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MYNTFYNDEN I HORNBORGA KYRKORUIN 
I VÄSTERGÖTLAND 

Av La r s O. Lagerqvist och R . H . M . Dolley 

Vid grävningsundersökningar år 1955 i Hornborga kyrkoruin, 
Hornborga socken, Västergötland, påträffades 26 mynt.1 Vid ge
nomgång av mynten i Kungl. Myntkabinettet hösten 1957 konsta
terades, att nio av dessa, varav åtta voro engelska sterlingar från 
tiden omkring år 1300 och ett en nederländsk sterlingimitation 
från samma tid, sannolikt måste utgöra en myntskatt samt att 
ett ensidigt präglat svenskt (?) mynt och en svensk brakteat an
tagligen hörde samman med dem. Grävningsrapporten utvisar, 
att mynten lågo på samma ställe i ruinen: »Vid sållning av det 
nedersta lagret över golvnivån i korels östra del, öster om grav
kammaren, tillvaratogs sammanlagt 17 mynt, därav 4 från 15— 
1700-talet, etl odefinierat silvermynt, 3 brakteater samt ett antal 
engelska sterlingar. De medeltida mynten låg alldeles intill korels 
östvägg, de nyare på den hårdare grund som utmärker golvets 
antagna nivå.» De återstående av de 26 mynten, från tiden 1634— 
1724, påträffades på annan plats i ruinen, närmare bestämt vid 
västra väggen i den förmodligen ätten Lillie tillhöriga gravkam
maren. Då hela ruinen ej undersökts kan man ej utesluta möjlig
heten att ytterligare mynt finnas där. 

Med en uppdelning av mynten i två avdelningar, omfattande 
dels dem som kunna antagas tillhöra en skall, dels dem som äro 
att betrakta som lösfynd, blir förteckningen över dem som följer: 

1 Utgrävningen omhänderhades av fil. kand. Elisabeth Ekelöf, ur vars 
rapport av den 21 juni 1956 (i Statens historiska museum) en del av upp
gifterna nedan tagils. Mynten tillfördes museet under inv.nr. 25738 (23. 10. 
1957). Jfr Nils Ludvig Rasmusson, Kungl. Myntkabinettet, Stockholm 1957, 
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1957—1958. — Värdefulla synpunkter och vik
liga li t teraturhänvisningar ha lämnats av förste antikvarien Nils Ludvig Ras
musson, som genomläst denna uppsats i manuskript . Författarna vill också 
rikta ett tack lill professor Torvald Höjer, som antog uppsatsen för diskus
sion vid Stockholms Högskolas historiska seminarium. Härvid utövades en 
givande kritik av fil. kand. fru B. Wepsäliiincn-Fritz. 
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I. Myntskatt (?) 

Sverige (Xorge f) 

1. Thordeman1 grupp XVIII: 2 eller möjligen 1 c. Penning, en

sidig prägling med endast frånsidans framställning (ell O 

eller en krona, operspekliviskl framställd, inom pärlring). 

Silver, 0,50 gram, 600/1000 finl enligl strykprov:i. Fig. 1: a. 

Sverige 
2. T h o r d e m a n g r u p p XX. Braktea t med nncial l E. Millen av 

1300-lalel eller korl därefter. Jfr Anteil* nr 118. Silver, 0.20 

gram. Fig, 1: b. 

England 

Edvard I 

3. London , s ter l ing ca 1280. Fox 5 Class II. Silver, 1,2(5 g r a m . 

Fig. l : e . 

4. Newcastle , s ter l ing ca 1280/81. Fox Class III. Silver. 1.27 

g ram. Fig. 1: d. 

5. Can te rbury , s ter l ing 1302—07. Fox Class X. Silver. 1.32 g ram. 

Fig. 1: e. " 

6. D n r h a m , s ter l ing 1302—07. Fox Class X. Silver, 1,25 g ram. 

Fig. 1: f. 

7—8. London, s ter l ing 1302—07. Fox Class X. Silver, 2 ex. om 

resp. 1,15 och 1,26 g r a m . Fig. 1: g—h. 

Edvard II 
0. London, sterling ca 1321—23° (skallens yngsta mynt). Fox 

Class XV a eller b . 7 Silver, 1.20 g r a m . Fig. 1: i. 

- Bengt Thordeman. Sveriges Medellidsmvnl (Nordisk Kultur XXIX, 19:10), 
s. 31 f. 

11 Iliillproven utförda av konservator Arne Strömberg vid Riksantikvarie
ämbetets och Statens historiska museums konserveringsanstalt. 

* T. G. Appelgren. Förteckning öfver Antellska nivnlsamlingens i Helsing
fors svenska mynl, I—II, Hfrs 1906—08. 

! J. Shirley-Fax och II.B.Enrlc Fox, The Pennies of Edward I, II and III. 
Numismatic Chronlele 1917, s. 279 ff. 

0 Jfr D. /•'. Allén, The Boyton Find of Coins of Edward I and II (Niimis-
iniilic Chronicle, Series 5, Vol. 16, 1936, London 1936), s. 124. Allén påvisar, 
all Fox Class XV c ej kan ha präglats senare än 1321. Härav följer atl 
Class XIV a—b böra daleras lill ca 1320, icke myckel senare 

114 



M V N T F V N 1) K N I II O II N II O II (i A K V II K O II II 1 N I V A S T B R G O T I. A N I) 

i) f. i l * * -

•w 

Fig. 1. Mynt funna år 1955 i Hornborga kyrkoruin nid grävningsundersök-
ning och sannolikt utgörande en d d nu en myntskntt: a. Svensk (f), penning 
från 1330—iO-tnlen; b. Svensk brakteat från tSSO—OO-talél; t — j . Engelska 
sterlingar från Edvard l och II ; k. Efterpnigling nu sterling från Florennes 
i Tyskn riket (niiu. Belgien). Samtliga av siluer. Skala 1:1. — Coin» found 
in 1955 during the excavuling af the ruins of lhe church in l lornborgn, nnd 
lirc.iuiniibly constituting n purt of n coin-honrd: n, Swedish (9) penning (de-
nariu») [rom the 1330's—W s; b. Swedish brnctent from the 13,'iO's—Off»; 
c-/, English sterling» (pennies) of Edward I nnd Edward II : k. nn imitation 
of an English sterling from Florennes in the Germiin Empire (now Bdgimn). 

All siluer. 

1 För ytterligare uppgiftet rörande skaller från Edvard II, se R. H. M. 
Dolleg och I. II. Stewart, The 1959 Boolham Trcasurc Trove (British Numis
matic Journal , 3rd Series, Vol VII: 3, Oxford 1955), s. 281 ff, och R. I I .M. 
Dolleg, A lind of pence of Edward I and II at Nealb Abbey (ibid., Vol. 
VIII: 2, Oxford 1957), s. 294 ff., saml en undersökning av samme förf. av en 
andra skall frän Nealh Abbey (ibid, Vol. VIII: 3, Oxford 1958). 
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Edvard II (?) 
10. Canterbury, sterling. Fox Class X1V(?) eller senare. Silver, 

1,34 gram. Fig. 1: j . 

Florennes8 

Gaucher (II) de Chätlllon (död 1329) 
11. Yves, sterling (1314—1318/22). Jfr Ghautard9 nr 241. Silver, 

1,15 gram. Fig. 1: k. 

II . Lösfynd (under utgrävningen framkomna mynt, som 
sannolikt ej tillhöra någon skatt) 

Sverige 
12. Thordeman grupp XXIII. Brakteat med krönt S. Slutet av 

1300-talet till ca 1500. Anteil nr 160. Silver, 0,21 gram. Fig. 
2: a. 

Erik XIV 
13. 1/2 öre 1563. Anteil nr 560. Silver, 1,43 gram. Fig. 2: c. 

Kristina 
14. 1 öre 1634. Silver, 1,09 gram. 

