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Den sjunkna skatten. 
1725, i januari, avseglar en grupp fartyg 
från Holland till Ostindien. I lasten: 3,2 
miljoner floriner i silver och guld som skall 
gå till löneutbetalningar från det Neder
ländska O stindiska Kompaniet. I en storm 

natten mellan den 7 och 8 mars driver ett av fartygen, "Akeren-
dam", upp på ön Runde på norska västkusten och bryts sönder. 
Ingen ombord överlever. 

Efterhand bärgar Runde-borna vrakspillror - och några kistor 
med mynt. 

1972 i juli gör tre sportdykare sitt livs fynd. H avsbotten glimmar 
av guld- och silvermynt. Den försvunna Ostindien-skatten från 
"Akerendam"! 

1978 i november säljs Akerendam-skatten på en mycket upp
märksammad auktion i Ziirich. 

N u att köpa i Sverige: 
En mindre del av skatten, fördelad på 250 etuier, 
erbjuds nu den svensk:l marknaden. Varje etu i 
innehåller l gulddukat, 4 silverdukatoner, 4 realer 
(silver) och 15 stuiver (silver), rotalt 24 mynt. 

Alla utom tre silvermynt är rengjorda efter den långa 
tiden på havsbotten som att sin:t spär pa atskillig:t mynt. 

Etuiet med mynt kostar 5.400 kronor inkl mer
värdeskatt, porto, postförskottSavgift och assur:tnsavgift. 
Med varje etui följer ett grafiskt blad som föreställer 
"Akerendam" på hennes sista resa. Det är signerat av 
konstnären, Folke Sjögren. Till varje etui hör också 
en beskrivning av mynten och bakgrunden till 
fyndet, förfanad av konserntor Björn Rönning, 
chef för myntkabinettet vid Oslo universitet. 
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De 250 etuierna sä ljs end ast genom David Bonnier AB, 
Box 191 35, 104 32 Stockholm. T elefon 08-3034 50. 
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SVENSKA 
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FORENINGEN 

PROGRAMMET februari-maj 1979 

Lokal: Östermalmsgatan 8 1, Stockholm, om ej annat anges. 
Tid: kl 18.30, om ej annat anges. 

FEBRUARI 
Onsdag 7. Lars O. Lagerqvist visar och berättar om den diabildserie , 

som Svenska Numismatiska Föreningen har till salu. 
Tisdag 27. Medeltidssektionen: Föredrag av Lars O. Lagerqvist om 

bokstavsbrakteater; diskussion. 

MARS 
TorsdaJ; l. Föreningsmöte. Föredrag om Oskar ll:s och Gustav V:s 

mynt: diskussion. 
Lördag 17. Antiksektionen träffas kl15.00. Programmet ej fastställt. 
Onsdagen 28. Istvän Gedai från Budapest håller föredrag i Historiska 

Museets hörsal , Storgatan 41, Stockholm, kl. 19.00 om " Connection 
of Hungarians with the trade of Arabs and Vikings in IX-XI Centu
rics' ' . 

APRIL 
Svenska Numismatiska Föreningens årsmöte kommer att hällas i april. 

Tid och pla ts kommer att meddelas snarast. 
Lördag 7. Medeltidssektionen träffas kl. 15.30. Programmet ej fast

s tällt. 

MAJ 
FredaJ;-Iördag 11-12. Svenska Numismatiska Föreningens vårauktion. 
Lördag-Söndag 19-20 . Svenska Numismatiska Föreningens resa till 

Åbo. Program meddelas snarast. Anmäl ditt intresse till föreningens 
kansli! 

M ån dag 21 . Medeltidssektionen sammanträder. Programmet ej fast
ställt. 

Antiksektionen * samlades lördagen den 9 december 
1978 kl. 14.00 i Kungl. Myntkabi
nette ts bibliotek. Dag och tid hade 
valts för att de medlemmar, som 
inte bor i Stockholm , skulle kunna 
närvara. Ett 15-tal personer från 
när och fjärran hörde antikvarie 
Harald Nilsson berätta om antika 
mynt i allmänhet och bestämning 
av romerska mynt i synnerhet. Bib
lioteket visades. Gemensamma 
problem ventilerades. Det beslöts, 
att ledarskapet för antiksektionen 
fr o m l mars 1979 skall övertas av 
Stefan Bakos. 

UPPSKJUTET EVENEMANG 
Som framgått av utsänt meddelan
de blev Kenneth Jenkins föredrag 
"Carthage and the Coins of Hanni
bal' s War" den 24 januari tyvärr 
uppskjutet på grund av sjukdom. 
Ny tidpunkt för föredraget har ännu 
ej hunnit fastställas. 

* 
C. G. 
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1878 års svenska 
tvåkrona med 
"och" 
Några anteckningar 

Av GUNNAR SUNDBERG 

O verst 1878 års tvåkroila med OCH. l mitten 1878 års tvåkrona med O. Nederst 
1880 års tvåkrona med OCH. De avbildade exemplaren finnes i Ku11gl. Mynt
kabinettet, Stockholm. Foto: Nils Lagergren, AT A. 

Av de i Sverige efter 1873 präg
lade mynten är 1878 års tvåkrona 
med texten OSCAR II SVERIGES 
OCH NORGES KONUNG ett av 
de av samlarna allra mest eftertrak
tade. Är denna variant (normalty
pen har SVERIGES O. NORGES) 
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värd den uppmärksamhet den har 
uppnått eller är jakten efter den 
blott uttryck för ett sterilt variant
samlande? 

Förändringen av mynttexten från 
O. til l OCH börjar redan 1876 -
detta års guldtiokronor uppvisar 

både O. (med Mm S.T. och utan 
hjärtvapen) och OCH (med Mm 
E.B. och med hjärtvapen). På guld
tjugokronorna sker förä ndringen 
under 1877, från vilket år både O. 
och OCH förekommer, på enkro
norna fr.o.m. 1877. På tvåkronorna 
äger förändringen rum först 1878 
på en mycket liten del av upplagan. 
Vi måste utgå ifrån att det här gäl
ler en konsekvent genomförd, av
siktlig föränd ring av mynttexten, 
inte en tillfällig eller godtycklig så
dan av myntgravören (Lea Ahl
born) personligen. Troligt är, att 
förkortningen O. har ansetts oskön 
och språkligt otillfredsställande -
liksom den än idag anses i högre 
stil, än mer i officiellt språk. Dess· 
utom bör skrivningen O. ha betrak
tats som mindre motiverad efter 
mynttextens förkortning från det 
längre SVERfGES NORR. GöTH. 
O. VEND., som före tillkomsten av 
1873 års myntlag brukades på alla 
nominaler fr. o. m. dukaten t. o. m. 
ettöret. På den största silvernomi
nalen, fyra riksdaler riksmynt, där 
det fanns gott om utrymme, skrevs 
f. ö. redan före 1873 OCH. På 25-, 
l 0- och l-ören användes V. i stä Ilet 
för VEND. 

Ett uttalande om detta ämne 
finns i Numismatiska Meddelanden 
l, 1874, s. 72 av M. L., d. v. s. in
tendenten vid Göteborgs myntka
binett Magnus Lagerberg, f. ö. en 
av stiftarna av Svenska Numisma
tiska Föreningen. Efter beskrivande 
av de första mynt, som slagits ef
ter tillkomsten av lagen om rikets 
mynt den 30 maj 1873, d. v. s. 1873 
års guldtjugokrona och samma års 
guldtiokrona, på vilka mynt för 
första gången den korta re texten 
SVER I.GES O. NORGES KO
NUNG uppträder, t illfogas bl. a. 
följande . 

" Med an ledning af ofvan beskrif
na guldmynt torde följande an
märkningar med fog kunna fram
ställas. 

Oaktadt god plats funnits för ut
förande af alla orden i åtsidans om
skrift, har likväl OCH blifvit för
kortad! till 0., hvartill sålunda nå
gon giltig orsak icke kan tänkas. -

Varför Lagerberg anser sig "med 
fog" kunna rikta anmärkning mot 
skrivningen O. anges inte, men att 
hans motivering gått i riktning med 
vad ovan sagts, kan förmodas. 

Vad angår porträttbilden på två-



kronan 1878 med OCH, visar den 
smärre modifikationer i förhållan
de ti ll varianten med O. 1876- 80. 
Ansiktets och bakhuvudets profiler 
är något ä ndrade och huvudet tycks 
vara en aning smalare, varigenom 
ansiktsuttrycket i någon mån blir 
ett annat än tidigare. Tvåkronan 
1878 med OCH har inte samma 
porträtt som tvåkronan 1880 med 
OCH, ej heller detsamma som en
kronan 1877 -89. Det är vanskligt 
att yttra sig om, huruvida modifi
kationen av porträttet på 1878 med 
OC H är avsiktlig eller inte, men det 
förefa ller rätt osannolikt, att om en 
ny stamp graveras för tvåkronor 
1878. hänsyn då inte tages till den 
nya porträttbild, som kommer fr.o. 
m. 1877 års enkrona. 

Vi kan vidare konstatera, att på 
1878 års tvåkrona med OCH sirie
ringen är påfallande grov - troli
gen grövre ä n på något annat efter 
1873 präglat svenskt mynt. Att för
söka rä kna pärlorna på de två ty
perna faller mig inte in - det skul
le vara knappologi. Det väsentliga 
är. att pärlranden är så grov, att vi 
med viss rätt torde kunna påstå, att 
myntet har fått ett annat utseende. 
Om denna grövre striering är av
siktlig eller inte må lämnas osagt, 
men helt omöjligt behöver det inte 
vara, att den ä r medveten. l så fall 
bör vi väl uppfatta den betydligt fi
nare strieringen på 1880 års tvåkro
na med OCH som utslag för att 
man inte varit nöjd med försöket 
1878. - övriga smärre skiljaktig
heter, som kan upptäckas vid ett 
noggrant studium av tvåkronan 
1878 med OCH, t.ex. i fråga om 
bokstävernas storlek och form, tar 
jag här inte upp. Frågan om bok
stävernas utseende på 1870 -talets 
en- och tvåkronemynt för bl. a. t ill 
problem, som hör samman med 
1876 års tvåkronevariantcr, varom 
mera i en kommande artikel i 
MYNTKONT AKT. 

Trots all den försiktighet, som 
här är av nöden, kan vi förmoda, 
att tvåkronan 1878 med OCH inte 
har tillkommit av en tillfällighet 
utan är ett uttryck för en medveten 
strävan att förändra tvåkronornas 
utseende. Eventuellt kan vi uppfat
ta myntet som ett provmynt. Att 
gravera en ny stamp 1878 enbart 
för att prägla flera mynt förefal
ler osannolikt, dels därför att med 
stampen med OCH 1878 troligen 
präglats så få mynt, att dess kapa-

citet inte tillfullo utnyttjats, dels 
därför att man ännu 1880 tycks ha 
haft stampar att framstä Ila en stor 
del (den med 0.) av detta års två
kronor med den tidigare porträtt
bilden. 

Som öppna måste vi hä r lämna 
frågorna, varför man ansett. att en
och tvåkroneporträtten bort ändras 
så hastigt som sker, varför man inte 
lät enkroneporträttet av 1877 gä Ila 
också en ny typ av två krona. varför 
till 1880 års tvåkrona med OCH 
graveras en helt ny bild, som vä l 
få r anses som den minst lyckade 
Lea Ahlborn har gjort - i Numis
matiska Meddelanden XVIII . 1908. 
s. 38 betecknas den som "ful" -
och varför stampen a v 1878 med 
OCH - om den, som det synes, in
te tillfullo har utnyttjats - inte fått 
komma till användning 1880. 

Dc två exemplar av tvåkronan 
1878 med OCH. som nu förvaras i 
Kungl. Myntkabinettet i Stockholm, 
har från varandra avvikande tjock
lek och tyngd. Riksbankens exem
plar är 2.5 mm tjockt och väger 
14.98 g, medan Kungl. Myntkabi
nettets ä r inte mindre än 2.9 mm 
och har en vikt av 15.01 g. Vikt
differenserna faller inom de fast
stä llda grimserna för toleransen vid 
prägling av tvåkronor (15.0450-
14.9550 g, jämför Wallroth i Nu
mismatiska Meddelanden XXII s. 
170). Beträffande tjockleken finns 
inte några bestämmelser för tole
ranser; det synes vara så, att tjock
leken på 1870-talets tvåkronor va
rierar. Att dra några slutsatser uti
från den olika tjockleken hos de 
två här nämnda exemplaren synes 
svårt. 

