan.* Lund.

Liofayi* v
T . ? Lund.Liofwin. J
Liofwine. Li ne. Lund. Mseid
Liofwold* Hamt.
Liayine. Leig.
Lofayic* AVaerinc.
Lohfm.* Ligerc.
La fa. Sceft.
Lvfdine.* Dofer.
Lvferic. AVihr.
Lvfestan.* Sereb.
Lyfinc.* Lund. AV inc.

Man. Welig.
Mana. Line. Northw.
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Mangod.* Bedanf.
Maninc.* Dofer.

Manna.* Line. INTortbw.
Mansige.* Sutbb.

Matathan*
Matathan ballijc.*

Matethan.* Line.
Matethn.*

Mathan balyc.*

Moleman.* Lund.

Morvlf.* Stanf.

I Winc.
odaa.*
Ode. j
Odea.* Gipesw.
Ordbriht. AVinc.
Ordric.* Bviut. Heref.
Ornst.* Grant.

Osbarn.* Eofer.

OsBERN. Dovc.

Oscot.* Eofer.

OsFERTH. )
Line.OsFlRTH.*

OSFRAM."

OSGOD

OsGOT

OsGYT.

OsLAC

OsLACC.*

Oslf.* Lund.

Osoot.* Eofer

Osvlf. Lund.
Os ward.*

OSWERD

Oswi. Gifelc.

Eofer.

Line.

Northw.

'*}>•* i
Stanf.

Eofer.

myntmästare. *215

Oswie.* Gifelc.

Os Wold.* Nortbw. Snot. »Stanf.
Othbern* Line.

Othin.

Oththin.

OvSTMAN*

ovthgrim.

Owvlsige.* Heref.

HjEFEN Eofer.

feieman. Sereb.

SjEWINe. Eax. Lydanf. Oxnaf.
Scvla.* Eax.

scvlaa.* "j
Selecol.*> Eofer.

Sertinc.*;
slboda.*

slbwine.*

SlGAR

»slgbod.-

Sinod* Lund.

»Sired. Gleaw. Lund.

Siric. Nortbw. Ricyeb.
SnjEWNE.* Winc.
Snecol.* Eofer.

Snel* Leig
Sprafvc.* Winc
Stirc.* }
Stircer.* > Eofer.

Stircol. )
Stithvlf.* Lund.

"•* v
ida.*J

Winc.
Oxnaf.

W inc.

Strcol. 1
_

( Eofer.Styrcol. J
Svetinc.* Lund.

il

H l
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Svinolf.* Eofer.

SyMERLDA.* Norlhw.
Svmerleth.* Line. Theodf.
SvMERLETHI.*\

SvMERLIUA. s Line.
SVMERLTH* )
SvirtRLD.* ^
SvMRLETH.* J
SvNOLF. 1
Svnvlf.* > Eofer.

SVRTINC. J
SwAN. 1

„

J Eofer.»WANN.* J
Swart.* Line.

Swarti* Leig.
SWARTINC.

SWEARTABRAND.*

SwEARTBRAND.

SWKARTEBRAND.

Sweartinc. Leig. Line.
Swegpi.* Leig.
SWERTAFF..* Dofer.
SWERTEBRA* 1
SWKRTEBRAD. > Line.

SWERTEBRAND.J
Swert inc.* Deor. Eofer. Line.

Swkt.* Dore.

Swetic.

SwETINC.

Swilkman* Winc.

SwRLINC.* Suthg.
Swrvnt.* Theodf.
Swweartabrad.* Line.

Theodred.* Lund.

MYNTMÄSTARE.

Line.

=, INC.* J
Lund.

CETL.* I
ETH.* J

Lund-
Thorcetl.

Thoreth.

Thvreff.rth.* Northw

Thyrgrim. Eofer.

Thvrstan.]
Thvrvlf * j
Tidred. Theodf.
Toca. Crocgl.
Tooca. Eofer.

Trotan. Leig.

Stanf.

VCEDE.* "j
"VCEDEE.*J
Ylefcbtl.* Lund.

Ylfbeorn.

Ylfcetel.

Vlfgrim* Eofer.

Ymerth.* Line.

Ystman* Eofer.

Eofer.

s} Line.

s. I
vs.*J

Line.

WADLOS.* Li ne.

WjELGIST.* Theodf.
\Yedles.

Wedlovj

Wbsig.* Lund.

W ihrer.* Cœnt.
WlHTSIE.'

w IHTS1GE.

WlNAS* Crucern.
Wink. Eax.

Winkan.* Theodf-

WinedvEG.* Caent.
Winee.* Winc.
Winegod.* Worime.
Wineidje.* Caent.

•* )F..* J
W inc.



Eofer.

cnuts

wlneman* Theodf.
w insan.* Heref.
W instan.* Sereb.
w ithrin. ^
WlTHRINE. J
Wlacthecn.* Caent.
Wlfwine* Col.
wVdia.* Staenig.
Wvfric.* Suthg.
WvFWINE.*
wvlbarn.

wvlbf.ren.*

wvlbern.*

wvlfbern.*
WVLFELM.*
wVLFERD.*

WvLFGAR.
w v LFGAT.* Lilie.

Wvlfmjlr. Lund. Theodf.
Wvlfnoth. Eofer. Ligerc. Line.

Lund. Winc.

Wvlfric. Heortf. Line. Lund.

Suthg.
Wvlfryd.* Lund.
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'*)'•* J

Line.

Gifelc.

Lund.

Wvlfsi.* Grant. Suthg.
Wvlfsig.* Grant. Gyld.
Wvlfsige.* Heref. Stanf.
Wvlfsii* Grant.

Wvlfstan* Caent. Eax. Lund.

Suthg.
WvLFWlG.* Caent.
WvlfWINB. Bric. Col. Ligerc.

Li ne. Lund. Oxnaf.
Wvlfwnee.* Line.

Wvlgar.* Lund.

Wvlnoth. Eofer. Ligerc. Rum.
Winc.

Wvlric.* Lund.
Wvlsi.* Lei g.
Wvlsige* Heref.
Wvlstan. Eax. Eofer. Lund.
Wvlwi.* Oxnaf.

Wynsie.* ^
Wynsig.* J ^und.
Wynsige. Brie. Lund.
Wynsigie

Wynsii.* Lund.
wynstan.

>*»1 t-oflflo
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Harold var son af Konung Cnut och iElfwen eller jElgifva, en dot¬
ter af iElfhelm, Ealdorman i Hamptonshire. (Andra uppgifva att han
var ett understucket barn och att fadren var skomakare). Efter Cnuts död
1035 blef Harold Konung, till en början blott öfver Mercien och Nor-
thumberland; först år 1038 erkändes han äfven af Westsachserne, h vilka
dittills hade tagit parti af Harthacnut och dess moder, Drottning Emma.
De öfriga länderna, hvilka Cnut hade förenat under sin spira, afsöndra-
des vid hans död. Harthacnut tog Danmark i besittning. Norrmännen
reste sig, till förmån för Olof den Heliges unga son Magnus, mot Sven,
som från Norge drog sig undan till Danmark och der afled år 1036. —•

Harolds regering var föga märkvärdig. Ett olyckligt krig fördes mot
Walliserne, anförda af den tappre Griffilh.— Genom Cnuts och Emmas
samlade skatter sattes Harold i tillfälle att öfva frikostighet mot de and¬
liga. Hans hårdhet mot stjufruodren, Drottning Emma, och afskyvärda
bedrägeri mot halfbrodren iElfred, som lockades till England och der
fängslades, bländades samt slutligen mördades, ådrog honom allmän ovilja,
hvars utbrott förekoms genom hans död, som plötsligt inträffade i
Oxford den 17 Mars 1039. — Man har antagit att Konungens rörlighet
och benägenhet att gå till fots gifvit anledning till binamnet Harefot.



harold ks typer.

Typer for K. Harolds mynt.

Tf/p. a.
Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm

och diadem.

Rev. Ett kors, bildadt af fyra äggrunda sköldar, som med
smalare ändan hvila på en större, rund sköld i midten.

Tab. 7. — Keder, Catal. pag. 53, n. 222 (orätt tillagd
Harold II). — Danske Med. og. Mynter, 2 Cl. Tab. III,
n. 3, 4. — Ruding, Pl. 24, n. 1 — 3. — HawkinS, pag.
70, n. 1 (ej aftecknad).

Typ, M.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, i rustning med rund
hjelm och diadem, samt spira med en lilja på ändan.

Rev. Ett dubbelt kors, hvars armar sluta tvärt vid myntets
kant, och med andra afrundade ändan hvila på en rund
sköld i midten; en lilja i h varje korsvinkel.

Tab. 7. — Keder, Catal. pag. 49, n. 205. — Danske Med.
og Mynter, 2 Cl. Tab. III, n. 1, 2. — Ruding, Pl. 24,
n. 4. — Hawkins, pag. 70, n. 2 och Pl. XVI, n. 214.

Var. a. Lik hufvudtypen, men liljan i korsvinklarne
på Rev. består blott af en stjelk med 3 punkter.

Tab. 7.

Anmärkningar.

Typen A. är lika med Cnuts Typ K och har äfven på Harthacnuts
mynt blifvit begagnad. Då denna Typ således är lånad från företrädaren,
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torde man kunna antaga, att den varit begagnad förr än Typen B, ehuru
mynten af denna sednare äro tyngre och talrikare. Mynten af Typen A
äro i allmänhet bättre arbetade och hafva redigare inskrifter. På Ad v.
är omskriften ofta ofullständig och irregulier. Vanligen föijer ordet R EX
eller REEX, fullständigt eller stympadt, efter Konungens namn; mera
sällan tillägges A eller AN. På Reversen förekommer mellan myntmä¬
starens och stadens namn vanligen ON, någon gång O eller ONN. —

Vigten af enkla mynt varierar mellan 0,95 och 1,16 Franska grammer.
Medium af 50 vägda mynt: 1,05 Fr. gr. — Typen A är i Svenska jord¬
fynd icke sällsynt. I British Museum förvaras deraf, enligt Hawkins upp¬
gift, 13 mynt.

Typen B börjar först under Harold och återkommer, men ytterst
sällsynt, under Hartliacnut. På Harolds mynt är den allmännare än Ty¬
pen A. Om inskrifterna gäller detsamma, som redan om Typen A b 1 if—
vit anfördt. De äro stundom så vårdslöst tecknade, att de ined möda
kunna utletas. Vigten varierar mellan 1,00 och 1,18 Franska gram¬
mer. Medium af 50 vägda mynt: 1,10. — British Museum förvarar af
denna Typ 33 mynt.

Utom dessa båda Typer upptager Hawkins, efter Rtjdings teckning
Pl. 28, under särskildt nummer (pag. 70, n. 3) ännu en Typ, liknande Ty¬
pen Bj med den skillnad, att högra sidan af bröstbilden på Adv. är fram-
vänd. Men som inskriften på det hos Ruding tecknade myntet är satt
baklänges, så har Adversprägeln på detta exemplar tillkommit antingen
genom aftryck från något redan prägladt mynt, med riktig Advers, eller
ock genom grof vårdslöshet hos gravören. Jag kan derföre icke upptaga
denna monströsa form som egen Typ, icke ens som variation under Ty¬
pen B.

Hawkins anför ännu 2:ne andra Typer. Den ena, N. 4, har Adversen
lik hans Typ, n. 3, det vill säga nyss anförda monströsa form, och Re¬
versen lik Cnuts Typ H. Ett sådant mynt skall hafva blifvit upptaget
i Thamesfloden år 1838. Det är skada att Hawkins ej meddelat teck¬
ning af detta sällsynta mynt eller åtminstone anfört dess inskrifter, i
hvilken händelse man kunnat afgöra, huruvida Typen med rätta till—
lägges Harold. Möjligtvis är förhållandet med detta mynt detsamma
som med nämnde författares femte Typ (pag- 71, n. 5), aftecknad Pl.
XVI, n. 215. Denna har ock Rev. lika med Cnuts Typ H, men den
ofullständiga inskriften på Adversen synes snarare beteckna Harthacnuts
än Harolds namn och myntet kan således icke tilläggas sistnämnde Konung.
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Adversens Inskrifter.

I. MfeguUera. »)

a) HAROLD REX 1 ( 1. A
b) HAROLD REEX J I 2. AN

II. Irreguliera•

1. Konungens liamu irregiilieH.

1. HADLD 12. HAROLII

2. HADOD 13. HAROLLD

3. HADODD 14. HAROLOLD

4. HARDOLD 15. HAROOLD

5. HAREOLD 16. HARORD

(i. HARLD 17. HAROROLD

7. HAROALD 18. T1ADOD

8. HAROD 19. NADOLD

9. HARODOLD 20. NARLD

10. HAROILD 21. NAROLD

11. HAROLDLD 22. NLOD

£. Ordet REIL irreguliert.

23- R 28. RE

24. RE 29. REE

25. REE 30. REE

26. REEX 31. RIX

27. REX 32. RX

*) Angående ordet REEX se anm. i noten, pag. 150.



I/ TLF 3

HAROLD 1rs MYNT.

»ATHAIK.
(Bath).

1.ADV.ajir.sS.REV.^^LFFIE
2. a. KALMAR
3. i..9,23. *FADELL

ON BADA

ON BADA

ON BAD

Typ. A. *)
B.a.

9.

BËDAWFORD.

(Bedford),

i r. 14,28. d4 LEOFDEG NO BE

BRI€B§TOW.
(Bristol).

ir.22,26. >d«ALFFERD ONN BRI
a,ir.i3. ^LEOFFINE ON BRIE
a. *SATINE ON BRIEST
al. d4 — — — BRIE

BBIIJTME. BKEODIim
(Brewlon).

b 2. ^LEOFFINE ON BEO

*) I kanten af myntet är ett rundt hål.
**) Sista bokstafven i stadsnamnet är otydlig. Ehuru den mera liknar än £)

liar jag dock ansett mig böra antaga den seduare läsningen, emedan fVœdell är
känd som myntmästare i Batli, både under Harold (se Katal. öfver H. H. Frosts
Mynt-Samling, 1 Afd. p. 7, n. 54) och under hans efterträdare (Se ncdanf. u-n-
<ler Harthacniit).

29
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10. ADV.3. REV.^LEOFFJNE ONBR/E TYP. B.
11. b. HH — - — - —

CMTWABIABYIUG.
(Canterbury).

12. b. *EYLDEFINE O EE B.
13. a. *FYLNOD ON EEN B.

CISECEASTEU.
(Cliichester).

14. a. * LEOFRIE ON E1EEST A

€OL£^€EASTER
(Colehester).

15. a. *E0DR1E ON EOLEE A
16. a. *FYLFFINE ON EO B.

CROEGLADE.
(Crekelade).

17. b,ir.8. *^LFINNE ON ERO B.

CRECERA.

(Crewkerne).

18. a. +BRIHTRIE ON ERY A.

DEORABY.
(Derby).

19. a,ir.2i. *BLAEAN ON DEORBI A
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20. Adv. a. Rev.^EODRJE OIN DEO Typ. B.

2i. a,ir.i8. "f« — — ON — —

22. a. *SFERTINE ON DER A.

23. b,ir.6. *FERTJNE 0]\ DEO B

DOFERAK.
(Dover).

24. b. *BOEA ON DOFR B.

25. b,ir.29. *EDFINE ON DOFR B

26. a,ir.28. ►f-EDFINEE ON DOFR A

27. a,ir.2S.
28. b,ir.29.
29. b.

EAXECEASTE1I.
(Exeter).

*EDMAÎR ON EEXEE A.
+ - - ONN EEX E

►p EDMER ON EEXE B

EOFEHWK.

(York).

30. a. *7EEELFINE ON EOFER A.

31. a. Hh ARNEIL ON EOFER A.

32. b,ir.29. ■F'AREILL ON EOFER B.

33. — + - -
— EOF B.a.

34. a,ir-23. •F"BEORN ON EOFER A.

35. ir.21,28. ►b«BEORNN ON EOFERF A.

36. b. 4« _ _
— — —

37. a. *DYRAEAN ON EOFER A.

38. b,ir.29. ^ERERIM ON EOFE B.

39. b,ir.29. *ERNERIM ON EOF B.

40. b,ir.29. •F'EDELFINE ON E B.a.

41. a. *ERIMYLF ON EOFERF A.



42.
43.

44.

45.

46.

47.

4H.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59

60.

61.

62.

63.

228 harold i. eofkrwic.

Aov.b. Rkv.^ERIMVLF
* - -

b,ir.29. ^ERMYLF
ir.8,29. —

b. *SEYLA
b,ir.29. — —

a. *STIREOL
a,ir.28. »PSFEEEN
a,ir.28. *SFEELII
a. ^DYRERIM
_ * _ _

b. * — —

a. ►pYEEDE
b,ir.29. -F* YEEDEE
b,ir.29. ^FIIDERINE
a,ir.28. *FIDERFINNE ON EO

«2IPESWIC.
(Ipswich).

a,ir.23. ►FLIFINE ON EIPE
b. * — - - EIPESF
- * - — — EIPE

bjir.29. ►f'FIDFARA O EIPE

OLEAWECEASTKK.
(Gloucester).

b. *LEOFN ON ELEF .

b,ir.29. "^LEOFNOD ON ELEF

ON EOF
— EO

ON EOF

ONN EOFER
— EOF

ON EOFRFIE
ON EOFE

ON EOE

ON EO
— EOF
— EOFER

ON EOFERF
ON EOFE

ON EO

Typ. B.

B.c.

B.

B.

B.a.

A.

B.a.

B.a.*

4.

A.

B.

B.a.

A

A.

B.

B.

B.

B.

dlUATABlUtOE.
(Cambridge).

64. a. HhFYLFFINE ON ERAN
65. a,ir.2i. ^FYLFINE ON RAT

*) S i myntmästarens namn är vänclt baklänges.

A.

B.
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HJÏSTIM.
(Hastings).

66. Adv. b,ii.29. R.^tELFFERD Ol UJES Typ B.
67 b. *BRIDD O HjESTIN B.

HA1TVID.

(Southampton).

68. a,ir.28. *^LFFJNE ON HAM A
69. a. ^LEOFFHNEO HAM B

HEREFOKD.
(Hereford).

70. bt,ir.27. ^ERNFII ONNHER B.
71. bi. *0RDR1E ON HER B

HËORTTORD.
(Her t lord).

72. b,ir.29. ^DEORSIE ON HEOR B
73. a. *DEOSII ON HEOR B

HUNïTAŒUUNïE.
(Huntingdon).

74. a. *FYLFFINE ON HY NTA N A.
75. b. *FYLFNE ON HYN B.

LHWKS.
(Lewes).

76. b,ir.29. ^EDFERD ON LFF B.
77. a,ir.28. 4« NORDMAN ON hEY A.
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LEIGrËAITCR.
(Leicester).

78. Auv. b. Rev. ►piELFSIIEE ON LEIEE Typ. A.

79. b,ir.29. *EROE ON LEI EES B.

80. a,ir.21. HbSFEEEN ON LEIEEJS A.

81. b. *SFERTINE ON LEEEEES A.

82. b,ir.29. + - - ON LEIE H.a.

IiIG£R-LËH£K-€£l§TEH.

(Chester)

83. a ^FVLSTAN ON LEH H.a.

ijmcmjww:.

(Lincoln).

84. a. ►b'EOLERIiM ON LINE A.

85. a,ir.28. ' ►^EDRIE ON LJNEO A.

86. a. ►L'EODRJE ON LINEOL A.

87. a,ir.i9. Hh — —
— LINE B.

88. a,iv.27. HhEODRUE OY LINEOLN A.

89. a 1 ^LEOFFIEI ON LINE A.

90. a ? ►L'LEOFFJE 0NN LINE B.a.

91. a. HhOSFERD ON LITNEOL A.

92. — *%* var. —
— — —

93. b,ir.29. ■frOSMYND ON LTN B.

94. a. ►F'ODBERAN ON LINEO A.

95. a,ir.2S. ^SYMERLIDA O LIN A.

96. a 1. ►f. — _ ON LINE —

97. b,ir.29. ^SYMERLYD ON LI B.

98. a,ir.l3? + SYMREID OII L1IE B.

99. ir.1,28. ^SYNRDDE O IIE B.
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100. Anv.a,ir.l9. R^SVOIIREID Oll LI1E Typ. B.
101. a. ►KSFAFA ON LINEOL A.

102. — * _ _
— LINEOLI . —

103. a,ir.5. *SFARTEFRAND ON LTN A.

104. a,ir.4. *sfartine O LINE B.

105. a,ir.l9. ^SFRTIIN 011 LNE B.

106. a. ^F^LRTEFEN ON LNNE A.

107. a,ir.28. ►b'FADLOS ON LINEO A

108. a 1. ^FYLBRN O LINE B.

109. ir.3,27. *FVLEEET O INE B.

110. a. ^bRFbRIE ON LINEOI AS)
111. a. *bRFRIE ON LINEOL A.*)

LUftTDEUE.

(London).

112. a. ALFRED ON LYNDE A.

113. a,ir.28. ^^LLFNOD ON LVND A.

114. b,ir.29. ^BRIHTMjER ON LV B.

115. — * _ _ — — B.a.

116. — ►f» var. —
— — —

117. b,ir.29. HhBRVNEAR ON LY B. **:.
118. — 4? _ _ O LYN —

119. a. ►L-EINEFOLD ON LYN D A.

120. bl. — — — LYNDE —

121. a. ^EORFF ON LYN B.

122. b,ir.29. * _ _ — — —

123. — 4* var. — — —
—

124. — •J* var. —
— — *—

125. b,ir.29. 4-EDRIE ON LYN B.

126. — * _ _ ONN — —

V Första och 4:de bokstafven i !S:o 110 och den första i INJ. 111 hafva utseende
af ett upp och nedväudt P eller Jf- Möjligtvis skall myntmästarens namn vara
JVulfric, måhända Britliric, hvilka bada under K.. Cnuts tid slagit mynt i Lincoln.

**) Myntet är brutet i 2 delar.
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*

127.ADV.b,ir.28.REv.*i« EDRIEE ON LYNDEN TYP. A.

128. b,i r.29. ONN LYN B.

129. a,ir.28. ^EDFIIE ON . YND A. *)
130. a- ^EDFOL ONN LYA B.

131. a. ►PEDFOLD ON LYN B.

132. b,ir.29. * - -
— — —

133. — 4* var. —
— — —

134. — 'b — —
— LYND —

135. a. 4-FiEREMAN ON LYD A.

136. ■— * - -
— LYND —

137. b. *EODD ON LYNDEN A.

138- b. ^EODINE ON LVNDEN A.

139. b,ir.29. ►f'EODISlEE ON LY B.

140. a,ir.28. HbEODFJNE ON LVNDE A.

141. b 1. — — LYND B.

142. b,i r.29. 4-EOLD.SIE ON LYN B.

143. ir.15,28. ^EOLDSIEE ON LYN A.

144. b,ir.25 ►F-EOLTSIE ON LYN B.

145. b 1. * - -
— — —

146. b,ir.29. ►PEOLTSIEE ON LY B.

147. b. *LEOFRED ON LY B.u.