Karl XI 
15. 2 öre 1664. Jfr Holmberg ,° nr 637; krans som nr 635. Silver, 

1,39 gram. Fig. 2: d. 
16. 1 öre 1666. Holmberg nr 733. Silver, 1,40 gram. 
17. 1 öre 1668. Jfr Holmberg nr 774, men med mynlmästar-

tecken. Silver, 1,15 gram. Fig. 2: e. 
18. 1/6 öre s. m. 1666. Holmberg nr 916. Koppar. 
19. 1/6 öre s. m. 1668. Holmberg nr 922. Koppar. 
20. 1/6 öre s. m. 1673. Holmberg nr 937. Koppar. 

8 Se exkurs 1, s. 129 ff. 
• J. Cbautard, Imitations des monnaies au Type Esterlin . . . , Nancy 1871. 

Chautard är upphovet till att man i alla senare fyndpublikationer finner 
Gauchers sterlingefterpräglingar uppförda under Porcien. Han anger dock 
korrekt de olika niyntorlcrna, men som framgår av exkurs 1 nedan samt 
tabellen s. 130 ha dessa orter tillhört andra territorier än Porcien. 

10 B. Holmberg, Beskrivning över Isidor Adolf Bonniers samling av Carl 
XI:s mynt, Sthlm 1931. 
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l i • Oh 

Fig. 2. Mynt funna vid utgrävningar i samma ruin. men troligen ej tillhö
rande någon skatt ( lösfgnd): a. Svensk medeltida brakteat från tiden ca 
1370—1600; b. Mecklenburg, brakteat med krönt t jurhuvud, slutet au 1300-
talet (•>); c. Erik XIV. 'Ii öre 1563; d—e. Karl XI. 2 öre Kllii och 1 öre lliliti. 
Samtliga au silver. Skala 1:1. — Coins found in the exeavation of the same 
ruin. but probably unassocialed with any hoard (lonse finds): a, Swedish 
medieval brudent from the time ra 1370—1500; b, Mecklenburg, a brtwteat 
with a crowned bulTs head, end of the latter part of the H t h century ( f ) ; 
c, F2rik XIV, a half öre of 15113; d—c, Karl XI, a 2-öre piece of llilii and 1 öre 

of 1668. All silver. 

Karl XII 
21. 1/6 öre s. in. 1716. Koppar. 
22. 1/6 öre s. m. 1718. Koppar. 

Ulrika Fleonora 
23. 1 öre k. m. 1719. Lindgren" nr 14. Koppar. 
24. 1 öre k. in. (1719—20). Årtalet oläsligt. Koppar. 

Fredrik I 
25. 1 öre k. in. 1724. Lindgren nr 219. Koppar. 

Mecklenburg 
26. Brakteat med krönt framvänt tjurhuvud. Jfr Oertzen12 nr 

183. Slutet av 1300-talet? Silver, 0,21 gram. Fig. 2: b. 

11 T.Lindgren, Sveriges mynt 1719—1776, Sthlm 1953. 
12 O. Oertzen, Die Mecklcnburgischcn Miinzen des Grossherzoglichen Miinz-

kabinets . . . , I—II, Schwerin 1900—02. 
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En samling liknande mynl påträffades är 1834 i samma kyrko
ruin.1'1 Della förhällande utgör ell ytterligare stöd för den upp
fattningen, all de ovan under nr 1—11 beskrivna mynten utgöra 
cn skatt. Handlingarna från 1834 ge tyvärr ingen upplysning om 
del exakta läget lör fyndet, men dess sammansättning är så pass 
likartad den frän 1955 att det knappast kan röra sig om en till
fällighet. Möjligen kan det vara en s. k. dubbelskatt14, d. v. s. 
skallen har uppdelats i tvä hälfter och nedgrävts på olika läm-
ligen närbelägna ställen, varigenom ägaren, för den händelse del 
ena gömstället upptäcktes, åtminstone skulle ha något kvar. 

Myntfyndet från år 1834 »sorterades» enligt uppgift i Statens 
historiska museums inventarium först år 1851; bestämningarna 
nedskrevos av Bror Fmil Hildebrand, vars beskrivning till sitt re
sultat hell överensstämmer med den — visserligen något mera 
summariska — i Vitterhetsakademiens protokoll fiir ar 1831. 
Med »sorterades* förstås antagligen, all skallen delta år upp
delades på olika länder och inlades i den systematiska samlingen 
utan angivande av inveiitanenummer. Här ha de olika mynten 
ej kunnat identifieras. Nedan återges skattens sammansättning 
enligt inventarieförteckningen (siffrorna inom klämmer ha till-
lagte av författarna): 

»Hildebrands Invent. No. 668. 

Fyndet i ruinerna af Hornborga gamla kyrka i Skaraborgs län 

1834 

Franska 
11 | Ludvig d. Helige, f 1270 1 ex. 

1:1 SIIM inv.nr 608. Skatten insändes den 22 juli 1834 av riksantikvarie 
.I.G.Liljegren lill Kungl. Myntet för värdering; skrivelsen återkom med cn 
av myntdireklör Chr. Borg och W. Almrolh underskriven notering: »Ofviin-
slående Silfvermynl äro varde = 2 Bl) 6 Sk Silfver med 1/6 dels förhöjning 
Inräknad.» Jfr KVTIAA:s dagbok cl. 16 juli 1834, § 187. K. Brev den 6 sept. s. å. 

14 N. L. Rasmusson, Dubbclskatl (Kulturhistoriskt Lexikon för nordisk me
deltid, III, 1958), och /}. Thordeman, Några svensk-norska numismatiska 
problem i belysning av ett västsvenskt skallefynd (K. Vilt. Hist. o. Anl. 
Akad.:s Handlingar, 39:3) , Stockholm 1986, s. 5 och 25. Skatten är visserligen 
lilen men var med dåtidens penningknapphet ändå ett betydande belopp föl
en fattig person. Ingenting hindrar dessutom alt den frän början kan ha 
varit större, men att en del därav upphittats och skingrats före 1834. 
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Fn Inrnois (Gr. C.15 Tab. I:n. 5) | Fig. 3 :a | . 
[2—10] Philip d. Sköne, f 1318. En Turnois. 

11. c. Tab. I:n.6.) [Fig. 3: b] B ex. 

Engelska 
Edward II. f 1327, eller Edward III, t 1377. 

[11—16] Sterling slagen i London 
Edward Angl Dus Hyb. Gap. coron. Regis) 
(Civilas London 5 ex. 

[16—20| Edw R Angl Dus Hyb) (Civilas London 6 ex. 
[21] Edwards R (?) Angl Dns Hyb). (Civilas London 1 ex. 

[22—24) Sterling slagen i Canterbury Edwa R Angl Dns 
Hyb) (Civilas Cantor 3 ex. 

[26] Edw R Angl Dns Myb.) (Civilas Cantor 1 ex. 

Skotska 

[26] Alexander III. + 1285. (Gr. Gab. Tab, XXXIV. 
N. 132) [Fig. 3 : c] 1 ex. 

