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(med Tegning).

T. Eelliesen i Stavanger Musoums Aarsberetning for 1899,

s. 82

Gmtndlag for Behandl'ilngen. Underslgelse af Originalen.
Tegninger. A.utotypier efter Photographier, tagne af Photograph Varing.

I 1899 indkom til Stavanger Museum en Guldmedaljon, p&a hvis ene Side
d"er mellem latinske Bogstaver og Tegn, som ikke viser Overensstemmelsemed.
nogen Skrift, er indblanclet enkelte ILuner (Stav. Mus. Nr. 2245). Denne Gjenstand opgaves at vmre funclen ved. Ploining i en Ager paa Gaarden Maulantl
(Matr. (]aards-Nr. 63) i Time Sogn, L y" Prastegjald, Ja d er e n.

Gulclmedaljonenfra Mauland, som bmrer Spor af stark Slid, er 2,4 Cm. i
Tvarmaal. Oprindelig har den vistnok vmret noget storre, iclet der synes at vare
skaaret bort en Strimmel langs dens Kant. Ilerfor taler clen Omstmndighecl,at
kun neclerste(inderste) Del af de bogstavlignen<l.eT"go, som har skullet forestille
Reversens Omskrift, uu er bevaret, Iigesom ogsaa det, at de yderste Conturlinjer