148. ir.20,28. *LEOFRIE ON LYND A.**)
149. a,ir.28. * - -

— LYNDE —

150. b,ir.29. * - - O LYN B.

151. a. * — — ON — —

152. b,i r.29. * — _
— — —

153. a. ^LEOFFINE ON LYNDE A.

154. a. -b LEOSTAN O LY B.

155. a. *LIFINE ON M LYN B.

156. a. *LIFFINE ON LYND B.

157. a. •F«LIFRED ON LYND B.

158. a,ir.28. *FIDIA ON LYNDDE A.

*) Myntet är brutet i 2 delar. En bit i kanten saknas.

**) Sä väl myntet, som bokstäfverna äro mindre än vanligt.
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OXXAFOR».
(Oxford).

179. Aov.b,ir.25. R►b'^LMAlR ON OEXE Typ. B.
180. a. *EOLAMAN ON OEX B.
181. b. ^EODFIINE ON OE B.
182. b,ir.29. — — — — —

183. b,ir.2i. ^LIFINE ON OXAN B.

184.

ROFEFEASTER.
(Rochester).

a,ir.28. HH^ELFE ONN RONROFEE A.

185.

186.

RFMEAEA.

(Romney).

a,ir.28. ►pFVLNOD ON RVM
b,ir.29. — — — —

B.

i I •

SCEFTESBYRIO.

(Shaftesbury).
187. a. *LIFSTAN ON SEE
188. b. ^rVLFRIE ON SEFT

SCROBESBXRIG.
(Shrewsbury).

189. a. ^rVLFET ON SEOB
190. a. ^FVLFRED ON SE ROB

SEREBARÏO.
(Old Sarum, Salisbury).

191. b. HhiELFRED ON SER

B.

B.

B.

A.

B.

iäÅäL JL
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harold i.

192. Adv. b,ir.29. R.«4« ALFRED
193. a.

194. b,ir.29.
195. b.

196. b,ir.29.

SF.REBYRIG.

ONN SER

^EODFINE ON SERE
* — — — SE
^EODFIINE ON SER
* FINSTAN ON SE

235

Typ. B.a.

A.

B.

B.a.

B.

197.

SVOTINcailAM.

(Nottingham).

* S^IERIM ONN SNOT A.

STAAFOKD.
(Stamford).

198.

199.

200.

201.
202.

203.

204.

205.
206.

207.

208.

209.
210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

b.ir.29. PAREIL ON STAN B.

a,ir.7. * - -
— — B.a

b,ir-29. ►b<AREYL ONN STA B.

b. 4-F^RERIM O STA B.

a,ir.l6. ^FARERIM ON STANF A.

a,ir.28. ^EODRIE ON STANFO A.

b,ir.29. ■F" — —
— STA B.a.

a. ^EODRTIE ON STA B.

ir.11,28. 4-EODFINE OIN STA B.

a,ir.23. HhEEFED^I ON STAN A.

a. * - -
— — —

a. ^LEFRIE ON STANYO A.

a,ir.23. ^LEOFDdEI ON STANF A.

b. 4-LEOFRIE ON STAN A.

a l. *LIFNEE ON STANFOR A.

b. ►b-SFERT ONN STANFOFO A.

— * - - ON SANVO —

a 1. *DYRYLF ON STAN B.

a,ir.31. ^FILRIN ON STA F B.a.

*) S i stadsnamnet är vändt baklänges.
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SUTM^EWEKE.

(Southwark).

217. Adv. a,ir.28. RHhLIFINE ONN SYDE Typ. A.

THEODFOllD.
(Thetford).

218. bi. ^^LFFINE ON DEOD B.
219. — * — — ONN LDEO
220. a. *SFERTINE ON DE B.

WJËR1HGWIC.

(Warwick).

221. b. *EODA ON FARINE B.
222. a. ^EODD ON FAÜRINEF A.

WELIGAFOR».
(Wallingford).

223. a. ^EDFERD ON FELI B.
224. b,ir.29. *LEOFFINE O FEL B.

WIHRÅ€EA§TER.
(Worcester).

225. a. *LYFRIE ONN FJHRA A.*)

WIIiTUME.
(Wilton).

226. b. * EOLSIIE ON FIL B.

*) I kanten af myntet är ett borradt häl.
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WINCEASTER.
(Winchester).

227. Adv. a. Rev.^LFFINE ON FINEE Typ. A.

228. b,ir.29. *EISTAN ON FINE B.

229. a. *EODAMAN ON FINE A.

230. a. ^EODFIINE ON FI B.

231. a. + EODFINE F1DI ON FIN A. *)

232. b. ^LEOFSTAN ON FINERE A

233. — f ~ _ O Fil B

234. a. *LEOFFINE O FINE B

235. a,ir.l3. *LODMjER ON FINE A.

236. a. *fidia ON FIINEE B.

237. b,ir.29. *fvlnod ON FINE B.

*) Godwine Widi förekommer äfven under Cnut. (Se dess mynt, N. 1356). Wi-
DiA är namnet på en särskild myntmästare både i London och Winchester.
(Se N. 158 och 236).
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Ö fy ersigt

af JÏ. Marolds Myntstiider samt antalet af
Mynt oefo Typer för hvarje stad. i

SvensSia Monyt. Myntkabinettet.

SpP En stjerna (*) Ur satt vid de stadsnamn, som icke förekomma i Rudings för¬
teckning öfver K. Harolds myntstäder.

Ett kors (»J«) utmärker de städer, hvilkas namn väl upptagas af Röding, men

antingen med fragtecken eller oriktigt eller ock alls icke af honom bestämmas.

Typer ocli Variation.

A. B. B.a.
Sum¬

ma.

Bathan * 1 1

1

1 3

iBedanford

Bricgstow 9 2 4
Brivtvne* 3

Casntwarabyrig *

Ciseceaster >j« 1

2 2

1

CoLENCEASTER* 1 1

1

2
Crocglade* 1

Crycern * 1

2Deoraby * 3 5

Doferan 1 9 3

3Eaxeceaster * 1 2
Eoferwic 13

2

8
2

7 28

4Gipesvvic *

Gleayveceaster * 2 2
Grantabricge 1 1

2

2

2H;estinga *

Hamtvnk * 1 1 2

Transport 27 34 8 69
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Transport
Hkreford *

Heortford *

Hvntandvne*
LvEWES *

Leigceaster

Liger-leher-ceaster *

Lincolne

Lvndene

Lydanford *

Mjeldvne*

Northwie

oxnaford

Rofeceaster * ,

Rvmenea *

Sceftesbyrig *

scrobf.sbyrig *

Serebyrig >j«

Snotingaham

Stanford

Svthgewere *

Theodford

wjeringwic . . .

Weligaford

Wihraceaster *

wlltvne*

Winceaster*

S ii m m a

/. B. B.a.
Sum¬

ma.

27 34 8 09

2 2

2 2

1 1 2

1 1 2

3 1 1 5

1 1

17 10 1 28

22 30 . 3 55

1 1

1 1

4 6 10

5 5

1 1

2 2

2 2
1 1 2
1 3 2 6

1 1

10 6 3 19

1 1

3 3

1 1 2

2 2

1 1

1 1

5 6 11

971 1211 19j 237
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Denna öfversigt af K. Harolds Myntstäder och Typer, i
den Svenska Kongl. Samlingen visar, att

Typen A. förekommer på mynt från 27 städer.
B 37 „

B.a 8 „

-se~o$§Oo-Hi-

-
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Alfabetiskt Register
öfver

A. Harolds Myntmästare.

En stjerna (*) är satt rid de namn, som antingen icke finnas upptagna eller
äro på annat sätt lästa uti Rudings förteckning öfver K. Harolds Myntmästare.

./Egelwine.* Eofer.

.Elfe.* Rof.
Elffwald.* Northw.
Elfred.* Lund. Sereh.

Elfsiige.* Leig.
Elfwerd.* Bric. Hœst.

Elfwig.* Bath.
Elfwine. Hamt. Lydanf. Northw.

Theodf. Winc.

Elfwold. Northw.
Ellfnoth.* Lund.

Elmjïr.* Bath. Oxtiaf.
Elwinne.* Crocgl.
AlfWold.* Northw.
Arcil* »Stanf.

A roll.* Eofer.

Arcyl.* Stanf.

Arncil.* Eofer.

Brihtric.* Crucern.

Brvngar. Lund.

Cinewold.* Lund.
Colaman.* Oxnaf.
Colgrim.* Line.
Corff.* Lund.

Croc.* Leig.

sie.* i
l.* J

Heortf.
üeorsie.

Deosii.

Dvracan. Eofer.

•'} Eax.

*•' !N.* J
Eofer.

Beorn.
Beornn.

Blacan.* Deor.
Boga. Dofer.
Bridd.* Haest.

BrihtmtER.* Lund.

Edmjer.*
Edmer.

Edric.* Line. Lund.
Edricc.* Lund.

Edwerd. Laew. Welig.
Edwiig.* Lund.

Edwine. 4
Edwinee.* J
Edwol.* ")

Edwold. J
Eistan* Winc.

Ergrim,* Eofer.

Dofer.

Lund.

31
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Erngrim.* Eofer.
Ernwii.* Heref.

Ethelyvine.* Eofer.

i^aïreman-* Lund.

FiERGRIM.*

Fargrim.'•*)'•* J
Stanf.

W

:•}
)

Lund.

Lund.

Eofer.

<')
.

/ Stanf.
.* J

IiEFEDAEI.
Lefric.*

LeOFDjEI.

Leofdeg* Bedanf.
Leofn

Leofnoth

fn.*

fnoth. j

ei.*

g.* j
Line.

Goda.* Waerinc.

Godaman.* Winc.
Godd. Lund. Waerinc.
Godine.* a

t, Lund.
Godisige.* j
Godman.* Maeld.

Godric. Col. Deor. Line. Stanf.

Godriic.* Line. Stanf.

Godyviinc.* Oxnaf.

Godwiine.* Sereb. Winc.

Godwine, Lund. Sereb. Stanf.
Godwine widii * Winc.
Goldsie.*

Goldsige.
Golsiig.* Wilt.

Goltsig.*

Goltsige.

Grimvlf.*

Grmvlf*

Gyldeyvine.* Caent.

Lund.

. Winc.

Lund. Oxnaf

myntmästare.

Leofred. Lund.

Leofric. Cis. Lund Stanf.

Leofstan.* Winc.

Leofwiei.*

Leofwig

Leofwiine.* Hamt.

Leofwine. Brie. Briut.

Nor t Hav. Weli
Leostan.* Lund.

Leowine. Northw.

Liffinc.* Lund.

Lifinc.* Gipesw.
Suthg.

Lifncc.* Stanf.
Lifred.* Lund.

Lifstan.* Sceft.
Lodmaer.* Winc.
Lvfric.* Wihr.

Manna. Northw.

Northman.* Laew.

Ordric.* Heref.
osferth.* iOsmvnd.* /

Othberan.* J

Line.

Glea w.

sjeigrim
SjEWINE.*

sey la.

Stircol

Svmerlida.*

Svmerlyd.*

svmreid.*

Snot.

Brie.

-■] Eofer.

Lii
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s vn r dde.* \

svoiireid.*

Swafa. > Line.

SwARTEFRAND.* I

SwARTINC. J
Swegen.* Eofer. Leig.
Sweglii.* Eofer.
Swert.* Stanf.
Swert inc.* Deor. Leig. Theodf.
Swrtiin.* Line.

Thvrgrim.* Eofer.

Thvrvlf.* Stanf.

VctDK-* l Eofer.
Ycedee.* J

wjedell.* Bath.
vv-ffilrjefen.* i .

V Line.
Wathlos.* J
wertinc.* Deor.
Widfara.* Gipesw.
Widia.* Lund. Winc.

myntmästare. 243

wlitherine* Eofer.

Wilrin.* Stanf.

Winstan.* Sereb.

WitherWinne.* Eofer.

Wnsiee.* Lnnd.

Wvfgt.* Scrob.

wvlbrn.* 4
.

Wvlceet. j mc
wvlfred* Scrob.
Wvlfric.* Sceft.

Wvlfwine.* Col. Grant. Hnnt.
Wvlgar. Lnnd.

Wvlnoth.* Caent. Rum. Winc.
Wvlstan.* Ligerc.
Wvlwine.* Grant.
Wvlwne.* Hunt.
Wynsie.* \

Wynsige.* > Lund.

Wynsiige.* )

bRFbRIC.* 3 T .

bBWBIC.* j L,nC'
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Harthacnut, son af Konung Cnut och Emma (vElgifve) af Norman¬
die, K. JElhelraeds enka, uppehöll sig vid fadrens dod 1035, i Danmark
och tog detta rike i besittning. Snart måste han rusta sig till krig mot
Norges invånare, som förjagat hans halfbroder, Lfnderkonungen Sven i
Danmark 1036), och antagit Olof den Heliges son Magnus till Konung;
men innan striden börjades, slöto de unga Konungarne fred (1036), med
vilkor, att om endera af dem dog utan barn, skulle den andra, om han
öfverlefde, ärfva hans rike. — Ehuru Harthacnut ägde ett stort parti
för sig i England, särdeles bland Westsachserne, kunde lian ej förr än
1038 följa deras kallelse, att göra sina anspråk på Engelska thronen
gällande. Han begaf sig delta år med en flotta till Brügge i Flandern,
der vintern lillbragtes hos Grefve Balduin. Då Konungen följande våren stod
färdig att gå öfver till England, ankom underrättelse om Harolds den
17 Mars 1039 inträffade död samt anbud af dennes krona. Harthacnut
infann sig och antogs samt kröntes till Konung öfver hela England, der
han sedan cjvarstannade till sin död. —• Medan Konungen sjelf lefde i
veklighet och frosseri, lemnades styrelsen i händerna på modren, Drott¬
ning Emma, och den bekanta Earlen Godvvine, hvilka med stränghet
och partiskhet förde densamma. Danskarne framforo med våldsamhet
mot den Engelska befolkningen och en krigsgärd af 32,000 pund silfver
utkräfdes till aflöning åt besättningen på den flotta, som följt Konungen
till England. — För att undvika strid med den gamla konungastammens
ättlingar, inkallades år 1041 K. TEthelraeds son Edward från Normandie,
der han sökt en tillflygt, och upptogs i Konungens hof. —Då Danmark
ånyo anfölls med krig af Norska Konungen Magnus, ville Harthacnut ej
lemna England, utan uppdrog befälet öfver sin flotta åt Ulf Jarls son,

Sven Estridsson, som blef slagen och måste fly tillbaka till England. —

Harthacnut dog plötsligt den 8 Juni 1042 af ett slaganfall, som träffade
honom med bägarn i hand vid ett bröllopsbord.
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Typer för It. Marthacimts mynt.

Typ. A.

Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjeim
och diadem.

Ett kors, bildadt af fyra äggrunda sköldar, som med
smalare ändan hvila på en rund sköld i midten.

Tab. 8.

Var. a. Lik hufvudtypen, men på Ad v. är högra
sidan fram vänd.

Tab. 8. — Danske Med. og Mynter, 2 Cl. Tab. Ill,
n. 7. (förstorad figur). — Ruding, Pl. 24, n. 1. — Haw-
kins, pag. 71, n. 1 och Pl. XVII, n. 216.

Typ. IS.

Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm oeh
diadem; venstra handen håller en spira med tre knappar
eller en lilja på ändan.
Ett dubbelt kors, livars armar sluta vid en cirkel inom
skriften; öfver midten är lagd en qvadrat med inböjda
sidor och en punkt i midten samt en på hvarje hörn.

Tab. 8. — Keder, Catal. pag. 49, n. 208. — Danske Med.
og Mynter, 2 Cl. Tab. III, n. 4—6. — Ruding, Pl. 24,
n. 2, 3. — Hawkins, pag. 71, n. 2 och Pl. XVII, n. 217.

Var. a. Lik hufvudtypen, men på Ad v. saknas armen
och spiran.

Tab. 8.
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Anmärkningar.

På Harthacnuts mynt träffas en stor mångfald af Typer. De
flesta bland dessa höra otvifvelaktigt till Danmark, der myntningen un¬
der denna Konung, likasom under hans båda närmaste efterträdare, varit
betydlig, oeh der man synes hafva älskat omvexling i Typer. Möjligtvis
kan denna omvexling, ifall man får efter nyare liders erfarenhet sluta
till äldre förhållanden, förklaras deraf, att i Danmark uppstått talrika
falskmyntare, soin frambragte barbariska imitationer efter de äkta Ty¬
perna *), hvårföre dessa städse behöfde ändras. Måhända bar ock mynt¬
ningen i detta land, särdeles under Konungens frånvaro, varit lemnad
åt arbetarnes godtycke, mera än i England, der konsten var gammal,
samt bestämda och stränga lagar för mynttillverkningen voro från
längre tid tillbaka gällande. Det är icke möjligt att uppgifva något visst
kännemärke, hvarigenom Harthacnuts Engelska mynt kunna skiljas från de
Danska, om icke möjligtvis sattet livarpå Konungens namn skrifves. På
alla säkra och verkligen i England präglade mynt, som jag haft tillfälle
undersöka, skrifves Konungens namn HARDAENVT eller på något
sätt förkortadt, t. ex. HARDENVT etc., men aldrig HARDEENVT,
eller på annat sätt med E i andra stafvelsen. Det sistnämnda skrifsättfet,
hvilket ock synes vara mera öfvcrensstämmande med det vekare Danska
uttalet, förekommer ofta på säkra Danska mynt; ehuru man på dessa
äfven stundom finner namnet skrifvet på Engelska sättet, med A i andra
stafvelsen, hvilket icke bör synas underligt, då man vet att Danmarks
myntmästare voro inflyttade från England. Jag har således anledning
förmoda, att alla mynt, hvarpå Konungen kallas HARDEENVT,
HAREENVT etc., tillhöra Danmark. —■ Blott på en del af de Danska
Typerna, förmodligen de som begagnades innan Harthacnut blef Konung
i England, finner man landets eller folkets namn tydligen angifvet (D,
DAN, DANO etc.) De flesta öfriga mynten, så väl de Engelska som
de Danska, hafva blott Konungens namn, på sin höjd med tillägg af
RE eller REX **).

Med full säkerhet anser jag mig icke kunna till England hänföra
flera Typer, än de tvenne, som här ofvan blifvit upptagna, med deras
variationer.

Typen
*) Sådana mynt, med orediga strekar, i stället för inskrifter, eller bokstäfver utan

sammanhang, förekomma ofta och till betydlig mängd i Svenska och Danska jordfynd.
**) Pa ett enda mynt har jag funnit AN efter Konungens namn. Om detta skall

jag nedanföre yttra min mening.
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Typen öfverensstämmer med Cnuts Typ K och Harold I:s Typ A.
På grund af denna öfverensstämmelse har jag upptagit denna form som

Hufvudtyp, äfven pä Harthacnuts mynt, ehuru på dessa variationen a
(bröstbildens högra sida framvänd) är allmännare. Hufvudtypen har jag
träffat endast på mynt från Bath, Dover, London och Winchester. Dessa
mynt öfverensstämma äfven genom arbetssättet med Cnuts och Harolds
mynt af de anförda Typerna, da deremot mynten af variationen a van¬

ligen utmärka sig genom sämre teckning af Konungens bild på Adv. och
råare arbete. —■ Denna form upptages ej af Ruding och Hawkins. — Ad¬
versens inskrift är vanligen ^HARDAENYT RE eller ock endast Ko¬
nungens namn. På Rev. nyttjas ON mellan myntmästarens och stadens
namn. — Vigten varierar mellan 1,10 och 1,12 Franska grammer. Medium
af 3 vägda mvnt var för hvarje: 1,11 Fr. gr.

Typen förekommer äfven på Harthacnuts Danska mynt. I Svenska
Kongl. Myntkabinettet förvaras ett dylikt mynt, med inskrift på Adv.
►MVARDEENYT och på Rev. ^ODDENER O LYDENNE, h vil¬
ket utan tvifvel bör föras till staden Lund i Skåne. Jag slutar detta
dels deraf att sättet, h varpå så väl Konungens som myntmästarens och
stadens namn äro skrifna, öfverensstämmer med bruket på de Danska
mynten, dels deraf att vigten (1,03 Fr. gr.), skiljer sig betydligt från de
Engelska, men kommer mycket nära de Danska mynten, hvilka i all¬
mänhet äro lättare än de förra*). Ett annat Danskt mynt af denna Typ,
med inskrift å Rev.: *J«BRAE MON YIBER (IViberga = Wiborg på
Jutland), anträffades år 1824 i det stora fyndet vid Trzebuniu i Polen
och finnes aftecknadt hos Lelewel i Dziennik IVarszawski, Tom. II,
Tab. III, n. 18, samt derefter i hans Numismatique du moyen-age, Atlas?
Pl. XIII, n. 11.

Variationen A. a är, som redan blifvit anmärkt, allmännare än Huf¬
vudtypen. Mynten äro af råare arbete, men öfverensstämma med Huf¬
vudtypen i afseende på inskrifter (dock på Rev. stundom ONN) och vigt.
Jag har funnit denna sednare variera mellan 1,03 och 1,18 Fr. gr. Me¬
dium af 10 vägda mynt var: 1,11 Fr. gr.; således lika med Hufvudtypen.—
British Museum äger, enligt Hawkins, blott 2 mynt af denna varietet
och intet af Hufvudtypen.

Typen B är lika med Cnuts Typ I och har sedermera öfvergått pä
Edward Confessors mynt. — Inskriften på Adv. är vanligen blott Konun¬
gens namn: HARDAENYT, HÅRDEIVVT eller på annat sätt för-

*) Ett dylikt mynt förekom ock i fyndet vid Borup i Skåne, livilket fynd var
företrädesvis rikt på Harthacnuts och andra nära samtida Danska mynt.

32
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kortadt, någon gång med tillägg af RE eller REX; på Rev. OIV, ONN
framför stadsnamnet. — Vigten varierar mellan 1,06 och 1,20 Fr. gr.
Medium af 15 vägda mynt: 1,12 Fr. gr. — I British Museum förvaras
6 mynt af denna Typ.

Variationen B. a, som öfverensstämmer med Cnuts Typ I, var. a,
förekommer icke i Svenska Kongl. Myntkabinettet. Teckningen på Tab.
8 har blifvit gjord efter ett afslag i Stanniol, benäget meddeladt af Herr
Kandidat C. J. Herbst i Köpenhamn, der originalet förvaras i Danska
Kongl. Myntkabinettet.

Bland de flera andra Typer, som förekomma på Harthacnuts mynt.
har jag icke funnit någon, som jag med full visshet vågat upptaga i be-
skrifningen öfver Konungens Engelska Typer. Jag anser mig likväl här
böra omnämna 2:ne mera tvetydiga Typer, som med någon sannolik¬
het skulle kunna förmodas vara Engelska, ehuru jag anser frågan icke
kunna afgöras, förr än nya jordfynd lemnat säkrare bevis, än dem jag hit¬
tills varit i tillfälle pröfva. Dessa 2:ne Typer äro:

1. Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund lijelm och diadem
samt spira med en lilja på ändan.

Rev. Ett dubbelt kors, hvars armar sluta vid en cirkel inom skriften ;
i midten en liten ring.
Var. a. Dylik, men utan spira på Adv.

2. Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med utstående hår.
Rev. Ett enkelt kors, hvars armar sluta vid en cirkel inom skriften;

i livarje korsvinkel en liten båge med en punkt på hvardera
ändan.

Den första af dessa Typer är bildad efter Cnuts Typ //. Skälen,
hvarföre denna Typ och dess variation a skulle kunna föras till England,
äro, att de myntmästare, som förekomma på de mynt, man hittills kän¬
ner af denna Typ, Carl (Carel) och Vlfcetel hafva myntat åt Konung
Cnut med Engelska ehuru mindre allmänna Typei', förmodligen i Lon¬
don, samt att ett i Svenska Kongl. Samlingen förvaradt myntfragment
af Valvationen a har på Rev.: .... EVNE MO L \ KO.iN! , hvilken
inskrift, ehuru oi'edig, gifver anledning föi-moda att myntet kunde vara
prägladt i Lincoln, och således synes fästa Typen vid England. Men å
andra sidan må man ej förbise, att samma myntmästare präglat mynt i
Danmark både åt Harthacnut och Magnus den Gode; att dessa mynt ge-
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nom sjelfva arbetssättet betydligt skilja sig från de Engelska, äfvensom genom
sättet hvarpå Konungens namn skrifves, och att de i afseende på vigten
komma närmare de Danska. Ett dylikt mynt af Hufvudtypen, med in¬
skrift: ^HARDEENV)(^VFEETL O LVNDE väger ej mera än
0,83 Fr. gr.

Den andra af de anförda tvetydiga Typerna förekommer på ett mynt
i Svenska Kongl. Samlingen, med inskrift, på Ad v. 4*EVNAN REX
och på Rev. *LEFVINE ON LINEO. Ehuru Reversens inskrift tyd¬
ligt innehåller staden Lincolns namn, anser jag likväl Typen icke med
visshet kunna upptagas bland de Engelska, förr än man funnit ett dylikt
mynt från denna eller någon annan Engelsk stad, med redig inskrift på
Adversen. Att Typen tillhör Harthacnut kan mellertid ej betviflas, ty
man har mynt med dylik Revers och Konungens namn fullständigt utsatt,
slagna i staden ORRES (eller NORBES ?), hvilken sannolikt är att söka
i Danmark. Med så mycket större skäl kan Typen anses vara Dansk,
som den äfven förekommer på K. Magnus den Godes mynt. Möjligtvis
har namnet Lincoln på det anförda myntet tillkommit, antingen genom
någon falskmyntare eller af vårdslöshet hos myntmästaren, hvars namn
(Lefvine) förekommer på Harthacnuts Danska mynt.

De båda anförda mynten, h vilka synas vara präglade i Lincoln, har
jag tills vidare i Samlingen lagt vid slutet af Harthacnuts Engelska mynt,
framför de falskmynt, som synas vara bildade efter denna Konungs En¬
gelska Typer. — Myntet med Flfcetel på Reversen har fått plats bland
de Danska mynten.

Utom dessa träffas på Harthacnuts mynt åtskilliga andra Typer, bil¬
dade efter sådana, som varit begagnade under Konungarna .Ethelraed,
Cnut och Harold Ï. Det är väl möjligt att ett eller annat af dessa mynt
tillkommit inom England, men med större säkerhet tror jag dem böra föras
till Danmark, der, som redan blifvit anfördt, myntningen varit betydlig
och mångfaldiga Typer blifvit begagnade. På de flesta af dessa mynt
skrifves ock Konungens namn med E i andra stafvelsen (HARDEENVT
etc.), hvilket jag aldrig funnit på de säkra Engelska. Ovissheten, till
hvilket af Harthacnuts båda riken dessa mynt böra hänföras, beror på
tvetydigheten af stadsnamnet: LV, LVN, LAND, LUNDE; LVD,
LVDEN, LVDENNE etc., h varmed kan förstås så väl det Engelska
Londoiij som det Danska Lund i Skåne. Sannolikt är likväl, att när på
denna Konungs mynt stadsnamnet skrifves utan N framför D dermed
tnenas Lund.
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Den vigtigaste och talrikaste klassen bland dessa K. Harthaennfs
mynt, om hvilkas hemland meningarne varit och kunna vara delade,
är den, som till Typen öfverensstäminer med ARhelrceds Typ F och dess
varietet F. a samt Cnuts Typ D *), nemligen :

Adv. Konungens bröstbild i rustning, eller veckad drägt; rund hjelm
(någon gång med diadem,) eller utstående hår, h vars andar sam¬
manlöpa i en rand.

Rev. Ett dubbelt kors med tre halfmånar på ändan af livarje korsarm
vid myntets kant; korsvinklarne antingen torna eller upptagna al
sirater (punkter, ringar, kors, halfmånar, hörnen af en qva-
drat, m. m.)

Utgifvarne af det stora Danska Myntverket: Danske Medailler og
Mynter, hafva upptagit af denna myntklass blott en form (2 Cl. Tab.
III, n. 1, med inskrift å R.ev. *J«RVMERIED OINT, oriktigt läst i stället
för SVMERLED ON), utan sirater i korsvinklarna på Rev. I texten till
samma verk yttras den förmodan, att myntet är slaget i Norwich eller
Northampton i England. — I de båda första upplagorna af Rudings stora
verk: Annals of the Coinage of Great Britain var denna Typ icke inta¬
gen, men på de tilläggsplancher, som åtfölja 3:dje upplagan af samma arbete,
finnas dylika mynt aftecknade, Pl. D. n. 41 ("^TOOEi ON LYDI,
med en utsträckt hand framför bröstbilden på Adv. och 2 halfmånar i kors¬
vinklarna på Rev.), — n. 42 (►f'XVMERLED ON, utan sirater i kors¬
vinklarna); Pl. H, n. 45 ("^ALFFARD O LV, med 2 ringar och 2
punkter i korsvinklarna), — n. 46 (►f'ALFFARD ON L, med en spira
framför bröstbilden på Adv. och 2 halfmånar i korsvinklarna på Rev.),
—■ n. 47 (4*ODDE]\ER ON LVD, med en qvadrat under korsets
midt och tre punkter på hvarje hörn, å Rev.) Utgifvaren af denna sista
upplaga har således ansett dessa mynt vara präglade i England, hvilket
han, särskildt i afseende på det mynt, som finnes aftecknadt på Pl. D,
n. 42, anses bevisas deraf, att samma myntmästare (Sumerled) förekom¬
mer på ett K. jEthelrœds mynt, slaget i Lincoln**). — IIawkins, The

*) Under mina fortsatta undersökningar af de Danska och Anglosacbsiska myn¬
ten, har jag öfvertygat mig, att det mynt, jag låtit afteckna pä Tab. 5 såsom
representant af Cnuts Typ D, med större sannolikhet föres till Danmark än
till England, ehuru bokstafven A pä Adv. och öfvcrensstämmelsen med ./Ethcl-
r?eds Typ F föranledt mig att upptaga Typen bland de Engelska.

**) Se Ruding, Annals &cc. Vol. II, pag. 410. not. 4. — Sumerled liar äfven under
Harold I varit myntmästare i Lincoln; men icke bevisas häraf, att han under
Harthacnut slagit mynt i London! Utgifvaren synes hafva förgätit, att Dan¬
mark vid den tid, hvarom här är fråga, erhöll sina myntmästare frän England.
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Silver Coins of England, pag. 71, upptager såsom Engelska 2:ne varie-
teter af denna myntklass, n. 3 och Pl. XVII, n. 218 (*f«ODDENER
ON LVD, med en qvadrat under korsets midt och tre punkter på hvarje
hörn = Rudings Pl. H, n. 47) samt n. 4 ("^XVMERLED ON, utan
sirater i korsvinklarna, — Rudings Pl. D, n. 42); men anser deremot det
af Ruding Pl. D, n. 41 aftecknade myntet icke tillhöra England.

Då ingen af dessa författare anfört några antagliga skäl för den ena
eller andra meningen, anser jag mig böra uppgifva de grunder, på h vilka
jag antager, att hela denna myntklass hör föras till Danmark och staden
Lund i Skåne.

l:o Samma Typ förekommer på ett Harthacnuts mynt, som är
slaget i Wiborg på Jutland *) och således obestridligen tillhör Danmark.

2:o Typen har vidare blifvit begagnad under Harthacnuts efterträ¬
dare, K. Magnus den Gode, och man har till och med bland denna Ko¬
nungs mynt funnit exemplar, hvilkas Revers synes hafva blifvit präglad
med samma stamp, som varit begagnad till Harthacnuts mynt**). Kor¬
set på Reversen, någon gång med liknande sirater i vinklarna, återkom¬
mer på en stor mängd af Sven Estridssons mynt, äfven sådana, på hvil¬
kas Advers man infört Byzantinsk prägel. Dessa båda regenters mynt
med stadsnamnet LVD, LVND etc. på Rev. kunna naturligtvis ej vara
slagna annorstädes än i Danmark.

Samma myntmästare, som präglat Harthacnuts mynt af ifrågavaran¬
de klass, förekomma äfven: a) på Cnuts Danska mynt, t. ex. Alfwine
och sannolikt äfven Torcetl***) — b) på Harthacnuts mynt af andra Typer,
hvilka med säkerhet tillhöra Danmark, t. ex. Alfnoth, Alfward, Alfwine,
Othencar, Sutnerled, Thorcetel, — c) på Magnus den Godes och Sven
Estridssons mynt, t. ex. Alfnoth, Alfward, Othencar, Sumerled, Thorcetel,
Tooci, Ulfcil.

4:o Konungens namn skrifves på dessa mynt alltid HARDEENVT,
HAREENVT etc.; aldrig HARDAENVT, hvilket är det vanliga på
hans Engelska mynt *■]-).

5:o Dessa mynt äro betydligt lättare än de Engelska, under samma
Konung, och öfverensstämma deremot i vigten närmare med de säkra

*) Lelewel, Numismatique du moyen-age, Atlas, Tab. XIII, n. 12.
**) Tvcnne sådana mynt lära finnas i Hr Justitic-Rådet C. Thomsens samling i

Köpenhamn, enligt meddelad uppgift af Hr Kandidat C. J. Herbst.
***) Jfr. min anm. ofvanföre, pag. 252, not.

f) Se ofvanföre, pag. 248. På ett enda af dessa mynt läses â Adv. ►f'HARDA-
EVNVE, men denna irreguliera inskrift (hvari tyckes ingå ordet Kunukr,
Cynig = Konung) upphäfver icke den i öfrigt allmänna regeln.
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Danska mynten. Hos enkla exemplar har jag funnit vigten variera mel¬
lan 0,91 och 1,13 Franska grammer. Medium af 20 vägda mynt blef
för hvarje exemplar 1,01 Fr. gr., således betydligt mindre, än hos de En¬
gelska mynten af Typerna A och B, hvilka i medeltal väga 1,11 och 1,12"
Fr. gr. De säkra Danska mynten af ormtypen variera mellan 0,93 och
1,02 Fr. gr., oeli vid vägning af 10 exemplar blef vigten i medeltal för
hvarje mynt 0,98 Fr. gr. Andra Danska mynt äro ännu lättare, t. ex.

mynten från Orbes och Arocii (0,72—0,83 Fr. gr. *).
6:o De jordfynd, hvari dessa mynt träffats, hafva vanligen innehållit

ett betydligt antal af ancjra, nära samtida, Danska mynt. Exempelvis må
nämnas fyndet vid Borup i Hyby socken, Bara härad, i Skåne år 1830 **),
der en del af dessa mynt förekommo i många exemplar; fyndet vid Bon-
derup under Selsöe gods på Seland 1822***); fyndet vid Trzebuniu
(Trehebougne) nära Plotzk i Polen år 1824

7:o Dessa mynt hafva företrädesvis blifvit funna inom Danmark
samt i Svenska provinser, som fordom varit med detta rike förenade,
såsom Gottland och Skåne. — Dereinot har jag anledning förmoda, att
mynt af denna Typ högst sällan, måhända aldrig, anträffats i jordfynd
inom England, hvaraf kan förklaras orsaken, att B-uding ej upptagit Ty¬
pen på plancherna till de båda första upplagorna af sina Annals. De
mynt, af denna art, som blifvit tecknade på supplement-plancherna till
3:dje upplagan af hans arbete, hafva sannolikt erhållits genom köp eller
byte ur Danska eller Svenska fynd, och några hafva måhända influtit
efter teckningar i andra myntverk*^).

På dessa grunder anser jag ifrågavarande Typ med dess många varia¬
tioner tillhöra Danmark, ehuru visserligen skäl finnas att tveka, huru¬
vida icke åtminstone en del af dessa mynt kunde vara präglade i England.
De vigtigaste af dessa skäl äro: l:o att Typen förekommer på jElhel-
raeds mynt (Typen F och var. F. a); 2:o att Svenska Kongl. Myntkahi-

*) Ett mynt frän Slagelse väger 1,14 Er. gr. och gör således undantag.
**) Se fymlbeskrifningen framför Katalogen.

***) Beskrifvet af Professor Ramüs (Beretning om en i jorden i Sjelland i Somme-
ren 1822 fanden Samling af gamle Mynter) i Det Skandinaviske Litteratur-
selskabs Skrifter, 20:de Bind, p. 151 etc. — Hr Justitie-Radet Thomsen har
underrättat mig, att fyndet innehöll af dessa Harthacnuts mynt flera än de,
hvilka Ramüs kände, da heskrifningen utgafs.

■\) Beskrifvet af Lelewel i Dziennik Warszawski, Tom. I Se 11, 1825.
f-j-) Originalerne till teckningarna pâ Pl. D, n. 4l, 42, förvaras i Hr Cuffs sam¬

ling (Jfr. Ruding, Annals Sec. Vol. Il, pag. 410). Hvar originalerne till figu¬
rerna pâ Pl. H, n. 45—47 finnas, är icke angifvet. Möjligen äro dessa ritade
efter Danska teckningar.
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nettet har ett Harthacnuts mynt, hvars Revers (»f'ODDENE AR O LVD,
med en halfmåne i 2:ne korsvinklar) synes vara präglad med samma stamp,
som blifvit begagnad på dEtlielraeds mynt (Tab. 4, Typ F)', 3:o att ett
annat mynt, äfven i Svenska Kongl. Samlingen, slaget af samma Othencarj
har efter Harthacnuts namn på Adv. tillagda bokstäfverna AN, som
tyckes utgöra början till ANGLQRVM. — Länge var jag ock af den
meningen, att åtminstone de anförda båda mynten borde föras till Eng¬
land och således fästa Typen vid detta land, så mycket hellre som det
under n. 2 omnämnda myntet af Othencars arbete väger 1,15 Fr. gram¬
mer och således i vigten närmare öfverensstäminer med Konungens En¬
gelska mynt. Men då Typen af de förut anförda skälen ovillkorligen
fästas vid Danmark och myntmästaren Othencar obestridligen har arbetat
i detta land, både i Lund och i Roskild, har jag icke velat afsöndra
dessa båda mynt från de öfriga. Man skulle kunna antaga, att Othencar
medfört den Reversstamp, han nyttjat på JEthelraeds mynt, till Lund och
der användt den på Harthacnuts mynt. Det är ock möjligt, att JEthelrasds
mynt af Typen F och dess varietet a_, hvilka äro ytterst sällsynta och
till vigten betydligt skilja sig från samma Konungs vanliga mynt, till¬
kommit i bedräglig afsigt. Ordet AN efter Konungens namn, på det
andra myntet, visar blott ett detta icke är prägladt förr än Harthäcnut
hade mottagit Engelska kronan. Ett annat nästan fullkomligt liknande
mynt, af samma myntmästare, har på Adv. ett D (Danorum) efter Har¬
thacnuts namn. Båda kunna vara slagna i Lund i Skåne.

Till Danmark höra vidare, utan motsägelse, följande Typer:
l:o De Typer, som endast förekomma på mynt från bestämda Dan¬

ska städer, t. ex. Aalborg, Arocii och sannolikt äfven Orbes.
2:o Typen med en ringlagd orm på Rev. (Danske Med. og Mynter,

1 Cl. Uvisse, n. 261, samt Tillœg pl. till 2 Cl. Tab. 1, n. 1. — Ruding,
Pl. E, n. 4), hvilken Typ, redan blifvit begagnad på K. Cnuts Danska
mynt *).

3:o Typen med ett Agnus Dei på Adv. och ett kors på Rev. Ett
sådant mynt förekom i fyndet vid Borup 1830 och förvaras nu i Lunds
Historiska Museum.

4:o De mynt, som på Adv. hafva Konungens namn och titel, skrif-
na i rader tvärt öfver fältet (Rtjding, Pl. D, n. 40). Tvenne sådana
träffades i nyssnämnda fynd.

*) Ett sådant, hittills obeskrifvet, K. Cnuts mynt förvaras i Svenska Kongl.
Myntkabinettet.
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På mynten af de under n. 2, 3 och 4 anförda Typer kallas Konun¬
gen stundom REX I D, IX D, DAX, DAXO etc.

Till Danmark hör utan tvifvel äfven en Harthacnuts Typ, som träffades
på ett mynt i fyndet vid Borup i Skåne, med en utsträckt hand på Ad v. i
stället för bröstbild, äfvensom den Typ, hvilken finnes aftecknad i Dan¬
ske Med. og Myn terj, 2 Cl. Tab. III, n. 3, helst Konungens namn skrifves
med E i andra stafvelsen och Aslac präglat mynt af den ofvan anförda
orm typen.

Vig ten al' K. Harthacnuts Engelska mynt, enligt ofvan anförda
uppgifter, i Franska grammer:

Varierar Hvarje mynts
mellan: vigt:

Typen A. 1,10—1,12. per medium 1,11.
A. a. 1,03—1,IS — 1,11.
B. 1,06—1,20 — 1,12.

Adver-
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Adversens Inskrifter.

I. Mteyuiiera.

a) HARDAENVT
b) HARDAENVT REX

II. Irreguliera,

1. Konungens namn irreguliert.
1. HARENVT 5. HARDAENV
2. HARENVTT 6. HARDENV
3. HARDAENVT 7. HARDENVT
4. HARDAEN 8. NARDENVT

Ordet REX irreguliert.

9. R 10. RE

33

a
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litTim.

(Bath).

1. Adv. b,ir.lO. Rev. *FjEDEL ONN BADA Tvp. A.

CEITWAKABVRie.
(Canterbury).

2. b,ir.l0. *vEEELFJNE ON EANE A.a.

3. b,ir.lO. ALFRED ON EENT si.a.

4. bjir.10. *LjEFFI ONN EENT A.a.

5. a. *LEOFNOD ONN EEN... ? B.*)
6. bjir.10. ^FINEDI ONN EENT A.n.

CISECEASTER.
(Chichester).

7. bjir.10. *LEOFFINE ONNEIE A.a.

DOFEKAN.
(Dover).

8. a. *LEOEFFINE ON DOF A.

EAXECEASTER.
(Exeter).

9. a. *DODE ONN EXEEE B.

10. b,ir.lO. *IEERRA ON EXE A.a.

*) Myntet har skjutit sig rid präglingen och inskriften är mycket otydlig.
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19. Aov.ir.7.
20. a.

21. ir.8.

22. b,ir.l0.

A.*)
B. **)
B.

23. b,ir.l0.

24. ir.5.

25.

26.

a.

b.

27. bjir.10.

28. ir.7.

IaUWÖEJHJE.

(London).

REV.^EDRIE ON LYNDE TÏP.B
►K EOFSTAN ON LY..
•i-OYDENEARL ON LY
*FYLFRED ONN LYNDE

MEAOlE^ßYRlO.
(Malrasbury).

*HYNNA ON MEA A.a.

ÄORTHWK.

(Norwich).
►f>LEOFFINE ON NOR B.

OXMFORD.
(Oxford).

*EDYIE ONNOXANA B.

* EODFINE ONN OEXENF B.

ROFE(EA§TER.
(Rochester).

*EODFINE ON ROF A.a.

SAÎOTÏN©AHAM.
(Nottingham).

^BLAEAMAN ON SNO B

*) Fragment.
**) Skiljer sig genom arbetssättet något frän de öfriga mynten af denna Typ.
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THËODFOllD.
(Thetford).

*29. Anv.ir.1,10. Rev. ^BRYNETA. ON DEOTFTyp.B.

WIICEASTESI.
(Winchester).

nO. b,ir.iO. ^EODFINE EEO ON FI A. *)

Obestämd Stad.
31. bjir.10.? ^^LFSTA A.a.**)

*) Godwine Ceo är samma myntmästare, som på ett Edward Confessors mynt från
Winchester (se längre fram) kallas Godwine Ceoca. Äfven åt Cnut har denne
Godwine slagit mynt i samma stad. I Danska Kongl. Myntkabinettet förvaras
ett sådant med inskrift: ^EODFINE EOK ON FIN, hvarafett stanniol-
afslag blifvit mig benäget meddeladt af Hr Kandidat C. J. Herbst i Köpenhamn.
Märkvärdigt nog omtalas en myntmästare Godwine Socche, utan tvifvel samnia
person, i Winton Domesday, på följande sätt: "Godwinus Socche fuit tempore Regis
Edwardi magister monetarius, et tenuit unam domum de feudo Episcopi Winton.
Modo tenent eam Monachi de Sancto Swithuno." Utdraget är meddeladt i ett
bref i The Numismatic JournalVol. II, pag. 253, af Hr Henry Ellis, som
sjelf utgifvit den nämnda urkunden. Man ser häraf tydligen att Socche, Ceoca,
Cok är ett tillnamn, antaget för att skilja en Godwine från andra personer, som
buro samma allmänna namn. På Winchesters mynt under Konung Cnut, före¬
kommer, utom den redan anförda Godwine Cok, en Godwine Cas och en
Godwine Widii (se pag. 201, n. 1355, 1356). Häraf kan man med visshet sluta,
att när 2:ne namn förekomma på Rev. det sednare är ett tillnamn, och
att således icke 2 myntmästare varit i förening om myntets prägling, hvilket
tyckes vara Rudings och flera andras mening. \

**) Fragment.
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HARTHACNUTS MYNTSTÄDER OCH TYPER.

Ofverslgl

af Ä. Harthacnuts Myntstäder samt antalet
af Mynt och Typer for hvarje stad9 i

Svenska Honyl. Myntkabinettet*

jpp En stjerna (*) är satt vid de namn, som icke förekomma i Rddincs för¬
teckning öfver K. Harthacnuts myntstäder.

Ett kors (»J«) utmärker de städer, som väl upptagas af Rüding, men oriktigt
förklaras.

Typer ocli Variationer.

Bathan *

Cjentwarabyrig *

ClSECEASTER * . . .

Doferan *

Eaxeceaster *. . .

Gipeswic *

Gleaweceaster . .

Grantabricge * . .

Gyldeford * . . . .

H/ESTINGA * . . . .

H VNTANDVNB . . .

Lincolne

Lvndene

Mealmesbyrig *. .

Northwic *

OxNAFORD * .

Rofeceaster *. . .

Snotingaham * . .

Theodford *. . . .

