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Af Mörten Axboe 

Axboe, M. 1995. »Fundet på Myntkabinettet- - en hidtil ukendt D-brakteat. (An 
unknown D-bracteale from the Cabinet ol Coins and Medals.) Fornvännen 90, 
Stockholm. 

In the collee tion of the Cabinet ol 'Coins and Medals in Stockholm was discovered 
a D-braclealc- of unknown provenance. It belongs to a group showing a back-
wards-looking animal, mainly known from Norway; also the type of rim may indi
cate (but not prove) Norwegian manufacture. A patch on the reverse is of the 
same alloy as the bracteate itself (c. 819é gold, 199c silver) and was most likely add
ed during the manufacture of the bracteate to cover a hole in the flan. 

M. Axboe, Nationalmuseet, Frederikshohns Kanal 12, DK-1220 Kobenhcnm K, Dertmenk. 

Mange gode arkaeologiske »funcl« bliver ikke 
gjort i marken, men derimod i museernes ma
gasinet". Det gadder også den guldbrakteat, der 
her skal praesenteres (fig. 1). Den elukkecle op 
på Kungl. Myntkabinettet i Stockholm sidste 
år, men er nu blevet överdraget til Statens his
toriska museum, hvor den mere li0rer hjem
me. 

Der er tale om en brakteat af D-typen, der 
som hovedmotiv viser et staerkt stiliseret og fan
tastisk udformet dyr, og som mä placeres i den 
senere del af folkevandringstidsbrakteaternes 
udvikling - groft sagt nok i perioden omkring 
år 500 efter Kristi fiädsel. Brakteaten er noget 
defekt; selve billedfeltet er komplet bevaret, 
men halvdelen af den omgivende bort af små 
bukter mangler, og den påsatte, perlede rand-
tråd er kun bevaret pä et kort stykke. Desuden 
ser brakteaten ud til at vaere bäde liulet og rev-
net. Den mä ogsä have haft en 0sken, som nu 
mangler helt. Brakteatens st0rste bevarede dia
meter er 26,95 mm, og den vejer 1,46 g. En 
metalanalyse, foretaget med scanning-elektron-
mikroskop, viser at den praegede plade består 
af ca. til 7c guld og 19% s0lv. 

Midt pä brakteaten ses et stort dyr, der ven
der hovedet med den åbne mund bagud. Bil
ledfeltet (lomineres af den mermest p0lsefor-
mede kröp, der sammen med halsen danner 

en S-svunget figur. 0verst ender halsen i et 
rundt hoved med et rundt 0je i midten. Över 
hovedet ses et eller to 0rer. Det bageste er 
rliombisk og ret let at se, men der synes også at 
vaere et fremaclrettet 0re, der imidlertid er van-
skeligere at finde på grund af buler i brakteat-
pladcn. Den åbne muntl betar af to tyndc kae-
ber. Den opadb0Jede kaebe er ret kort, mens 
den nedadb0jede er så läng, at den krydser 
kroppen. 

Til venstre for halsen ses et fliget forben, der 
uclgär fra en paereformet skulder; den spidse 
ende af skulderpartiet st0der op til dyrets hals 
og kröp. Detaljerne i fod og ben er ikke sä lette 
at bestemme anatomisk (brakteatdyrenes »ana
tomi» er jo i det hele taget temmelig saerprae-
get), men hvis man sammenligner med bagbe
net og med andre brakteater som fig. 2, kan 
man se at den opadvenclte fod skal have to tae-
er, og at den udadvendte tap över skulcleren 
må skulle forstås som en b;d. 

Bagtil afsluttes kroppen med et rundt lår, og 
fra låret udgär et fremadvendt bagben. Her ses 
tydeligere en fod med to krummede taeer samt 
en bagudvendt had. 