Danska 

[27] Erik af Pommern Moneta Lundensis I ex 
1281 d:o Monela Neslvved 1 ex 
[29] En Bracteat med etl Lejon 1 ex 

29 St.» 

Skallen skulle alltså ursprungligen ha bestått av mellan 35 och 
37 mynl. De lic danska mynten i den äldre delen av skallen (nr 
27—29 ovan) kunna nämligen av lidsskäl ej ha tillhört denna, 
knappast ej heller nr 12 och 26 av lösfynden frän 1955. De 
franska och dei skotska myntet ha beslämls eller ell gammalt 
arbete från 1700-talet, »Neueröffneles Groschen-Cabinel». Under 
förutsättning all mynten verkligen ha liknat de i detla verk av
bildade, här pa fig. 3 ätcrgivna kopparsticken, överensstämmer 
deras attribuering till respektive Ludvig IX den helige (1226— 
1270) och Filip IV den sköne (1285—1314) av Frankrike saml 

13 Neuei'öfneles Groschen-Cabinel, Zweyler Band, dariiinen Königlich 
FranzösUcb-Englisch- und Schottländische, auch Ungarische und Böhmische 
Gros-.-licn, und (iroschenföimige Miinzen enthalten . . . , Leipzig 17,'>0. 
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Alexander III (1241—1286) av Skottland med den nyare forsk
ningens uppfattning.16 

Hildebrand har föredragit atl rubricera de engelska slerlingarna 
som »Edward II eller Edward 111», ehuru man år 1851 nog hade 
kunnat fördela åtminstone de flesta mynten mellan de olika 
monarkerna med delta namn (man fär väl förutsätta, atl Hilde
brand, som var hedersledamot i Numismatic Society, kände lill 
den nyare litteraturen i ämnet). Tyvärr innehåller hans förteck
ning endast inskrifterna och en korl typbeskrivning, något som 
är otillräckligt för att man skall kunna bestämma mynten enligt 
Fox.17 Den del av den förmodade skatten som påträffades 1955 
innehåller sex sterlingar från Edvard 1, men endast en säker 
dylik från Edward II. När man sedan skall försöka komma til' 
ett resultat rörande den kronologiska fördelningen av sterlingarna 
från 1834 stöter man på vissa svårigheter.18 Så mycket kan emel
lertid sägas som att mynt med inskriften sådana som de Hilde
brand återger mycket väl kunna föras även till Edvard I och II; 
formen EDWA eller EDWAR R ANGL DNS HYB hör med ett 
par undantag till Edvard II:s regering, mynt med EDW R ANGL 
DNS HYR kunna antingen föras till Edvard I eller III. Inemot 
mitten av 1300-talet hade importen av engelska sterlingar upp-

18 / . Lafauric, Les monnaies des rois de France, I, Paris-Basel 1951. Några 
silvermynt ulgåvos ej under Ludvig X:s korta regering (a. a. s. 34), varför 
det förstnämnda myntet måsle vara präglat under Ludvig IX efler införandel 
av gros tournois år 1266. Teckningen stämmer ej helt med Lafaurics illustra
tioner (efter original) men har liksom nr 198 e (t, 24) tretton liljor på från
sidan. Det andra myntet kan ej ha präglats under Filip III; enligt Lafaurie 
skrives denne monarks namn på alla gros tournois PII1LIPVS. Det torde i 
stället vara identiskt med nr 217 eller 218 (s. 39), vilka präglats 1285—1305. 
— Bums hänför i sin »Coinage of Scotland» (I, Edinburgh 1887, s. 93) alla 
»single cross pennies», d. v. s. sterlingar med elt enkelt kors på frånsidan, 
till Alexander IILs regering (1249—1285/86). Under förutsättning att del i 
Hornborga funna exemplaret verkligen hade fyra stjärnor med sex uddar, 
som myntet på bilden i »Neueröfnetes Groschen-Cabinet», finns del enligt 
Hm nv (s. 92) åtskilligt som talar för att del präglats i Berwick. 

11 Efter vilket verk har Hildebrand då bestämt mynten? Möjligen kan han 
väl använt sig av den då nyutkomna R. Ruding, Annals of the Coinage of 
Great B r i t a i n . . . . vol. II—III, London 1840. Nr 16—20 i Hildebrands för
teckning med inskriften Edw B Angl Dns Hyb) (Civilas London föras dock 
av Ruding (s. 306) till Edvard I! 

18 Se nedan exkurs 2, s. 
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Fig. 3. Bilder au mynt ur »Ncucröfndes Groschen-Cabinel», 1750, visande 
franska gros lournois präglade för Ludvig IX (nr 5) och Filip IV (nr li) snmt 
en skotsk sterling från Alexander III (nr 132). Liknnndc mynt påträffades år 
1834 i Hornborga kyrkoruin. I samtliga fall rör det sig om »ilvermgnt. 
Skala 1:1. — Pictures of coins out of "Neueröfndcs Groschcn-Cabinct", of 
1750, showing Freneh gros tournois struck under Louis IX (no. 5), nnd under 
Philip IV (no. 6), as also a Scottish penny (sterling) of Alexander III (no. 
132). Similar coins were met with in 1894 in the Hornborgii ruined church. 

In ull cuscs the coins refcrrcd ta ure in siluer. 

hört, och redan i början av Edvard 111:8 regering avtar den 
tydligen kraftigt, bl. a. att döma av dessa mynts betydligt större 
sällsynthet i fynden. Man vet för övrigt alt präglingen av dylika 
mynt minskades starkt från liden ca 1320; efter en nedsättning 
av finvikten är 134419 upphörde den engelska slerlingen alt spela 
någon roll på kontinenten.20 Ehuru materialet iir för litet för all 
man skall kunna utesluta möjligheten atl slumpen spelat in, före
faller det, som om den stora olikheten i fördelningen av de 
engelska mynten mellan Edvard I, II och III i fynden från 1834 
och 1955 kan ha berott på alt de engelska mynten från 1834 äro 

19 Ruding, a. a. I, s. 10 ff. 
20 Nils Luduig Rasmusson, Kring ell inynlfynd från Dalby (Meddelanden 

från Lunds Universitets Historiska Museum 1944), s. 77 f. Jfr även Fritzc 
Lindahl, Monlfundet fra Ebbelmcs på Mon (Nordisk Numismatisk Årsskrift 
1952, Stockholm 1954, s. 11 ff) — denna skaft innehåller, ehuru nedlagd ca 
1346—48, inga av Edvard IILs engelska mynt, men däremot ett av dem han 
präglade som hertig av Akvitanien. 
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belt eller delvis felatlribuerade. Någon visshet kan dock tyvärr 
ej ernås. Man kan tillägga, aft de övriga mynten ej äro yngre än 
år 1314 (Filip den skönes mynl). Beträffande de skotska och 
franska mynten samt sterlingefterpräglingcn bör framhållas, all 
dylika ofta påträffas i skandinaviska myntfynd Iran 1300-lalcls 
förra hälft. Nära nog samtliga franska mynl i fynden Iran denna 
tid äro präglade under Ludvig IX eller Filip IV.21 Alexander Hi 
är den ende skotske monarken som, saviil förf. kunnat finna vid 
genomgång av litteraturen oeh Statens historiska museums in
ventarium, förekommer i svenska fynd från denna lid, men hans 
mynl äro desto vanligare.22 

21 Av sterlingefterpräglingarna i skandinaviska fynd äro Gam-ber de Chä-
llllons de allra vanligaste; hans mynt äro av för läg vikt och ofta av dålig 
hall (jfr nedan exkurs 1, cit. lill.). Genom all dessa mynl i litteraturen så 
goli som undantagslöst återfinnes rubricerade som »Porcien», vilket, som 
vi nedan skola se, iir missvisande, kan man vanligtvis ej få någon uppgift 
om var de i verkligheten äro präglade; Gaucher slog ju mynt på sex ställen, 
varav Sterlingar på fyra. De från Yves i Florennes lyckas vara de vanligaste. 
Lindahl upplär iMonlliindcl fra Ebbelmcs, s. 34) i elt fynd sju av Gnuchers 
cfterpruglingar, varav sex från Yves men endasl cn frän Neiifchälean. Den 

förstnämnda orten uppger Han» Hildebrand [Sveriges mynl under medeltiden, 
Sveriges Medeltid 1:2. s. 899) vara huvudstad i grevskapet Porcien! Alt stcr-
lingar efterprägladea i Florennes har visserligen observerats av t. ex. Peter 
llcrghnus (Die Perioden des Slerlings in Weslfalen, dem Kheinland und in den 
Niederlanden, Hamburger Beiträge znr Numismatik, Hell 1, 1947, • 13 1 i. men 
del gär ej all avgöra om han härmed avser enbart dem som präglats i Thibauls 
namn eller också observerat Gauchers; i samma artikel upprepar han näm
ligen Chantards gamla, av Blanchet och Dieudonné (exkurs 1, a. a.) korrige
rade misstag alt förlägga slerlingpräglingar lill Porcien. Ulan möjlighet all 
ange del rätta territoriet har nedan benämningen »Porcien» måst användas 
vid eltal ur olika fyndpublikalioner. - - Betr. fynd av franska mynl, se 
/'. Hauberg. Les monnaies francaises du moyen Age dans les trouvailles feltes 
en Scandinavie (Congrés Internationale de Numismatique, Bruxelles 1910). 
s. -782 ff. Denne har inalles upptagit 780 franska mynl »dont 749 sont des 
gros tournois. savoir 91 Louis IX, 654 Philippe III—VI, el 4 Charles IV. 
Elles apparlient donc å l'6poque de 1226 ä 1328—50. . . II esl ä croirc 
que r inlrodnclion de la monnaie friinc.aise a 616 commcncée vers fan 1260 
cl quel le ii cessé vers l a n 1340.» Efter vad vi nn vela påbörjades gros 
loiirnois-mvnlningen (jfr not 161) försl 1266, och då samtliga Importerade 
mynl från Ludvig IX ha denna valör, bör det approximativa datum för Im
portens begynnelse framflyttas nägol. 