S um-

ma.
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Alfabetiskt Register
öfver

Ii, Harthacnuts Myntmästare,

gjf En stjerna (*) Ur satt vid de namn, som antingen icke finnas upptagna eller
ock Uro på annat sätt lästa uti Rudings förteckning öfver K. Harthacnuts Mynt¬
mästare.

AEgelwine.* Caent.

jElfnoth.* Line.
jElfred.* Caent.

Aülfsta(n)* Obestämd stad. (N. 31).
jElfwig.* Grant.
jElfwine. Hunt.

Alfred.* Haest.

Blacaman.* Gyld. Snöt.
Brvncta. .* Theodf.

Dode. Eax.

Edric* Lund.
Edvig.* Oxnaf.

Godyvine.* Oxnaf. Rof.
Godnyine ceo.* Winc.

HL®rra.* Eax.
Hvnna.* Mealm.

IiiEFWi.* Caent.
Lefwine.* Lund.

Leoefwine.* Dofer.
Leofnoth.* Caent.
Leofstan.* Lund.

Leofwine.* Cis. Northw.
Lifinc.* Gipesw.

OvTHENCARL.* Lund-

Wedel.* Rath.

Win EDi.* Caent.
Wvfnoth.* Gleaw.
WvLFRED.* Lund.
Wvwerd.* Gleaw.



 



Edward, son af K. TEthelrœd och Emma af Normandie, uppsteg,
genast efter halfbrodern Harthacnuts död 1042, på Englands thron, ehuru
hans i klosterlig stillhet tillbragta ungdomslif gjorde honom föga benä¬
gen att mottaga konungavärdigheten. Kröntes 1043. England härjades
af Norska och Danska Konungen Magnus den Gode, men efter dennes
död 1047 slöts fred med Norska Konungen Harald Hårdråde, äfvensom
med Danska Konungen Sven Estridsson, hvilken säges hafva fått löfte
om någon årlig tribut från England. Detta räckte dock icke länge;
Danskarne fördrefvos småningom ur landet och Danegälden upphäfdes
fullkomligt år 1049. Edwards makt inskränktes betydligt af hans svär¬
fader, den mäktige Earlen Godwine, och dennes söner, hvilka hade stora
delar af landet i förläning. Med dessa uppstod ovänskap i samma man
Konungen, af svaghet för det land der han fått sin bildning, inkallade
och befordrade andliga personer från Normandie samt omgaf sig med
Frankiska vänner och tjenare. Dessas öfvervåld väckte tvister inom lan¬
det. Godwine jemte hans söner, som tagit de missnöjdas parti, lands-
förvistes 1051 och Konungen försköt sin gemål, Godwines dotter, Ead-
gythe. Följande året återkom Godwine från Flandern och hans son
Harold från Irland med en betydlig flotta, och drogo mot Konungen
upp till London, men innan man kom till strid ingicks förlikning (1052).
Godwine och hans barn insattes i sina förra rättigheter och de Franki¬
ska vännerne lemnade landet. — Ett lyckligt krig utfördes 1055 mot Skott-
ska Konungen Duncans mördare och efterträdare Macbeth. Landet un-
derkufvades och lemnades af Edward som län åt Duncans son Malcolm
Ceanmore. Med invånarne i Wales fördes långvarigt krig. Deras Ko¬
nung GrifFith erkände Edward som Öfverkonung 1056, men striderna
förnyades ofta, till dess Harold 1063 tvingade Walliserne att uppsäga
GrifFith, som följande året mördades. —• För att bibehålla thronföljden
hos den gamla konungastammen, inkallades Edmund Jernsidas son Ead-
ward, som vistades i Ungern. Han kom 1057 till London, men afled der,
innan han ännu råkat sin farbroder. — Edward Confessor dog d. 5 Jan.
1066 och utnämnde på dödssängen sin svåger Harold, Godwines son, till
sin efterträdare. — Konungens fromhet och nitälskan för den papistiska
kyrkan har gifvit anledning till binamnet Confessor (Bekännaren).
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Typer for Ji. Edward Confessors mynt.

Tejp. A.
Ad v. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm,

omgifven af en taggig krona.
Rev. Ett litet enkelt kors midt på fältet, inom en cirkel.

Tab. 8. — Keder, Catal. pag. 50, n. 210. — Ruding, Pl.
25, n. 33, 34. — Hawkins, pag. 74, n. 12 och Pl. XVII,
n. 226.

Var. a. Lik hufvudtypen, men på Ad v. framför huf-
vudet en spira med lilja på ändan.
Tab. 8.

Var. b. På Adv. Konungens bröstbild, högra sidan,
med skägg, krona och spira med tre knappar
på ändan. (Adv. således = Adv. af Typen /.
Tab. 8. — Ruding, Pl. 28, n. 1. — Hawkins, pag. 73,
n. 5.

Var. c. På Adv. Konungens bröstbild motvänd (en
face), med skägg och krona, inom en cirkel.
Tab. 8. — Keder, Catal. pag. 52, n. 221. — Ruding,
Pl. 25, n. 29—31. — Hawkins, pag. 73, n. 10 och
Pl. XVII, n. 225.

Var. d. Lik Var Cj, men på Rev. fyra små halfmånar
omkring det lilla korset, inom en pärl-ring.
Tab. 9. — Ruding, Pl. 25, n. 32. — Hawkins, pag.
74, n. 11.

Typ. Ml.
Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm

och diadem.
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Rev. Ett dubbelt kors, b vars armar sluta tvärt inom skriften
(utan cirkel).

Tab. 9. — Ruding, Pl. 26, n. 36—38. — Hawkins, pag.
74, n. 16 och Pl. XVII, n. 229.

Typ. C.

Ad v. Konungens bröstbild, venstra sidan, ined rund hjelm ocb
diadem samt spira med tre knappar på ändan.

Rev. Ett dubbelt kors, hvars armar sluta vid en cirkel inom
skriften; öfver midten är lagd en qvadrat med inböjda
sidor och tre punkter på h varje hörn.

Tab. 9. — Keder, Catal. pag. 51, n. 213. — Ruding,
Pl. 25, n. 21—24. — Hawkins, pag. 72, n. 2 och Pl.
XVII, n. 220.

Var. a. Lik liufvudtypen, men på Adv. en lans, i
stället för spira.
Tab. 9.

Var. b. Lik liufvudtypen, men utan både spira och
lans.

Tab. 9.

Typ. W.

Adv. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm
och diadem samt spira med tre knappar på ändan.

Rev. Ett stort, dubbelt kors, med en ring i midten och en
halfmåne på ändan af hvarje korsarm vid myntets kant;
i kors vinklarna : P A E X (Pacx — Pax).

Tab. 9. — Keder, Catal. pag. 51, n. 215. —- Hawkins,
pag. 73, n. 3 och Pl. XVII, n. 221.
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Var. a. Lik hufvudtypen, men på Rev. sluta korsar-
marne tvärt inom omskriften (utan cirkel).
Tab. 9. — Ruding, Pl. 24, n. 12.

Var. b. Lik hufvudtypen, men på Rev. slutas kors-
armarne vid en cirkel inom skriften.

Tab. 9.

Typ. JEJ.

Ad v. Konungens bröstbild, venstra sidan, med rund hjelm
och diadem samt spira med tre knappar på ändan.

Rev. Ett kors, h vars triangelformiga armar med bredare än¬
dan sluta vid en cirkel inom skriften och med spetsiga
ändan hvila på en enkel eller dubbel ring (sköld?) i
midten.

Tab. 9. —■ Keder, Catal. pag. 50, n. 212. — Ruding, Pl.
24, n. 1—8; PI. H, n. 44. — Hawkins, pag. 72, n. loch
Pl. XVII, n. 219.

Typ. JF.

Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med skägg och spetsig
hjelm; högra handen håller en spira med ett kors (eller
Wja) på ändan.

Rev. Ett dubbelt kors med en ring i midten och tre half-
månar på ändarna af hvarje korsarm uti en cirkel inom
skriften.

Tab. 9. — Keder, Catal. pag. 52, n. 219. — Ruding, Pl.
25, n. 18,20. — Hawkins, pag. 74, n. 13 och Pl. XVII,
n. 227.

Var. a. Lik hufvudtypen, men på Adv. Konungens
bröstbild, venstra sidan, utan hand.
Tab. 10. — Ruding, Pl. 25, n. 19.
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Tf/P. Cr.
Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med skägg, krona

och spira, på livars spets äro tre knappar.
Rev. Ett dubbelt kors, livars armar afskäras, hvardera af en

liten båge med en punkt på ändarna, inom skriften.
Tab. 10. — Keder, Catal. pag. 52, n. 218. — Ruding,
Pl. 24, n. 9, 10. —• Hawkins, pag. 73, n. 4 och Pl.
XVII, n. 222.

Var. a. På Adv. Konungen sittande, med krona på
hufvudet, staf i högra och riksgloben i venstra
handen. Således Adv. liknande Adv. af Typ. H.
Tab. 10. — Ruding, Pl. 28, n. 3.

Typ. MM.
Adv. Konungens bild i hel figur, sittande på en thron; i högra

handen en lång staf, som stundom har ett kors på än¬
dan, i venstra handen riksgloben.

Rev. Ett dubbelt kors, hvars armar sluta vid en cirkel inom
skriften; en liten fogel i h varje vinkel.

Tab. 10. — Keder, Catal. pag. 50, n. 209. — Ruding,
Pl. 24, n. 13, 14; Pl. 25, n. 15, 16; Pl. 28, n. 2. —
Hawkins, pag. 74, n. 15 och Pl. XVII, n. 228.

Var. a. På Adv. Konungens bröstbild, högra sidan,
med skägg, spetsig hjelm och spira. Adv.
således = Adv. af Typen F.
Tab. 10. — Ruding, Pl. 25, n. 17. — Hawkins, pag. 74,
n. 14.

Typ. M.
Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med skägg, krona och

spira, på hvars spets äro tre knappar.
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Rev. Ett dubbelt kors, b vars armar sluta vid en cirkel inom
skriften; i hvarje korsvinkel en liten vinkel med en
knapp på spetsen, som vändes inåt medelpunkten.

Tab. 10. — Ruding, Pl. 25, n. 26, 27. — Hawkins, pag.
73, n. 6.

Var. a. På Ad v. Konungens bröstbild motvänd (en face);
högra banden håller spiran.
Tab. 10. — Ruding, Pl. 25, n. 25. — Hawkins, pag.
73, n. 9.

Var. b. På Ad v. Konungens bröstbild som på hufvud-
typen, men utan spira. Rev. lik hufvudtypen,
men öfver hvarje korsarm är derjemte en liten
båge med en punkt på bvardera ändan.
Tab. 10. — Ruding, Pl. 25, n. 28. — Hawkins, pag.
73, under n. 6.

Typ. M.
1

Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med skägg, krona och
spira, på hvars spets äro tre knappar.

Rev. Ett dubelt kors, med en ring i midten och två half-
månar på ändan af hvarje korsarm, uti en krusad cirkel
inom skriften; under midten är en qvadrat med inböjda
sidor och en punkt på hvarje hörn.

Tab. 10. — Ruding, Pl. 25, n. 35. — Hawkins, pag. 73,
n. 7. och Pl. XVII, n. 224.

Typ. Ij.

Adv. Konungens bröstbild, högra sidan, med skägg, krona och
spira, på hvars spets äro tre knappar.
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Rev. Ordet PAX tvärt öfver myntet, mellan två rader af
punkter, inom en cirkel.

Tab. 10. — Ruding, Pl. 24, n. 11; Pl. C, n. 21. — Haw-
kins, pag. 73, n. 8.

Anmärkningar.

På Edward Confessors mynt förekommer en stor omvexling af Ty¬
per, hvartill orsaken torde få sökas i Konungens långa regeringstid och
kända tillgänglighet för en främmande bildnings inflytande, måhända ock
i landets tilltagande välstånd, sedan Danskarnes välde upphört, och Ko¬
nungens bemödande att i samma mån förbättra myntet. Ruding (Vol I,
pa£. 140) anför en annan orsak, nemligen den betydliga inkomst, som
hvarje förändring i prägeln tillskyndade Kronan*). — Med Edward upp¬
höra de äldre Anglosachsiska Typerna. För första gången, på Englands
mvnt, träffas här Konungens bild en face samt till och med i hel figur
sittande på en thron med konungamaktens insignier. Hjelmen på Ko¬
nungens hufvud börjar undanträngas af kronan^ hvilket rätt väl passar
in ined Edwards sinnesstämning och lefnadsförhållanden. Blott en af
hans många Typer (L) har öfvergått på närmaste efterträdarens mynt.
Under Konungarne af Normandiska dynastien börja till det mesta nya
Typer med sämre arbete och vårdslösare inskrifter.

Vid bestämmandet af ordningen bland Edwards Typer har jag af-
selt myntens vigt och Typernas ålder. För bedömandet af den sednare
lemna de Svenska jordfynden ganska vigtiga upplysningar. Man kan
med visshet antaga, att de Typer, som icke förekomma i våra jordfynd,
höra till Edwards senare regeringsår, efter den tid, då Danegälden upp¬

hörde

*) Myntmästaren mottog de nya stamparna frän Kronans cmbetsverk och måste
betala en betydlig summa derför. I DomescLay Survey, Tom. I, pag. 172, an-
föres (med afseende på Worcester): "Quando moneta vertebatur quisque mone-
tarius dabat XX solidos ad Lundoniam pro cuneis monetce accipiendis." —

Enligt Ruding, Vol. 1,140, 141, bestämdes någon tid efter Edwards regering en viss
treårsafgift (moneyage), som betaltes för att slippa dessa förändringar i prägeln.
Denna skatt upphäfdes likväl redan af Henrik I.
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hörde att utbetalas och förbindelsen med Norden bief afbruten. De Typer
deremot, som i Svenska fynd äro allmänna, höra ofelbart till de första
åren af denna Konungs regering, hvilket ytterligare bestyrkes af myntens
vigt och andra omständigheter. Granskar man vigten, så visar sig, att
Edwards äldsta mynt slogos ungefärligen lika tunga, som Harold I:s och
Gnuts mynt, af denna Konungs yngsta Typer, eller per medium för
hvarje mynt 1,07 à 1,09 Franska grammcr. Småningom höjdes
vigten till 1,11, 1,14, 1,25, 1,32 Fr. gr. Jag har ej varit i tillfälle att
väga några mynt af de tre sista Typerna; men för en af dem (Typen I)
angifver Hawkins, pag. 73, n. 6, vigten 20—23 grains, hvilket visar att
dessa mynt äro tyngre, än de flesta öfriga, som under Edward blifvit
präglade. Genom de följande anmärkningarne vid hvarje särskild Typ
hoppas jag kunna visa, att de Typer, hvilka framställa Konungens bild i
krigarekostym, tillhöra början af hans regering och att deremot bilden
med krona samt mai'kei-adt skägg först begagnades efter den tid, då Konun¬
gen och landet fått ro för Nordboarnes anspi'àk och härjningar. — In-
skrifterne på Edwards mynt äro ofta vårdslösa, särdeles af de äldre Ty¬
perna. Konungens namn skrifves på dessa vanligen EDFERD eller ED-
FARD, men oftairreguliert. Skrifsätten: EADVEARD, EADVVEAR-
DVS, EADFARD, EADFERD tillhöra blott mynten af de yngre Typer¬
na. På de äldre Typei-na börjas Advei'sens inskrifter, med få undantag, öfver
Konungens hufvud. På de yngre, der Konungens bröstbild bär krona, bör¬
jas de vid axeln bakom hufvudet. På Rev. nyttjas framför stadsnamnet
vanligen ON, sällan O, ONON, ONN, ONNON, A eller MON.

Mynten från York, af vissa Typei-, hafva vanligen en ring vid
korset eller i koi'svinkcln på Reversen. Någon gång, fastän mycket sällan,
förekommer detta tecken på mynt från andra städci-.

Typen A. återupptager det under Englands äldre regenter, till och med
Cnut, begagnade lilla korset på midten af Reversen. Den runda hjelmen
på Adv. öfverensstämmer med de föregående Konungarnes Tvpei-. Adversens
inskrifter äro oftast EDFERD REX, — — REX (eller REEX)
A, AN, äfven EDFARD REX — — REX A; ibland irreguliera.
Högst sällan börja de framför bröstet. — Vigten varierar mellan 0,90
och 1,16 Fr. grammer. Medium af 30 vägda mynt var för hvarje 1,07
Fr. gr. — Denna Typ är den allmännaste i Svenska jordfynd. I British
Museum förvaras deraf, enligt Hawkins, 28 hela mynt (hvai-af 19 från
York) och 7 halfva. — Typen är således i England mindre allmän än i
Sverige, hvilket ytterligare bestyrker min mening, att den hör till Ed¬
wards första regeringsår, då ännu landets mynt i stoi-a summor utgingo
till Danskarne.

35
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Variationen a förekommer på ett par mynt, från Lincoln, i Svenska
Kongl. Myntkabinettet.

Variationen b är tagen efter Rudings teckning, hvartill originalet för¬
varas i British Museum. Troligtvis har denna variation tillkommit un¬
der slutet af Edwards regering.

Af Variationen c förekommer i Stockholmska Samlingen 3 exemplar,
af hvilka 2, som kunnat vägas, befunnits hålla i vigt, hvardera 1,11 Fr.
gr. De äro således något tyngre än mynten af hufvudtypen. Häraf kan
man sluta, att nyheten med den motvända bröstbildens införande icke till¬
hör de första åren af Edwards regering, ehuru början dermed var gjord
innan Nordboarne helt och hållet drogo sig från England. Detta bestyr¬
kes äfven deraf, att Konungen på mynten af denna variation kallas EAD-
FARD, hvilket skrifsätt tillhör hans yngre Typer. British Museum är
deremot rikare på denna varietet (27, af hvilka 18 äro från York).

Variationen d är hemtad från Rudings verk. Originalet förvaras i
British Museum och förmodas af Hawkins vara unikt. Reversen är märk¬

värdig, såsom urtyp för en del af Knut den Heliges mynt i Danmark.
Typen B placeras både af Röding och Hawkins sist bland Edwards

Typer, med afseende derpå, att mynten äro till omfånget mindre, än alla
öfriga, så väl Edwards, som de föregående Konungarnes mynt, efter Hept-
archiens förening under en regent. Man må likväl ej föreställa sig, att
mynten af denna Typ äro af ringare värde, än de öfriga, och således ej
anse dem som ett slags skiljemynt, tillkomna genom någon särskild mynt¬
ordning. Hvad som felas i vidden, ersättes genom tjockleken hos dessa
mynt, hvilka ock till vigten öfverensstämma ganska nära med mynten af
Typen A. Efter de försök jag gjort, varierar vigten mellan 0,90 och 1,22
Fr. grammer. Medium af 22 vägda mynt blef 1,07, således lika som
för Typen A. Typen B hör ock obestridligen till de äldsta bland Ed¬
wards Typer, emedan den förekommer i temligen stor mängd i Sveriges
fynd. Hjelmen på Adv. liknar ock den, som förekommer på de föregåen¬
de Konungarnes och på Edwards äldsta mynt. — Inskriften på Adv. är vanligen
EDFERD RE (sällan REX), EDFARD RE eller irregulier. Således öf-
verensstämmer äfven sättet, hvarpå Konungens namn skrifves, med bru¬
ket under de äldre åren. Utan tvifvel har dock denna Typ länge varit
begagnad, alldenstund British Museum förvarar icke mindre än 92 hela,
20 halfva och 8 qvartbitar af denna myntsort.

Typen C öfverensstämmer temligen nära med Cnuts Typ J och Har-
thacnuts Typ B. Adversens inskrift är vanligen EDFERD REX, någon
gång EDFARD REX. Mycket ofta är den irregulier. Nästan alltid fogas
dock REX, eller en förvridning af detta ord, till Konungens namn; sällan
följer A (början till Anglorum). — Vigten varierar mellan 0,90 och 1,25
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Fr. gr. Medium af 30 vägda mynt bief för hvarje: 1,09 Fr. gr. —
Denna Typ är, näst Typen A, den allmännaste i Svenska jordfynden. —
I British Museum förvaras, enligt Hawkins, 69 hela, 13 lialfva och 11
<yvartbitar.

Variationen a förekommer på ett mynt från London och Var. b pä
ett mynt från Worcester, båda i Svenska Kongl. Myntkabinettet.

Typen D är lika med Cnuts sällsynta Typ F. — Adversens allmän¬
naste inskrift är EDFERD REX (sällan REEX), stundom med tillägg af
A, ANE, eller EDFARD REX (eller REEX). Sällan ärdenirregulier.—
En Engelsk numismaticus, Hr North, citerad och berömd af Ruding
(Vol. I, pag. 141), antager att ordet PAEX på Rev. har afseende på
det fredsfördrag, som år 1052 slöts mellan K. Edward och Earlen God-
wine, K. Harold H:s fader. Denna, i sig sjelf föga rimliga, gissning Ve-
derlägges fullkomligt deraf, att mynten af Typen D, hvilka i British Mu¬
seum äro fåtaliga, träffas temligen allmänt i Svenska jorden, och således
utan tvifvel blifvit ur England bortförda långt före den tid, då K. Ed
ward försonades med Godwine och dennes söner. I öfrigt må jag åberopa
hvad jag pag. 146 anfört, i anledning af K. Cnuts mynt med dylik in¬
skrift i korsvinklarna. (Jfr. äfven anmärkningen nedanföre vid Typen L.)
Ingen lär väl finna underligt, att en slik from önskan (Pax domini) fått
plats på den i klosterlifvet uppfödde Konung Edwards mynt. — Vigten
varierar mellan 0,93 och 1,17 Fr. gr. Medium af 29 vägda mynt var
för hvarje: 1,09 Fr. gr. —• Typen D är i Svenska fynden, med afseende
på myntens antal, den tredje i ordningen. I British Museum har man
blott 9 hela, 5 halfva och en qvartbit. Falskmyntares efterhärmningar
af denna Typ förekomma stundom i Svenska jordfynd.

Variationerne a och b skilja sig bestämdt genom korsets form på
Rev. från hufvudtypen; men man tycks icke hafva lagt märke till dessa
olikheter. Var. a är temligen allmän. Var. b är, så vidt jag vet, unik.
Den förekommer i Svenska Kongl. Myntkabinettet på ett mynt från
Hereford.

Typen E erinrar om Cnuts Typ Kj Harold I:s Typ A och Har-
thacnuts Typ A, ifall man vill antaga, att korsarmarne föreställa triangel-
formiga sköldar, som med spetsarne hvila pä en rund sköld i midten. Adver¬
sens inskrifter äro vanligen EDFERD REX, EDFARD REX (REEX)
Mynten af denna Typ äro till storlek och vigt af tvenne slag. De mindre
ock lättare variera mellan 1,03 och 1,19 Fr. grammer. Medium af 16
sådana vägda mynt blef för hvarje: 1,11. De större och tyngre mynten,
hvilka äro mera sällsynta, variera mellan 1,63 och 1,80 Fr. gr. Af 5
sådana sammanvägda mynt blef medium för hvart och ett: 1,70 Fr.
grammer. — Denna Typ förekommer ännu temligen allmänt i Svenska
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jordfynd. Kongl. Myntkabinettet i Stockholm är dock mindre rikt på
dessa mynt, än British Museum, som äger 36, h varibland 24 från York.