Tvåkronan 1878 med OCH har, 
såvitt jag kunnat finna, inte tidiga
re behandlats i den numismatiska 
litteraturen på annat sätt lin a tt exi
stensen av myntet på pekats. Den 
har skilts från normaltypen genom 
angivande av OCH. l Numismatis
ka Meddelanden XVIII s. 38 näm
nes även den grövre strieringen. 
Myntets stora sä llsynthet har f. ö. 
inte fastslagits förrän på 1950-talet. 

Ovanstående rader är ett försök 
att utan anspråk på slutgiltighet el
ler fullständighet belysa ett alls inte 
intresselöst mynt. Om någon av 
MYNTKONTAKTS läsare på nå
gon punkt vill komplettera - eller 
kritisera - vår framställning, tar 
vi gärna emot påpekanden. 

ARETS l 
SUCCE. 

NYA UTGAV AN AV 
MYNTKALENDER 

1979 

e VÄRD. PRISER 1818-1979 
MED AVBILDNINGAR AV ALLA 
MYNTTYPER 

e UPPFÖRSTORINGAR AV VA
RIANTER 

e INKÖPSPRISER HOS SVERI
GES MYNTHANDLARE 

e UPPLAGESIFFROR 
e VÄRD. PRISER ÄVEN l KVALl

TEO 
e REGISTER ÖVER ADRESSER 

OCH TEL. NR ÖVER MYNT
HANDLARE l SVERIGE 

e RAD TILL SAMLARE, ARTIK
LAR M M, M M, M M 

GöRSOMALLA 
ANDRA 

KÖP 
MYNTKALENDER 79 

Pris ink!. moms 13:95 
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Myntningen under 
Erik av Pommern 

ca l, l O gram och hå Ile r ca 7801 l 000 
(något lägre i Västerås). Man mås
te emellertid beakta, att de under
sökningar som gjorts av Albrekts 
örtugar inte gällt de olika typerna 
och varianterna var för sig, utan 
utgör ett medeltal av flera bland 
dem (redovisat hos Thordeman 
1936). Man kan se det som mycket 
sannolikt, alt halten och vikten suc· 
cessivt minskat under Albrekts re
gering, särskilt vid det länge verk
samma myntverket i Stockholm, 
och till sist närmat sig vad vi här 
angivit för Erik av Pommcrns ör
tugar. Även för hans långa regering 
gäller. att de olika typerna, utgivna 
mellan 1405 och 1439 eller längre, 
kan representera en sjunkande ska· 
la. något som bör undersökas. Vi-

Av LARS O. LAGERQVIST [2] 
Lars O. Lagerqvist höll den 9 september 1978 ett föredrag 
med ovanstående titel inför Svenska Numismatiska 
Föreningens medeltidssektion. 
MYNTKONT AKT publicerade i nr 1 O /1978 första hälften 
av föredraget och nu återger vi andra hälften därav. 

Sverige 
Under Albrekt av Mecklenburg 
( 1364- 89) utgavs de första örtugar· 
na, slagna i Stockholm och Kalmar 
samt möjligen vid Silvberget. Dess· 
utom präglades brakteater av flera 
typer, varav de med krönt huvud, 
krönt A och krönt S (f ig. 8) vållat 
och vållar forskningen stora svårig· 
heter på grund av att de utgavs un· 
der så lång tid -de två förstnämn· 
da i varje fall till ca 1520, den sist· 
nämnda långt in på 1400-talet. At· 
skillig möda har lagts ner på att da· 
tera de olika varianterna och man 
har kommit en bit på väg (se Brita 
Malmer 1977). Vi skall här inte 
uppehålla oss vid frågan om vilka 
varianter som eventuellt kan höra 
hemma i perioden 1396 - 1439: det 
verkar nä rmast ha varit en paus vid 
denna tid . Möjligen har tomrum· 
me t utfyllts med mecklenburgska 
tjurhuvudbrakteatt:r, som är vanli· 
ga i lösfynden från främst kyrk or 
(B. Ma lmer 1978). Vad beträffar 
örtugsmyntningen i Albrekts namn 
får vi inte bortse från möjlighe· 
ten, att denna kan ha fortsatt i 
Stockholm, som var besatt av den 
tillfångatagne kungens anhängare 
fram till 1395 - ja, kanske också 
under Hansan. som enligt fördrage t 
med Margareta höll staden ännu 
några år. 

En prägling av örtugar återupp· 
togs först ca 1405, till en början i 
Stockholm och Västerås, ca 1409 
även i Abo. Medan Albrekts ö r tu · 
gar har en medelvikt av ca 1.30 
gram och en halt om ca 800' 1000. 
visar undersökningar att Eriks un
dergått en försämring - dc väger 
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a b 

FIG 8 

c 

Sl·t•ll.lka brakteatt•r: a. m ed Åriintllltl'lld. b. med krönt A. c. med krälll 
S. Jla~:na under j1era rc·~:c•nter frlln /300-tall'ls senare hälft. a-b priigla
dc•.l till ca 1520. c till f.IOO-tall'ts mitt. De h ii r ni'!Jildade \"ariantema hiir 
till tf•• tidi~:a jormernu. som kan datem.r tillfår e 1400. Det är S(IIIIIOiikt. 
att hmktNill!rprii~:lin~:t•n \'ur instiilltf umlt•r Eriks regerin~:. mt!ll 1111 
iildrt• I'XC'IIIfllar iimw cirl.ult•mtfc•. Vikt ca O.:!O...()JO g. Kun~:l. Myntka
hint•lll'l (/ik.rvm Fi~: 9-IHJ. 

FIG 9 
.'i wl'klwlm, iirtu~: m· d c•n iiftl.rta typen (m f./05) mc• tf Åriint kunga/wnul. 

a b 

FIG 10 
S tocf.Jwlm. iirtlll:tlf t/\' .1 t• m u· t• typl'f . . 1fa~:m' till f.JJ9 elll'f 11 t1~:ot ~ t'llllrl'. 
ll t•th•ll'il.. t 1.10 g. 11. trl'l..rmltlr.I.IÅ iildt•n pålitl!l kors. b. uta11 /..ors. 



dare får man vid en ny analys se 
till. att man undersöker så fullstän
diga och ocirkulerade exemplar som 
möjligt. Eriks örtugar var nämligen 
gångbara mycket länge och påträf
fas i skattfynd. nedlagda så sent 
som under Gustav Vasa~ regering. 
( 1530- talet). 

Den enligt alla forskare äldsta 
örtugstypen under Eriks regering är 
slagen i Stockholm och anknyter till 
företrädarens såtillvida att den har 
ett krönt kungahuvud på åtsidan. 
Frånsidan visar däremot kungaini
tialen E på ett litet kors (fig. 9). 
Åtsidans inskrift läses ER ICVS 
REX (Erik konung). frånsidans 
NONETA STOKHOL (mynt från 
Stockholm). Utan att vara någon 
raritet är denna typ långtifrån så 
vanlig som den följande, som upp
visar två undertyper och talrika va
rianter. Alsidan har trekronorssköl
den på litet kors eller utan dylikt, 
frånsidan alltjämt E på litet kors. 
Nu anges alltid kungens hela titel 
i förkortning, dvs ER ICVS REX 
D [aciae] S [ueciae] N [orvcgiae]; 
frånsidans inskrift är elensamma 
som för tidigare n~imnd typ (fig. 
l 0). Frågan är, om detta inte är den 
av den svenska senmedeltidens ör
tugstyper, som slagits i det största 
antalet - den är fortfarande lätt 
att komma över för samlarna. De 
många varianterna. hybriderna. fel-

FIG 11 
\'ii.,tt•ras. lirtllf.: t'}tn 1-105. 1~·, mycl.l'l 
siillsylll typ (.\ /.ii/d ptl lit <'l /..or., J. 

graveringarna osv visar också att 
det måste förhålla sig så. En hybrid 
mellan Kristoffers och Eriks mynt 
(åtsida från den enes, frånsid;1 från 
den andres mynt) visar, att pr~igling 
i Eriks namn kan ha pågått till 
1441, då Kristoffer tilltrlidde. 

l Västerås slogs tre typer. Av dc
ras förekomst att döma var mynt
ningen mindre omfattande än i 
Stockholm. Den första typen har 
trekronorssköld på litet kors och 
på frånsidan ett krönt A (för Aros. 
dvs. Västerås); inskriften lir vad va· 
pens idan beträffar demamma som 

• 
FIG 12 

l' iillt'rtls. iirtllf.: efter 1-105. De11 •·mJi-
1/tlre typen med nuin;:a •· arianter (sköl
dt•ntl(tllrturclerlagt kors J. Derraex. med 
\VES11\RS ifrånsidans omskrift. 

för Stockholm, medan den andra 
anger myntorten, NONETA ARS 
eller AROS (fig. Il). Påpekas bör 
kanske. att skrivsättet NONETA i 
stället för det korrekta MONETA 
lir så vanligt under denna tid, att 
man knappast vill tala om felstav
ning. Denna typ är mycket sä llsynt. 
Den vanligaste. nr 2, är likartad, 
men trekronorsskölden ä r inte lagd 
på något kors (fig. 12). Den har fle
ra varianter, bl a med kunganam
nct utan a ngivande av landsnamn 
(REX R EX ER ICVS, även fe lsta
vat l RX) och med myntorten a ngi
ven som WEST'ARS eller WES
TE'AR. Skölden kan vara spetsig 
eller trubbig. 

Den tredje typen. också mycket 
sällsynt. har samma åtsida som nr 
2 och den märkliga dubbelskriv
ningen av R EX i omskriften, men 
på fränsidan som bild bokstaven A 
lagd på ett s tort kors (ett Ave Ma
ria-monogram är en möjlig dubbel
tolkning av dess betydelse: fig. 13). 

FIG 13 
l 'i" tl'rth. lirlit J: ejier 1-105. Den tredje 
typen mctf A fl ri kors: d t' !l siillsyllluste. 

Finland 

Praglingen i Abo kan att döma 
av bevarade exemplar inte ha varit 
sä rskilt omfattande. men är desto 
intressa ntare. Man får se den som 
ett led i en önskan att undantränga 
cirkulerande baltiska mynt. Kanske 

var det därför, som man ej blott 
slog en örtug. utan också två lägre 
valörer. Den förstnämnda är känd 
i en typ i två varianter (fig. 14). Åt
sidan visar trekronorsskölden samt 
har omskriften ER ICVS REX 
SWECIE. frånsidan ett krönt A 
och omskriften MONET A ABO
ENSIS. Det krönta A finns i två 
varianter: den ena ett A med tvär
streck och perspektivisk kronring. 
den andra A utan tvärstreck samt 
med rak kronring; den sistnämnda 
är något mindre sällsynt. 

FIG 14 
Åbo, iirtux ca 1409 eller senare. 

De två lägre valörerna är mycket 
omdiskuterade. Den ena benämns 
6-penning eller abo och visar på åt
sidan bokstaven E lagd på litet kors 
samt omskriften ERICVS REX. på 
fränsidan ett A (okrönt) med el
ler utan punkter samt NON ET A 
ABOENS eller -IS (fig. 15). Den 
andra valören benämns 4-penning 
(hos Hildebrand felaktigt ''sterling") 
och är präglad på något mindre 
platt - vikt och halt är däremot 
enligt gjorda prov nästan densam
ma som för 6-penningen! Den har 
på å tsidan en krona på stort kors. 
på frånsidan bokstaven A med e ller 
utan omgivande ringar Cfig. 16). l n-

FIG 15 

Åbo. St'Xflt'llllin~: ( 'ulw .. J c·u f-1(} 1) l'ilt•r 
senare. 

FIG 16 
Å bu . .f ·f/l'llllitr~: t'll /.f()C) c•ller .lt'll/1/'t•. 
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skriften på den förra är densamma 
som på stockholmsörtugarna, eller 
ERICVS REX D S N, medan från· 
sidan har samma som 6-penningen. 
Förmodligen har man dessutom 
präglat brakteater med ett A i Åbo. 
Problemen kring myntningen i sta· 
den utforskas f n av chefen för 
Myntkabinettet i Helsingfors, inten· 
dent Pekka Sarvas, och det är att 
hoppas att han ska ll kunna lösa gå· 
torna. 

