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En ny norsk erkebispemynt

Bakgrunnen for denne artikkelen er at forfatteren i februar 2015 
ble kontaktet av Gunnar Thesen ved Oslo Myntgalleri A/S for 

å få en vurdering av en hvid preget for erkebiskop Gaute Ivarsson 
(1475-1510), som var innlevert til auksjon. Thesen kunne ikke finne 
et tilsvarende eksemplar i publiserte stempelstudier av Gaute Ivars-
sons mynter.1 Den innleverte mynten har en advers av kjent type, 
med bokstaven n i feltet og en variasjon over omskriften MONETA 
AREPI NIDROSIEN. Alle kjente eksemplarer av denne adverstypen 
har vært koblet til reverser som bærer riksvåpen over stort kors og va-
riasjoner over omskriften SAN OLAWS REX.2 Den nye mynten skiller 
seg fra andre kjente eksemplarer ved at den i feltet på revers ikke har 
et riksvåpen, men en riksløve tilsvarende Gautes MONETA NORWEI-
hvider3 og kong Hans tidlige Bergenshvider4. 

Den nyoppdagede myntens advers fremsto som identisk med 
advers 507, med et lite unntak i omskriften hvor 507 opprinnelig 
er lest som: Moü¡0ReüPIünI©Roü%, mens den nye mynten leses som 
MOü¡0ReüPIü¡nI©ROü%. Advers 507 er hittil bare kjent fra et eksemplar, 
funnet i Hoprekstad (Hopperstad) stavkirke.5  I forbindelse med den 
nye mynten er mynten fra Hoprekstad studert på nytt med bedre 
forstørring av foto. Dette avslører at det mellom I og n i omskriften 
skjuler seg en liten sirkel ( ¡ ) i tillegg til apostrof ( ü). Den korrekte 
lesningen skal altså være: Moü¡0ReüPIü¡nI©Roü%. Omskriften var med 
andre ord lest feil under stempelstudiet. Dette betyr at omskriften er 
den samme som på den nye hviden. Det forandrer imidlertid ikke det 
faktum at vi fremdeles har en unik advers 507. Vi står igjen med en 
ny revers til en allerede dokumentert advers.

Reversen på den nye mynten er helt ny med tanke på kombina-
sjonen av myntbilde (riksløve) og omskrift (SAN OLAWS REX var.). 
Denne får nummer 1212. Løven har ingen paralleller i Gautes MO-
NETA NORWEI-mynter, men kan ha enkelte likheter i utformingen 
av løven til Revers 12076.

Av Jon Anders Risvaag

Illustrasjon:

1) Gaute Ivarsson (og kong Hans?), 
hvid, Type IV (MONETA NORWEI), 
Schive XIV, 14.

2) Gaute Ivarsson, hvid,  
Schive XVII, 26.

3) Ny Gaute Ivarsson-hvid. 

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskaps-
museet.
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Omskriften S0n  Tü¡OL  0WS  ReP er heller ikke kjent fra før. De 
nærmeste parallellene er revers 1209 med omskriften: S0n  Tü¡O  L0V  

S¢Re og revers 1202 S0n©  Tü¡On  0WS R©X. Revers 1209 er i likhet 
med advers 507 bare kjent i et eksemplar – den før omtalte mynten 
fra Hoprekstad! Revers 1202 er kjent i tre eksemplarer, alle i kombi-
nasjon med advers med kronet monogram h og omskriften In0nS  

©ügüR  noRW©I¢¡¢.7 En konsekvens av denne nye kombinasjonen er 
en utvidelse av den opprinnelige kjede 12, som før bare omfattet 
Hoprekstad-hvidens advers og revers.8

Ny kjede 12
Den nye hviden vi står overfor her er sannsynligvis en overgangs-
type mellom den første riksløve-typen til den påfølgende riksvåpen-
typen.9 Denne slutter seg inn i en rekke av gradvise skritt bort fra en 
kongelig utseende hvid produsert for erkebiskopen, via en stadig mer 
present St. Olavsikonografi (inklusive erkebispesetets tidlige våpen, 
Olavsøksen i skjold), til en hvid hvor erkebiskopen fremtrer alene. 

Hvorvidt den nye hviden er preget etter type V, eller om den er 
preget parallelt med denne, er vanskelig å si. Sannsynligheten taler 
for det første da myntbildet n og erkebispe-omskriftene ser ut til å er-
statte kronet monogram h og Hans-omskriftene helt på adversen over 
tid. Funnet av en ny overgangstype er videre en ytterligere styrking av 
antagelsen om at det ikke ble preget hvider i Oslo under kong Hans.10 

Beskrivelse av ny Gaute Ivarsson hvid:
Adv. 507: Bokstaven n i felt. Omskrift mellom to perleringer: 
Moü¡0ReüPIü¡nI©Roü%

Rev. 1212: Riksløve over stort kors. Omskrift mellom to perleringer: 
S0n  Tü¡OL  0WS  ReP

Vekt: 0,754g. 
Diameter: 16/17 mm. 
Stempelstilling: 0º
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Omskriftene er fremstilt med fonten Inscription Numismatic – © Fitzwilliam Museum, Cambridge.
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