Typen F bildar ett slags öfvergång från Edwards äldre till dess
yngre Typer. Den runda hjelmen, som finnes på alla de föregående Ty¬
perna, har blifvit förbytt i en spetsig hjelm, nästan som på Cnuts Typ
G och sådan den förekommer på flera figurer å det bekanta Tapisserie
de Bayeux. Spiran prydes någon gång af den förut brukliga liljan *) men
oftast af korset, såsom på flithelraeds Typ B. 3. Mynten af Typen F äro
betydligt tyngre, än mynten af de förut anförda Typerna, med de undan¬
tag, som under Typen E anmärkas. Man torde häraf kunna sluta, att
Typens införande varit samtidigt med ett tilltagande välstånd inom landet
och att den således uppkommit omkring den period, då Nordboarnes be¬
sök upphörde. Detta bekräftas äf'ven deraf, att mynten af denna Typ äro
mera sällsynta i våra jordfynd. Konungens namn skrifves ännu så, som
på de äldre Typerna, EDFERD, EDFARD, oftast med tillägg af RX,
REX. — Vigten varierar mellan 1,12 och 1,48 Fr. grammer. Medium
af 9 vägda mynt blef för hvarje: 1,25 Fr. gr. — Typen är temligen säll¬
synt i Sverige. Kongl. Myntkabinettet i Stockholm har blott 10 mynt.
British Museum är långt rikare. Der finnas 44 mynt (hvaraf 23 från
York).

Variationen a är hemtad från Rudings teckning, Pl. 25, n. 19.
Originalet äges af Dr Hunter. På detta skrifves Konungens namn, enligt
bruket på de yngre Typerna, EADFEARD.

Typen G börjar en ny series bland Edwards mynt. Konungen har
bortlagt hjelmen och antagit kronan på sitt hufvud, hvilket nu mera
alltid visar högra sidan, b varemot på de föregående äldre Typerna venstra
sidan är framvänd. Det är mycket sannolikt, att denna förändring står i
sammanhang med Englands historia. Mynten af denna och de följande
Typerna förekomma antingen ytterst sparsamt eller ock alls icke i Svenska
jordfynden, hvaraf man med skäl kan sluta, att den förändrade kostymen
icke inkommit på mynten förr, än vid den tid, då landet fått lugn för
de härjande Nordboarne och Konungen således kunde i ro utbyta kriga¬
rens drägt mot konungamaktens insignier. Denna åsigt af Typens ålder
bekräftas äfven deraf, att Konungen bär skägg, samt vidare så väl af
Adversens inskrifter som af vigten. Konungens namn skrifves någon gång
EDFARD, men oftare EADFARD, hvilket icke förekommer på mvnt af
de äldre Typerna. Vanligeu tillägges RE efter Konungens namn. — Då

*) En lilja på spiran förekommer på ett. mynt från London (af Swetman) i Sven¬
ska Kongl. Myntkabinettet. Rüdino har, Bl. 25, n. 18, lernuat teckning af ett
dylikt mynt från Hercford.
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Typen är mycket sällsynt i Sverige, har jag icke haft tillfälle att väga
mera än 2 fullständiga mynt. Dessa vägde, hvar för sig, 1,24 Fr. gr.—
Kongl. Samlingen äger blott 3 mynt af denna Typ. British Museum
deremot har 25 (hvaribland 9 frän York).

Variationen a^ förmodligen tillkommen genom Myntmästarens för-
vexling af en Adversstamp tiil nästföljande Typ, är tagen frän Rudings
teckning. Ett sådant mynt lär förvaras i British Museum. Ruding (Vol.
TI, pag. 298) uppgifver Fru Banks och Hr Blick som ägare af dylika
exemplar.

Typen H skiljer sig ännu mera, än den föregående, från de förut
begagnade Anglosachsiska Typerna. Advers-Typen synes imiterad efter
Byzantinska mönster och kallas af Englands numismatici vanligen:
The sovereign Type (Ruding, II, pag. 294). Framställningen på myntet
öfverensstämmer dock utan tvifvel med Bruk, som inom landet blifvit
antagna. På det bekanta Tapisserie de Bayeux föreställes Edwards efter¬
trädare, Harold II, sittande på en thron, med samma insignier, som å ifrå¬
gavarande mynt. Reverstypen har blifvit ansedd vara Edwards vapen.
De fyra foglarna äro, eniigt Ruding och Hawkins, svalor. Samma Re¬
vers förekommer på ett mynt af Konung Stefan, Edwards dotterson. —

Konungens namn på Adv. skrifves sällan enligt det äldre bruket, utan vanli¬
gen: EADFARD, EDVVEARDVS med tillägg af: REX AN", ANEL,
ANELO, ANELORV etc. — Det enda fullständiga mynt af denna
Typ, som jag haft tillfälle väga, höll 1,32 Fr. grammer och är således
tyngre, än mynten af äldre Typer. — I Svenska Kongl. Myntkabinettet
förvaras blott 1| exemplar af denna myntsort. British Museum har 27 mynt.

Variationen a är endast känd af ett fragment, som förvaras i Dr.
Huntep.s samling.

Typen 1 hör äfven till senare åren af Edwards regering. Man kan
sluta till detta deraf, att Konungen bär skägg och har krona på hufvu-
det (se ofvanföre under Typen G), samt att namnet ständigt skrifves
EADFARD (vanligen med tillägg af REX) och att mynt af denna Typ
icke blifvit funna i Sverige. Detsamma gäller om varieteterna a och b.

På ett mynt från York (Ruding, Pl. 25, n. 27) förekommer i ena
k ors vinkeln, i stället för den lilla triangeln, en sådan ring, som är så
vanlig på denna stadens mynt af vissa bland Edwards Typer. — Svenska
Kongl. Myntkabinettet äger icke något mynt af Typen I eller dess varia¬
tioner. Hawkins uppgifver för British Museum 28 mynt, hvaribland 14
från York. — De enda kända exemplaren af var. a och b lära förvaras
hos Hr Rebello och i Bodleyanska Bibliotheket i Oxford. Rudings läs¬
ning af myntmästarens namn på det sistnämnda (Vol. II, pag. 295, n. 28)
anser jag böra rätlas till BRIHTM./ER OX FA.
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Hr Hawkins anför, pag. 73, n. 6 och Pl. XVII, n. 223 , en varietet,
med rund hjelm på Konungens hufvud, hvilken jag anser hafva inkom¬
mit af misstag, så mycket hellre, som teckningen visar, att myntet varit
otydligt. Det är icke troligt, att den längesedan bortlagda runda lijel-
men skulle hafva blifvit återtagen på en af Edwards yngsta Typer.
Man kan icke heller antaga, att en gammal Adversstamp blifvit begagnad
af någon vårdslös myntmästare, ty Konungens hufvud på de gamla Ty¬
perna, med rund hjelm, visar alltid venstrå sidan, hvaremot på den af
Hr Hawkins tecknade figuren högra sidan är framvänd, och hakan är
försedd med skägg, såsom vanligt är på Edwards yngre Typer. Jag tvif-
lar således icke, att hvad Hr Hawkins antagit vara en rund hjelm, vid
närmare efterseende skall befinnas vara en krona.

rrm>en K är blott känd af ett mynt, som enligt Ruding äges af Hr
Tyssen, enligt Hawkins förvaras i British Museum. Måhända är det
samma exemplar, som från den enskilda ägaren gått in i den publika
samlingen. Adversen öfverensstämmer i allt med föregående Typ I. Re¬
verstypen har blifvit upptagen på Wilhelm Eröfrarens mynt.

Typen h har hos Ruding fått plats näst framför min Typ Dj för¬
modligen på grund af Hr Aorths gissning rörande anledningen, hvarföre
ordet Pax inkommit på Edwards mynt. Jag har ofvanföre visat, att
Typen D (ined PAEX i korsvinklarne på Rev.) varit begagnad långt
före fredsslutet mellan Konung Edward och Earlen Godwine. Typen L
deremot är sannolikt den yngsta bland Edwards Typer, alldenstund man
äger endast några få mynt af densamma och emedan den ensam öfvergått
på efterträdaren Harold 11rs mynt. Sannolikt går derföre denna Typs
ålder icke så långt tillbaka, som till 1052, då ofvannämnde förlikning
slöts. Advers-Typen, i allt öfverensstämmande med Typen /, hör, enligt
hvad jag förut i anmärkningarna till nämnda Typ visat, till Edwards
senare regeringsår. —• De hos Ruding tecknade mynten af denna Typ
tillhörde Tyssen och Hr Cuff. British Museum äger, enligt Hawkins, 2
exemplar. Dvlika mynt hafva, mig veterligen, aldrig förekommit i Sven¬
ska jordfynd.

I Svenska och Danska jordfynd träffas stundom mynt af andra Typer,
med Konung Edwards namn å Adversen, hvilka jag likväl ej vågar
tillägga Konung Edward Confessor, ehuru de sannolikt äro med honom
ungefärligen samtida. Jag vill dock här lemna en beskrifning af dessa
Typer:

1. Adv. Konungens bröstbild som pâ PEthelrœds Typ Dj menfram¬
för hufvudet synas konturerna af ett litet menniskoansigte_, sedt en face. —
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Rev. Kors som på sEthelrceds Typ D. Mynten äro dock betydligt mindre
och lättare än TEthelraeds. Af denna Typ förvaras i Svenska Kong!. Sam¬
lingen två slags mynt, med inskrift a) 4*EDFA : : X : D RE : .)( ►f'DOR-
EETL O LYND och b) Ad v. = a )( *DORE : ETL X VI. — Thor-
cetel är en känd myntmästare i Danmark under Cnuts, Hartbacnuts och Sven
Estridssons tid. De båda anförda mynten öfverensstämma i vigt ocb arbetssätt
med en del af de Danska, som under sistnämnde Konung präglades. Det är
således möjligt, att dessa mynt böra betraktas som falskmynt, präglade i
Danmark, med begagnande af Engelska Konungen Edwards namn jemte
ett kändt myntmästarenamn från Lund och måhända Viborg; eller ock,
ifall man antager mynten vara äkta, är denne Edward någon i historien
okänd person, som slagit mynt i Danmark.

2. Adv. Konungens bröstbild som pâ Edward Confessors Typ C.
Rev. Ett enkelt kors med 2 bågar på livarje anda, fastade som klorna pä
ett ankare, allt inom skriften. Af denna Typ förvaras mynt i Danska
Kongl. Myntkabinettet, anträffade i det märkvärdiga fyndet vid Bonderup
under Selsöe år 1822, med inskrift: »^EDFAIIIII RE : )( LEEST OX
TOFT.

3. Adv. Konungens bröstbild, som på N. 2. Rev. Ett dubbelt kors,
som på Edward Confessors Typ F. Exemplar af detta myntslag träffades
i nyssnämnda fynd och förvaras på samma ställe som nästföregående.
Inskriften är: Adv. = N. 2. )(*OVBNEAR ON LY.

Professor Ramus *) har, fastän med någon tvekan, hänfört dessa båda
(N. 2 och 3) till Eckward Confessor. Han anmärker dock, att båda mynt-
mästarnes namn förekomma på samtida Danska Konungars mynt. Jag
anser förhållandet med dessa mynt vara detsamma, som jag redan vid
N. 1 anfört. Att dessa N. 2 och 3 tillkommit i Danmark, vinner nytt
stöd af den omständigheten, att det fynd, hvari de anträffades, innehöll
företrädesvis Danska mynt, i synnerhet från Magnus den Godes och Sven
Estridssons tid.

*) Ramds, Deretning om en i Jorden i Sjelland Sommeren 7822 fanden Samling
af gamle Mynter, uti Det Skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter, 20:de Rind,
pag, 157, 158- Mynten äro afritade pä den der bifogade planchen, N. 1 ocb 2.
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Yigten af K. Edward Gonfessors mynt, enligt ofvan anförda
uppgifter, i Franska grammer:

Varierar Hvarje mynts
mellan: vigt:

Typen A. 0,90—1,16. per medium 1,07.
B. 0,90—1,22. — 1,07.
C. 0,90—1,25. — 1,09.
D. 0,93—1,17. — 1,09.
E. de lättare 1,03—1,19. — 1,11.
— de tyngre 1,63—1,80. — 1,70.
F. 1,12—1,48. — 1,25.
G. 1,24.
H. 1,32.

KA Vigten mig obekant.

Adver
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Adversens Inskrifter.

I. tteguiiera.

a) EADVEARD
b) EADVVEARDVS 1. A

c) EADFARD 1 2. AN

d) EADFERD i) REX la ANE
e) EDVVEARDYS " k) REEX ' i 4. ANEL

f) EDFARD 15. ANELO

g) EDFEARD 6. ANELOR

h) EDFERD J

II. Mrreguiiera.

1. Konungens namn irreguliert.
1. EDFERD 16. EDFA
2. EDFRENTI 17. EDFAD
3. DNR-IEAD 18. EDFALD
4. DFED 19. EDFARDRD
5. DFERD 20. EDFARRD
6. DFRD 21. EDFAXD
7. EADFARDRD 22. EDFE

8. EADFARED 23. EDFD
9. EADFARRD 24. EDFE

10. EADFR 25. EDFEED
11. EADFRD 26. EDFED
12. EDHRD 27. EDFEED
13. EDIRD 28. EDFEHRDE
14. EDRERD 29. EDFER

15. EDF 30. EDFE RID
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IIH: ff
I )

31. EDFERRD 46. EDFHFRER

32. EDFHAD 47. EDFJRD

33. EDFHD 48. EDFR

34. EDFHDED 49. EDFRD

35. EDFHDERD 50. EDFRRD

36. EDFHDRED 51. EEDFRD

37. EDFHDRRD 52. EDFERD

38. EDFHE 53. EFDERD
39. EDFHERE 54. EFERD

40. EDFHR 55. EFHRD

41. EDFHRD 56. EFIRD

42. EDFHRDE 57. IED-E
43. EDFHRE 58. JXDFR
44. EDFHRRD 59. FDERD

45. EDFHFED

Ordet liEX irreguliert.
60. E 71. RE

61. EX 72. REE

62. E 73. RED

63. EEX 74. REE

64. EEX 75. REEX

65. ERX 76. REIX
66. EX 77. RER
67. R 78. RIX
68. REE 79. RX

69. REX 80. RXE

70. RDE 81. X

3. Ordet AMGLÖRVM eller des» förkor

gar irreguliera.
82. AK 85. OX
83. ANGORV 86. Y
84. IA

il <•§
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j;glesbyrig.
(Avlesbury).

1. A» v. h i. Rev.^LEOFFINE ON iEEL Typ.^.

BARDAI.
(Bardney).

2. hil. *^LFRIE ON BEARD a.

BATIIAA.
(Bath).

3- h i. *vEEELMtER ON BA B

BRICOITOW.
(Bristol).

4. e i 2. ►f-yELFFJNE ONN BRYEE H
5. hk. ^vELFINE ON BRJEE a.

CÜKTWARABYRI«.
(Canterbury).

6 f i. ALFRED on efntf a.
7. ir.11,71? ^ — — — R^NTF g.
8. ir.40,77. ^BRVMMAN ON EENT C
b- — var. — — — —

*) Troligtvis har RiENTF inlsommit i stället för RjENTF eller EiENTF.
Myntet är tunnare och lättare än vanligt.
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10. Adv. hi. Rev.^BRVNMAN O EEN Typ. A.

11. ir.49,i. 4«EELDEFINE ON EENT E.

12. h,ir.71. 4*EVLDEFINNE ON E B.

13. ir.34,71. ^EVLDEFNNE ON EENT C.

14. h i. 4<EYLDEF1NE O EEN A.

15. — 4< — — ON — C.

16. h i 1. ►pEYLDIFINE ON EEN A.

17. ir.43,67. 4*LEOFFINE ON EENTE C. *

18. h?ir.68. 4<LIOTSIAN ON EENT A.

19. ir.41,62. 4-MANA ON EENT B.

20. fi. 4-MANNA ON EANT ]).

21. h i. 4-SFARTINE ON E B.

OËOlUBY
(Derby).

22. hi. *FROME ON DEOR A.**)

DOFËKAN.
(Dover).

23. h i. 4-EINSTAN ON DOF D.

24. h i 1. 4-ELFFINE OIN DOFER A. ***}

25. ir.40,73. *LVFFINE ON DOFR C.

DORCËASTËR.
(Dorchester).

26. (otydl.) ►f-KODFINE ON DOR C.
27. hi. ^HFATMAN ON DOREE C.

*) I Hr H. Frosts samling var en: Leofwinee on Cen.
**) På Rev. tre punkter midtför ena korsvinkeln.

***) På Rev. en ring bredvid korset. Man skulle liäraf kunna tro, att myntmästa¬
ren af misstag satt dofer i st. för eoff.r.
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EAXECEASTEll.
(Exeter).

28. Adv. ir.29,i 1. Rev.«PEDMtER ON EXEEST Tyv.A.

29. h i. ►PLEOFINE ON EEEX A.

30. ir.26,i 2. .p — —
_

31. h i. ►PLI FINE ON EXEE C.

32. ir.49,i. * — EXSEEX E.

EOFEEWIC.
(York).

33. ir.4,i 1. ►P/ELEFINE ON EOFERI A.*)
34. (otydl.) ►PREFERE ON EOFE C.

35. ir.6,i 1. ►pa:lffine ON EOFER A.*)
36. fi. ►p jEDELFINE ON EOF A.*)
37. ir.5,i 1. •P — —

— — — *)
38. ir.l8,i 1. ►pARKETEL ON EOFER A. *)
39. ir.24,79. ►p - -

— EOFE C.

40. h,ir.71. ►p ARNEEL ON EOFE B.**)
41. ir. 5,i 1. ►PARNERIM ON EOF A.*)
42. ir.58,69,82. ►PBEORN ON EOFER Va*

43. ir.26,i 1. ►pEETEL ION EOFERFI A*)
44. h i 1. ►pEIOLA ONONEO A. *)
45. h i. DELTAN ON EOFEIR C.

46. ir.31,71. ►PEOLA ON EOFER B.**)
47. h i. ►PERNE RIM ON EOFERF C.

48. h i. ►PERIMVLE ON EOEFR V a. *'

49. ir. 5 7, i. ►PLEFONOD ON EFRE C.

50. fil. ►pMAN ON EFOR A. *)

51. hil. ►PODIN ONN EOFRYE A.*)

52. ir.6,68. •P ON EOFER c.

*) På Rev. en ring vid sidan af korset.
**) Pä Rev. en ring i ena korsvinkeln.
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58. ADV . h i i. REV.*S4EFYHEL ON EOR TYP. A.*)
54. h i. ►p SEYLA ON EOFER C.
55. — * — EOFERFIE D.a.**)
56. h i. ►pSTIREOL ON EOFOFE C. ***)
57. f,ir.65. ►pSTOREOL ON EFO A.*)
58. ir.5,i 1. ►pSTREOLL ON EOFE A.*)
59. f,ir.75. ►PSTYREOL ON EOFER E. **

(50 h i. »pDORR ON EOFERFÏ F. **)
61. h i. *DYRERIM ON EOFE C
62. fi. ►pDVRRIM ON EOF A. *)
63. h i. ►p YLEEETEL ON EOFER Dm. **)
64. h,ir.7l. ►PVLFEVTEL ON EO B. **)
65. ir.5,i 1. ►PYNOLF ON EOFER A.*)
66. f,ir.79. ►pFJNTERFYGL ON EOF F.**)

(Ilchester).

67. fk. ►pDYRBERD ON LIFE D.

68. h i. ►PFYLFFERND ON ETE C.

GIPE8WÏC.
(Ipswich).

69. h il. ►PBRYNIE ON ETPE A.

70. h i 1. ►pLEOFSTAN ON EIPE A.

71. h i 1. ►pLTFJNE ON EÏPESFJE A.

72. hi(?) ►pFYLSIE ON EÏPESFE E.

*) På Rev. en ring vid sidan af korset.
**) På Rev. en ring i ena korsvinkeln,

***) I kanten af myntet är ett borradt hål.
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GLEAWËCEASTER.
(Gloucester).

73.ADv.hi. Rev.^AJLRIE OK GL^FEE Typ. ES)
74. ir.49,7i. ►F.FFYLF OK ELEFE E.
75. ir.i4,7i. 4-EADYLF OK ELEV H.
76. h i. ►FEODRJE OK ELEIFE Da.

GRAATABKICGE.
(Cambridge).

77. h i. ^EDSTAK OK ERATE A.
78. h ii. ►FETSTAK OKERAKTE C.
79. f i. ►FEODSYKY OK ERA Ü.
80. c,ir.7i. ►FFYLFFI OK GR AKT A.c.

HLESTIJMÄA.
(Hastings).

81. ir.40,72. ►FLEOFFIKE OK YESTIE A.

HAITME.

(Southampton).
82. h i. ►FiEEEFIK OK HAM A.
83. c,ir.7l. ►F^ELFFIKE OK HAM G.
84. h,ir.7i. -F^ELFFKE OK HAM A

HEREFOKD.
(Hereford).

85. h i. ►FLEOFKOD OK HERE D.b.
86. .. i 4. ►F. . . . KOD OK H . . . H.**)

*) Myntet är genom fastnitade öglor och ringar af silfver fästadt. i ett kedje-
smycke, som ar 1840 hittades vid Södvik i Persnäs socken pä Oland och nu
förvaras i Svenska Kongl. Anticjvitets-Archivet i Stockliolm.

**) Fragment. Förmodligen är myntmästaren Leofnoth, som pä nästföregående N:r.
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HËORTFORD.
(Hertford).

87.ADV.hil. REV.^DEORSIEE ON HEO TYP. A
88. h,ir.79. *EODMAN ON HEOR A.

MYTHE.
(Hythe).

89. ir.24,i 1. 4*jELFFINEE ON HYD A.

L:EWE§.
(Lewes).

90. hil. *EDFINE ON LjEFEE A.

91. hk. * — — D.

92. h i. ■ï* _ — ONNLFIFE D.i

93. h i. *OSFOLD ON LiEFE A.

LEIGLEAiTER.
(Leicester).

94. h,ir.76,84. ►I« jELFSIEE ON LEIEEX A.

95. h i. HhBRVNIE ON LE1E E.

96. h i. *BRYNINE ON LEIEE E.

97. h i. *ELFSIE(?) ON LEIEEST C.

98. h i 3. *ELFSIIEE ON LEIE D.

99. h i. *HVSEARL ON LEI A.

100. hi. *LEOEFINE ON LEI A.

101. ir.54,i 1. *LEOFN ONN LEIÏEE A.

102. h,ir.7i. *LEOFNOD ON LEI B.

LIGER-
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MCtER-IEHER-CEASTER.
(Chester).

103. A DV. K i 2. REV.^EOLBRAND ON LEH TYP. A.

104. K i. 4*GODRIEE ON LEHR C.

LOIAI.

(Liming, nu Lyme).
105. ir.l6,k. ►pEODRIE ON LINEA De

LIACOLAE
(Lincoln).

100. f,ir.81. ^iELFNOD ON LINEO F.

107. ir.30,i. HH^ELFFINE ON LINEOL A.
108: h i. ►f« JELNOD ON LINEOLNE C.