Vi vet mycket litet om förhållan· 
dena vid de olika myntverken. Ett 
par namn (från Stockholm 1415-28) 
på myntmästare är kända - de var 
som alltid vid denna tid utlänning· 
ar, kom ursprungligen från Neder· 
länderna och hade tjänstgjort i 
Danmark. Som framgår av skild· 
ringen ovan, samordnades aldrig 
myntsystemen inom Kalmarunio· 
ncns länder - Sverige behöll sin 
gamla mynträkning, Danmark-Nor
ge gick över till den lybska och led 
av en mycket större myntförsäm· 
ring. 

Gotland 
Den gutniska marken och gutniska 
mynträkningen var under äldre me· 
deltid gällande ej blott på denna ö, 
utan också på Öland samt den syd· 
östra delen av svenska fastlandet. 
Penningar av silver präglades sedan 
1140-talet, från 1200-talets slut sä· 
kert i Visby; man gick då över från 
vanligen tvåsicliga mynt till brak· 
teater med ett W. Någon gång, ti· 
digast på 1320-talet började Visby 
som första stad i östersjöområdet 
prägla ett mynt vars valör översteg 
penningens -en tvåsidig örtug om 
12 gutniska penningar, senare oftast 
kallad gote (som bekant gick det 3 
örtugar på öret, 8 öre på marken, 
·vid denna tid och till 1500-talet en· 
dast räknebegrepp). Visbys initiativ 
visar tydligt, att staden hade en cen· 
tra J ställning i den nordeuropeiska 
handeln och en stark position inom 
Hansan. Myntet skulle till sin typ 
- men ingalunda till vikt och halt 
- förbli oförändrat till mitten av 
1400-talet. Det visar på åtsidan en 
lilja, slutande i fem mindre liljor -
en Mariasymbol eller ett livsträd, 
symbol för tyskarna i staden - och 
omskriften + MONETA ClvrrA
TIS, på frånsidan Visbys vapen, 
lammet med fanan och omskrif· 
ten WISBVCENS1S. l översättning 
lyder inskriften: "Staden Visbys 
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a b 

FIG 17 
Visby. örtugar (go/l/r). a. iildre typfiire 1400. b. sen typ efter 1420. 

• a b c d 

FIG 18 
Visby. Erik tll' Pommerns tid (co /436-49) gote (a) och l'urierande 
W-hrakteoter (b-d )l/l' koppor eller starkt kopporhal tig t sil1•er. 

mynt". Medelvikten låg till en bör· 
jan kring l ,3 g. 1361 erövrades ön 
av Valdemar Atterdag, men detta 
innebar ingen förändring av mynt· 
typen (fig. 17 a). Ca 1400 har mc· 
delvikten sjunkit till obetydligt över 
l g, vä l också halten. Ett par dc· 
cennier senare ökar utmyntningen. 
diametern blir mind re och såväl in· 
skrift som bilder märkbart sämre 
- felstavningar är vanliga, lam· 
mets fana ser ofta ut som en vimpel 
(fig. 17 b). När Erik av Pommcrn 
satte sig fast på ön fortsatte han slå 
gotar - vikten var nu nere i 0,80 g 
eller ä nnu lägre - och penningbe· 
hovet medförde, a tt såväl gotarna 
som W · brakteaterna (fig. 18) t i Il 
sist präglades i nästan ren koppar 
(jämför de danska kopparsterling· 
arna!). Något silver innehåller dock 
den ytterst sällsynta gote, som med 
oförändrade typer slagits i Eriks 
namn med inskriften + REX ERIC 
GOTOR [um] och + NON ET A 
WISBIEN[sis]. Exemplaret i Kungl. 
Myntkabinettet är förkommet se· 
dan 1800 · talets slut (fig. 19), men 
i Danmark finns ett nött dylikt, 
framkommet för några å r sedan 
och i privat ägo - det väger 0.49 g. 

l Gotlands Fornsal förvaras ett 
par provmynt på stor platt i koppar 
resp. tenn, som kan tyda på att man 
vid denna tid planerade att slå stör· 
re mynt; de är av samma typ som 
den vanliga goten. 

När Erik överlämnade Gotland 
till Kristian I (1449) var öns mynt· 
väsen i grunden förstört. Ä ven om 
man ännu en tid räknade i mark 
gutnisk, slogs inga fler mynt efter 
denna myntfot, utan man utmynt· 
ade senare efter den danska. främst 
hvider. på 1500-talet även högre no
minaler (sist 1565). 

•• <" . ~ . .0
.'1:· 

FIG 19 
Visby. örtug (got e). slagen sawrolikt pli 
1440-ralet i Eriks flll/1111. Titeln "Rex 
Gotorum" betyder" gutemas konung". 
Kiind i tvll ex. Efter teckning i Il. Hil
debrand. S1·eriges Medeltid 1:2 (1894). 

Pommern 
Som framgått av en artikel av 
J0rgen S0mod (MYNTKONT AKT 
1978/8, s. 212) finns det anledning 
att förmoda, att ett pommerskt 
mynt med grip på ena sidan samt 
ett kors med E i varje korsvinkel 
på den andra, präglats av E rik cf· 
ter dennes återkomst till Pommern
Stolp, dvs under åren 1449· 59. 
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Medaljserien 
Nordens 
huvudstäder 
Det är ju så - både när det gäller 
medaljer och mynt - att prägl ings
bilden blir bättre e ller sämre till s in 
verkan vid prägling i olika s torleks
grader. Sporrangs nya konstmedal
jer över de fem nordiska huvudstä
derna levereras antingen i 75 eller 
45 millimeters storlek. så här kan 
man lätt s tudera denna dimensione
ringsfråga. Medaljerna över Stock
holm. Köpenhamn och Oslo före
faller bäst i litet format , Reykja
viksmedaljen (och här kommer ba
ra titels idan ifråga) i s tort format 
och Helsingfors-medaljen lika bra i 
bådadera . 

Till intrycket bidrar också i hög
s ta grad präglingsmetallen och pa
tineringen. Gu ld och prägling i 
.. guldbrons .. förhöjer ofelbart ut
tryckskraften. skokrämsbruna får 
bronsmedaljer inte gärna vara. hell· 
re svarta. Silver är svårt a tt patine
ra vackert och avslöjar ganska 
obarmhärtigt brister i modellering 
och teckning. Med hänsyn till guld
präglingens mångahanda fördelar 
fra mstår det som ett önskemål för 
samlare och kons tvänner att många 
nya, utmärkta medaljarbeten leve
rerades i förgylld brons. 

Stadsbilder och byggberrar 
Den nya medaljserien över Nor
dens hu vudstäder är en bra svenskt 
initiativ och den är kunnigt och om
sorgsfullt genomförd med anlitande 
av nordiska kons tnärer. 

lO 

Stockholm-medaljen ~ir utförd av 
sku lptrisen Els ie Dahlberg. Titelsi· 
dan ger ett perspektiv av gammal 
och ny stadsbebyggelse i e n bland
ning som går bra fram i lilla silver
formatet. frånsett övre delen. där 
Söders höjder b ildar e ll tyngande 
vi rrvarr. Porträus idan med s in 
formrika modellering är den kanske 
bästa i hela serien. men Celsing 
borde heta t Tengbom och Birger 
Jarl tär inte framställas som en 
bonde. F ö stavas inte Birger med j. 

Köpenhamnsmedaljens titelsida 
med kvarteren sedda från ovan och 
ett mycket lyckat bokstavssnitt iir 
s tyvt gjord och kontrasterar i hög
s ta grad mot det band av s trå tröva
re. porträttsidan framvisar. Så av
bildar man inte kungar eller i varje 
fa ll inte andliga s tormän såda na 
som är ärkebiskop Absalon. en av 
den nord iska medeltidskyrkans 
främste. Det kan ha sina skäl men 
förefaller lite snålt att, som här. en
das t kalla honom biskop. l köpen
hamnssigillets omskrift har ett bok
stavsfel insmugit s ig. 

Oslo-medaljens kungasida har ett 
par porträtt som är mycket fi na och 
vältecknade. och ett tredje. det av 

Haakon VI I. iir också porträttlikt. 
Men man kommer inte ifrån a tt det 
på e tt olyckligt vis förtar det vackra 
och fOrnäma intrycket av denna f ö 
utmärkta medaljs id<t. Oslo-medal
jens frånsida är mer konventionell 
med s in nykomposition av stadsbil
den. När man ser stadsvapnet med 
s in klumpiga sköldform hUr, tänker 
man: Gud ske lov a tt vi s lapp Sankt 
Erik på S tockholmsmed uljen. 

Reykjavik-medaljen av Hclgi 
Gislason har en vacker landskaps
bild av staden år 1836. stilenlig i 
uppläggningen. Skada bara med de 
fula bokstäverna över fjällen. Från
s idun med sina diffusa porträtt ut
gör väl svaret på utgivarnas före
skrifter. Som skulptural och a ll
m~int dekorativ effekt har de bera
made högsätesstolparna här varit 
pl't plats. 

Sist men inte mins t förtjänar Hel
s ingfors-medaljen uppmärksamhet. 
Utförd av den unge Mariii Aiha är 
detta den kanske ge<.lignas te och för 
vår tid mest representativa i serien. 
Ingendera s idan ä r blittrc iin den 
andra, båda är lika bra och bMa är 
helt genomarbetade, i uppläggning 
och i detaljer. Porträtten uv bygg-

Port.\ sid Il 
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herrarna är bättre individualiserade 
i Aihas version än i Elsie Dahl
bergs, men på ett annat vis än hen
nes "gubbsida" mer fängslande. 
Aiha bygger ingen egen fantasistad 
av sina huvudstadsbyggnader. Han 
håller dem skilda från varandra som 
tavlor på en utställning. Emellertid 
är de inte "målade" och utstrukna 
med pensel som tavlor utan upp
lagda så att de delar ljuset i skuggor 
och dagrar. Såskall det se ut på en 
medalj! Skada bara att den verkli
ga, skulpterade medaljen numera 
ibland präglas på aiJtför tjockt äm
ne. Den onödiga, släta kanten blir 
för bred, och särskilt tråkig är den, 
om den förses med allehanda 
stämplar, haltuppgifter, upplage
siffror m m. Brädspelsbrickor och 
ishockeypuckar får medaljerna inte 
likna. Även gjutna medaljer är, som 
alla vet, gärna tunna i kanten. om 
de är av bästa kvalitet. 

H. Wideen 

EN NUMIS
MATISK 
RÖVAR
HISTORIA 
läses i Gotlands Läns Tidning för 
den 15 augusti 1856; en korrespon
dent skriver till tidningen: ··o. 19 
sistl. Juli blef författaren af dessa 
rader vittne till följande egna hän
delse. Vid en fiskfärd samma dag åt 
Östergarn köpte jag nem l igen af en 
fiskare , vid ett af dervarande fisk
lägen , en tjog nyligen fångad torsk. 
Den skulle kosta 16 sk. Rgs. Då jag 
vid liqvidens uppgörande icke hade 
mindre mynt än 24 sk. i silfve.r, upp
lyste fiskarn att han mycket lätt ha
de kunnat ge tillbaka, om han haft 
qvar den ätta-skilling i silfver som. 
förvarad i en tenn-dosa, nyss på 
sjön fallit ur hans ficka i hafvet. -
Efter något dividerande i torskhö
gen föllo fiskarns ögon på en torsk 
af misstänkt utseende. Den var 
nemligen ovanligt bukig och liksom 
kantig. Utan barmhertighet sätter 
han en knif i fiskens buk och fram
tager derur ... sin tenndosa, som 
hade vidpass 3 1/2 tums längd, 2 
tums bredd och 3/4 tums tjocklek, 
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Medalj 
"Internationella 
Barnåret 1979" 
Myntverket kommer att utge en 
medalj med anledning av Interna
tionella Barnåret 1979 och har fått. 
särskilt tillstånd att på medaljen 
använda den internationella symbo
len för barnåret. 

Medaljen är inte i första hand av
sedd som ett samlarobjekt utan vi ll 
främst påminna om Förenta Natio
nernas bes l u t att året 1979 särskilt 
skall ägnas barnen i världen. Me
daljen görs relativt liten, 30 mm i 
diameter, och de som så önskar kan 
få den försedd med en ögla så a tt 
den kan bäras som hängsmycke. 