-- Utmyntningen under Alexander III tycks ha varit myckel stor (Barns, 
ii.a. II. I Danmark äro hans mynt ävenså de vanligaste frän denna tid, men 
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Egendomligt är all skatten med två (diskutabla) undantag. 
nämligen den ensidiga präglingen med O eller krona (Thorde
man grupp XVIII: 2 eller 1 c) saml brakteaten med E (Thorde
man grupp XX), endasl innehåller utländska mynl. I Kungl. 
•Myntkabinettet linnes icke något parallellt fynd med övervägande 
utländska mynt och såvitt del gått all utröna, är från egentliga 
Sverige icke något sådant känt, medan ell fåtal gjorts i de forna 
danska landskapen och elt i Bohuslän. Det senare förhållande! 
iir dock mindre märkligt, dä den danska myntförsämringen un
der slutet av 1200-talet och början av 1300-talet, som till sist 
ledde till att all myntning ca 1332 upphörde för ell par decennier 
framåt, medförde en av utländskt mynt starkt behärskad pen
ningcirkulation.*' 

Frilze Lindahl ger24 en förteckning över samtliga danska fynd 
Iran 1200-talets slut till 1300-lalets milt som uteslutande inne
hålla utländska mynt. Av de 38 skatterna omfatta Ivå lurnoser, 
sterlingar och tyska »hohlpfennige» (brakteater). nio lurnoser 
och sterlingar, elva sterlingar och »hohlpfennige», en lurnoser 
och »hohlpfennige», fyra enbart turnoser, fem enbart sterlingar 
och sex enbart »hohlpfennige». I exkurs 3 (nedan s. ISS ff.) speci
ficeras de svenska, danska och norska fynd som äro av intresse 
i detla sammanhang. Av fynden i Danmark återges endasl de 
från de forna danska landskapen; härvid har Lindahls förteck-

niigra andra skotska kungar uppträda i fynden; i Kbbelnies-fyndel [Lindahl, 
a. a. s. 12) förekomma 23 Alexander III, 4 John Balliol 11291—-W) och 3 Ro
bert Bruce (1306—29). I de av Lindahl förtecknade danska fynden frän 
denna lid med enbart utländska mynl förekomma ytterligare några med 
skotska mynt (nr 2, Alexander III och John Balliol; nr 10—12 a och b. 
Alexander III; nr 14, Alexander III, nr Ui nr 10—12 a och b saml 14, 10. 
2.S och 32, alla Alexander III. Nr 11 iir från Vcjby, Barkåkra sn. Skåne. 
se härom nedan s. 7). F rån Norge känner man även mynl från David II. 
som regerade 1329—1371 {Hans Holst, Mynter og mynlligncnde mclallpreg 
fra De britiskc ovcr i norske funn. nedlagt eller är 1100. Nordisk Numis
matisk Årsskrift 1939, Stockholm 1910, s. 103 ff, fynd nr 13; fynd nr 3(1. 
som enligt Holsl troligen innehöll groals. har för sent nedläggningsdatum 
för all kunna vara i egentlig mening relevant i della sammanhang) . .11 r 
även exkurs 3. 

-:l Georg Galster. Danmarks nionler (Nordisk Kultur XXIX, 193(11, s, 158ff. 

" Monlfundct fru Kbbelnajs, s. 41 ff. 
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ning kompletterats enligt Hauberg25 saml Statens historiska mu
seums inventarium. 

Hör del ensidiga svenska (norska'.') myntet (nr 1) (ill skallen? 
Nägra medeltidsmynt, som ej kunna höra samman med denna 
(de danska) ha ju dock påträffats i ruinen, i skattens omedelbara 
närhet. Grupp XVIII kan dateras till 1320—1330-talen; den in
delas i Irc underavdelningar (eller fyra, om en hybridlyp inräk
nas) vilka alla normall äro tvåsidiga. Här rör det sig20 alliså om 
elt undantagsvis ensidigt avslag med en frånsidesstamp, antingen 
och sannolikast den typ som visar bokstaven O eller också den. 
som har en krona27; undergruppen med krona (XVIII: 1) indelas 
i tre varianter, dels a) med pcrspektivisk kronring, dels b) med 
en feltecknad dylik och dels c) med en ytterst enkel krona med 
ringen tecknad som en rak linje, vilken sista variant är den som 
skulle kunna komma ifråga här. Haltundersökningen av vårt 
mynt ger 600/1000 silver; tre undersökta mynt av 1 c i mynt
kabinettet utvisa resp. 800, 800 och 750/1000, alltså högre halt än 
i det ensidiga exemplaret, medan de däremot väga mindre (resp. 
0,40, 0,40 och 0,30 gram). Thordeman har28 undersökt halten i 
åtskilliga mynl av grupp XVIII; tre av underavdelning 1 c utvisa 
resp. 665, 700 och 846/1000 (vikt resp. 0,28, 0,43 och 0,33 gram), 
vilket nära ansluter sig till de nya proven. Mynt som tillhöra 
undergrupp 2 (med bokslav O eller II på frånsidan), dit vårt 
mynt troligast bör föras, variera mera, mellan 306 och 602/1000. 
Om man över huvud taget skall basera några antaganden på 
dessa undersökningar kan diskuteras; emellertid verkar onek
ligen vårt mynl atl i fråga om hallen slå undergrupp 2 närmasl. 
Mynten i denna grupp väga också mera (enligt Thordemans ovan-

25 Les monnaies francaises . . . dans les trouvailles faitcs cn Scandinavie, 
s. 782 ff. Hauberg upptar här ell fynd frän »Hornberga, Skåne», som måste 
vara Identiskt med Hornborgafyndet från 1834! Av vilken anledning denna 
plats av honom förlagts lill Skåne är obekant; möjligen cn enkel felläsning 
(eller cn oriklig uppgift frän Stockholm?). 

211 Åtskilliga andra svenska mynt uppvisa samma fenomen (t. ex. Thorde
man grupp II och III, från 1200-talets förra hälft); inom grupp XVIII är dock 
denna företeelse mycket sällsynt. 

27 I Alvastra har ävenledes en ensidig prägling av grupp XVIII påträffats 
(SHM inv. 17237); flera exempel kan säkert uppdrivas. Jfr även Bengt 
Thordeman, Några svensk-norska numismatiska p r o b l e m . . . , nr 94, 96, 98 ff. 