109. h i. *AVTI ON LINEOLN F:
110. f,ir.72. *AYTTI ON LINEOLN E.

111. f,ir.71. ►pBRIHTRIE O L B.

112. h,ir.71. * _ _ ON LIN —

113. fk. •F- — — ON LINEO E.

114. fi. ►F-BRITHRE ON LINEO C.

115. h il. ►pBRYNINE ON LIN A.

116. h i. ^EOLERIM ON LINE A.

117. ir.26,i 1. * _ - — — —

118. — * - _ - LINEO —

119. h i. •P — — — LNNEOL C.
120. h i 1. ►PEDRIEE ON LINEOLN A.

*) Stadsnamnet skulle kunna läsas: Leu i hvilken händelse myntet hör till
Leicester.

**) Under K. Cnut finnes ofvanföre (N:o 539) ett mynt, slaget af Godric on
Limenc. Jag har derföre trott Linea vara en vårdslös skrifning af samma stads¬
namn.

37
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121. Aor. h i. REV.^EODRIE ON LINE Typ. A.

122. — * = — LINNE —

123. ir.49,71. * — LINE B.

124. h i. * — LINEOE C.

125. • — * — LINEOL —

126. — ►fr var. —
— — —

127. ir.49,i. * — — —

128. ir.l5,k. * — LINE D

129. fi. + — LINEOL E.

130. fk. * — LINEOLN —

131. h il. ►frLEFFIN ON LINE A.

132. ir.47,i. ►frLEFFINE ON LINEOI C.

133. h i. ►frLEOFFFINEON LUVE C.

134. ir.l3,i. ►frLEOFFINE ON L1NEO C.

135. h. ►frOSEFRD ON L1NEO F.

136. ir.47,i. •fr OSERD ON LINEOLE C.

137. ir-19,i. ►frOSFERD ON LIN A.a. *}
138. —• ►fr — LINEO — *)
139. h i. ►frOSFYRD ON LINEO E.

140. f,ir.79. JOBBERN ON LINE F.

141. fk. •fr ODERIM ON LINEO E.

142. fi. ►fr — LINE G.

143. f,ir.63. ►fr SYMERLYDA OTV LI D.

144. h i. ►frYDFE ON LINEO A.

145. ir.17,74. ►frYLF ON L1NEONN D.

146. h i. ►frFYLFYLF ON LINE A.

147. — 'i* var. —
— —. —

I^UNJDEllJE.

(London).

148. h i. ►fr^EELFIE ON LYND A.

149. hk. ►frjEELSIE O LYIDN A.

*) På Adv. börjas inskriften framför bröstet.
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150. Adv. h,ir.7i. Rev. ►p'^ELE,SISE ON LYND TYP.C.
151. h i. *jELFEAR ON LYND A.

152. h il. * — LYNDIN -*)
153. i l,ir.50,66. — —

; LYND C.

154. h,ir.71. ^^LFFOLD ON LY B.

155. ir.49,i. *£XREDD ON LYNID E.

156. h i 1. ►£> iELFERD ON LYND D. **)
157. h i. ONN LYND A.

158. h i 1. * ON LYNDE —

159. ir.l6,k. * _ _
— — —

160 hi. ►pBIHR. D ON LVND E***)
161. h i. *BRIHTRED ON LYN A.

162. h,ir.60. * - _
— LY C.a.

163. fk. *BRIHTFINE ON LY D.

164. h l,ir.64. * - - — — —

165. ir.38,77. ^BRYHMEN ON LYD C.*)
166. hi. ^BRYNINE ON LYN C.

167. • • * INE ON LYN. *.«■}
168. h il. ^DYDINEE ON LYNDE A.

169. h i. ►f«EADEAR ONN LYND A.

170. h,ir,71. * EADMYND ON LYN A.

171. ir.38,77. ►f«EADRIE ON LYND C.

172. ir.50,80. * EADFINE ON LYND C.

173. h i. ^EADFOLD ON LYND D.a.

174. ir.40,70. ^EDRED ON LYND C.

175. h i 1. *EDRIE ONN LVNDD A.

176. h i. *EDFINE ONN LYND A.

177. h. * ON LYN B.

*) Myntet har skjutit sig vid präglingen, hvarigenom korset pä Rev. blifvit
fördubblad t.

**) I kanten af myntet är ett borradt och ett kantigt hål.
***) Myntet är medelst fastnitade öglor och ringar fästadt i samma smycke, som

föregående N 73.
f) I kanten af myntet är ett rundt hål.

•f"f) Fragment.
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178. Adv. h i. Rev.*FEDF1NE ON LYNDE Typ. C.

179. ir.4l,66. ^ELFFOND ON LYN B.

180. h i. ►F EFI ON LYNDE C.

181. i r. 13,71. ►FFELF1E ON LYN- B.

182. h i. ►FEODRIE ON LYNDE F.

183. h i l. ►FEODSVNNY ON LVN , A,
184. h,ir.62. ►FEODF1NE ON LYN B.

185. ir.38,k. * - - - LUND C.

186 ir.33,77.(?) »£. __ — — — —

187. ir.41,62. ►FEOLDSJE ON LYN B.

188. il'. 56,i. ■F — —
— — —

189. f,ir.67. •FLEOFRED ON LY B.

190. h,ir.71. * — LVND C.

191. h i. * — — —

192. — * E.

193. ir.37,62. ►FLIFINEE ON LYND C.

194. ir.51,75. •F — — - LYNI —

195. h i. ►F LI FIND ON LYNDEN E.

196. h i. ►FLIFRED ON LYND C.

197. h,ir.7l. ►FSFETMAN ON LY B.

198. h i. »F — —
- LYND F.*

199. ir.55,k l. ►FFLFSIEE ON LYND A.

200. ir.41,66,86. ►FFVLEFJNE ON LYND C.

201. ir.35,66. * _ _
— — —

202. f i. ►FFYLFRIE ON LYN D.

203. h i. ►FFVLRED ON LYND A. ■

204. fil ►F-FYLSIE ON LYND C.

AOKTHWIC.
(Norwich).

205. ir.23,i. ■FBLAEMAN 0 NOR D.

206. (otydl.) *DEHFJN O NORDFJ E.

*) Pä spiran är en lilja i stället för det vanliga korset.
**) Pä Adv. saknas korset (*î*) framför inskriftens början.

***) I kanterna af myntet äro 2 hål, midt emot hvarandra, hvari naglar varit
fästadc.
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207. A DY h i. REV.^EODFINE O NORD TYP. A.
208. h i. *LEOFFJNE ON NOR A.
209. hk. •F* — — — NORD —

210. h i 1. *RINFLF ON NOR n

OXMFOKD.
(Oxford).

211. h i. ^tEEELFIE ON OEXE c.
212. fk. ►^vELFJNE ONONOEXA n.
213. h,ir.75. ^DELFIE ONON OEX A.
214. h i 1. ^BRIHTF ONN OEXEN A.
215. . . *B ON OXE E. *

216. hil. ^EODRJE ONON OEX A

217. hil. ^HvEREOD ON OEXE A.
218. h i. * - - ON OEX C.
219. (otydl.) ^HEREEOD NOK O . . C.

READII.
(Reading).

220. . h i. ^EORFF ON READIN a

(Shrewsbury).
221. hil. ^tELFHEH ONN SEREO A.

222. hil. ^LEOFSTAN ON SEOB A.

223. h i. ►F — — ON SEO C.
224. — * - - ONN — —

^EKEBYHIO.
(Old Sariim, Salisbury).

225. h i. *EODFINE ON SER A.
226. h kl. * SERE —

*) Fragment
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227. Adv. ir.26,i. Rev.^EODFJNE
228. fk. +

serebyrig.

O SE Typ. B.

ON SE D.

229.

230.
231.

232.

233.
234.

235.
236.

237.

238.

239.

240.

fi.

fi.

h i.

h i.

h i 1.

fi.

f,ir.79.
c i 2.

ir.25.i.

hi.

STANFORD.
(Stamford).

*JELFEH
*
*BALDFINE

ON STAN
— STANF

ON SAN

var. — —

* - -

^BRVNFINE
*EODFINE
* - -

+ — —

►f-LEFRIE
*LEOFRJE
^FYLFFINE

— ZTAN
ON STA
ON STANF

ON STANF
ON STAN
ON STANFO

A.

D.

J.

C.

C.

A.

E.

F.

A.c.

C.

E.

241.

242.

243.

244.

245.
246.

247.

ir.2.

c i 2.

h,ir.71.
h i.
hi.

ir.13,71.
fk.

THFODFORD.
(Thelford).

HhEDRJE
+ELEFINE
*ESTMVND
+ —

•4« EDEL.. E
*LEFR1E
^LEOFFJN

ON DEOD
ON DE(?)
A DE
ON DEO

ON DEOD
ON DE

DEOD

D.

A.c.

B.

C.

C.

B.

D.***)

*) Angående San jemfor hvad jag yttrat pag. 195 i not. Här är det så myc¬
ket säkrare, att San inkommit af misstag, i stället för Stan, som staden
skrifves på båda sätten a Baldwines mynt.

**) En bit i kanten är borta; i motsatta kanten är ett rnndt hål efter en nagel,
hvarmed myntet troligen varit fästadt i ett smycke.

•**) Myntet är brutet i tre delar.
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mAöv.hii.R*leoffine on de
249. hk. * - - O DEOD
250. h i. *MANA ONNON DE..

WJÎRIÂOWIC.
✓

(Warwick).
251. h,ir.7i. * LEOFRIE ON FjE
252. ir.i4,i. 4* — — — FAiRI
253. ir.49,i. *LVFFINE ON FvERI

W1HRA€EASTER.
(Worcester).

254. h i. *JELFINE ON FIHRIA
255. h i. *LVFRIE ONN FIHRA

WILTENE.
(Wilton).

256. h i. 4« JELFSTAN ON FILTV
257. h i. *DYREIL ONN FILT
258. , fi. * - — ON FILTYN

TH KODKOR I). 295

Typ.^T

A. ')

B.

C.

E. **}

C.

C.b.

C.

E.

259.

260.

WIACEASTER.
(Winchester).

hl,ir.75 ^^EEELFINI ON FIN
K i (?) *vESTANR ON FINEE

A.

Da.

*) Fragment.
**) Luffinc Ur samma myntmästare, som förekommer pä ett guldmynt (LVFINE

ON FjERINE) af samma Typ i en samling hos M:r Th. H. Sporrier i
Edgbaston nära Birmingham i England. (Se The Numismatic Journal, edited
hy Åkerman, Vol. II, pag. 54 med tab.) Oaktadt denna öfverensstämmelse,
kan man ej tvifla att Hr Spurriers guldmynt är tillkommet genom bedrägeri,
antingen i äldre tid, när man började prägla guldmynt i England, eller ock
senare af Becker eller någon dylik falskmyntare. Måhända bestar bedrägeriet
helt enkelt deri, att man gifvit stark förgyllning ät ett äkta »ilfvermynt.
Vigten (54| grains) synes dock antyda att det Ur af guld.
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261. A.h,ir.7i. R.-^GILDEFINE ONE FNT TYP. ./4.

262. h i. ^EODRIE ON FINEEST C.

263. h i. ►b«EODFINE EEOEA 0 FIN C.*)
264. h,ir.71. ^EODFINE ON FIN B.

265. ir.26,i 1. *IFINEE ON FINE A.**)
266. h i. ^LEOFFINE ON FINE A.

267. ir.59,i 1. * - -
— —

—

268. ir.3. *LIFINE ON FINEFI B. ***)
269. ir.l 7,i 1. *LIFINEE ONN FINE A.

270. b. k l. *SFILEMAN ON FINE D.

Olbeståmda fläder.
271. , , EOFENOD • • • • • • F.ft
272. ir.l7,k. ►f"DYREETDr OII TA D.«
273. • • YLFRED O . , . A.-jr)

*) Godwine Ceoca kallas pä Harthacnuts mynt Godwine Ceo pä Cnuts mynt
Godwine Cok_, i Domesday Godwi/ius Socclie. Se ofvanföre under Harthacnut,
pag. 261, n. 30, not.

**) Pa Rev. en punkt vid sidan af korset.
FINEFI torde kunna förklaras pä det sätt att begynnelsebokstäfverna af

stadsnamnet (Fl) blifvit återupprepade efter den vanliga förkortningen FINE.
•J") Fragment.

ff) Möjligtvis är myntmästarens namn: Thvrcetel. Staden skulle kunna vara
Ccentwarabjrig eller Tantune.

•'vQä;
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Öfversigt
af JK. Edward Confessors JM t/afstäder samt

antatet af JMynt och Typer för hrarje stad,
i SrensIia Honyt. JMyn Iiiabinettet»

g]? En stjerna (*) är satt vid de namn, som icke förekomma i R. Rudincs
förteckning öfver Edwards myntstäder.

Ett kors (»J«) utmärker de städer, hvilkas namn väl upptagas af Rüding, men

antingen med frågtccken eller oriktigt eller ock alls icke af honom bestämmas.

1. Hufniil-Typer.

A. B. c. D. E. F. G. H. 1. K. L. Div. Sum¬
var. ma.

vEglesbyrig 1 1

Bardanig* 1 i

Bathan 1 1

Bricgstow 1 1 2

CjENTWARABYRIG. . 2 5 2 1 1 16
Deoraby 1 1

Doferan 1 1 1 3

Dorceaster 0 2

Eaxeceaster .... 3 1 1 5
Eoferwic 15 3 9 1 2 4 34

Gifelceaster^. . . 1 1 2
Gipeswic 3 1 4

Gleaweceaster . . 1 2 1 4

Grantabricge . . . 1 1 1 1 4

H/estinga 1 1

Hamtvne 2 1 3

Herbford 1 1 2

Transport 35 7 20 5| 6 2 2| 2| 1 7| 86
38
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A. B. c. D. E F. G. H. i. K. L.
Div.
var.

Sum¬
ma.

Transport 35 7 20 5 6 2 2 2 7 86

Heortford 2 2

Hythe * 1 1

Ljewes 2 1 1 4

Leigceaster . . . 4 1 1 1 2 9

llgerceaster"^ . . 1 1 2

Liman^ 1 1

Lincolne 12 3 11 3 6 4 1 2 42

Lvndene 16 9 19 4 5 2 2 57

Northwie 3 2 1 6

oxnaford 4 3 1 1 9

Readin * 1 1

scroresryrig .... 2 2 4

Serebyrig»^ 2 1 1 4

Stanford 4 3 1 2 1 1 12

Theodford 3 2 2 2 1 10

WjERINGWIC .... 1 1 1 3

wlhraceaster . . . 1 1 2

wlltvne 1 2 3

Winceaster .... 6 2 2 1 1 12

Obestämda städer . 1 1 1 3

S ii m m a 981 26 68 231 26110 3 2| 1 1 17 273
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II. I arfatfoiiei* af Hufvii<l-Vyi»eriia.

Eoferwic . . . .

Gleaweceaster

Grantabricge

Hereford . . .

Ljewes

Liman

Lincolne ....

Lvndene....

»Stanford . . .

Theodford . .

w IHRaceaster

wlnceaster. .

S h m m a

A.a. A.b. A.c.

\

1

A.d. C.a. C.b. D.a.

1

D.b.

1 1 9 1

F.a. G.a. H.a. l.a. I.b. Sum¬
ma.

17

!
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Ofvanstående öfversigt af K. Edward Cunfessors Myutst
der och Typer, i den Svenska Kongl. Samlingen, \isar, alt

Typen A. förekommer på mynt från 26 städer.
A.a.

A.b.

A c.

A.d.

B.

C.

D.

C.a.

C.b.

). .

T).a.

D.h.

E.

F.

G.
I

H.

F.a.

G.a.

I .

H.a.

La.

I.b.

K.

L.

1

0

3

0

11

20

1

1

14

6

1

13

4

0

3

0

2

0

0

0

0

0

0
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Alfabetiskt Register
öfver

H. Edward Confessors Myntmästare.

En stjerna (*) är satt vid de namn, som antingen icke linnas upptagna eller
äro pä annat sätt lästa uti Rudings förteckning öfver R. Edward Confessors
Myntmästare.

AÎgelmjer. Bath.

Egelwic.* Oxnaf.

Egelwig. * Lund.

Egelwini.* Winc.
Eglsig.* Lund.
Eilric.* Gleaw.
E lesi se.* Lund.

Elewin.* Hamt.
Elewine.* Eofer.

Elfeh.* Stanf.

Elfere. Eofer.

Elfgar. Lund.

Elfheh.* Scrob.

Elfnoth. Line.

Elfred. Caent.
Elfric. Bard.

Elfsige. Leiff.
CT

Elfstan.* "Wilt.
Elfwine. Brie. Eof. Hamt. Line.

Elfwinee. Hythe.
Elfwne.* Hamt.

Elfwold. Lund.

Elnoth. * Line.

Elrcdd. *

Elwerd*

Elwine.* Brie. Oxnaf. Wihr.

Estanr.* Winc.

Estmaîr.* Lund.

Ethelwig.* Oxnaf.

Ethelwine. * Eofer.

Ewylf.* Gleaw.
Arketel.*"

Arncel. i Eofer.
Arngrim.

Avti.

A i

LVTl ] Line.lytti.J

Lund.

Baldwine.* Stanf.
Beorn. Eofer.

Blacman. Northw.

Bihr(e i). * Lund.
Brihtred. Lund.
Brihtric. Line.

Brihtw. * Oxnaf.

Brihtwine. Lund.

Brithrc. Line.

Brvhmgn.* Lund.

Brvmman. * Caent.
Brvnic. Gipesw. Leig.
Bryninc. Line. Lund.
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Brvnman. Caent.
Brvnwine. Stanf.

Bryninc.* Leig.

Cetel. Eofer.

Cinstan.* Dofer.

Colbrand. Ligerc.
Colgrim. Line.

Dehfin. * Northw.
Deorsige.* Heortf.
Dydincc* Lnnd.

D vrberd. * Gifelc.

Kadgar. '

Eadmvnd.*!
Eadric.* } Lund.
Eadwine.*

Eadwold.*

Eadvlf* Gleaw.

EdivïjER. Eax.

Edred.* Lund.
Edric. Lund. Theodf-
Edricc.* Line.

Edstan. * Grant.
Edwine. Laew. Lund.

Eiola.* Eofer.

Elewine. Theodf.
Elfsig.*

Elfsiige.

Elfwine. Dofer.

Elfwond.* Lund.
Eltan.

Eola.

Eorff. * Readin.

vn.l

L J

LeiS-

Eofer.

Theodf.

myntmästare.

Erngrim. Eofer.

Estmvnd. 1

Ethel(wi)ne.?J
Etstan.* Grant.
Ewi. * Lund.

Fglwig.* Lund.

Frome.* Deor.

Cieldewine.* Caent.
Gildewine. * Winc.
Godman. Heortf.
Godric. Gleaw. Liman. Line.

Oxnaf. Winc.
Godricc. Ligerc.
Godrie.* j

Godsvnnv/J
Godsvny. Grant.
Godwinc Ceoca.* Winc.
Godwine. Dore. Lund. Northw

Sereb. Stanf. Winc-
Goldsie.* Lund.
Grimvle.* Eofer.

Gvldewinne.*!
Gvldewnne.* I
Gyldewine.*
Gyldiwine*

Lund.

Caent.

Oxnaf.HjERGOD.*"!
Heregod.*]
Hvscarl. Leig.
Hwatman.* Dore.

Ifincc.* Winc.
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Line.

liefonoth. Eofer.

Lefric.* Stanf. Theodf.
Lefwin.*
Lefwine
Leoewine. * Leig.
Leofenoth. Obest. stad (N. 271).
Leoffwine.* Line.
Leofn. * Leig.
Leofnoth. Heref. Leig.
Leofred. Lnnd.

Leofric. Stanf. Waerinc.
Leofstan. * Gipesw. Scrob.
Leofwin.* Theodf

Leofwine. iEglesb. Caent. Haest.
Line. Northw. Theodf.
Winc.

Leowine. * Eax.

Lifinc. Eax. Gipesw. Winc.
Lifincc. Lnnd. Winc.
Lifind.

Lifred.
__

Liotsian.* Caent.
Lvffinc.* Waerinc.

Lvfric.* Wihr.

Lvfwine. * Dofer.

Man. Eofer.

Mana.* Caent. Theodf.

Manna.* Caent.

Oswold. Laew.
Othberi

Othgrim.

Othin. Eofer.

'"•) Line.im. J

Eofer.

Lund.

Minvlf.* Northw.

S^efvhel.
sc yla.

Stircol.

Storcol.*

Streoll. *

Styrcol.

S vmerlvda. * Line.

Swartinc. * Caent.
Swetman. Lund.

Swileman.* Winc.

Thyrcctdt.* Obest. stad. (N. 272).
Thorr. Eofer.

Thvrcil. Wilt.
Thvrgrimo
Thvrrim.

m.y

r- )
Eofer.

Vdfe.* Line.
Vlccetel.* Eofer.

Vlf. Line.

Ylfcytel^
Vnolf. ]

Eofer.

Osefrth.
OsERTH.*

Osferth

Osfyrth

Line.

Winterfygl.
Wlfsice. * 1

WvLCWINE.* j
(W)vlfred. Obest. stad (N. 273).

Eofer.

Lund.
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Wvlfric. Lund.
Wvlfvlf.* Line.

Wvlfwf.rnd.* Gifelc.
"Wvlfwi.* Grant.

myntmästare.

XV vlfwine. »Stanf.

XVvlred.*!

WvLS.C.'j
Wvlsie. * Gipesw.



M y ut s t åder,
som förekomma på de Anytosachsiska mynten

i Svenska Monyt. Myntkabinettet.

En stjerna (*) är satt framfor de stadsnamn, som icke förekomma i Rudings
arbete.

Ett kors (-f-) utmärker de städer, som väl synas vara bekanta, men orätt
förklaras i nämnde arbete, eller med tvekan der upptagas, eller åtminstone icke
förekomma pä Anglosachsiska Konungarnes mynt.

Efter hvarje stad anföras de Regenter, som der haft myntmästare och hvars
mynt i Svenska Kongl. Samlingen förvaras. Med kursiv stil utmärkas namnen

på de Konungar, hvilkas mynt. från samma stad äro obekanta för Ruding.

iEGLESBYRIG (iEELESBYRIG) = Ayleshury i Bucking-
hamshire. (2 Deputerade före Parlaments-reformen af 1832) *).

JElhclrœdj Edward Confcssor.

* jESDEfDVNE ?), möjligtvis Ashdown (Aston), nu en by
i Berkshire. Ruding har a:stien för Edward Confessor, test
för Harold II, jeast, jest , îesti för William I, hvilka
skrifsätt, utan tvifvel riktigt, anses betyda Haestinga (Hastings)0äS);
men då jag aldrig funnit D begagnadt i stället för T i denna sta¬
dens namn, har jag trott dESDE utgöra början till något an¬
nat namn.

JEthelrœd.