Medaljen har utförts av skulptö
ren Marita Norin som på medaljens 
ena sida velat ge uttryck för barnets 
behov av ömhet och kärlek. Den 
andra sidan visar den internationel
la symbolen fOr barnåret. 

Medaljen, som kommer att kosta 
85 kronor. säljes direkt av mynt
verket under 1979 med beräknad 
början i s lutet av februari. 

Den nionde 
internationella 
numismatiska 
kongressen 
Det är nu sex år sedan den ättonde 
internationella kongressen ägde 
rum i New York och Washington 
D.C. I september möts ånyo nu
mismatiskt intresserade från hela 
världen for att lyssna på föredrag, 
diskutera numismatiska spörsmål 
och knyta kontakter. 

Den nionde internationella nu
mismatiska kongressen förläggs till 
Bern och kommer att pågå mellan 
den 10 och 15 september. l nästa 
nummer av Myntkontakt hoppas vi 
kunna å terkomma med detaljerade 
uppgifter om kongressen. 
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FIDEMs KONGRESS OCH 
DEN INTERNATIONELLA 
UTSTÄLLNINGEN A V 
MODERN MEDALJKONST 

Den internationella federationen 
för medaljkonst. grundad 1937. hål
ler kongress vartannat år och i 
samband därmed anordnas en in
ternationell utställning av modern 
medaljkonst. denna gång i Lissabon 
under första veckan i september. 
Konstnärerna s täller ut individuellt 
under respektive land. Svenska 
medaljkonstnärer som är intresse
rade att anmäla nyare verk bör om
gående kontakta skulptör Bernd t 
Helleberg, Saturnu svägen 7. 184 00 
Åkersberga, telefon 0764/218 86. 
En internationell tävling har utlysts 
av den portugisiska kommitten 
över ämnet "Barnets är'' (som be
kant har FN och UN ICEF förklarat 
1979 för lnternation(li YC'ar of the 
Cltifd). Även sådana medaljer -
som utställes separat- skall anmä
las till respektive lands nationelle 
delegat. inte till Portugal. Det bör 
kanske påpekas. att "årets" offi
ciella symbol inte fär användas utan 
Unicef:s tillstånd. Dylikt har läm
nats till den internationella medal
jen (utgiven frän Holland och för
såld bl a i Danmark. men inte i Sve
rige) och till den medalj som Mynt
verket i Eskilstuna präglar (notis på 
annan pla ts). Inbjudare till utställ-

ningen och kongressen i Lissabon , 
som äger rum 2-7 september i år. är 
portugisiska myntverket och Gu l
benkianstiftelsen; sistnämnda s tå r 
för lokalerna och för prissumman 
till tävlingens vinnare. Programmet 
för kongressen är rikhaltigt och om
fattar föredrag. u tnykter. mottag
ningar m m. 

En gruppresa kommer att anord
nas till Lissabon och s tår öppen fOr 
alla intresserade. Även mynt samla
re har nog en del att hämta - bl a 
kan man få se framlidne Calouste 
Gulbenkians förnämliga klassiska 
myntsamling i urval i s tiftelsens 
vackra och nyuppförda museum. 
De som är intresserade bör emeller
tid snarast anmäla detta antingen 
till Helleberg (se ovan) eller till 
Svenska Numismatiska Förening
ens kansli (tel. 67 55 98 vard 
11.30-13 , lörd/sönd s tängt). När
mare uppgifter om program. pris 
etc kommer under våren. Som 
framgår av meddelande intill detta 
äger den internationella numisma
tiska kongressen rum en vecka se
nare i Bern. Schweiz. Dylika 
anordnas vart 6:e år (senast i New 
York och Washington 1973). 

LLt 



Numismatica Stocklwlmi<•nsia. l. 
1975-1976. Annual reports and ac
quis itions of the Royal Coin Cabi
net. National Museum of Monetary 
History. Edited by Brita Malmer, 
Ulla Westermark. 62 s. varav 4 pi. 
Stockholm 1978. ISBN nr 
9 1-7191-393-4. Cirkapris JO kr. Be
ställes frän Kungl. Myntkabinettet. 
Box 5405. 114 84 Stockholm. eller 
genom bokhandeln . 

Kungl. Myntkabinettet blev vid 
omorganisationen den l juli 1975 en 
självständig del av institutionen 
l?iksantikrnrieiimbet('( och s/li tens 
historiska IIIIISC'er; därtill fick det 
tillagt den förklarande titeln Sw
tens musettiii för mynt-. mednU
och penni11ghistoria. Kungl. Mynt
kabinettets nyförvärv katalogiseras 
numera i en särskild serie med in
ventarienummer börjande med 
100.001. Det har också ansetts 
önskvärt att publicera dessa för
värv i en särskild serie. Tidigare 
skedde detta - sedan 1 X9t - till
sammans med arkeologiska objekt. 
medeltida konst o dyl, som tillfallit 
Statens Historiska Museums olika 
avdelningar. Var dessa äldre u·yck
ta förteckningar återfinns iir angivet 
på sista s idan i den nya skriftseriens 
första häfte . Här hade det kanske 
~unnat tillfogas att de vetenskapligt 
mtressantaste nyförvärven sedan 
1935 ä terfunnits mera utförligt be
skrivna i Kungl. Myntkabinettets 
årsberättelser i Nordisk Numisma
tisk Årsskrift 193611'. 

Det nu föreliggande hiifte l om
fattar dels fyra uppsatser på engel
ska. dels en förteckning över ny
torvärv efter ämnesgrupper (mynt. 
sed lar. akt iebrev. obligationer. 
checkar. växlar. medaljer. varia 
samt fynd). Den senare innehäller 
alla köp. gåvor etc. under andra 
halvåret 1975 och hela kalenderåret 
1976. Det s tora fyndet 1969 från 
Karolinska sjukhu set. Solna. pre
senteras i två tabeller (6 580 mynt: 
nedlagt under KariiX: s regering). 

Efter en inledning av Kungl. 
Myntkabinettets chef docent Brita 
Malmer följer de ovannämnda upp
satserna. Den torsta nr av Ulla 
Westermark och behandlar ett säll
synt romerskt provinsmynt av 

brons. slaget i Amastris i Paphlago
nien under Trajanus l. Brita Mal
mer tar därefter upp frågan om de 
senmedelt ida. låghaltiga tjurhu
vudbrakteaterna från Mecklenburg, 
som förmodats kunna vara å tmins
tone delvis s lagna i Sverige (N .L. 
Rasmusson i NNÅ 1937. s. 200; 
L. O. Lagerqv ist. grupp XXXI, 
m fl; materialet har systemat i erats 
av O. Srether i NNUM 1965. s. 173 
ff.). Denna teori avvisades 1976 av 
J pr-gen Steen J en sen vid ett sympo
sium i Warszawa (stencil ; skall se
nare tryckas i en publikation från 
detta möte); han byggde på ett nog
grant s tudium av fynd av dylika 
mynt i Danmark och dessas distri
bution över landet. Malmer har 
gjort en liknande undersökning be
träffande Sverige (tabell s. 12. inne
fattande JO 281 medeltida mynt, 
varav l 189 brakteater med tjurhu
vud) och denna bestvrker S teen 
Jensens åsikt att dessa' mynt måste 
ha importerats, de Ilesta kanske i 
början av 1400-talet, då präglingen 
av inhemska brakteater synes ha 
varit inställd. Bengt E. Hoven pub
licerar i den tredje uppsatsen två 
guldmynt, dinarer, som represente
rar skilda tider och områden inom 
Islams kultur. Den ena är en fat im id 
från Tripolis i Libanon (1048/9), 
den andra är slagen av en furste av 
marinidemas dynasti i Fez , Ma
rocko. ca 1374-93. Den avslutande 
uppsatsen är av Erns t Nat
horst-Böös och behandlar Kungl. 
Myntkabinettets nya samlingsom
rådc. aktier. obligationer m m. som 
tagits upp efter förvärvet av Bank
museet 1974. Han avbildar också 
det äldsta aktiebrev som finns be
varat. undertecknat 1728 av bl a 
Jonas Alström(er) för "Manufac
tur-Wiircket" i A tingsås och utställt 
på N icodemus Tessin d.y .. som av
led samma år (inte 1720, som det 
står i texten), varefter det transpor
terades pfl hans son Carl Gustaf. 

Tvfl märkliga föremål, som en
dast förtecknats men förhopp
ningsv is kommer att mera utförligt 
behandlas i annat sammanhang, har 
avbildats som fig. 13 och 14. Det är 
dels ett tjockmynt från Sten Sture 
d.y., slaget med 1512 års örtugs-

stampar och förvärvat ur Gunnar 
Ekströms samling. dels en hittills 
okänd medalj i gjutjärn av Leonard 
Posch. utförd 1814 och föres tällan
de den svensk-preussiske general
majoren C.G. von Helvig; det kan 
tilläggas. att den inköptes på Sven
ska Numismatiska Föreningens 
andra auktion 1976 ur landsfiskal 
Holmbergs (Norrtälje) efterlämna
de samling. Proveniensen för säll
synta eller unika föremål är allt id 
intressant. 

Lars O. Lagerql'ist 

Albert Pick: Papiergeld-Lexikon. 
Miinchen. Mosaik-Verlag. 1978. 
416 s. rikt ii i. DM 68:-. 

Albert Pick har genom en tjugo
årig omfattande produktion av tid
skriftsartiklar och böcker om sedlar 
gjort s ig internationellt känd som 
expert på området. H~m började 
själv som sedelsamlare; hans stora 
samling övertogs 1964 av Bayer
ische Hypotheken- und Wechsel
bank, och Albert Pick är nu anstä lld 
som kurator för samlingen , som 
numera har vuxit till över 270 000 
exemplar. Där har han givetvis ett 
utomordentligt, svårligen uttöm
bart studiematerial. 

Föreliggande arbete är ett ambi
tiöst försök att besvara alla såväl 
elementära som sofistikerade frå
gor, som sedelintresserade perso
ner kan tänkas s tälla. Boken är, 
som titeln anger, ett lexiko11 med 
alla artiklar arrangerade under upp
slagsord i strikt alfabetisk ordning. 
Där finner vi en rad värdefulla 
översikter över olika länders sedel
historia. Mest sysslar boken - helt 
naturligt. får vi kanske säga - med 
tyska och österrikiska förhållan
den. Där redogöres t ex för allt vad 
författaren vet om de konstnärer. 
som deltagit i utformningen av äld
re tyska och österrikiska sedlar. 
T o m presidenterna i Deutsche 
Reichsbank biograferas, ofta med 
porträtt. För en icke-tysk läsare är 
artiklarna om nödsedlar och annan 
extraordif1~r sedelutgivning i Tysk
land och Osterrike under och efter 
de båda världskrigen av intresse. 