28 I not 28 a. a., s. 9 ff, 23. 
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nämnda undersökning mellan 0,306 och 0,698 gram) än de 1 
undergrupp 1 c. Man bör hålla i minnet, att all datering här är 
approximativ. Avsaknaden av säkra mynt från Kdvard III (åt
minstone kan det som ovan påpekats, ej bevisas, att dylika lågo 
i fyndet) borde ge ell depositionsdalum ca 1320—30, vilket skulle 
göra det tveksamt om det svenska myntet hör hit. Thordeman 
förtecknar emellertid två fynd av grupp XVIII tillsammans med 
engelska sterlingar, där .slutdatum lör dessa i ena fallet är 1326, 
i det andra 1307. I det sista fallet sättes dock deposilionsdaliim 
av Thordeman så sent som 1340—50-talen.29 Som framhållits av 
Hasmusson30 minskade importen av engelska sterlingar kraftigt 
ca 1320; som framgår vid en genomgång av fyndförleckningen 
nedan (exkurs 3) förekomma dessutom inga mynt från Edvard 111 
i slutna fynd från egentliga Sverige, medan de äro kända från 
Danmark och i synnerhet Norge, där de äro vanligast. Skut
ten kan alltså ha deponerats betydligt efter silt slulmynts da
tum, dock ej alltför sent, emedan de utländsk;! mynten hell 
dominera, något som de knappast kunnat göra många årtion
den efter importens slut. Man hade då kunnat vänta sig en 
större inblandning av andra mynt.31 Sverige hade lill skillnad 
från sina grannländer under hela medeltiden en nationell valuta 
och efter vikingatidens slut dominera ej de utländska mynten i 
penningcirkulationen. I mänga svenska fynd saknas de helt, något 
som försvårar dateringen av de svenska präglingarna. Först på 
1400-talet infiltreras vårt land på allvar av underhaltigt mynt, 
huvudsakligen från Gotland och Danmark.32 

" Thordeman, Sveriges medellidsmynt, fynd nr 54 och .r)8. 
" Dalbyfyndet, s. 77 f. 
••" Rörande de svenska sterlingfyndens dcposilionsdala, se exkurs 3 nedan. 

Av Lindahl (Montfundet fra Ebbelnics, s. 41 ff) förtecknade fynd med ster
lingar äro alla nedlagda under en period som sträcker sig ungefär från liden 
ca 1310 fram till 1350-talet. Holst (Mynter og myntlignende metallpreg . . . . 
s. 106 ff.) har tre daterade fynd (nr 13, 20 och 53), varav två förläggas till 
resp. ca 1380 och 1350-talet samt elt till liden ca 1370. Dateringen av det sist
nämnda hänger på en sterling från Dnrham (biskop Halfield, Brooke s. 134 B), 
som av den engelska forskningen datera t ! lill 1363—69. Emellertid har en för
nyad genomgång av fyndet, utförd av konservator Kolbjörn Skaare, Oslo, visat 
alt della mynl är felbeslämt och i själva verket hör till biskop llalfields första 
utmyntning ca 1351. Därigenom kan även detta fynd dateras lill 1360-talet. 

32 II. Hildebrand, Sveriges mynt under medeltiden, s. 843 1'. 

125 



I. A II S O. I. A (i K R Q V I S T O C H II. II . M. D O I. I. K Y 

Hrakleaten av Thordeman grupp XX (fyndet 1955, nr 2) hör 
lill cn mynttyp som antagligen började präglas på 1350-lalel.33 

Det finns alltså en möjlighet att även delta mynt hör lill skatten, 
förutsatt all deposilionsdalum kan sällas så sent som till kort 
eller 13()()-lalels milt. Mellan de medeltida mynt som kunna höra 
till skallen och de som säkert ej göra det — de tre danska från 
1400-lalels början — ligga kronologisk! Ivå brakteater, nämligen 
en svensk av Thordeman grupp XXIH och en mecklenburgsk 
(fyndet från 1955, nr 12 och 26). De äro genom fynd daterade 
lill tiden efter Albrekt av Mecklenburgs trontillträde.34 Skallens 
egendomliga sammansättning av nästan uteslutande sterlingar 
och turnoser, som vore ovanlig även om nedgrävningen ägt rum 
under den tid dessa mynt voro som vanligast i Norden, ter sig 
säregnare ju längre ner i tiden vi förlägga depositionen, dä ju — 
som redan framhållits — ett inslag av andra mynt i så fall hade 
varit att vänta. Någon säkerhet om vilka av präglingarna som 
ingått i skatten och vilka som ej gjort detta kan dock aldrig 
ernås. Man bör nog avhålla sig från atl i statistiska sammanhang 
utgå från att den här med tvekan inräknade brakteaten av grupp 
XX hörde dil. 

Till lösfynden höra 15 mynt från grävningarna 1955 samt 3 
Iran 1834. De sistnämnda äro alla danska, präglade under Krik 
av Pommerns regering, men efter 1402.3'' De Ivå första, präglade 

33 Om man frånser elt par danska fynd (Thordeman nr 69 och 70), vilkas 
deponering på grund av förekomsten av nordtyska brakteater äro svåra all 
lidsfäsla, ligga alla fynd av grupp XX från Sverige på 1360-talet eller senare 
(Thordeman, fynd nr 66—71, 73—76, 78—81, 86—88, 92, 94, 103, 105—106). 
Endasl i ett enda tall ha dylika mynt uppträt! tillsammans med en (enda) 
Sterling (Småland, Kalmar, exkurs 3. fynd nr 4. s. 134 nedan I. men aldrig med 
en så stor mängd som del här iir fråga om. Förekomsten av en brakteat av 
grupp XX i närbeten av fyndet fär alltså ej föranleda oss alt dra ned deposi
tionstiden till en så sen och ur flera synpunkter föga acceptabel tidpunkt 
som 1980-talet, vars fynd ha en hell annan sammansättning. 

34 Thordeman upptar inga fynd av grupp XXIII tidigare än från 1370-
lalels slul (fynd 99 ff.). Den mecklenburgska hrakleaten, så vanlig i lösfynden 
l jfr nedan s. 128!). får närmast här uteslutas e silentio; i de många slutna 
svenska fynden fram till 1370-lalel lyser den nämligen hell med sin frånvaro, 
medan andra utländska brakteater ofta förekomma. 

• P. tinnberg. Danmarks Mynlvicsen i Tidsrummet 1377—1481 (Aarböger 
f. Nord. Oldk. og Hist., 1886), s. 159. 
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Fig. 'i. Ruinerna au Hornborga kgrka i Västergötland. Nuvarande utseende 
efler utgrävningar och konservering pu 1950-talet. Foto W. Polanski. — The 
ruins af the Hornborga church In Västergötland. Present aspeci since lhe 

exeavation» nnd coniervatlon» carried oui in the 1950'», 

i respektive Lund och Nsestved, la antas ha tillhört Eriks ster
lingar av den äldre typen med bättre halt. Dessa visa pä åtsidan 
en krona och omskriften »Ericus rex 1). S. N.», på fränsidan etl 
kors och omskriften »Moneta Lundensis» resp. »Nestweden(sis)».88 

I l ade del rört sig om Er iks dåliga mynl I ran 1420-talet, de s .k . 

kopparsterlingama, på vilka för ("ivrigt den sista stavelsen i »Lun-
densis» aldrig är utskriven som den här återgivits av Hildebrand, 
skulle säkerl des.sa m y n t ej r ä k n a t s som silver, ej hel ler vid K. 