*) Jag bar för hvarje stad anmärkt, om den före Parlaments-reformen af d. 7
Juni 7832 ägt rättighet att sända Deputerade till Parlamentet, emedan denna
rättighet bevisar ett större välstånd i äldre tid äfven hos sådana städer, som
efter hand nedsjunkit till obetydliga köpingar eller simpla byar och till följd
deraf genom nämnde reform förlorat sin representationsrätt eller fått den för¬
minskad. Ett dylikt bevis för stadens fordna anseende gifver naturligtvis stöd
lör antagandet', att den kunnat äga tillstånd att prägla mynt under Anglo¬
sachsiska och Danska dynastiernas regenter.

**) Måhända har man läst on msti, i stället för o h.esti etc.
39



306 anglosachsiska myntstäder.

*AXANMINSTER = Axminster i Devonshire. Det är
(lock möjligt att axan inkommit på myntet i stället för
eaxan (Exeter). Namnes ej i Rudings verk.

Cnut.

fBARDANIG (BEARDANJG) = Bardney i Lincolnshire.
Här \ar ett kloster, i hvilket TElhelraed, Konung afMercien, ingick
som munk år 704. Det förstördes af Danskarne 807 och åter¬
ställdes omkring den tid, då Normanderne erofrade England0).
Ruding upptager väl bard i förteckningen på iEthelraeds mynt¬
städer, men utan förklaring. På ett annat ställe (Vol. II, pag.
224) gissar han, att bard blifvit af förseelse satt i stället för
bråd, som skulle betyda Bradford i Wiltshire. Vidare anför
Ruding bland Edward Confessors myntstäder bearb, som
han förmodar böra vara dearb (Derby). Sannolikare är väl,
att det bör läsas beard (Bardney).

iEthelraed, Cnut, Edward Confessor.

BADAN (BEADN, Lat. BATHUM) = Bath i Somersetshire.
(2 Dep ut.)

JEthelrsed, Cnut, Harold I, Harlhacnut, Edward Confessor.

BEDANFORD (BEDAFORD, BEDFORD) = Bedford, huf-
vudstaden i Bedfordshire. (2 Deput.)

Eadgar, ./Ethelraed, Cnut, Harold I.

BRICGSTOW (BRYCESTOW) = Bristol, hufvudstaden i
Somersetshire, till någon del i Gloucestershire. (2 Deput.).

sEthelrcedj Cnut, Harold I, Edward Confessor.

■EBRIVTVNE, (BREODVNE) sannolikt Brewton i Somer¬
setshire, "fordom en stad af någon betydenhet"00). Äfven beo
(i st. f. breo) och br/e har jag fört hit. — Staden är obekant för
Ruding. Han har väl briv i förteckningen på JEthelraeds mynt-
städer, men förklarar oriktigt detta vara Bristol. Bland Cnuts

*) Jfr. Rich. Sainthill, An attempte to locate some Coins of unappropriated
Mints in Ruding from Domesday and the new topographical dictionary,
införd i The Numismatic Journal, edited by J. Y. Åkerman. London 1837,
Vol. II, pag. 46. Omtryckt i An Olla Podrida. London 1844, pag. 176.

**) Se H. Ellis, A general Introduction to Domesday Book. London 1833, Vol.
II, pag. 483.
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städer har han irrivtv, utan förklaring. Detta antages af Hr
Ricn. Sainthill i Numismatic Journal (Vol. II, pag. 48 ö) be¬
tyda Iretune i Derbyshire, h vilket icke synes mig troligt.
Manne icke irrivtv bör läsas brivtv (Brewton)? — I Chroni-
con Saxonicum förekommer hos Beda och Florentius ett Breo-
dvne, Brivdvnvm, som förklarats vara Breedon i Worcestershire.

Cnut, Harold /.

TBRYDIA, (BRYIDGE, BYRDGE) = Bridgenorth i Shrop-
shire. (2 Deput.) Förekommer ej bland Rudings myntstäder.
Väl anför han under Cnut bry, men detta förklaras orätt vara

Bristol.

ÄZthelrccd, Cnut,

TBVCCJNGAHAM (B YCINGAHAM) = Backingham, huf-
vudstaden i Buckinghamshire. (2 Deput.) Upptages af Ruding,
ehuru med tvekan (se Vol. II, pag. 157), för zEthelraed (bycig)
och Cnut (bvc).

Edward Martyr, .Ethelraed, Cnut.

•bCADANBYRIG = Cadbury Castle, det gamla Romerska
fästet Camolet, i byn North Cadbury i Somersetshire. Ruding
anför under Cnut Cadbury (cad), men med fråglecken, och
leninar ingen upplysning om stället i den utföiliga beskrifningen
öfver de Engelska mynlstäderna i 2:dra Tornen.

JEthclrœd.

CtENTWARABYRIG, (CA:NTWAREBYRIG, CANTWA-
RE-, CENT WAREBYRIG) = Canterbury, hufvudstaden i Kent.
(2 Deput.) Är en af Englands äldsta myntstäder, emedan Ko¬
nungarne af Kent slogo mynt här.

Eadgar, jEthelraed, Cnut, Harold I, Harthacnut, Edward
Confessor.

CISECEASTER, (CISESTRE, CISCESTRE, CJSAiVCEA-
STER) = Chichester, hufvudstaden i Sussex. (2 Deput.) Ruding
upptager för Harold I ceice, som förklaras med Chichester, utan
t vi fvel oriktigt, emedan ceice troligen bör läsas leice (Leicester.)

Eadgar, iEthelraed, Cnut, Harold I, Harthacnut.

*) Omtryckt i An Olla Podrida, pag. 178.
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COLENCEASTER, (COLA- COLECS- COLIY-CEASTEll)
— Colchester, hufvudstaden i Essex. (2 Deput.) Mail har påstått,
att härslogs mynt redan i Britternas och Romarnes tid (Canuc-
lodunum). Med någon tvekan har jag fort ceol, (Ceolceaster?) hit.

jLthelraed, Cnut, Harold I.

CROCGLADE, (CRACGLADE, CR1CLADE, CRECLADE)
= Creke/ade (Cricklade) i Wiltshire. (Deput.) Ruding har under
Cnut CROG, CROGi, som oriktigt föras till Crewkerne, samt under
Edward Confessor creclad, som rätteligen lillägges Crekelade. 1
fyndet vid Beawort.li 1833, beskrifvet af Hawkins (Ruding 1, pag.
155) träffades ett mynt af William I, med stadsnamnet cric.
Förklaringen i Numismatic Journal_, Vol. II, pag. 48 *), att
CROGi, GPiOGi betecknar Crogan i Yorkshire, kan således icke
af mig antagas.

jJïthclvœdj Cnut, Harold I.

►fCRVCERN = Crewkerne i Somersetshire. Ruding uppta¬
ger med tvekan detta ställe (Vol. II, pag. 213), emedan han anser
det icke hafva varit nog betydande, att kunna erhålla mynt¬
privilegier. Han känner icke heller något mynt, som rätteligen
tillhör denna stad. Jag har redan under Crocglade anmärkt
hans misstag att föra mynten med crog, crogi, till Crew-
kerne.

JEthelrœdj C/iutj Harold /.

DEORABY, (DEORBI) = Derby} hufvudstaden i Derby-
shire. (2 Deput.)

./Etlielraed, Cnutj Harold I, Edward Confessor.

DIFELIN, (DIFLJNA, DYFELIN, DYFLIN) — Dublin 3
hufvudstaden i Irland. — Både dEthelrœd och Cnut hafva slagit
mynt i Dublin. Med livad rätt dessa Konungar kunnat prägla mynt
i Irland, har blifvit mycket omtvistad t. Vanligen antager man
att Eadgar underlagt sig en del af Irland jemte Dublin, och
att denna besittning utsträcktes till Konungarne ./Ethelraed och
Cnut. J. Pinkerton**), som först bekantgjort Cnuts mynt från
Dublin, äfvensom Simon***) synas antaga denna mening, livil-

*) Rich. Saikthill, An Olla Pochàda, pag. 178.
**) An Essay on Medals. London 1789, Vol. It, pag. 123.

***) Essay on lrish Coins. Dublin 1810, pag. 7.
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ken åter förkastas af J. Lindsay*) och R. Sainthill **). Det
enda dokument, som omnämner Eadgars eröfriug, ett bref ut-
gifvet af denna Konung till kyrkan i Worcester, har man i
senare tid förklarat vara understucket. Hur förhållandet ma

vara, synes- det afgjordt, att mynt blifvit slagna i Dublin för
yEthelrœds räkning, möjligtvis innan Sithric 111 uppsteg på
thronen (år 989), ehuru i Stockholmska samlingen bland yEtliel-
raeds .mynt från Dublin förekommer ett af Typen E, hvilken
Typ först under de senare åren af yEthelrœds regering blifvit be¬
gagnad. Af Cnuts mynt från Dublin känner man blott ett
exemplar, afritadt hos Pinkerton, Vol. II, Pl. 1, n. 13, ochRu-
ding, Pl. 28, men på båda ställena mindre noggrant, enligt
uppgift af Hr Thomsen, som granskat myntet i British Museum,
dithelraeds mynt från Dublin och Rini, hafva mycken likhet
med Sithric III:s säkra mynt och äro af- lika godt arbete
som dessa.

yEthelrsed.

DOFERAN, (DOFRAN, DOYER, DOYENDN, DOYORV)
= Dover i Kent, en af de fem privilegierade hamnarne. (2 Deput.)

yEthelrsed, Cnut, Harold I, Harthacnut, Edward Confessor.

DORCEASTER = Dorchester , hufvudstaden i Dorsetshire.
(2 Deput.)

yEthelrsed, Cnut, Edward Confessor.

*DYNWIC = Dunwich i Suffolk; var fordom en ansenlig stad,
men har till en stor del blifvit bortsköljd af hafvet. (2 Deput.)
Ruoing har icke funnit något mynt, som med säkerhet kunnat
föras hit.

jQSthelned.

EAXECEASTER, (EAXCESTRE, EXANCEASTER) =
Exeterj hufvudstaden i Devonshire. (2 Deput.)

Edward Martyr, yEthelrsed, Cnut, Harold I, Harthacnut,
Edward Confessor.

*) A View of the Coiuage of lreland. Cork 1S30() pag. 21.
**) An O/la Podrido.j pag. 177.
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EOF ERWIC, (EFERWIC, EOFRWIC, Lat. Eboracum) =
York, hufvudstaden i Yurkshire. (2 Deput.) Sannolikt myntades
liar redan under Konungarne af Northumberland.

Edward Martyr, vEthelrsed, Gnut, Harold I, Edward Confessor.
*GEODA (GODA), möjligtvis Godestowe, en obetydlig ort i

Oxfordshire. Mä h anda skulle man äfven kunna gissa på God-
manchester, en by eller liten stad i Huntingdonshire. Nam-
net är obekant för Ruding. 1 Hr Justitie-Rådet Thomsens sam¬
ling i Köpenhamn lins ett mynt, hvarpå staden skrifves EODA.

JEOitlrœd.

GIFELCEASTER, (GIFLECEASTER) = llchester i Soiner-
setsbire. (2 Deput.)

Eadgarj Athelraed, Cnut, Edward Confessor.
GIPESWIC, (GIPSWIC) = Ipswichj hufvudstaden i Suffolk.

(2 Deput.)
Eadgar, JEthelraed, Cnut, Harold I, Harthacnutj Edward
Confessor.

GLEAWECEASTER, (GLEWE-, GLE1WE-, GLEAW-,
GLEOA-CEASTER) = Gloucester, hufvudstaden i Gloucestersbire.
(2 Deput.)

Eadgar, iEdielrsed, Cnut, Harold /, Harthacnut, Edward
Confessor.

GRANTABRICGE = Cambridgej, hufvudstaden i Cambridge-
sliire. (2 Deput.) Utan tvifvel äro gan, garntet, grate, hra,
rat att anses som vårdslösa skrifsält af denna stadens namn.

Eadgarj jEtlielraed, Cnut, Harold 1, Harthacnutj Edward
Confessor.

*GRE(NAWIC?), måhända Greenwich i Kent. Ieke utan
tvekan har jag upptagit denna myntstad, h vilken för Ruding är
obekant. Till stöd för gissningen bör nämnas, att Grenawic
förekommer i Chronicon Saxonicum. Ställets obetydlighet oeh
dess nära grauskap med London mä icke anföras som inkast,
ty vi hafva mynt från många lika obetydliga städer och det
är bekant, att Southwark, som låg ännu närmare London, och
nu utgör en del af denna lmfvudstad, hade särskild mynträttig¬
het. Möjligt är dock, att myntmästaren af misstag satt ERE
i stället för ERE (Crekelade).

JElhelrced.
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♦GYLDEFORD, (GILDE- GOLDE-FORD, Saxonice GULDE¬
FORD, enl. Camden, Britann. pag. 174) = Guildjord 3 förnämsta
staden i Surry. (2 Deput.) De olika skrifsätten innebära icke någon
väsentlig skilnad, ty Gild- Gold- Guld- Gyld- äga alla samma
betydelse i de nordisk-germaniska språken {Guldj Gold= auriun).
Cyl på ett af Cnuts mynt är så mycket säkrare samma stad,
som i Lunds Historiska Museum finnes ett mynt af samma
myntmästare (Bacaman, Blacaman), med gyld rikligt utskrif-
vet, och i Sv. Kongl. Myntkabinettet förekommer under Hartha-
cnut blacaman on gii.. Stället är obekant för Ruding

JElhelrœd, Cnut3 Harthacnut.

HiESTlNGA = Hastings i Sussex, en bland de 5privilegiera¬
de hamnarne. (2 Deput.) — Ulan tvifvel är ^esti, .est i c , jEstien
samma namn som Haestinga. (Se ofvanfore, pag. 305.)

yEthelrœdj Cnut, Harold I, Harthacnut3 Edward Confessor.

HAMTYNE, (HEAMTYNE) = Southampton i Hampshire. (2
Deput.) I äldre tid skildes icke Southampton och Northampton från
hvarandra genom någon praefix. Men redan i Domesday Book
kallas den sednare Northamtune, h varemot med Hanitune för¬
slås Southampton. Jag förmodar att alla mynten med hamtvne
kunua med säkerhet föras till den, genom sin belägenhet vid
hafvet, ansenligare staden Southampton.

jEtheli'sed, Cnut, Harold /, Edward Confessor.

*bHAMWIC = Harwick i Essex. (2 Deput.) Ruding har
bland ALthelroeds myntstäder H am.vil, soin förklaras med Sout¬
hampton, hvarjemte i en not anmärkes, att på ett annat mvnt
läses: Ham vic. Jag anser Hamwic vara Harwick, emedan Ha/n
och Har äga samma betydelse (Svenska: Hamn _, Fransyska:
Havrej Lat. porlus). Stadens namn betyder således Haninviken
= en vik som erbjöd en säker hamn. Denna namnets härled¬
ning synes mig enklare och sannolika re än Camdens (Britannia,
pag. 287) af Hare (här, exercitus). Att med Ruding föra Ham¬
wic till Southampton är orimligt, då denna stad både på myn¬
ten och i Domesday Book kallas Hamtune.

vEthelraed.
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HEREFORD = Flerefordj hufvudstaden i Herefordshire. (2
Deput.) — Enligt Domesday Survey funnos här 7 myntmästare,
hvaraf en var Biskopens.

vEthelraed, Cnut, Harolcl I, Harthacnut, Edward Confessor.

HEORTFORD, (HERTFORD) = Hertford, hufvudstaden i
Hertfordshire. (2 Deput.)

jElhelraed, Cnut, Harold /, Edward Confessor.

HVJXTA1YDVNE, (HVNTEDVNE) = Huntingdon, hufvud¬
staden i Huntingdonshire. (2 Deput.)

JEthelraed, Cnut, Harold Ij Harthacnut.

HYTHE = Hythe i Kent, en af de 5 privilegierade ham¬
narne. (2 Deput.)

Edward Confessor.

L iEYVES, (LEEYVES, LEYVEJV, LEHYVGE) - Lewes i
Sussex. (2 Deput.)

Eadgar, Ethelrced, Cnut, Harold /, Edward Confessor.

LEIGCEASTER, (LEICESTER, LE1ECESTER, LEGCEA-
STER, LEGECEASTER etc.) = Leicester, hufvudstaden i Lei-
ceslershire. (2 Deput.) Leicesters och Chesters mynt hafva blifvit
oriktigt skilda af alla, som hittills skrifvit öfver de Anglosach-
siska mynten. Ruding (Vol. II, png. 185—187) lemnar sjelf sa¬
ken oafgjord, men anför den fördelning, Hr Southgate i första
volumen af Nichols's L^eicestershire föreslagit, och följer äfven
denna vid bestämmandet af de för h varje Konung anförda mynt¬
städerna. Enligt hans mening betecknar liege, leger, leher etc.
Leicester, h varemot Chester påstås vanligen skrifvas legecfster,
utan i eller r. Dock yttrar författaren genast sjelf tvifvel om
riktigheten af sin uppgift, "emedan några af inskrifterna leg
eller lege, må hafva hört till Leicester."

Denna fördelning af de båda städernas mynt är full¬
komligt oriktig. — Ingen lärer bestrida att de mynt, hvar-
på staden skrifves leic, leicest, leiece, böra föras till Lei¬
cester. (Detta har ock Ruding iakttagit). Erkännes detta, så
måste äfven medgifvas, att legc, legce, legcest, legecest
böra föras till samma stad; ty bokstäfverna g och i brukades

vid
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vid den tid, hvarom här är fråga, ofta promiscue, af det skäl
att de i många fall uttalades lika (som j) h vilket ännu i de
Nordiska språken och i vissa dialekter af Tyskan är förhållan¬
det framför mjuka vokaler. Flera inskrifter på de Anglosach-
siska mynten visa, att denna omvexling af i och g ägt rum
till och med framför hårda vokaler och konsonanter, t. ex. i
namnen boga och boia, (äfven boiga), vnbegn och vn-
bein. Ser man på katalogen öfver Leicesters mynt, så
visar sig, att samma myntmästare omvexlande begagnat båda
skrifsätten med g och i, hvilket äfven öfverensstämmer med
Gamdens uppgift {Britannia} pag. 336), att Leicester hos olika
författare skrifves Legecestriaj Leogorcij Legeocester och Leicester.
Deremot finner man aldrig att samma myntmästare, som skrif-
vit leic, legecest etc. äfven nyttjat leherc, liger, liher
etc. på sina mynt. De sednare skrifsätten beteckna således
ofelbart en annan stad och utan tvifvel Chester. — Sjelfva
myntens utseende gifva ock stöd för den delning jag gjort mel¬
lan dessa båda städer. Ty de mynt jag fört till Leicester haf-
va en gemensam karakter deruti, att arbetet är dåligt och in¬
skrifterna vårdslösa. Detta tyckes öfverensstämma med öfriga
förhållanden i staden Leicester, om h v il ken Camden säger: "ma¬
jorem vetnstatem quam veuustatem prce se fert." Deremot äro
de mynt, h vilka jag fört till Chester (l^gra, leher, liger,
liher) i allmänhet väl arbetade, så som man borde kunna
vänta sig från en stad, hvars praktfulla byggnader och inrätt¬
ningar prisas i medeltidens skrifter, och der ännu, när Camden
skrçf sin Britannia, funnos spår af Romaines prakt ("Romanae
magnificentiee argumenta").

Hr Ed. Hawkins har i dess beskrifning öfver fyndet vid
Beaworth *) trott sig, i afseende på de båda städernas mynt,
komma till en säkrare fördelning, hvilken dock föga afviker
från den af Hrr Southgate och Ruding föreslagna. Hr Haw¬
kins för nemligen lehre till Leicester och deremot lecestr,
lecei , leiiece, LEHci till Chester. Hans bevisning grundar sig
på ett mynt med inskrift å Rev. vnnvlf on cestre.

*) Description of a large Collection of Coins of William the Conqneror, disco-
vered at Beaworth in Hampshire, intagen i 3:dje upplagan af Rödings verk,
I, pag. 151 etc.

40
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Detta mynt, menar Hr Hawkins, måste obestridligen föras
till Chester; men som ett par andra mynt i samma fynd
med svnolf on lehc , och svnovlf on leci, enligt hans upp¬
gift, hafva Adversen präglad med samma stamp som det
förstnämnda myntet, så anser han detta draga de andra bada
med sig, hvaraf skulle följa, att älven lehc och leci be¬
teckna Chester. Häremot måste jag anmärka, att sjelfva grun¬
den, b varpå Hr Hawkins stöder sin bevisning, är otillförlitlig.
Chester kallades och skrefs icke i Wilhelm Eröfrarens tid Cestre.
Deremot synes mig mera sannolikt, att cestre, antingen ge¬
nom oriktig läsning eller ock genom vårdslöshet hos myntmä-
staren, inkommit i stället för lestre (så skrifver ock För¬
fattaren sjell' på ett ställe, Ruding I: 153), b vilket tydligt är en
förkortning af leicestre. Detta antagande bör ej anses orimligt,
ty då myntmästaren på samma mynt icke ens skrifvit sitt eget
namn rätt, utan satt Vnnvlf i stället för Svnvlf\ så torde med
större skäl kunna antagas, att han i stadsnamnet satt ett E i
stället för ett L, hvilka bokstäfver dessutom för läsarens öga
lätt kunna förvexlas, ifall den uppdrifna kanten på myntet går
nära intill bokstafven L. Jag anser således de mynt, hvilka
Hawkins i nämnde afhandling fört till Chester, böra tilläggas
Leicester och tvertom det enda mynt han bar lör Leicester
tillhöra Chester.

Edward Martyr, jEthelraed, Cnut, Harold I, Edward
Confessor.

fLIGERCEASTER, (LTHER- LIHRA- LEGRA- LEHER-
CEASTER) = Chesterj hufvudstaden i Cheshire. (2 Deput,)
Namnet lär härleda sig från den här i Kejsar Galbas tid för¬
lagda 20:de Romerska Legionen (Valeria victrix). Lcegrcij
Liger} Leker (h och g förvexlas ofta i medeltidens skrifter)
synes vara detsamma som det Svenska ordet Läger (castrum).
Liger-Lœgra-ceaster var således en sammansättning af det Nor¬
diska och det Latinska ordet, och skulle i denna sammansätt¬

ning kunna betyda det hefästade lägret, livilket öfverensstäm-
rner med sanna förhållandet. Äfven det Brittiska namnet

Caerlegiorij Caerleon vaur lär, enligt Camden, hafva samma ur¬
sprung emedan Leon vaur betyder stora Legionen (Legio magna).
— Under Leicester har jag vidare anfört skälen för mitt be-
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stämmande af Chesters mynt. — I Edward Confessors tid fun-
nos 7 myntmästare i denna stad*).

Eadgarj JEthelraed, Cnut, Harold lj Edward Confessor.

KLIMAN, (LIMNA, LIMENE) = Liming eller Lyme
(Lympne) en by, nära Hytlie, i Kent. Var i Romarnes tid
en ansenlig hamn (.Portus Limanus), som sedermera blef obruk¬
bar genom upplandning. — Ruding upptager ej detta ställe i
öfversigten af myntstäderna i Kent.

Eadgarj Edward Martyr, .Ethelraed, Cnutj Edward Con¬
fessor.

LINCOLNE, (LINDCOLIVE, de gamles Lindum Colonia) =
Lincoluj hufvudstaden i Lincolnshire. (2 Deput.) Denna sta¬
dens mynt äro de talrikaste, näst Londons.