:i::li
gS6$
dAfpaaH,AVAfSA6
fsfnnRyttAfAn.
af dAnKVindA,
paa E::36Stillinggn
-Er(
mangre r:r
Medaljonen, d.er har varet baaren som Smykke, er forsynet med en cylinderformet
Ifempe, men mangler clen Perlerand.,som staclig ellers forekommer paa Gjenstande
af samme Art.
Metlaljonen fra Maulantl er en barbarisk Efterligning af en romersk Guldmynt fra det 4de Aarh. Lignend.e barbariske Efterligninger af romerske Guld-
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(i alt 6)' De synes alle at
mynter er i Norge fundne i et ganske lidet Antal
Medaljoner fra det 4de Aarh. (srerhave havt til Forbillede romerske Mynter og
i videnskabsselsk.Forhandl. 1872
lig fra Tidsrummet 3b0-B?b). Jfr. o. Rygh
286; Undset i Aarboger f' nord'
S. 349- 352 og i Norske Oldsager under Nr.
Foren. tit norske Fortid.sm. Bevaoldk. 1gg0 s. 153; K. Rygh i Aarsberetn. fra
Mauland viser stor Lighed med
ring for 189? s. 93. ogsaa Med,aljonen fra
narmest folgende Keiseres Tid'
romerske Mynter fra constantinernes og de
Forbillede den har vreret forskjont det ikke kan sikkert afgjores, efter hvitket
minder meget om Fremstillinger af
arbeidet. Det bsr n&vnes, at Aclvers'Praget
hist. des monnaies frapp6es sous
Keiser valens (375-3?8); jft. cohen, D6scription
I'empire romain VI Pl. 14.
i Modsmtning ti1 Om'
Fremstillingerne paa Mauland-Medaljonen synes'
end d'et ofte er Tilfmldet med de
skriften, at v&re forholdsvis mindro udartede,
barbariske Efterligninger af romerske Mynter'
Brystbilledet af en af
MectaljonensForside fremviser forurlen Omskriften
Derimod er Kappens
de romerske Keisere. Diademet, er tydelig fremstillet.
paa forskjetlig Maad'e,f' Ex'
Flige, som i barbariske Efterligninger kan omdannes
den ene af disse spiraler
til Fuglehoveder, her forvansket til to spiraler, og over
stikker aldeles umotiveret en udstrakt llaand frem'
d'er er rakt frem,
IUeversen fremstiller err Rytter, som i d.en ene Haand',
bagud. Foran Rytteren sees
holcler en Krans, meclensden an.len Haand er strakt
d'er snarest turd'e v*re
en Kvincle, som i sin hoire Haand holtler en Gjenstand,
sees nu kun d"et ned'erste
at opfatte som en Fakkel, Langs Meilaljonens Rand
som ovenfor nmvnt,
(inclerste) ,f endel bogstavlignende Tegn, idet Mectaljonen,
oprindelig synes at have vpret noget storre i Tvmrmaal.
MaulandAf cte i Norge fundne Efterligninger af romerske Mynter viser
Gaard.en
paa
fandtes
i
1827
Meclaljonen storst Lighed med den Medaljon, som
at vpre en EfterMidt_Mjelde i rlaus prastegjald i Nordhordland, og som synes
Atlas
i
Antiqvarisk
ligning af en Mynt af Valentinian I (36a-3?5); afbildet
en Rytter, som i den
Pt. I Nr. 15. Denue Medaljons lievers fremstiller ogsaa
den .anden griber om
ene Elaand holder frem en Krans (?), medens han med
som er
Toilerne. Ogsaa paa en andlen af de i Norge fUndne Guldmedaljoner,
paa Medaljonen
Efterrigninger af romerske Mynter, er en Rytter fremstillet, nemlig
Medaljonen
paa
Ligesom
14).
fra Ho"o", vit Prastegjald i sogn (afb. Atlas Nr.
frem, den anden bagud, men
fra Mauland strakker her Rytteren tlen ene FIaand
i den fremstrakte
han holder, forskjelligt fra Mauland-MedalionensFremstilling,
venstre l{aand. et spyd, i hoire Ilaand et draget svmrd.
fra Mauland som
Som i det foregaaende navnt, er der paa Medaljonen
men ogsaa enkelte
omskrift paa Adversen ikke blot anbragt latinske Bogstaver,
d-et Tegn, der er d'et
Runer og endel andre Tegn. Af disse sidste bor npvnes
to rette Linjer, som
Zdet Tegn til venstre for Hempen, en cirkel, hvori sees
falder noget til venstre
skjrere hinanden i en ret Vinkel, og hvis Skjreringspunkt
.for Cirkelens Centrum. Til hoire for Hempen er efter 4 sikre ll,uner et tydeligt
Hagekors anbragt.
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Folgende Tegn paa Maulancl-MectaljonensAdverssicle synes sikkert at
vmre Buner:
TiI venstre for det ovenfor omtalte cirkelformeile Tegn.l'f. f-Runens Stav
har ved Basis en liclen Ud.viilelse til venstre, hva:[ der kundo tycle paa, at her
oprindelig havde staaet g.
Under llempen sees til venstre en vertical Streg. Fra denne gaar lige
und.er Hempen en uoget krum Streg nedacl mocl hsire, dog ikke saa langt, at den
naar ned til den verticale Stregs Basis. Da en DeI af dette Tegn synes at vmre
skjult af Hempen, kan det ikke afgjores, om Tegnet er en l}une ([?) eller et
andet Tegn. Ilverken clette Tegn eller de to foregaaende trad.er tyclelig frem
paa Afbildningen.
Omtrent midt under Hempen stikker nederste Del af et latinsk S eller en
J-Rune {rem. Til hoire herfor folger saa, som det synes, Bunerne .f .1.t H. Det
tredje af disse Tegn er snarest en s-Ilune. Det latinske Bogstav S har nemlig',
hvor det i Omskri{ten forekommer, en noget afvigende Form. d-Iiunens Forbindelsesstregergaar ud fra Stavene et Stykke ned.enford.issesToppe og ovenfor
deres Basis. Denne ll,une har saaledesvasentlig sammeForm som paa Rrik-Stenen
og som i angelsaksiskBuneskrift. Om den her forekommende Afvigelse fra d.en
pldre Form af d-Bunen er tilsigtet eller skyldes Ubehjalpsomhed, lader sig
neppe sikkert, afglare.
Da de barbariske Efterligninger af romerske Guldmynter er fundne i et
ganske lidet Antal i Norge, har Undset (Aarb@ger1880 S. 153 f.) ud.talt den Formodniug, at disse Efterligninger er indforte fta Yest-"Europa,hvor de er langt
sredvanligere. Det har for dette, Sporgsmaal neppe nogen Betydning, at en Form
af d-Runen, der ligner den paa,,:'Itfetlaljonen
forekommende, hidiil ikke er funden
i Vest-Europa paa Fastlandet, men i England, dog kun i Indskrifter, som er meget
'Wimmer,
yngre end nervmrend.e Med.aljon. Se
Il,unenschrift S. 109; S. Bugge,
Rtik-Stenen og Fonnaas-Spanden S. ?5.
Det, at to !-Buner staa sammeu, viser, hvad allerede af anclre Grunde
maatte form.odes, at trUunernepaa Medaljonen ikke cLanne nogen Indskrift med
sproglig Betydning
Undset henforer flere Fund, hvori Meclaljoner, der er Efterligninger af
romerske Guldmvuter, fbrekomme, til Ticlen omkring Aar 500. Da alle cle her
omtalte Medaljoner, som viser Efterligning'af romerske Mynter, sJrnesat henvise
til Ticlen omkring 350-375, turde der vel vare Mulighect for, at idetmindste
enkelte af disse Meilaljoner kunde tilhore en noget tidligere Tid.

(Trykt ?. X'ebruar 1903.)