Sverige har blivit styvmoderligt 
behandlat. Artikeln Schweclen om
fattar bara tvä sidor- föga mer än 
vad Anhalt fän. Det mesta av arti 
keln handlar dels om Palmstruch
ska banken, dels om de olika sedel
substituten under Karl XII . Trots 
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sin korthet innehåller avsnittet om 
Sverige många fel. Författaren 
skriver t ex, att sedan Rikets Stän
ders Bank 1723 lyckats hindra bru
ket av kassasedlar och approberade 
a ssignationer såsom betaln ingsme
del i a llmänna rörelsen, ökade 
transportsedlarna i betydelse . Det
ta är helt felaktigt: banken lyckades 
inte förhindra bruket av ifrågava
rande bankhandlingar i stället för 
transportsed lar. Orsaken till att 
cirkulationen av transportsedlar 
steg är i första hand dels att mini
mibeloppet 1723 sänktes t ill en sjät
tedel av det ursprungligen s tipu le
rade. dels att de 1726 förklarades 
vara lagligt betalningsmedel i a ll 
kronans uppbörd Ufr Torgny Lind
gren, Riksbankens sed elhistoria 
1668-1968 , Sthlm 1968, s. 44 fl) . 
Författaren omnämner filialban
kerna utan att tala om, att dessa 
banker, som började 1852 (inte 
1851 !). blev mycket kort livade; de
ras ' 'sedelutgivning'' hade ingen 
större betydelse Ufr MYNT KON
TAKT nr 7/ 1977. s 12 t) . 1893 exi
sterade det enligt boken 31 sedelut
givande enskilda banker i Sverige: 
de räknas upp under s ina ursprung
liga namn. Bland de uppräknad e 
bankerna finner vi Enskilda Indu
stribanken i Norrköping (som upp
hörde 1869!), Malmö Enskilda 
Bank (upphörd 1868!), Oskars
hamns Enskilda Bank (upphörd 
1889!) och Vadstena Enskilda Bank 
(upphörd 1879!). Antalet sedelutgi
vande enskilda banker var sålunda 
27 U fr MYNTKONT AKT nr 
7/1977, s. 18). För övrigt är det helt 
meningslöst att nämna året 1893; 
det var bankernas sedelcirkulation 
den l januari 1896, som var avgö
rande tö r deras kredit i riksbanken. 
Författaren nämner femkronese
deln 1948 i anledning av Gustav V:s 
90-årsdag och berättar. att den gavs 
ut ::.u m doppe/ten Nem1u·err. dvs 
med ett överpris av 5 kronor. men 
han glömmer att tala om, att detta 
överpris gick till en fond fOr Sveri
ges ungdom. l anledning av au Sve
riges Riksbank 1968 firade 300-
årsminnet av sin ti llkomst gav ban
ken som bekant ut en speciell tio
kro nesedel; den finns inte om
nämnd . Rena mystifikationen är 
bokens uppgift, att det under fors ta 
världskriget förekom en del Not
geldausgaben i Sverige. - l avsnit-
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tet om Sverige finns en avbildning 
av en. Palmstruchska bankens sedel 
å JO daler silvermynt 1666 med 
numret 361 (trycksats 1). Det ex
emplaret kände Aleksandrs Plat
barzdis tydligtvis inte till Ufr han s 
arbete S1·eriges j(irsra banksed/ar. 
S tockholms Baneos sedelutgh·n in~: 
1661- 1668, Sth lm 1960, s . 99). 

Förutom de sedelh istar iska över
sikterna innehäller boken specialar
t iklar om enskildhe ter i ti llverk
ningen av sedlar, mestadels med 
exempel från Tyskland. Vidare f~ 
sedelsamlarna farbroderliga goda 
råd, t ex om uppläggaodet av en 
sedelsamling och etableraodet av 
bytesförbindelser. Samlarna re
kommenderas att göra s ina smutsi
ga sedlar rena genom att lägga dem 
i en vätska , som de kan erhålla ge
nom att blanda klorka lk i kokande 
vatten; denna övning bör dock förc
tas för öppet fö nster! Genom så
dant vänligt prat med oerfarna sam
lare blir boken en sällsam blandning 
av stort och smått. seriöst och ku
riöst. 

l mitten av boken finn s sexton 
s idor med t!.fsökta sedelavbildning
ar i far g. A ven de många avbild
ningarna i svart-vitt är mycket go
da. 

Torgny Lind~:ren 

Ett intressant 
silvermynt 

Gunnar Sundberg i Viixjö äger ett 
intressant litet s ilvermynt, nämli
gen ett l öre från Fredrik l . Årtalet 
på myntet ser vid första ögonkastet 
ut att vara 1732 med tvåan uppoch
nervänd (myntet i forstoring fig. 1). 
Men tit tar vi efter noggrannare. ser 
vi. att årtalet är 1736. Vid prägling
en har det uppstått en l i ten 
"klump'', som ligger framför sexan 
och delv is går ihop med denna sitT
ra: resultatet har blivi t någonting 
som ser ut som en uppochnervänd 
tvåa. 

Det skulle vara intressant att ve
ta. om flera exemplar av l öre 1736 
med en sådan liten "klump" fram
för sexan är kända. Har du något 
sådant i din samling. så låt oss veta 
det. 

Till jämtörelse publicerar vi här 
en bild av l öre 1732 ( i förstoring 
fig. 2). Som vi ser har tvåan i årtalet 
på detta mynt rak ''fot". 

T .L. 

Fig. l. l öre 1736 med liten "klump" 
framför sexan. Fjjrstoring. 

Fig. 2. l öre 1732. Förstoring. 



Om du vill göra en fråga om ett 
mynt e ller något annat föremål i din 
egen eller någon annans samling el
ler du vill diskutera någon uppgift i 
den numismatiska litteraturen, så 
skriv till MYNTKONT AKTS 
FRÅGESPALT. 

Skicka gärna med ett tydligtfoto 
av före målet. Avritningar, blyerts
kalkeringar och sådant duger inte. 

Men skicka inte in frågor rörande 
samlan·ärdet på dina föremål. Frå
gor om värdet besvaras inte. 

Skriv hels t på maskin och bara på 
en sida av papperet. Underteckna 
med namn och adress: anonyma 
brev publiceras inte. 

Suomalaiset lukijamme 
voivat.jos niin haluavat, 
kirjoittaa kysymyksensä 
suomeksi. 
Mekäänämme 
miclellämme kysymykset 
suomesta ruotsiksi. 

Fråga: 
Jag undrar hur jag skall forvara 
järnmynt. Har läst att man kan 
s tryka försiktigt ett skikt med ofär
gad vaselin. som skydd mot rostan
gr~pp . Nu undrar jag: 

Ar vaselin skadligt för järnmynt 
eller myntmetaller över huvud ta
get? Järnmynt speciellt har en be
nägenhet att rosta vid minsta fuk
tighet i f<irvaringsluften. Vore tack
sam får Ert utlåtande om saken. 

LeifS cltiit:.. Stnckltolm 

S1·ar: 
Ang. förvaring av järnmynt. 
Vaselin är så vitt jag vet in te skad
ligt for järn. Någon undersökning 
har dock inte gjorts. 

Ett annat ytskydd som man på 
Tekniska Institutionen på Riksan
tikvarieämbetet eventuellt ska ll 
prova på medaljstansar av järn är 
Tectyl210 i sprayform (lösligt i ace
ton). Det ger ingen missfärgning 
men en tunn något glansig yta. Tec
tyl används sedan en längre tid på 
Livru s tkammaren till vapen. Tectyl 
kan beställas på firm a Svenska 
Valvaline Oil AB, te l 08/86 00 60. 
Innan man skyddar mynten med 

fett e ller annat bör mynten rengöras 
i e tanol. Mynte n måste vara absolu t 
torra. 

Ett annat intressant ytskydd som 
skallutprovaspä Tekniska Ins titu
tionen är VPI (Vapour Phase lnhi
bitor). Det är ett pulver, som iir en 
organisk nitrit med ångtryck (kan 
avdunstal och lägger s ig som en 
hinna på metallen. pH ligger över 7. 

Gunnel Wemer 

Frtlga: 
Heter det tiokronorssedel eller tio
kronesedel? l mot ion 1976/77:600 
före slogs ' 'utgivandet av en ny tio
kronorssedel". l ett referat av mo
tionen i MYNTKONTAKT 1977 nr 
10, s. 18. har s ignaturen T.L. änd
rat motionärens uttryck tio
krQowrssedel till tiokronesedel. 
Var får? 

A ron Ekman. Uppsala 

S\'l1r: 
Om jag hade tryckt av motionen 
ordagrant. så sku lle jag givetvis ha 
behållit originalets uttryck tiokro
norssedel. Men nu var min artikel 
som du själv säger - ett referat. l 
indirekt anföring är det ingalunda 
nöd vändigt att begagna originalets 
uttryck. bara referenten inte ror
vanskar innebörden genom att 
''ändra". 

l sakfrågan kan jag säga. a tt en
ligt äldre språkbruk hette det tio
kronesedel. liksom det he tte å tta
skillingssedeL inte å ttaski llingars
sedeL Svenska Akademiens ordbok 
har endast " femkron esedel" och 
"hundrakronesedel", men däremot 
inte "femkronorssedel" e ller 
"hundrakronorssedel''. 1873 å rs 
myntkonvention och samma års 
myntlag sam t därav fåranledda för
fa ttningar ta lar på samma sätt om 
''20-kronestyckcn .. , 10-krone
stycken". "2-kronestycken" och 
" 1-kronestyckcn". inte om 
"20-kronorsstycken" e tc. 

Formen tiokronorssedel tillhör 
ett språkbruk. som har blivi t vanligt 
under de senaste årtiondena. Här 
några exempel. 

l motion i AK 1955:69 talas om 
" hundrakronorssed lar", "femtio
kronorssed lar'·. ·'tiokronors-

sed lar" och "femkronorssedlar". l 
kungörelse om nya sedlar på femtio 
kronor och tio kronor den 23 april 
1965 (S FS 68) ta las om "femt io
kronorssedeln ' ' och om "tio
kronorssedeln" . 

l proposition 1972:63 anges som 
propositionens huvudsakliga inne
håll förslag "att tiokronorsmynt 
skall tillverkas"; i finansutskottets 
betänkande 1972: 17 talas både om 
"tiokronorsmynt" och om "fem
kronorsmynt". 

1973 väcktes tre motioner om 
"slopa nu c av femkronorsmyntet". 
nr 123. 3 77 och 38 1. Där ta las också 
om "femkronorssedlar" och om 
"enkronorsmynt" (!). l s itt betän
kande 1973:36 begagnar finansut
skottet däremot uttrycken "fem
kronemynt". "en- och tvåkrone
my n!" och "femkronesedlar". 

I motion 1971:298 före slås ''infö
rande av en 500-kronorssedel". I 
motion 1975:229 begagnas uttryck
en "5-kronorsmynt" och "5-kro
norssedeln ... Förslag om "in fåran
det av en 500-kronorssedel" väcks 
å terigen i motion 1976/77:600. 

I den ovannämnda motionen 
1976/77:600 talas även om "tusen
kronorssedel" och om "enkro
nors rnynt" ( !). 

Jag kan inte se något skäl a tt rata 
den gamla formen tiokronesedel. 
Jag känner en viss skillnad i nyans 
mellan sammansättningar med 
-kronors- och sådana med -krone-. 
Jag kan tiinka mig a tt köpa en hund
rakronorssak: den betalar jag med 
en hundrakronesedel. Hjalmar 
Bergman säger på e tt s tälle. a tt 
"portieren bestou honom en tio
kronorsbugning": fårhoppningsvis 
blev portieren belönad med en tio
kronesedel. 

Låt emellertid inte mig behålla 
sista orue t. Jag förestä ller mig. att 
redaktören för MYNTKONTAKT 
gärna tar emot nera inlägg i denna 
fråga. Men att formen en
kronor mynt" är helt orimlig- det 
är vi viii alla överens om? 

Tor;:ny Lindgren. Upp.l'll la 
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Fråga: 
Nyligen köpte jag från en mynt
handlare en sedel utgiven av Små
lands Privat Bank. l katalogen upp
gavs sedeln vara 3 riksdaler banco 
1837. · När jag erhöll sedeln , upp
täckte jag, att ärtalet 1837 var skri
vet med bläck ovan ett tryckt årtal 
1842. Enligt A. Platbarzdis' arbete 
S•·eriges sedlar III , sid. 64. utgav 
Smålands Privat Bank under första 
oktrojen sedlar å 3 riksdaler banco 
såväl 1837 som 1842. Skiljer sig 
dessa 3-riksdalersedlar åt på något 
sätt rorutom i fräga om år talet? Jag 
tycker , att det skulle ha varit natur
ligare, om årtalet 1842 hade skrivits 
med bläck över 1837. 

Magnus Widell. Habo 

Svar: 
Smålands Privat Banks sedlar å 3 
riksdaler banco utgivna 1837 har är
talet 1837 anbragt genom tryck som 
du kan se av avbildningen här (ex
emplaret i Kungl. Myntkabinettet; 
foto Juri Tamsalu ; skala l :2). 

Sedlar å 3 riksdaler banko utgiv-

na 1842 har på samma sätt årtalet 
1842 anbragt genom tryck. Om det 
på din sedel finns ett tryckt årtal 
1842, innebär det, att sedeln utgi
vits tidigast 1842; årtalet 1837, som 
pä din sedelstär skrivet med bläck 
ovan det tryckta årtalet 1842, kan 

UTSTÄLLNINGAR 
På Kungl Myntkabinettet pågår se
dan senhösten tre smärre utställ
ningar kring Helgeandsholmen och 
myntfynden där, Ö rebrofynden och 
senare grävningar på Helgö. 

Av dessa tre utställningar, alla in
tressanta i sina av nödvändighet 
begränsade format, finns det anled
ning att komma med några fråge
tecken kring den förs ta av dem. 
Den kan ha tillkommit under tids
nöd , vi lket skulle vara en förklar ing 
ti ll vissa brister. 