Arbejdet med at fremstille brakteaten er 
äbenbart ikke gået helt sä godt, som guldsme
den kunne have 0nsket sig. I hvert fald er der 
opstäet et hul i guldpladen ved ydersiden af 
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Fig. 1. D-brakteat uden fundoplysninger, nu i Statens historiska museum inv.nr. 32576. Forside og bagside. 
Foto RIK (Jan-F>e Olsson). 3:1. - D-bracteate ol unknown provenance, obverse and reverse. The patch on the 
reverse is lexated just beleiw the inventory number. 

dyrets bagkrop; det ses pä forsiclebilleclet fig. 1 
t. v. som en sort plet. For at b0de pä skaden er 
der loddet en D-formet guldplade över hullet 
på bagsiden. Den ses på fig. 1 t. h. lige under 
inventarnummeret - pläden fialger ikke krop
pens relief, så det man ser tydeligst er den 
skygge, den på fotografiet kaster mod h0jre, 
ned i den hulning som kroppen danner. Sä
danne reparationer er ret almindelige, isaer pä 
D-brakteater, hvor det lr0je relief let fik pläden 
til at revne, men de blev nu ofte repareret no
get elegantere, end det er sket her (Axboe 1982 
s. 27 ff.). Bäde skaden og reparationen er dog 
sikkert sket, f0r brakteaten forlod guldsmeden; 
der er da heller ikke nogen forskel pä metal-
sammensaetningen af lappen og resten af brak
teaten. 

Vi kender ikke andre brakteater, der er prae-
get med samme stempel som stykket fra Mynt
kabinettet. Den naermest beslaegtede er en D-
brakteat fra et depotfund fra H0yvik i Vestnor-
ge (fig. 2). Lighederne er ikke til at tage fejl af, 
men der er også forskelle i detaljerne; for ek

sempel har H0yvik-dyrel to tyddige, svungne 
0rer som er klart forskellige fra de rhombefor-
mede 0rer på det nye stykke. 

Det nye praeg Ii0rer til en gruppe D-braktea
ter, der kendetegnes af et bagudseende, stilise-
ret dyr med rundt hoved og stort gab med op-
spaerrede kaeber, samt en hals og kröp, der til-
sammen har form som et (eventuell spejlvendt) 
liggende S; underkaeben krydser kroppen 
(Mackeprang Pl. 18: 8-10, 18: 12-25, 28, 29; IK 
Bd. 3 s. 47-51: Grundmuster 3). De fleste af dis
se brakteater er fundet i Norge, hertil kommer 
nogle fra Jylland og en enkelt fra Bohuslän. 

Det er altså umiddelbart mindre sandsynlig!, 
at brakteaten er fundet i Sverige. En enkelt de-
lalje, nemlig randträden, kan endda antyde at 
den snarere kommer fra Norge end fra Jyl
land. Den bevarede rest af randtråden er lod
det fast på forsiden af brakteatpladen; den vil 
altså ikke kunne ses fra brakteatens bagside. 
Sådan er randträdene placeret på flertallet af 
de brakteater, der er fundet i Norge og Midt-
sverige; inklusive 12 af de 20 norske stykker. 
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Fig. 2. D-brakteat fra H0yvik, Sogn og Fjordane, 
Norge, Bergens Museum (IK nr. 442; Mackeprang 
Pl. 18:25). Foto förf. 3:1. - D-bracteate from H0yvik, 
Sogn and Fjordane, Norway. 

der li0rer til samme gruppe som brakteaten fra 
Myntkabinettet. Derimod er randtrådene på 
de Heste danske og sydsvenske brakteater lud
det fast til plädens uclvendige rand, sådan at de 

vil kunne ses bäde for- og bagfra (Axboe 1982, 
Fig. 43). Ganske vist er der også en del rand-
trätle af den »norske« type i N0rrejylland, men 
alle de 13 jyske brakteater, der er beslaegtet 
med stykket fig. I, har rancltråden placeret ud-
vendigt pä kanten. 

Det er fristende at tro, at vor brakteat stäm
mer fra Norge, hvor også den naermeste paral
ld er fundet, nemlig brakteaten fra Il0yvik (fig. 
2). Desvaerre var der ingen oplysninger ved 
brakteaten fra Myntkabinettet, og lighederne 
er ikke specielle nok til at kunne bevise noget. 
Men vi kan naturligvis häbe pä et heldigt arkiv-
rund, der kan fintaelle os, hvor den egentlig 
blev fundet. 

Beskrivelsen af stykket bygger pä fotografier og 
oplysninger som Jan Peder Lamm venligst har stillcl 
til rådighed Metalanalyserne er foretaget af Eric 
Norgren. Tak til begge! Brakteaten vil i tillaegget til 
IK-kataloget (Bd. 4, under udarbejdelse) fä nr. 579. 
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