Myntets vä rde r ing upptag i t s som dyl ika. 3 7 »Lejonbrak tea ten 

'•'•'• Hauberg, sisi a. a, s. 162. 
37 Jfr ovan not 13. Under 1800-talet logs alltid haltprov på mynten när 

del kunde misstänkas all silverhalten var för låg för all full lösen efter vikt 
skulle kunna betalas lill upphittaren, Ej heller kan väl mynten ha varit 
Identiska med den oerhört sällsynta fyrapenningen från Ntestved eller den i 
svenska fynd relativt ovanliga balvskillingen från Lund; åtminstone den 
förra skulle du säkerl ha fjäll all Identifiera i Knngl. Myntkabinettets s\-,lc 
matiska samling. Bland de stora mängderna av Eriks sterlingar är della 
däremot en omöjligbot, 
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måste vara identisk med Eriks från ca 1424 präglade brakteat 
med en leopard.38 

Gemensamt för enstaka mynt som tappats eller av andra skäl 
hamnat i kyrkor är, att de nästan uteslutande utgöra exempel pä 
de allra lägsta valörerna gångbara under sin tid; ytterst sällan på
t rädas större mynt av högre valör; numismatiska sällsyntheter 
förekomma någon enstaka gång.39 Inga av de ovan förtecknade 
mynten äro ovanliga bland lösfynd, möjligen med undanlag av 
nr 13 i fyndet från 1955. Brakteaten nr 12 är ytterst vanlig och 
hör till en serie som präglats i stora massor under mer än ett 
århundrade. För flertalet svenska medeltidsmynt äro präglings-
orterna okända, men beträffande denna har den teorin framkas
tats, att den krönta bokstaven S skulle syfta på Stockholm. Av 
mynten från nyare tid förekomma de ytterst vanliga l/6-örena 
från Karl XI och Karl XII samt 1 öre k.m. från Ulrika Eleonora 
och Fredrik I. Man noterar dock en ovanlig koncentration av 
fyndmynt från början av Karl XI:s regering; det är också mera 
sällan som en så pass hög valör som 2 öre i silver 1664 dyker upp 
i lösfynden. Detta mynt är också en hittills i litteraturen obeskri
ven variant; detsamma gäller 1-öret i silver 1668. Om de ovan
nämnda danska mynten äro vanliga i svenska fynd gäller detla i 
ännu högre grad om den mecklenburgska brakteaten med krönt 
tjurhuvud (fyndet 1955 nr 26), som i stort antal framkommit i tal
rika svenska utgrävningsfynd.40 Den sistnämnda och ytterligare 
en variant av denna utan strålring, likaså ofta påträffad i värt 
land, förekomma aldrig i de nordtyska fynden. Rasmusson liar 
förmodat, att dessa skulle kunna ha präglats i Sverige under se
nare delen av Albrekts regering.41 

38 Hemberg, Danmarks Myntväsen..., s. 173 fig. 17. 
:" Detta välkända förhållande har påpekats av flera forskare; jfr t. ex. 

Olaf Olsen, Kirkcgulvel som arkaeologisk arbejdsmark (Fra Nationalmuseets 
Arbejdsmark 1958, Odense 1958), s. 21 ff.; Hans Holst, Numismatiske kirke-
funn i Norge (Nordisk Numismatisk Årsskrift 1953, Stockholm 1955), s. 1 f. 

40 Jfr t. ex. Nils Ludvig Rasmussons årsberättelser för Kungl. Myntkabi
nettet i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1937 (s. 199), 1938 (s. 213 f.), 1940 
(s. 178), 1943 (s. 183 f.), 1944 (s. 267 och 275), 1947 (s. 193), 1950 (s. 161), 
1952 (s. 162), 1953 (s. 238), samt dens., Myntfynden, bilaga till M.Petersson, 
St. Jörgen i Åhus (Medd. från Lunds Univ.iS Historiska Museum 1948, Lund 
1948), s. 250 och 253. 

41 I not 37 sist a. a., s. 253. 
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Lösfynden sluta år 1724 och de yngsta mynten äro ju enligt 
grävningsrapporten funna i gravkammaren. 1729 skall Catharina 
Christina Lillie ha begravts där. Enligt den obekräftade ortstra
ditionen begagnades kyrkan till 1818. Den siste medlemmen av 
ätten Lillie i denna trakt dog 1821 på Bjurum och när man kort 
därefter raserade den förfallna ödekyrkan (tornet hade 1818 stör 
tat ned och spräckt långhusets valv) för att få material till byg
gandet av Broddetorps nya, för fyra socknar gemensamma kyrka, 
fanns ingen i livet som kunde protestera häremot. Det skulle vara 
frestande att antaga, att det var just vid detta tillfälle som den 
första delen av skatten anträffades, men som rivningen skedde i 
början av 1820-talet och skatten inlämnades till akademien först 
år 1834, får man väl anta att något samband ej finnes mellan de 
bägge händelserna.42 

Om alltså lösfynden bjuda på föga nytt, så är skatten av större 
intresse. Av de ganska få fynden från egentliga Sverige med ster
lingar är detta det första som så gott som uteslutande innehåller 
utländska mynt; del är dessutom det första med turnoser. Vi få 
också en ökning av sterlingfynden från Västergötland till tre, 
vilket ger en verklig övervikt för denna del av Sverige vad fynd 
;iv delta slags mynt beträffar. Tyvärr vågar man nog inte bygga 
något på ett så magert statistiskt material. 

Exkurs 1 

GAUCHER DE CHATILLONS MYNTPRÄGLINGAR 

Seigncuriet (= fief) Florennes i Nederländerna (nuv. provinsen Namur i 
Belgien), från vilket det ovan beskrivna myntet kommer, var underställt 
biskopen i Liége. 1298 gav kejsaren hertig Tbibaut de Lorrainc mynträt t i 
staden Yves i det honom tillhöriga Florennes; denna rättighet bekräftades 
år 1300 av biskopen och utsträcktes till att även omfatta orten Florennes. 
Efter Thibauts död (1312) gifte sig hans änka, Isabelle de Rumigny, arv-
lagcrska till Florennes (och en del andra områden) , år 1312 eller 1313 med 
Gaucbei (II) av Chälillon, konnctabel av Frankrike och greve av Porcien 
(1303—29), som varit gift två gånger tidigare. Gauchcr överlog alltså i och 
med sitt giftermål mynträt ten i Florennes och fortsatte, men under eget 
namn, den under Tbibaut påbörjade präglingen där samt påbörjade dess-

42 De sista uppgifterna baserade på uppgifter i rapporten samt ATA; se 
även M. Höjer, Konungariket Sverige . . . , II, Sthlm 1883, s. 1299, samt 
A. Blomberg, Broddetorps pastorat, Falköping 1929, s. 29. 
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Karta: Gaucher (II) de Chntillons myntorter 1303—1329 i Frank
rike och Tyska riket. — Map: Gaucher ( I I ) de Chätillon»'» mints 

1303-1329 in France and the German FAnpire. 

utom cn myntning i Yves, varest Tbibaut aldrig utövat sin mynträl t . Tro
ligen upphörde Gaucher redan 1318 atl mynta i dessa två orter; i alla hän
delser skedde detla senast 1322, då Isabelle avled. Konnetabeln bedrev över
huvudtaget en mycket omfattande myntprägling på ej mindre än sex olika 
ställen; en översikt av denna ges i tabellen på omslående sida samt på kartan. 
Det honom av Filip IV förlänade grevskapet Porcien (i franska Ardennerna) 
betydde i detla sammanhang minst — här slog han endast denicrs, av deras 
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sällsynthet att döma i ringa antal. Seigneuriet Neufchäteau, som han l ikaså 
erhöll genom sitt giftermål med Isabelle och som var beläget i hertigdömet 
Lothringen (under Tyska riket), var av större betydelse; tre olika valörer 
präglades här, enligt uppgift från 1314 och möjligen även efter gemålens död 
(till 1329). Grevskapet Vaudémont, likaså i Lothringen, tillhörde egentligen 
aldrig Gaucher utan greve Henri III (1299—1339), men i sitt andra äktenskap 
var Gaucher förmäld ined Henris moder, Helisende de Vergi (äktenskapet 
ingicks 1301 eller 1303, uppgifterna växla; Helisende dog 1312), och han 
utövade som förmyndare för Henri och möjligen även senare mynträt ten i 
sitt eget namn (1303—29). Till sist ulgav Gaucher också mynt (sterlingar) i 
Morey, som lydde under frigrevskapet Bourgogne. Morey i Franchc-Comté 
hörde till de områden Isabelle medfört i sitt äktenskap. Själva grevskapet 
Bourgogne hörde, inom parentes sagt, under tyska riket med undantag för 
åren 1316—22, då dess greve svurit Frankrikes konung vasalled. Gaucher 
tycks ha gjort sig cn slor inkomst på att utge underhaltiga mynt. Alldeles 
särskilt vanliga äro hans sterlingar frän Yves.1 