Vid en söndagsgenomgång har 
jag lagt märke till följande: 

l ) En räknepenning från 1500-ta
lets slut kallas "spelpenning" i fö
remålstex ten men helt riktigt " räk
nepenning" i kommentaren. 

2) Lovisa Ulrika säges ha präglat 
mynt; skall givetvis vara Ulrika 
Eleonora. 

3) Markus Kock (så stavas nam
net ju alltid , t ex hos Wolontis i 
hans avhandling) har blivit K och. 

4) Tekniken säges ha hunnit gan
ska långt i England och Frankrike 
1638 och som källa används John 
Craig: The Mint, men i själva ver
ket hade den effektivisering man 
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nått fram till sitt upphov långt in i 
1500-talet och i Tyskland . 

5) Riksdalermynt präglades 1633; 
i den angränsande svenska utställ
ningen finns ett sädant utställt. 
Däremot präglades ej några fyra- el
ler tvåmarker 1639, vi lket man 
tycks göra gällande i översikten av 
myntningen. 1639-1641 myntade 
man ju i Sala; en blyertsnotering 
finns visserligen på en av skärmar
na, den kanske härrör från utstäl
larna. 

6) Mynten har utställts bakläng
es , dvs de yngsta först och de äldsta 
sist. Detta bestämmer givetvis ut
s tällarna, men nog verkar det kon
stigt. Kanske hade man utgräv
ningen i tanken och börjar med det 
översta lagret? 

7) De handskrivna tabellerna är 
inte lätta att förstå ; de saknar varje 
kommentar och det gör dem inte 
roligare. Kungl Myntkabinettets 
utställningar brukar vara både 
vackra, sakliga och instruktiva vi 
får hoppas på en återgång till den 
tradit ionen. 

Egon Ahrmann, Sollentuna 

sålunda inte ha skrivits dit 1837 
utan tidigast 1842. Vad sedan me
ningen har varit med att med bläck 
skriva årtalet 1837 ovan det tryckta 
årtalet 1842- det kan nog ingen sä
ga. 

Torgny Lindgren 

Svar till 
Egon Ahrmann 

Under år 1978 har åtskilliga nu
mismatiskt högintressanta föremål 
påträffa ts på olika platser i landet. 
Utställningen ' 'Num ismatiskt nytt 
från Helgeandsholme n, Örebro och 
Helgö ·• öppnades vid en samman
komst i Samfundet Kungl myntka
binettets Vänner den 14 oktober 
1978 i Medaljsalen och pågår till 
den 4 februari 1979. 

Om Ö rebrofynden hade jag gläd
jen att få informera MYNTKON
TAKTs läsare redan i oktober 1978 
genom artikeln ''Örebro som 
myntort under 1200-talet". l en av 
de tre utställningsmontrarna visas 
dels blyavtrycken från Örebro. dels 
exempel på liknande avtryck funna 
i Lödöse, dels det unika blybandet 
med avtryck av en AROS-brakteat 
fu nnet i Nyköping. Innehållet i 
montern är av en art som nödvän
diggör en omfattande revidering av 
den hittills rådande uppfattningen 
om 1200-talets svenska mynthisto
ria . 

Under 1978 års grävningar på en 
av vära viktigaste fornminnesplat
ser, Helgö utanför Stockholm, hit-
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tades bl a två exemplar av de yt
terst sällsynta inskriftslösa mynt 
med bilden av en båt och två tup
par, som präglades i Hedeby i södra 
Danmark i början av 800-talet. (l) l 
montern visas dessutom samtliga 
de huvudsakligen arabiska mynt 
och myntfragment som under när
mare 25 års grävningar kommit i 
dagen. Hittills unik i svensk fynd
miljö är en frisisk sceatta från bör
jan av 700-talet (2). 

Mynten från 1978 år s utgrävning
ar på Helgeandsholmen ger ett 
tvärsnitt av Sveriges mynth istoria 
frän 1700-talet ner till 1300-talet. På 
nivån för "korsvirkesmyntet'" , som 
var i bruk under några år på 
1630-talet, hittas främst Kristinas 
1/4 ören. l mynthuset har dessutom 
hittats både silverettören och äm
nen till si lverettören (4-5). Enligt 
Wallroths tabeller (som i avskrift 
kan studeras på utställningen) pro
ducerades under de aktue lla fyra 
å ren inte mindre än 6,5 miljoner sil
verettören i mynthuset på Helge
andsholmen. 1500-talet är svagt 
representerat i grävningsfynden 
(liksom i de flesta kyrkJynd). 
1400-talsmynten visar en karaktä
ristisk blandning av svenska. dan
ska och andra utländ ska mynt. De 
hittills äldsta mynten är präg
lade för Magnus Eriksson på 
1330-1340-ta len (3). Enl igt utgrä
varna når man under vintern ner till 
1200-talslagren. Vi är många som 
med spänning väntar på de äldsta 
numismatiska vittnesbörden från 
Helgeandsholmen. Hur långt ner i 
tiden kommer de att gå? 

Som en följd av museets helt 
otillräckliga personella och ekono-

NY MYNTHANDEL 
V ÄST ERÅS MYNT H AN DEL har 
öppnats i närheten av Stora Torget i 
Gamla Stan i Västerås . Innehavare 
är K . G. Forssell. 

* PLÅT MYNT- EN 
VÄDJAN 
till enskilda ägare och till a iJa 
mynthandlare 
Undertecknad arbetar med ett verk 
om svenska plåtmynt , vi lket avses 
ingå som en del i "Sveriges Mynt
historia". Framställningen av detta 

3 
2 

4 5 

Myt~tfrtllllle/g(j och HelRetuldsholmell. 
Foto: Juri Tamsalu 
SJ.:ala 2:1 

miska resurser måste våra tillfälliga 
utställningar ordnas med minimal 
insa ts av tid och pengar. Det torde 
dock vara bättre a tt ordna utställ
ningar billigt och i all hast än att 
inte ordna dem alls. Som kommen
tar till Egon Ahrmanns delvis felak
tiga detaljkritik "ill jag endast på
peka att felaktigheter av olika slag 
torde förekomma i de flesta utställ
ningar, även i de s tora och påkos
tade. Säkert är att det funnits å tsk il-

samlingsverk sker under ledning av 
Kungl Myntkabinettet. Stockholm. 
Vissa delar har fårdigskriv it s. andra 
ligger på planeringsstadiet. Plåt
mynten skall på grund av s in karak
tär ingå som en särskild del. 

Av denna avhandling kornmer en 
del att behandla kopparens roll i 
Sverige- Fin land, utmyntningen av 
plåtar jämte alla förordningar här
om, kopparpolitiken, dc olika gru
vorna. pl!\tarna som betalningsme
del, transportsätt, de o lika stämp
larna, Riksbankens roll m m. En 
annan del ska ll behandla fynden av 
plåtar och en tredje del skall b li en 

liga motsvarande detaljfel i de 
'"vackra. sakliga och instruktiva" 
utställningar Egon Ahrmann önskar 
en "återgång" till. 

De läsare av MYNTKONT AKT, 
som intresserar s ig mera för utställ
ningens sakinnehåll än for dess 
tekniska ofu llkomligheter, önskas 
hjärtligt välkomna till ett besök un
der de få dagar som ännu återstAr 
av utställningstiden. 

Brita Malmer 

registrering av antal i valörer, årtal 
och prägl ingsortcr av det som i dag 
finn s kvar. Det som nu finns i mu
seer, st ifte lser,· fideikommiss och 
motsvarande är till s tor del känt 
men vad som enskilda kan äga låter 
sig icke bcriikna. Det skulle e mel
lertid vara av s törsta intresse för 
resultatet av detta arbete att få låta 
registrera - vid sidan av det som 
fin ns i offentlig ägo - vad enskilda 
kan äga av plåtmynt. E11 av de re
sultat som man kan få pröva är om 
"Thordcmans lag" gäller även för 
plåtarna dvs om anta let av dem som 
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finns bevarade står i bestämd rela· 
tion till de en gång präglade. Om sä 
skulle vara fallet kan viktiga s lut
satser dragas om valörerna inbör
des. 

Jag vädjar a lltså till var och en 
som innehar plå t mynt - ett eller ne
ra - att skriftligen meddela mig dlir
om enligt anvisningarna härintilL 
Då jag troligen i många fall måste 
be om förtydligande kan inte av
sändaren få vara a nonym. Jag lovar 

ANVISNINGAR 
FÖR SVAR OM 
PLÅTMYNT 

å min s ida att behandla alla svar 
fulbtlindigt konfidentiellt och au 
alla som svarar på denna vädjan 
kommer att få- så snart som möj
ligt - del av resultatet i form av 
förteckning över antalet rapporte
rade plå tmynt för varje år. 

Denna vädjan gäller alla privat· 
personer samt alla mynthandlare. 
För a u kunna taga detta ··bl ix tf o to· 
g rafT· över beståndet mås te alla 
meddela sin innehav pr samma dag. 
Det är söndagen den 25 februari 
1979. Offentliga samlingar enligt 

Bega gna de111W brel'ma/1 och sänd svaret till 
Bertel Tingström. Box 8032. S 750 O!l Uppsala. 

ovan kommer att få ett särskilt brev 
om saken. Det är fOrsta gången nå
got sådant som detta prövas ochjag 
försöker nå så många som möjligt. 
Ni gör mig därför en s tor tjänst om 
Ni uppmanar andra innehavare av 
plåtmynt att meddela mig. Denna 
annons införes i numismatiska tid
skrifter i Sverige, Finland . Dan· 
mark och Norge. Varje svar om 
plåtmynt är värdefullt för under
sökningen. Tack pa förhand. 

Bertel Tingström 
Box 8031. S 750 08 Uppltila 

Undertecknad meddelar härmed att jag söndagen den 25 februari 1979 var innehavare av 
nedanstående plå tmynt: 
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Valör Mittstämpelns Märket i mitt- Regentens namn Årtal 
form stlimpeln har 

nummer enligt 
C nedan 

Jag har anledning antaga att mina plåtar är äkta 

.. . .... ... .. . ............ .. ..... l 1979 
Ort 

Namn 

Adress 

A. Ange valör. Denna finns a lltid i mitts tiimpeln. 
B. Ange mittstämpelns form. Denna kan vara rund O triangelformad ~ eller rombisk O 
C. l mittstämpeln finns under valören ett miirke som är något av följande: 

l. 0 (pil sköld) 5. . () . (ros mellan 9. 
w 

(krönt B) c so 
två liljor) 

2. M3 K (M- K pä ömse 6. .. .... (stjärna mellan 10. * (en s tjärna) 
sidor om pilskölden) två liljor) 

w 3. ·O· (s tjärnor på ömse 7. • •• (tre s tjärnor) Il. G (krönt G) 
s idor om pilskölden) 

4. •3• (liljor på motsv. sätt) 8. x (korslagda pilar) 12. ~ (AIR i monogram) 
13. ~ (L i spegelmonogram) 
14. w c (krönt C) 

D. Ange regenten med namnet s~som det s tå r i s tämpeln d v s antingen fullt utskrivet. förkortat. med initialer 
e ller med monogram. 

E. Ange årtalet som i de Ilesta fall Iions i hörnstämplarna. 
F. Ange så mycket som möjligt av ovanstående, även om plåten är skadad eller otydlig. 
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VITTERHETSAKADEMI ENS 
BIBLIOTEK INKOMMEN 
NUMISMATISK LITfERATUR 
Adress: Storgatan 41 
Box 5405, 114 84 Stockholm 
Öppet : mänd-fred 9-16 
MAJ-AUGUSTI 1978 

illle11 . Dc rek 
An introduction to Ccltic coins iDerek Allen. 
-London. 1978. -80 s. 
ISBN0·7141·0841-3 

America/l numismatic socie ty 
A colloquium in mcmory of George Carpenter 
Miles (1904-1975) /Tire American numismatic 
society.- New York. 1976. - 47 s. 

A11dersen. Ernst 
Bankwa:senets oprindelse 30 essays om ren
ter. handel. pefl8e og kredit /Ernst Andersen. 
- Kilbenhav n. 1976. -288 s. 

Bajpai. K. D. 
Indian numismatic studies / K.D. Bajpai. -
New Delhi, 1976.- x. 188 s .. 5 pl.-b l. 