Eadgai", Edward Martyr, Ylthelraed, Cnut, Harold I, Hartha-
cnut, Edward Confessor.

LYNDENE, (LYNDENNEE, LYNDONI, LYNDNÏ,
LYDEN, LYDENE, LYDNE, LYDONI) = London i Middel-
sex, konungariket Englands hufvudstad. Bestod i Anglosach-
sernas tid blott af det egentliga London, på venstra stranden
af Thames. Rudings antagande att lyd torde betyda Ludlow
i Shropshire förfaller, då man ser att namnet äfven skrifves
LYDONI.

Eadgar, Edward Martyr, iEthelrsed, Cnut, Harold I, Hartha-
cnut, Edward Confessor.

LYDANFORD, (LYDAFORD) = Lydford {Lidford), en
obetydlig ort i Devonshire. Ruding har äfven lvda, lhvda,
hvari v möjligen är orätt läst i stället för y.

vEthelrsed, Cnut, Harold I.

M^LDVNE, (MALDYNE, MELDYNE) = Maldon i Essex.
(2 Deput.)

Eadgarj iEthelraed, Cnut, Harold /.

*) Ellis, A general Introduction to Domesday Book, Vol. II, pag. 431.

M BS
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fMEALMESBYRIG = Malmsbury i Wiltshire. (2 Ueput.)
Ruding påslår att stadens namn blifvit funnet endast pä 'ett
mynt af Wilhelm 1.

Cnut, Harthacnut.

*MYLE. Stället är obekant för Englands numismatici.
Jag liar, pag. 91, gissat på Mylton och Muleburne. Mylton
(Milton eller Middleton) är en gammal stad i Kent, fordom
residens för detta lands Konungar. Äfven Alfred den store
bodde här. — Maleborne, Milborne Port, är nu en obetydlig ort
1 Somersetshire, som dock hade rättighet från fordom att sända
2 Deputerade till Parlamentet.

JEtheirœd.

NORTHWIC, (NORDWIC, NORWIC) = Norwich, huf-
vudsladen i Norfolk. (2 Deput.) Mynten från denna stad äro
vanligen vårdslöst arbetade.

Eadgar, YUhelraed, Cnut, Harold I, Harthacnut, Edward
Confessor.

OXNAFORD, (OXAN- OXEN- OXSA- OXSEN- OX-
SENA- OCXA- OCXEN-FORD) = Oocford, hufvudstaden i
Oxfordsliire. (2 Deput.)

Eadgar, JEthelrsed, Cnut, Harold I, Harthacnut, Edward
Confessor.

d-READIN = Reading , hufvudstaden i Berkshire. (2
DepuO, Ruding har ansett raid på ett AJhelraeds mynt beteck¬
na denna stad.

Edward Confessor.

fRICYEBYRIG, (RIHBIIR, RINHE- RIE-BYRIG), för¬
modligen Rising Castle, nu en obetydlig ort i Norfolk. (2 Deput.)
Hr Sainthill förklarar *) rizig, risic gissningsvis med Rising-
liam i Northumberland. Ruding har endast för K. Stefan ett

mynt, som han tillägger Rising Castle.
Cnut.

*) I Numismatic Journal, Vol. II, pag. 48 och An Olla Podrida, pag. 177.
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RI1YI. Staden är obekant. Myntmäslaren Byrhtiod on
Rini förekommer både på iEthelraeds och Sithric III:s mynt.Således synes det sannolikt, att staden rini bör sökas i Irland,
Ii vilket ock tyckes bekräftas deraf att de nämnda mynten , såväl iEthelrœds som Sithrics, till utseende och arbetssätt mycket
likna den sistnämnda Konungens i Dublin präglade mynt.Men då man har mynt af Sitbric med Engelska myntstäders
namn å Rev., t. ex. London, Winchester, är det icke omöj¬
ligt, att rini kan vara en Engelsk stad. Se vidare under
Difelin.

jRthelraed.

ROFECEASTER, (HROFECEASTER) = Rocltester i Kent.
(2 Deput.)

Eadgarj .dEthelraed, Cnut, Harold /, Harthacnut.

RVMENEA, (RVMA) = Romnej i Kent, en af de 5 pri¬
vilegierade hamnarne. (2 Deput.)

sEthelrœdj Cnut, Harold I.

SCEFTESBYRIG, (yESGFTES- SEFTES- CEFTEN-BYRIG,Lat. Septonia) = Shajtesbury i Dorsetshire. (2 Deput.) Ruding
förklarar (under /Ethelraed) ceften oriktigt med Canterbury.

Eadgar-j vEtlielrsed, Cnut, Harold I.

SCROBESBYRIG = Shrewsburj, hufvudstaden i Shrop-sliire. (2 Deput.) srob och seob äro förmodligen misskrifningar
af myntmästaren i st. f. scrob. Enligt Domesday Survey hade
Konungen 3 myntmästare i denna stad.

.Ethelraed, Cnut, Harold /, Edward Confessor.

SEREBYRIG, (SEAR- SER-BYRIG) = Salisbury, vanli¬
gen kallad Old Sarum _, till skillnad från den, omkring Henrik
JII:s tid, vid sidan bygda Nja Salisburj_, nu varande huf¬
vudstaden i Wiltshire. (2 Deput.) Ett Edward Confessörs mynthos Ruding med stadsnamnet searrvm lär vara falskt.

jElhelraed, Cnut, Harold I, Edward Confessor.
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*SITHESTEBYRIG. Stället obekant. Hr J. Lindsay *)
anför ett Sithe för K. Cnut, med gissning att det möjligtvis
skulle kunna betyda Sidnaceaster i Lincolnshire.

fEthelrced.

*SITY. Stället obekant. Då myntmästarens namn är irre-
guliert, skulle staden ej fortjent upptagas, om icke namnet vore
af vigt för Svenska numismatiken, genom likheten med det
Svenska sihtvn (Sigtuna). — Måhända är Situ samma ställe
som Sithestebyrig.

JEthelrced.

SNOTINGAHAM, (SNOTICHAM) = Nottingham, hufvud-
staden i Nottinghamshire. (2 Deput.)

sEthelrcedj Cnut, Harold I, Ilarthacnut.

•bSTiENIG = Steyning (Stening)j en liten stad i Sussex.
(2 Deput.) Obekant för Ruding. Hit bör dock troligtvis hans
STJEN, som i förteckningen på Edward Confessors myntstäder
upptages och förklaras vara Stamford, samt lians stfni under
Harold II. — Hawkins har (The Silver Coins of England,
pl. XVII, n. 216) gifvit teckning af ett Harthacnuts mynt
(FRIDI ON STENICE), som tydligt är slaget på samma ställe
och af samma myntmästare (Frithiwine) som Cnuts mynt.

Cnut.

STATHFORD = Staffbrdbufvudsladen i Staffordshire.
(2 Deput.)

Eadgarj TEllielraed.
STANFORD, (STEANFORD, STANYORD, SANYORD)

= Stumford i Lincolnshire på gränsen af Northamplonshire.
(2 Deput.) Konung Eadgar gaf klostret i Medehamstede rättig¬
het att hafva en myntmästare i denna stad, h vilket privilegium
af flera följande Konungar bekräftades. Någon gång har san
genom myntmästarens vårdslöshet kommit i stället för stan.
De som älska att söka nya myntstäder, skola måhända anse
san betyda Sandwich. Jag antager hellre den förklaring jag
redan anfört, emedan man stundom finner båda skrifsätten be-

John Linrsay, A View of the Coiuage of the Heptarchy. Cork, 184'J, pag. 97.
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gagnade af samma myntmästare, t. ex. af Swartgar (Swertgar)
under iEthelraed, Swert under Harold I. Den sistnämnde
myntmästaren skrifver till och med sanvo (andra, t. ex. Lefric}
liafva stan vo), h vilket visar att V stundom hade samma uttal
(F) som i Tyska språket0). Hr Lindsay anser stanv kunna beteck¬
na Stana, nu Staines i Middlesex °°).

Eadgar, .Ethelraed, Cnut, Harold Ï, Edward Confessor.

SVTHBYRIG, (SYD-, SVTN-BYRIG) = Sudbury, nu en
obetydlig stad i SufFolk. (Deput.)

iEthelraed, Cnut.

SVTHGEWERE, (SYD-, SYG-GEWERE) = Southwark
i Surrey, fordom en särskild stad, som af Konung Edward VI
förenades till ett helt med London. (2 Deput.) Ruding har
bland Cnuts myntstäder sv och svth samt under Edward Con¬
fessor svthe, som han anser beteckna denna stad. Flera af de
Normandiska Konungarne myntade här.

JEthelrœd, Cnut, Harold I.

TAMWEORTHIGE, (TAMWETHIGE) = Tamworth, till
en del i Staflbrdshire och till en del i Warwickshire.

Edward Martyr, dEthelrced.

TANTVNE = Taunton i Somersetshire. (2 Deput.)
/.Ethelrœdj Cnut.

THEODFORD, (THEOTFORD, THEOTYORD, THED-
THET-, DEOD-FORD) = Thetford i Norfolk. (2 Deput.)

Eadgar, jEthelraed, Cnut, Harold I, Rarthacnut, Edward
Confessor.

*bTORCESIGE = Torcksey i Lincolnshire. — Ruding har
bland /Ethelraeds myntstäder tvrc, soni med frågtecken hän-
föres till Torcksey.

iEthelrœd.

*) Detsamma visar sig i Thetfords namn, hvilket stundom skrifves theotvor, Se
nedanfore.

**) J. Lindsay, A View of the Coinage of the Heptarchy. pag. 97.
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TOTAMS, (TOTTAMS, TOTTMS) = Totness i De-
vonshire. (2 Deput.)

dEthelrsed, Cnut.

*VSTLA, (YSTLI.) Stället obekant.
JEthelrced.

WAiRINGWIC, (WARINWIC) = fVarwick, hufvudstaden
i Warwickshire. (2 Deput.)

JEthelrcedj Cnut, Harold I, Edward Confessor.

*WALSINGHAM = fValsinghcnn i Norfolk. Fordom en
beryktad valfartsort. (2 Deput.) Obekant för Ruding.

Cnut.

WECEDPORT = Watchet i Somersetshire.
Athelraed.

WELIGAFORD, (WALIN-, WELINA-FORD, WELI-
FORD, WILFORD) = fVallingford i Berkshire. (2 Depul.) Jag
antager att wilfo är en förkortning af welifo, weligafo. (Se
ofvanföre, pag. 109).

iEthelraed, Cnut, Harold I.

WERHAM = TVareham i Dorsetshire. (2 Deput.)
Eadgarj JSthelraed.

WIHRACEASTER, (WIHRAN-, WIHER-, WIGER-
CEASTER) = fVorcester^ hufvudstaden i Worcestershire. (2
Deput.)

iEthelraed, Cnut, Harold /, Edward Confessor.

WILTVNE = Wiltorij fordom hufvudstad i Wiltshire.
Eadgar, vEthelraed, Cnutj Harold Ij Edward Confessor.

»bWINCELSEA = Winchelsea i Sussex, fordom en an¬
senlig stad, som undergräfdes af hafvel och nedstörtade deri.
Sedermera anlades under Edward l:s regering en ny stad, med
samma namn, längre in i landet. (2 Deput.) Räknades, som ett
bihang till Hastings, bland de privilegierade hamnarne. Ruding
upptager ej denna stad. Han har dock bland Cnuts myntstä¬

der
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der wincl, som förklaras vara Winchester, men sannolikare tor¬
de böra föras till Winchelsea. Äfven upptager han bland Cnuts
myntmästare det sällsynta namnet drowa, som i Stockholmska
samlingen endast förekommer på Winchelseas mynt. Två an¬
dra exemplar af detta mynt (drowa on wincel), med skiljak¬
tiga inskrifter på Ad v., förekom mo i det stora Norska fyndet
vid Egersund och hänföras af Holmboe °), i beskrifningen öfver
detta fynd (n. 4-72, 473, till fVincelcumb (Winchcomb), en
obetydlig ort i Gloucestershire.

Cnut.

WINCEASTER, (WINCESTER, W1NTCESTER, Lat.
WINTONIA etc.) = Winchester_, hufvudstaden i Hampshire,
fordom de Westsachsiska Konungarnes residens. (2 Deput.) Jag
bar till Winchester fört ett Eadgars mynt (.elfsige mo wintmi)
på hvilket jag, i beskrifningen öfver de Anglosachsiska mynten
i Lunds Historiska Museum00), läst tintmi och fört till Teignmoutk
i Devonshire. Skälen till min ändrade mening har jag anfört
i en not, pag. 9. På ett bland Edward Confessors mynt läses
stadens namn wincwi, hvilket jag äfven fört till Winchester,
emedan jag förmodar, att begynnelsebokstäfverna Fl af misstag
blifvit upprepade. Ruding har bland Harthacnuts myntstäder
wice, som orätt föres till Worcester i st. f. Winchester.

Eadgar, Edward Martyr, Althelraed, Cnut, Harold 1, Hartha-
cnut, Edward Confessor.

*WORIME. Stället obekant. Nä m nes ej hos Ruding. I
fyndet vid Borup i Skåne (1830) träffades ett mynt af Harold I
från denna stad (wvlstn on worime). Det förvaras nu i Lunds
Historiska Museum.

yEthelrœd, Cnut.

*) C. A. Holmboe, De numis MD medii cevi in Norvegia nuper repertis &c.
**) Numismata Anglosaxonica Musei Acadeiniae Lundensis ordinata et descripla.

Lundte 1829, pag. 26.

41
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Oeografisk öfversigt af dessa Myntsiäder.
NORTHUMBERLAND.

Yorkshire: York.

MERC1EN.

Bedfordshire : Bedford.
Buckinghamshire: /Eylesbury. Buckingham.
Cheshire: Chester.
Derbyshire: Derby.
GJoucestershire: Gloucester.
Herefordshire: Hereford.
Huntingdonshire : Huntingdon.
Leicestershire: Leicester.
Lincolnshire: Bardney. Lincoln. Stamford. Torcksey.
J\ottingliamshire: Nottingham.
Oxfordshire: Godestowe(?). Oxford.
Shropshire: Bridgenorth. Shrewsbury.
iStaffordshire : Stafford. Tainworth (till en del i Warwick-

shire.)
PVarwickshire : Warwick.
IVorcestershire : Worcester.

OSTANGELN.

Cambridgeshire : Cambridge.
Norfolk: Norwich. Rising Castle. Thetford. Walsingham.
Suffolk: Dunwich. Ipswich. Sudbqry.

ESSEX.

Essex: Colchester. Harwich. Maldon.
Hertfordshire: Hertford. v

MIDDLESEX.

Middlesex: London.
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RENT.

Kent: Canterbury. Dover. Greenwich(?). Hythe. Liming.
Middleton(?). Rochester. Romney.

SUSSEX.

Surrey: Guildford. Southwark.
Sussex : Chichester. Hastings. Lewes. Steyning. Winchelsea.

WESTSEX.

Berkshire: Ashdown(?). Reading. Wallingford.
Devonshire: Axminster. Exeter. Lydford. Totness.
Dorsetshire: Dorchester. Shafteshury. Wareham.
Hampshire: Southampton. Winchester.
Somersetshire: Bath. Brewton. Bristol. Cadbury. Crewkerne.

Ilchester. Milborne Port(?). Taunton. Wachet.
Wiltshire: Crekelade. Malmsbury. Salisbury (Old Sarum).

Wilton.

IRLAND.

Dublin. Rini(?).

ORÄNDA.

Sitheslebyrig. Situ. Ystla. Worime.
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Variationer af Städernas namn pâ de
Anglosaelisiska mynten i Svenska

Kongl. Myntkabinettet, med
anvisning till deras rik¬

tiga gamla namn*).

Î? Af livarje variation har jag upptagit den fullständigast utskrifna, utan att an¬
föra alla de olika förkortningarna af densamma.

.eel

,} «Iglesbyrig.
.eg lsby [
.esgftesb Sceftesbjrig.

/^iStiiedune (T).esthe

aîstic Haestinga.
axan Axanminster.

bardan Bardanig.
bathann"

batbi

be ad

1 Bathan.

bearda

beati1n

bedafo

bedfo

beo

bre

brcs

Bardanig.

Bathan.

Bedanford.

Briutune.

Bricgstow.

Briutune

Bricgstow.

Briutune.

Bricgstow.

Bryidge(north).

Buccingahain.

Bryidge(north).

Cadanbyrig.

Caentwarabyrig.

*) De nu brukliga namnen återfinnas i föregående Register öfvcr de gamla mynt-
städerna, pag. 305—321.

4'2
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ceften

centw 1

cenwar j
ceol

ciceesre

cicestr

cisan

ciscje

cisce

cisec

gisse

clew

colac

colcs

colecs

colen

colg

colncs

concs

cracgl

crec

cricla

crocglad

crog

crvcern

crvcy

c ver

cxeest

cyl

deoby

VARIATIONER AF STÄDERNAS NAMN

Sceftesbyrig. deodfo

• DE0E
Cœntwarabyrig.

deoratil

Colenceaster. deorbi

y Ciseceaster.

Gleaweceaster.

Colenceaster.

}

Crocglade.

Crucern.

Eoferwic.

Eaxeceaster.

Gyldeford.
Deoraby.

Theodford.

Deoraby.

Difelin.

Doferan

Dorceaster.

Doferan.

Dunwic.

Difelin.

Eaxeceaster
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GLEAWEC

GLE1WE

G LEO V

GLEV

GLEWECS

GOLD

GRANTB

GRANTE

GRATE

GRE

GTLD

H.ER

H.ESTINCA

RAI 1

HAMTVN j

}
HAMVI

HAMWTC

HEAMT

REORT

REREFOI

H ERT

BRA

HRETO

HROFE

HVNTANDVN

HVNTD

HVNTED

HVNTYN

HYRT

HYTH

VARIATIONER

Gleavveceaster.

Gyldeford.

Grantabricge.

Grenavvic.

Gyldeford.
Hereford.

Haestinga.

Hamtune.

Hamwic.

Hamtune.

Heortford.

Hereford.

Heortford.

Grantabricge.
Heortford.

Rofeceaster.

Huntandune.

Heortford.

Hythe.

}
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IIC

INC

IOF

IVN

IYNTAND

L.EEW

L.EGE

LjEGRA

L.EHWGE

LjEWEE

L.EWEN

L.EVVGE

LjEWWE

LEA

LEC

LEËC

LEGCE

LEGCI ►

LEGCS

LEGECES

LEGI

LEIIERCE

LEUR

LEICEIS

LE1CEST

LEICIN

LEIECE

LEIG

LEI ICE

LENA

NAMN.

Lincolne.

Eoferwic.

Lundene.

Huntandune.

Lœwes.

Leigceaster.
Ligereeaster.

Laevves.

Gleavveceaster.

Leigceaster.

} Ligereeaster.

Leigceaster.

Ligereeaster.



)
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LKV

LG

L1C0LI

LIGAR

LIGER

LI FIER

LUIRA

LIIC

LIÏNDCO

LIMiE

LIMAN

LIMENE

LIMNA

LIMNV

LINCCO

LINCOE

LINCOI

LINCOLE

LINCOLI

LINCOLNE

LINCONN

LINCOTI

LINDCOLLE

LINEA

LINGCO

LINGL

LINNC

LINO

LLNIC

LMA

VARIATIONER

Laewes.

Leigceaster.
Lincolne.

Ligerceaster.

Lincolne.

Liman.

AF STÄDERNAS NAMN. 3'H)

y Lincolne.

Liman.

Lincolne.

Liman.

LNCO Lincolne.

LNM Liman.

LNNCOL Lincolne.

LTHEO Theodford

LVDDEN

LVÜENE

LVDI

LVDNE

LVDNNEI

LVDONI

LVIDN

LVLND

LVNDC

LVNÛDE

LVNDEI

LUNDENEE

LVNDENEI
)> Lundene.

LVNDENNEE

LVNDIN

LVNDNE

LVNDNI

LVNDOI

I.VNDONI

LVNED

LVNG

LVNIDEI

LVNl.V

LVNNDE

LVNO

LVNTH
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LYDAFORD

LYDANFORD

LYNEFOR

MiELDVN

MALI)

MEALM

MEL

M Y LE

'NEOTRI!

NEREN

NORR

NODWI

NOITH

NORDWI

NORTHVI

NORTH WIC

NORYVI

NOTHI

NOTHW

NRD

NVNT

OCXA

OCXENE

OCXENF

OEXE

ONA

ONRTH

OXANA

OXE

OX NA

VARIATIONER AF STADERNAS NAMN.

Lydanford.

Maeldune.

OXSA

OXSENA

OXSN

R.ENTW

RAT

READIN

RIC.YEBII

Mealinesbyrig.
Maeldune.

Myle(-ton eller-burne). riebii
Northwic. rihbiir

Hereford. rinhe

> Northwic.

Huntandune.

Oxnaford.

Northwic.

Oxnaford.

Oxnaford.

Caentwarabyrig
Grantabricge.
Readin.

Ricyebyrig.

Winceaster.

Rofeceaster.

Rumenea.

Stanford.

Sceftesbyrig.

Scrobesbyrig.

Serebyrig.

Sceftesbyrig.

Scrobesbyrig.
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Î

SERBE

SER BI

SERBYRI

SEREBYRI

SITHESTEB

SITV

SNOTIC

SROB

STAÏC

STJENIG

STjETH

STA F

STA I

STAM

STANFOFO

STANFORD

STANVO

STEANF

ST F

STN

STHB 1

SVDBY J
SÜDGWERE

SVDY

SVGR

SVTHBYRI

SVTHEG

SVTHGEW

SVTHGWR

SVTN

Serebyrig.

Sithestebyrig.
?

Snotingaham.
Scrobesbyrig.

Staenig.

Staethford.

\ Stanford.

Suthbyrig.

Suthgewere.
Suthbyrig.
Suthgewere.
Suthbyrig.

Suthgewere.

Sntlibyrig.

Tamweorthige.

Tantune.

Theodford.

Torcesige.

Totanaes.

Lundene.

Huntandune.

Waeringwic.

Weligaford.
Walsinghani.
Waeringwic.
Wecedport.

V
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\WEIRA WINCESR

WKLIA WINCESTRE

WELIGA WINCRC

WELIHG Weligaford. WINCSER

WELII WINCSI

WELINA WINCSR

WELINC AVINCSTERE

WERHAM
1 Werharn.

WINCSTRE

WERHM WINCWI

WHRA Wihraceaster. WINEESTRE

"WICESTIl "i
Winceaster.

WINET

"W1EX 1 WTNRACE

WIFESWIC Gipeswic. WINTCESRE

WIGER . WINTCESTER

WIHER 1 WINTCSR

WIHRACE Wihraceaster. WINTI

WIHRAN I WINTAll

WIHRIA J WTNTONI

WIINCE Winceaster. WNIT

W1LFO Weligaford. WNNEESTRE

WILTVNE Wiltune. WNST

WINCCS Winceaster. WNT

WINiCEL Wincelsea. W0RI5IE

Winceaste r.

Wihraceaster.

> Wi nceaster.

Worime(?)
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