Exkurs 2 

Attribueringen au engelska sterlingar med rcgentnamnet Edward till de tre 
första härskarna med detta namn 

Bestämningar av pennies (sterlingar) från Edvard I, II och III som gjorts 
under 1800-talet äro alltid otillförlitliga vad beträffar hänförandet av dessa 

1 Litteratur för ovanstående se: 
A. Blanchet och A. Dieudonné, Manuel de Numismatique Francaise, IV, 

Paris 1936, s. 213, 253 och 284 f.; S. Barmans, Seigneurics féodales de Tanden 
pays de Liége (Bulletin de 1'Institut Archéologique Liégeois, IX, 1868), 
s. 475 f.; E .Caron, Monnaies féodales francaises d'aprés les deruiéres 
déconvertes. Paris 1882, s. 355 f.; R. Chalon, Les Seigneurs de Florennes, 
Leurs Sceaux et Leurs Monnaies (Mémoires de 1'Académie Royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Torne XXXVH, Bruxelles 1869), 
s. 14 ff.; J .Chautard , Imitations des monnaies au Type Esterlin . . . , Nancy 
1871, s. 158; / . de Chestrct de Hancffe, Numismatique de la Principauté de 
Liége (Mémoires couronnes et Mémoires des Savants Étrangers publ. pa r 
rAcadémie Royale des Sciences, des Lettres et des Bcaux-Arts de Belgique, 
Torne I, 1890), kar ta vid s. 466; P.-A. Tobiéscn Duby, Traité des monnoies 
des b a r o n s . . . , II, Paris 1790, s. 136 ff.; A. Duchcsne, Histoire de la Maison 
de Chaslillon-sur-Marne, Paris 1621, s. 338 ff.; A. Engel och R.Serrure, 
Traité de Numismatique du Moyen Age, III, Paris 1905, s. 1011 ff., 1053 f., 
1067 f., 1123 f.; A. de Longpérier, Description de diverses monnaies baronales 
(Revue Numismatique 1859), s. 457 f.; F . P o e y d'Avant, Monnaies féodales 
de France, III, Paris 1862, s. 273; M. Prinet, Recherches sur la monnaie de 
Moreium (Revue Numismatique 1904), s. 400 ff.; C.-G. Roland, Histoire généa-
logique de la maison de Rumigny-Florennes (Annales de la Société Archéo
logique de Namur, vol. 19, 1891), s. 237 ff. 
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mynt till cn bestämd av dessa tre monarker . (I det Groschen Cabinet som 
Hildebrand använt vid bestämmandet av de övriga mynten i 1834 års fynd 
förekommer t. ex. åtminstone ett mynt frän Edvard II som av modern forsk
ning bevisats vara präglat under den förste konungen med samma namn.) 
Först mot slutet av förra århundradet började de engelska numismatikerna 
lära sig att dela upp mynten mellan dessa tre härskare på ett mera till
förlitligt sätt; man kan här nämna exempelvis J. F. Necks publikation av 
myntfyndet i Northampton år 1873 (Numism. Chronicle 1882, s. 108 ff.), 
och framför allt Burns, som i sin monumentala Coinage of Scotland (I—III, 
1887) gör en exkurs och behandlar de essentiella problemen i denna fråga 
genom att diskutera de engelska mynten i fyndet från Montraivc (1877). Den 
skotske numismatikern följdes i spåren av Sim och Macdonald, men de 
gjorda framstegen beaktades till en början ej tillräckligt av den engelska 
forskningen; som avskräckande exempel kan nämnas publiceringen är 1898 
(i Num. Chr. s. 8 ff.) av skatten från Balcombe (1897); bättre behandlas något 
senare fyndet från Locbmaben 1904, offentliggjort 1905, likaså i Numismatic 
Chronicle (s. 63 ff.). Ar 1908 begynte Earle Fox och J. S. Shirley-Fox att 
publicera en serie artiklar i British Numismatic Journal ; de resultat de nådde 
i dessa betraktas idag som slutgiltiga, då de bestått alla de prov som årligen 
erbjudas vid framkomsten av nya skaller med Edvard-sterlingar i England. 
I sina artiklar ge do bägge bröderna Fox ett klart e rkännande till sin före
gångare Burns, något som senare författare kanske icke alltid observerat; 
det vanliga (och oundvikliga) korta citatet »Fox Class . . .» vid bestämningen 
av dylika mynt ger nog ett något ensidigt intryck av hur detta system för 
bestämning av engelska 1200- och 1300-talsmynt utvecklats. Det förnyade 
intresse som i våra dagar visas klassificeringsfrågorna har gjort att en del 
forskare börjat bearbeta nytt material som oj stod till bröderna Fox' för
fogande. Som ovan anmärkts har systemet visat sig synbarligen hällfast. 
Det är dock möjligt alt några stora fynd, som t. ex. ett från Whittonstall 
(1.200 sterlingar) kunna förorsaka att ett litet antal mynt, hittills förda till 
Edvard II, nu komma att föras några månader tillbaka i tiden och därigenom 
höra till Edvard I; sådana små förändringar äro dock av ringa betydelse. 
Som nämnts äro beskrivningarna i museets inventarium tyvärr alltför vaga 
(inskrifterna äro visserligen återgivna, men ej sådana viktiga smådetaljer 
som äro avgörande enligt Fox' system) för att dessa Edvard-pcnnics skola 
kunna bestämmas på nytt efter moderna metoder. 

Exkurs 3 

Svenska niynlfynd från slutet av 1200-talet till mitten av 1300-talet som 
innehålla sterlingar och turnoser samt liknande fynd från Danmark och 

Norge som icke innehålla landets egna mynt 

Från egentliga Sverige har man tidigare från denna period över huvud 
taget ytterst få slutna fynd med en kombination av svenska mynt och ster
lingar (med turnoser intet): 1) Västergötland, Molla socken: penningar av 
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Thordeman grupp XVII, funna ti l lsammans med nederländska sterlingefter-
priiglingar. Nedlagt på 1290-talet. Fyndet är opublicerat, frånsett ett summa
riskt omnämnande av Nils Ludvig Rasmusson (Kungl. Myntkabinettet, Stock
holm 1953, Nordisk Numismatisk 1954, s. 157). 2) Öland, Köpings socken, 
Kolstad, 231 mynt av Thordeman grupp III, enligt uppgift funna med cn 
Visby-gote, 25 sterlingar från Edvard I—II, 4 sterlingefterpräglingar från 
Flandern (1305—22), Cambrai (1292—96) och Akvitanien (1327—77); enar 
inga svenska mynt senare än grupp III (ca 1210/20—1250/60) äro med, iir 
det ej fullt säkert om det här rör sig om elt slutet fynd (Thordeman, fynd 
nr 37). 3) Västergötland, Timmele socken, Hukckuila: 80 mynt av Thorde
man grupp XVIII, 8 av grupp XIX, 3 tvåsidiga svenska (norska?) präg
lingar, 11 engelska sterlingar från Edvard I (daterade 1279—1307) samt 
div. silversmycken. Sannolikt nedlagt på 1340—50-talen (Thordeman, fynd 
nr 58). 4) Småland, Kalmar, gamla staden: närmare 2.000 mynt av Thorde
man grupperna XVI, XVIII, XIX (flertalet), XX, XXI och XXII, en London-
sterling 1272—1327 samt en stralsundbrakteat . Nedlagt trol. 1361 (Thorde
man fynd nr 88). Givetvis förekomma sterlingar och även turnoser som 
lösfynd samt dessutom någon gång skaltefynd från senare tid än denna — 
de cirkulerade även sedan importen upphört . 