Balaf!uer Pn111es . Anna M. 
Las emisiones transicionalcs årabe- musuJ 
manas de Hispani11 /Arma M. Balaguer Pru
nes.- Barcelona. 1976. - 161 s. : iii. 
ISB N 84-85060-03·2 

8a11ki11g 
in Western Europe. Ed . by R.S. Saycrs. 
Oxford 1964. x ii. 403 s. 

Birv-Sey . Katalin 
Coins from identified si tes of Brigetio and the 
question of local currency /Katalin Bir6-Sey. 
- Budapest. 1977. - 188 s .. 15 pl.-bl.. 3 
utv.-pL =(RegcszctJII~I'trJ.: 2: 18) 

Bowdoin college. Museum of an 
Medals and plaquettes from the Molinari 

collection at Bowdoin college /by Andrea S. 
Norris & Ingrid Webcr: with an introduction 
to lhc medals catalogue by Grnham Pollard.
Brunswick. Me .. 1976.- x i. 292 s.: iii. 

Bowdoincollcge museum of an 
l SB N 0·916606·00· 7 

BrOittUlJI . lrwin r. 
A guide to the temple tokens of lndia. Los 
Angeles, Calif. 1970.208 s. 

CluH·es Tristt.in. Fmncisca 
La C6rdoba hispano-romana )' sus monedas 
/Francisca Chnves Trista n. - Sev illa. 1977. -
t90s .• JO pl~bl. 

Ehreml. Helfricd 
Spcyerer Munzgcschichtc: Miinzen. Medail 
len. Marken und Banknoten / Helfricd Eh· 
rend.- Speyer. 1976.-397 s.: iii. 

Ellenius. Allan 
Linnaeus in medal an /by Allan Ellenius & 
Henrik Klackenberg. - Stockholm. 1978. -
42 s. 

Public for the bicentenary of lhe death of 
the scienti st . .. 

Fogg art museum 
Greek numismatic art: coins of the Arthur 
Stone Dewing collection: [cata logucJ /by 
John Oleson. -[Cambridge. Mass .J, 1975. -
(571 s. : iii. 

Foggart museum, Harvard University 

Die Fundmiin~en der rörnischen Zeit im 
Grossherzogtum Luxemburg ... 2. - 1977. -
250. (4) s., 15 pl.- bl. 
ISB N 3-7861-1132-4 

Förse/ttter. Gisela 
Kleinkunst in Silber: Schrnubtaler und 
Schraub-Medaillen: eine Ausstellung des 
Miinzkabinetts /Gisela Förschner. - Frank
furt a. M., 1978. - 75 s. (Kieine Schriften des 
Historischen Museums Frankfurt a.M .. : JO) 

liabrekorn , Raymond 
Monnaies de neccssite: emrssrons loeales 
fran9aises 1870-1872. 1914-1918-1924. 1940 
/par Raymond Habrekorn.- Paris. 1976.- iii. 
196 s .. 15 pi ~bl. 

Societe fran~aise de nurnismatiquc 

Hamburger Kunstilalic 
Katalog der antiken Miinzen in der Hambur
ger Kunsthalle /bearb. von raincr Poste!. -
Hamburg, 1976 (2 bd). 
ISB N 3-7672-0391-X 
J :Text.- 347 s. 
2: Tafeln. - 130 s. 

liannemann. W al ter 
Die Miinzcn der Stadt Gnoicn: Bcitr'.igc zur 
Munzkunde und Geschichte Mecklcnburgs 
/Walter Hanneman n.- Minde n, 1976. -60 s. 

Haselgro•·e. Colin 
Supplementary gazetteer of lind ·Spot s of Cel· 
tic coins in Britain. 1977/ by Colin Haselgro
ve. - London. 1978.- (5). 136 s. 

(Occasional paper /University of London. 
lnst ituteofarchcology: Il aJ 

IIPrmansson, Rune. 
Myntfyndet i Bjuråker /av Rune Hermans· 
son. - Malung 1977. 

Särtr. ur: Malung: ur en sockens historia. 
J>p 187- 208. 

Jenkins . Kenneth 
Coins of Greek Sicity /Kenneth Jenkins. - 2. 
ed.- London, 1976. -64s. 
ISBN 0-7141-0838·3 

Kaminski . Czeslaw 
llustrowany kata log monet polskich 
1916-1977= Illustrerad katalog över polska 

mynt 1916-1977 /Czeslaw Kamiriski. - 4 . 
omarb. o. komp. upp!. - Warszawa. 1977. -
218. (3) s. 

Krnt. John 
2000 years of British coins and medals /John 
Kent.- London. 1978.- 78 s. 
ISBN0-7141·0845·6 

K/awons. lander H. 
Imitations and inventions of Roman coins: 
renaissance medals of Julius Caesar and the 
Roman Empire /by Zander H. Klawans. -
Santa Monica. Ca., 1977.- 136 s. 

Kll('erm·skd . Tatåna 
Momvska medaile: soudoba tvorba = (Me
daljer frA n Momvien. Samtida bilder]/ Talana 
Ku~erovska.- B me, 1978. -24 s. 

Moravskeho muzea v B me 

Krmstmeda/jen . - H~!rsholm , 1978. - 30 s. 
(Tidskrift för kunstsamlere; 5 (1978): l ) 

Larsson, Gu nborg 
Vikingatida depåfynd i Småland : seminarie
uppsats . .. Lunds universitet ... l Gunborg 
Larsson. - Lund , 1978. - 43 s. 

Le GojJ. Jacques 
Marchands et banquiers du moyen äge. Paris 
1972. Que sais-je?699. 5 ed.l28s. 

Le Rider , Georges 
Le monnayage d'argent et d'or de Philippe 11 
frappe en Macedoine de 359 a 294 l Georges 
Le Kider. - Paris. 1977. - (4). 484 s. , 48 pi-bl .. 
l utv.-pl. 
ISBN 2-902·617-01· 1 

Mtwr, Hans 
Gedenkstätten auf Medaillen: Gedenkstätten 
der t\rbeiterbewegung in der DDR als nu
mismatische Motive aus den Beständen des 
Muscu ms fiir deutsche Geschichte Berlin l 
Hans Ma ur.- Berlin. 1977. -64 s. 

Mi/uiill'SCII-Bir/iba . Virgil 
Tezaurul de la Magura l Virgil Mihaile
scu-Birliba. Joan Mitrea. - Bacäu. 1977.- 79 
s .. 14 pl~bl. 

(Muz.cul judetean de istorie si anå Bacåu. 
Bibliothcca Carpicae: l) 

Mork/t o/m . Otto 
Die lykischen Miinzlegenden l Otto Ml!rk
holm & Glinter Neumann. - Gött ingen. 1978. 
-38 s .. 2 pl.-bl. 
=(NaC'/rrichte/1 der Akademie der Wissen
schaften in Göttingen. Philol.-hist. Kl.: 
1978: l) 

Nmltorst- Böös. Ernst 
Från aes rude till lira i Italien : en historisk 
krön ika i 2500 1\.r l [u tställningJ/ Ernst Nat
horst- Böös & Hara ld Nilsson. - Stockholm. 
1977.-32s. 
= (Skrifter utg. av Kungl. Myntkabinettet -
Statens museum för mynt. medalj och pen
ninghistoria: 18} 

19 



Natiollfllmuseet . Den kongelige M~nt - og 
medaillesamling 
Harry Elstrom : udstilling foråret 1978 i Den 
kongelige Mont - og medaillesamling, Natio
nalmuseet. - Kobenhavn. 1978. - 32 s. :iii . 

Olrog , Frank 
Med svensk krona: den svenska kolonien S:t 
Banhelemys mynthi sto ria 1784- 1878 l Frank 
Olrog.- Stockholm, 1978.- 31 s. 
=(Katalog l Kung. Myntkabir~euer .. . : 19) 

Pick, Albert 
Standard catalog of world pape r money l by 
AlbertJ'ick. - Miinchen, 1975. - 720 s.: iii. 
ISBN0-87341-002-5 

Pietersen, Frank 
Munten van de stad Utracht l Frank Pieter
sen. - Utrecht, 1978. -28 s,. iii. 

Prosloe na~ej rodiny v pafl\iatnikach numiz
matiki = Vån fosterlands minnesmärken 
återspeglade inom numismatiken. - Lenin· 
grad , 1977.- 220, (4) s. 

Summalies in English. 

Riumar~n, Herben 
Auf Heller und Pfennig : die faszinierende 
Geschichte des Geldes und der winschaft· 
lichen Entwicklung in Deutschland l Henbert 
Rittrnann. - Miinchen, 1976. - 132 s .: iii . 
ISBN 3-87045-117-3 

· S ch ön, Giinter 
Katalog der Kupfermiinzen des Rörnisch-De
utschen Reiches im 16., 17. und 18. Jahrhun· 
dert l hrsg. von Gunter Schön.- Graz. 1978.
x i, 233 s. : iii. 

She/ov, D.B. 
Coinage of the BospomsVI- 11 centuries B.C. 
l D. B. Shelov ; trans!. from the Russian by H. 
Bartlett Wells.- Oxford, 1978.- 216, (I l) s ., 
3 pl.-bl. 
=British archaeological reports : suppl. ser. ; 
46} 

Suett ns , Ivo 
Bibliographie numismatique : supplement : 
ordres et decorations /Ivo Suetens.- Bruxel· 
les 1969 (1)-. 
(Travaux l Cercle d'etudcs numismatiques ; 
8) 

l.- Jmf kat.- 1974. 
2.-1977.-152 s. 

Walku, D.R. 
The metrology of the Roman silver coinage 

3 : from Pertinax to Uranius Antoninus. -
1978. -(6),159s. 
=(British archaelogical reports : suppl. ser. ; 
40) 

Voegtli, Hans 
Bilder der HeJdenepen in der kaiserzeitlichen 
griechischen Milnzpr"Jgung l Hans Voegtli.
Basel, 1977. - xv, 168 s .. 25 pl~bl. i pärm
ficka. 
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BRO MYNTKLUBB , Kristinehamn har auktion 4/2 och möten 19/2 , 19/3 , 
23/4 i Kristinehamns Sparbank med ingång från Nya Kyrkogatan. Upplys
ningar tel. 0550/137 69 

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria 
måndagen i varje månad utomjuli på AB Västanfors Industriers matsal, S 
Linjan , Fagersta. Upplysningartel 0223/116 71 e kl17.00 och 0223/172 18 
kl 8.30-16.00. 

FINSPÅNGs MYNTKLUBB sammanträder sista torsdagen i varje må
nad på Sparbanken Östergötland , Bergslagsvägen 4, Finspång. Upplys
ningar tel 0122/103 89 el 161 20. 

FROSTA NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion 22/2, 
29/3, 26/4 , 31/5 på Fritidsgården i Hörby. Upplysningartel 0115/108 87 el 
100 78. 

KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i 
varje månad utom ju li och augusti på Restaurang Storstugan, Stortorget l, 
Katrineholm. Upplysningartel 0150/210 45 el 151 00. 

KRISTIANSTADSORTENS NUMlSMATISKA FÖRENING har möten 
med auktion 2/2, 2/3, 16/3 , 27/4 , 18/5, 8/6, 20/7, 24/8, 21/9, 19/10, 16/11 
och 14/12 på Hemgården , Norretuitsvägen 9, Kristianstad. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra onsdagen i varje månad på 
Pensionärsgården , V Trädgårdsgatan 57, Nyköping. Upplysningar t el 
0155/131 31, 133 09, 134 29. 

NORRKÖPING$ MYNTKLUBB har möten 20/2, 20/3, 17/4, 22/5, 18/9, 
16/10, 20/11, och 18/12 i Fritidsgården, Ektorp. 

SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteå har möten första torsdagen i 
varje månad utom januari, juni, juli och augusti i NY-huset, konferens
rummet. Upplysningar 0910/186 80. 

NUMlSMATISKA KLUBBEN I UPPSALA sammanträder i Skandia, 
Drottninggatan l , kl. 19.30 21/2 (auktion), 19/3 (årsmöte, f6redrag) och 
25/4 (auktion). 

NUMlSMATISKA FÖREN INGEN ÖRESUND, Helsingborg har möten 
forsta helgfria onsdagen i varje månad på Handelsklubben, Sundstorget 3, 
Helsingborg. Upplysningartel 042/26 21 14. 

PITEÅ SAMLARFÖRENING har möten tredje fredagen i varje månad 
utom juni-augusti. Upplysningar 0911/710 76, 500 17. 