F rån de gamla danska landskapen och från Bohuslän finnas följande 
skatter som ej innehålla några inhemska mynl: 

1) Vejby 5—6, Barkåkra socken, Skåne (SHM inv.nr 4416, Lindahl nr 11), 
diir dock Lindahls uppgift ej stämmer med förteckning i Statens Historiska 
Museum — fyndet innehöll ursprungligen inalles 502 utländska silvermynt, 
varav 119 behöllos; dessa fördela sig med 82 sterlingar från Edvard I—III, 
6 från Alexander III, 7 Sterlingefterpräglingar frän »Porcien» (Gaucher de 
CliAtillon) och 16 d:o från områden i Nederländerna samt 8 gros tournois från 
»Filip IV—Ludvig X» (de till Ludvig X altribuerade silvermynten måsle 
dock, enligt den nyare forskningens rön (jfr ovan not 16) föras till Ludvig IX. 
vilket också korrigerats av Lindahl). 2) Svenslrups socken, Skåne (SHM 
inv.nr 4960), 5 engelska sterlingar och 29 »hohlpfennige». Lindahl nr 22. 
3) Aggarp, Veinge socken, Halland (SHM inv.nr 1003), innehöll 80 ster
lingar från Henrik III—Edvard II, 3 skotska d:o från Alexander III samt 

1 flandriskt (?) mynt. Lindahl nr 32. 4) I Abilds socken, likaså i Halland 
(SHM inv.nr 435) har man hittat 54 sterlingar från Henrik III—Edvard I, 

2 d:o frän Alexander III av Skottland saml 146 nederländska efterpräglingar 
(möjligen hör della fynd samman med on i närheten påträffad skatt av 
9.000 borgarkrigsmynt) . Tilläggas kan möjligen (6) ell fynd frän Kyrko
köpinge socken, Skäne (SHM inv.nr 2972; Lindahl nr 21), som förutom 

3 sterlingar Edvard I—II och ca 900 »hohlpfennige» endasl innehöll två 
nordiska mynt (varav ett Thordeman grupp XVIII). För att lill sist nämna 
ell fynd från det norska Bohuslän (6): diir ha 11 sterlingar från Edvard I—II 
påträffats i Mabrålon, Ljungs socken; härav behöll Statens Historiska mu
seum 3 exemplar (inv.nr 7010). 

F rån egentliga Norge, där fynd av engelska mynt från 1100-lalet och 
framåt publicerats av Hans Holst, finnas liksom i Danmark åtskilliga mynt-
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fynd med enbart ut ländska mynl : 1) Saksegården, Gamlebyen, Oslo: 38 
engelska (Edvard I—III) och 2 skotska (Alexander III och David II) ster
lingar, en tysk witten från Wismar efter 1379, Holst 13; 2) Storhamarstranda, 
Vang, Hedmark, 5 engelska sterlingar (Edvard I—III, offerfynd), Holst 20; 
3) Bukten, Solum, Telemark, 4 engelska (Edvard III) sterlingar, Holst 34. 
4) Lushavn, Farsunds landssogn, Lista i Vest-Agder, »26 eldre skotske 
solvmynter», enligt Holst sannolikt groats från David II—Robert III (1329— 
1390), Holst 36, ett fynd vars deposit ionsdatum ligger betydligt senare än 
de övriga här behandlade; 5) Havnoy, Rodoy, Nordland, 185 sterlingar, 
varav 182 engelska (Henrik III—Edvard III) och skotska (Alexander III) 
samt 3 efterpräglingar, varav 2 från »Porcien» (Gaucher de Chätillon) 
och 1 från Luxemburg (Johan av Böhmen), Holst 53 (han påpekar, att be
stämningen av de engelska sterlingarna, som utförts för ganska länge sedan 
och ej kunnat kontrolleras av honom, delvis kan vara felaktig, vilket ju 
också visat sig vara fallet, jfr ovan not 31). l 

' F ö r fynduppgifterna citerad lit teratur: B. Thordeman, Sveriges medel
tidsmynt; F . Lindahl, Montfundet fra Ebbelmes på Mon; H. Holst, Mynter 
Og myntlignende metallpreg fra De briliske oyer i norske funn, nedlagt etter 
år 1100. 

SUMMARY 

L. O. Lagerqvist and R. H. M. Dolleg: Coin-Finds from the Ruined 
Church at Hornborga in Västergötland. 

In the cour.se of excavations in the ruins of the church at Hornborga in 
Västergötland in 1955, 26 coins were discovered. Ten (or possibly only nine) 
clearly belong to a single hoard (Fig. 1). Eight of these are English pennies 
("sterlings") of Edward I and Edward II, and the ninth an imitation of 
Ihcse, a sterling from Florennes. The tenth coin, unfortunatoly only presump-
lively included in the hoard, is a uniface striking of a piece that is normally 
two-sided, a silver coin, probably Swedish, dating from the second or third 
decades of the fourteenth century. The type is very indistinct but seems to 
be an 'O', or perhaps a crown. All these ten piéces as well as the sixlcen 
not associated wilh the hoard (Fig. 2) are described at length on pp. 114-117. 

As long ago as 1834, a parcel of 29 coins came to light in the same ruin, 
and it is highly probable that 26 of them belong to the hoard just mentioned. 
These 26 consisted of ten gros tournois of Louis IX and Philip IV of France, 
fifteen English pennies ("sterlings") of Edward I, II or III, and a Scots 
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penny ("sterling") of Alexander III. The three which cannot have formed 
part of the hoard were Danish coins from lhe early fifteenth century, and 
all 29 are listed on pp. 118-119. The reason why this list takes the form of an 
extract from a manuscript note of Bror Emil Hildebrand's dated 1851 is 
the fact that the actual coins have long since been dispersed, and can no 
longer be idenfified as such in the Systematic Collection of the Royal Coin 
Cabinet. 

Hildebrand based the attributions of the French and Scottish coins on 
those in a book from the middle of the eighteenth century (cf. Fig. 3 where 
three of the illustrations are reproduced), and there can be little doubt but 
that these attributions were substantially correct. Iu the case of the English 
coins, however, the coins were described without reference to earlier literature, 
and the descriptions are not sufficicntly detailed to allow of the coins' being 
re-classified in accordance with the principles propounded by tbc Fox brothcrs 
(cf. Appendix 2). Even so, the details of the legends which are given by 
Hildebrand in the case of those coins which he assigned to Edward II and 
Edward III are in no instance inconsistent with their being in reality of 
Edward I. As is well known, there was a very pronounced decline in the 
output of English silver coin after the second decade of the fourteenth 
century, and one consequence of this is the fact that pennies of Edward III 
are of exceptionally rare occurrence in finds from Seandinavia. Especially 
when taken in conjunotion with the complete absence of coins of Edward III 
from the 1955 parcel, this rari ty does suggest very strongly indeed that the 
English part of the 1834 port ion was composed exclusively of pence of 
Edward I and Edward II. Admittedly this hypothesis is one that can never be 
strictly proved, but it is one that must commend itself to those familiar with 
the pat tern of thirteenth- and fourteenth-century hoards from Seandinavia 
and with the story of the long-delayed recognition of the true basis of 
distinclion between the pence of the three Edwards . 

The writers also point out, in Appendix 1, that the sterling of Florennes 
(no. 11) struck for the renowned Constable of France, Gaucher de Chätillon, 
cannot be assigned as in the past to Gaucher's French fief of Porcien where, 
as Blanchet and Dieudonné have shown in Vol. IV of the Manuel de Numis
matique Francaise, in actual fact Gaucher never struck sterlings. Florennes, 
however, which he acquired by reason of his third marriage, lay within 
the jurisdiction of the Bishops of Liége, and as such formed par t of the 
German Empire. A survey of Gaucher's mints, and of the territories in which 
they were situated, is furnished in the form of a list on p. 129 ff. 

As is usual, lhe single finds consist of low denominations, and these also 
are discussed. We may remark that the latest coin is from the third decade 
of the eighteenth century; there is every indication that the church was no 
longer in use when it, shortly after 1820, was pulled down. Låter on trees 
were planted över the mound on which it had stood. The foundations and 
some other remains, notably two tombs, have survived, and in the course 
of the last few years the site has been excavated and restored. The present 
appearance can be gauged from a photograph (Fig. 4). 
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