SIGTUNA MYNTKLUBB har möten 21/2, 30/3 , 30/4, 30/5 och 17/6 på 
Drakegården, S igtuna. Upplysningartel 0760/252 23, 357 77. 

SAMLARFÖRENINGEN S:T ERIKS MYNTSEKTION har möten 15/2, 
15/3 och 19/4 på Karlbergsvägen 32 A, Stockholm, kl 19.30. 

TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möten med fOredrag och 
auktion andra måndagen i månaderna februari - maj i Söderslätts Spar
banks samlingssal. Upplysningartel 0410/345 44. 
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TÄLJE MYNTKLUBB har möten 15/2, 15/3, 19/4 och 17/5 på Förenings
gården, Torekällberget, Södertälje. Upplysningar tel 0755/185 68 el 
405 7 1. 

VILLAST ADENS MYNTKLUBB , Smålandsstenar har möten med auk
tion andra måndagen i varje månad kl 19.00 på Finnvedens Sparbank. 
Lördagen 3/3 hälles en s törre auktion i Folkets Hus. Värnamo. Upplys
ningar tel 0371/322 02. 

ÖREBRO NUMISMATISKA FÖREN ING har möten på Örebro läns 
museum kl 19.30 sista onsdagen i månadernajanuari- maj. 

10/2 SVEA Mynt & Frimärkshandel, Stureplan 4. 114 35 Stockholm. 
Auktionen hålles på Hotell Anglais. 

3/3 Villastadsortens Myntklubb. Smålandsstenar. Auktionen hålles i Fol
kets Hus . Värnamo, kl 10.30. 

10/3 Numismatisk Orden , P. Österlund , Skolgatan 24, 502 31 Borås. Auk
tionen hålles på Grand Hotell, Borås. 

31 /3-1/4 B. Ahlströms Mynthandel AB, Mäster Samuelsgatan l t , t t t 44 

Stockholm. Auktionen hålles på Hotell Sheraton. 

5/5 Hirsch Mynthandel AB, Malmskillnadsgatan 29, III 57 Stockholm. 
Auktionen hålles på Restaurang Oxen, l tr . 

11-12/5 Svenska Numismatiska Föreningen, Ö stermalmsgatan 81 , 114 50 
Stockholm. Auktionen hålles på S tatens historiska museum, Storgatan 4 1. 
E ndast för medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och i övriga 
föreningar anslutna t ill Nordisk Numismatisk U nio n samt för representan
ter för foreningar anslutna till Svenska Numismatiska Föreningen. 

En röFarllistoria 
F orts frtln sid Il 

och mycket riktigt inneslutande den 
omtalade åtta-skillingen - samma 
dosa och penning, som fiskarn då 
nyss på 12 a 14 famnars djupt vat
ten förlorat. Liqviden kunde nu 
utan svårighet uppgöras och den så 
underbart återfunna s ilfver-pen
ningen kom i min ägo.'' 

Det må nu vara hur det vill med 
sanningsenJ igheten, här å terger vi 
berättelsen i första hand som ett 
exempel på konsekvent genomförd 
riksgäldsräkning. Mannen säger. 
a u han skulle betala 16 skilling 
riksgäld s. Han lämnade fram ett 
silvermynt å 24 skill ing och fick 
tillbaka ett s ilvermynt å 8 skilling; 

han mås te sålunda, ehuru han inte 
uttryckligen säger så, räkna även 
dessa s ilvermynt i riksgälds. Som 
bekant hade s ilvermynten prägel
värdet ullryckt i riksdaler specie. 
Nu gick det fyra riksdaler riksgälds 
på en riksdaler specie. och efter
som l r iksdaler var = 48 skilling. 
var l riksdaler specie = 192 skilling 
riksgäld s. Mannens 24-skilling var 
sålunda = (24/192 =) 1/8 riksdaler 
specie och 8-skillingen. som var ute 
på submarina äventyr, var a lltså = 
(8/192 = ) 1/24 riksdaler specie. 
(Sis tnämnda valör hade visserligen 
inte präglats sedan 18 16 men cirku
lerade som betalningsmedel t o m 
1881.) 

T. L. 

Kungl Myntkabinettet, 
Statens museum för 
mynt-, medalj- och 

penninghistoria 
Narvevagen 13-17. 2 1r 

Stockholm 
(Buss nr 42. 44 och E9 

till Historiska museerna. 
tunnelbana till Karlaplan) 

Utställningar: Svenska mynt 
från 1 000-talet till nutid, 
Mynt från forna svenska 

besittningar, Världens mynt 
under 25 århundraden, 

Sveriges medaljhistoria och 
Medaljens konsthistoria 

Tillfällig utställning 
från 11 oktober : 

nlllällig utställning 
under februari: 

PrimlUva betalningsmedel 
Museet: 

MAndag-fredag 11-16 
Lördag och sOndag 12-17 

MYNT& 
MEDALJER 

Sveavägen 96 
Fack, S·l04 32 Stockholrn 19 

T· Rådmansgatan 
(uppgång Handelshögskolan) 

Telefon 08-34 34 23 

Köper • Byter 
Säljer • Värderar 

Kommissionsuppdrag 

Mynt • Sedlar 
Medaljer • Tillbehör 
Numismatisk litteratur 

Öppet : vunl. 11-18, lörd. 9- 14 
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NUMISMATISKA 
FORSKNINGAR 
I FINLAND 
Finlands Numismatikerförbund -
Suomen Numismaatikkoliitto - ut
ger våren 1979 ett s tort bokverk. 
som innehäller sex uppsatser om 
olika numismatiska äm nen. 

Tre av uppsatserna är på sven
ska. Professor Oscar Nikula skriver 
om "De fahnehielmska sedlarna 
och 1792 års riksdag''. professor 
Patr ick Bruun skriver om •· Kejsar
porträtt och forskningsprob lem .. 
och fil.mag. Tom Bergroth skriver 
om "Sankt Georgsorden- en rysk 
militärorden på 1700-talet". Tre av 
uppsatserna är på fin ska . Fil. dr 
Torgny Lindgren skriver om fi nska 
språket på svenska sedlar. fiLmag 
Tuukka Talvio skriver om romer
ska mynt i Monrepos gärds sam
lingar och hum.kand. Hannu Män
nistö skriver om en myntskatt i 
Sankt Karins :.ocken. Samtliga 
uppsatser åtföljs av en längre sam
manfattning p:\ engelska. 

Bokens format är 25x30 cm. Bo
ken är inbunden och rikt illustrerad 
samt 1 ryck 1 p:\ 120 grams konst
tryckspapper. Sidoanralet lir c irka 
150. 

Boken säljs endast genom Fin
lands Numismatikerförbund, PB 
895. SF-00101 H ELSINGFORs 10. 
Den kan rårhandsbeställas till ett 
pris av 55 finska mark (inklusive 
porto) genom inbetalning till för
bundets finska postgirokonto 
405 245-2. Det går bra a tt beställa 
flera exemplar samtidigt. 
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* 
Köper, säljer, byter 
och värderar. 
Lagerlista. 

VÄSTERÅS 
MYNTHANDEL 
Kungsgatan 2 
722 Il Västerås 
T el021/18 45 50 

Öppet: 
tisd-torsd-fred 16oo_tgoo 
förd 9-1°- f)OO 

OSLO FRIMERKE
og 

MYNTAUKSJONER 
avholder 

AUKSJON nr 9 
i Grand Hotel , Oslo, 

l t;Drdag 17mars 1979, kl 12.00 

Auksjonen omfatter mynter og sed ler. Av 
norske mynter er det flere topp-objekter, 
bl a: 

" Gimscpydaleren " 1546, kjent privat 5 ex, 
hvorav dette er det peneste. 

Sedler fra Norge, bl a Norges fcprste seddel, 
50 rigsdaler 1695. Svenske sed ler, bl a Stora 
Kopparbergs Läns och Bergslags Enskilde 
Bank, 10- og 4 R.dr.B.co. 1852. Danske sed
ler, bl a Rigsdaler 1713. 

Katalog sendes mot kr 10:-. 

OSLO MYNTHANDEL as 
Ullevålsveien 13, Oslo 1, Norge 

Tlf (02} 11 35 81 



AUKTION19 
H o t el S heraton- S t ockhalm, den 31 mars - l april 1979 

SVERIGE MED BESITTNINGAR 

Svenska guldmedaljer • Nordiska sedlar 
Danmark • Norge 

Antika mynt • Utländska guldmynt 

Auktionskatalogen utkommer i början al' mars 
och erhålles mot insättande av kronor 25:- på postgiro 3003-1 

2 Rkd. Rkm. 1857 1 + /01 2 800:-
1 kr 1901 Spegel O 2 500:-
1 kr 1942 A.U.B. 1/1+ 475:-
1 kr 1942 A.U.B. 1 + 600:-
50 öre 1943 O 550:-
25 öre 1864 Spegel O 2 200:-
25 öre 1875 01/0 1 700:-
10 öre 1867 Stgl. O 450:-
10 ö re 1890 01 750:-
5 öre 1857 Båg!. 5:a O 2 400:-
5 öre 1902 Spegel O 800-
5 öre 1909 St k. 01/0 3 100:-
5öre1910 1/ 1+ 1900:-
5 öre 1927 1 + 1 600:-
5 öre 1927 1/ 1 + 1 350:-
5 ö re 1942 Brons 01/0 250:-
5 öre 1949 O 175:-
1 ö re 1856 1/1 + 500:-
1/2 öre 1857 O 150:-
1/2 öre 1858 O 125:-
2 kr 1921 Ju b . O 110:-
2 kr 1921 J ub. 01/0 80:-
2 kr 1932 J u b. 01/0 100:-
2 kr 1932 Ju b. 01 60:-
2 kr 1938 J ub. 01 /0 70:-
5 kr 1935 Ju b. 01/0 75:-
5 kr 1935 J u b. 01 50:-
5 kr 1952 Jub. 01/0 290:-
5 kr 1962 Jub. 01/0 425:-
5 kr 1959 Jub. 01/0 75:-
2 kr 1926 01 t 55:-

GIDEGARDS 
MYNTHANDEL 

Odengatan 38 Box 19119 
104 32 stockhol m 

Tel. 08-31 13 89 

B. AHLSTRÖM t)! 

MY~!!!.~.~?.~~L AB (~) 
Box 7662, 103 94 STOCKHOLM ,.~ 

Tel 08-10 10 10 

Nyöppnad 
samlarbutik 
i Karlshamn 

(Specialitet Mynt) 

F:A SAMLAREN 
RuneErixon 

Ronnebygatan Il, Karlshamn 
Postadress: 

Box 170, 292 00 Karlshamn 
Tel 0454/139 90 

Mynt • Mynttillbehör 
Sarniartallrikar 
Köper • Säljer 

Gratis 1•ärdering! 

JÄMFÖR PRISERNA! 

Vi inbjuder till offentlig 

MYNT 
AUKTION 

IVÄRNAMO 

Folkets Hus 
lördag 3.3.79 klJ Q30 . 

Visning frå n 830 . 

Cirka 400 o bjekt. 
Utropare : 

Ingvar Nilsson, 
S NR. 

Lista sändes. 
Te l efter 17oo 

0371/303 50 ,322 02 . 

VILLSTADORTENS 
MYNTKLUBB 
330 23 S målandsste nar 
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Lördagen den 1 O februari 1979 
kllO.OO 

på Hotell Anglais i Stockholm. 

Drygt 300 objekt, varav kan nämnas: 
Olof Skötkonung, 
Sig tuna, penning 
Gustav Vasa, daler 1534 
Erik XIV, daler 1562 
Johan II I, daler 1575 
Karl IX, 8 mark 1608 
Gustaf Il Adolf , Rdl1616 

1+ 
1+ 
1 + /01 
01/0 
1 +/01 
01 

Visning den 8 och 9 februari 
i vår butik kl J J .OO-J8.00. 

SVEA 

Vi skickar gärna vår 
katalog om v i får 20:
insatta på vårt postgi
ro 85 96 65-2. Uppge 
tydlig avsändare. 

MYNT & FRIMÄRKSHANDEL AB 
STUREPLAN 4 · BOX 5358, S-10246 STOCKHOLM 

TELEFON 08 -10 03 85, 10 03 95 

BANK: SVENSKA HANDELSBANKEN 

Ord l ront. Stockho lm 1979 


