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Katharina l:s kröning 1724. Guld. 1m 

AUKTION 42 den 10- 11 november 1990 

Där vi bl.a. kommer att försälja ett stort antal vackra och sällsynta svenska guld- och silvermynt. 
Den rikt illusterade katalogen utkommer i början av oktober och erhålles enklast genom 
insättning av kr 75 på pg 3003-1. 

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB 
KUNGSGATAN 28-30, BOX 7662, S-103 9-l STOCKHOLM 

TELEFON/ PHONE: 08 -1402 20 ·TELEFAX: -l6-08-113075 

Internationella 
myntauktioner 
Chrisric's 
8 King Srrccr, Sr. Jamcs's 
Loudou SW IY 6QT 
Tel: (441) 839 9060 

Chrisrie's 
502 P:trk Avenue 
New York, NY 10022 
Tel: (212) 5461056 
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Sturt'gatan 26 
11436 StOckholm 
Tel: (OH) 6620131 

Christic's 
Dronningens Tvat•rg:ult• 10 
1302 Copcuhagl"u K 
Tc.+ (451) 32 70 75 

Chrisric'~ 

ltidlkrvo l cl~ gt. 10 11 
Oslo2 
Tc.·l : (472) 441242 
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Nytt Mecka för arabiska mynt 
Av Gert Rispling 

Den islamiska numismatiken har fatt 
ett nytt forskningens Mecka. dit histo· 
riker och numismatiker kan göra sin 
vetenskap! iga pilgrimsHird. Platsen ii r 
Tiibingen vid Schwarzwald i södra 
Tyskland. Tysklands rikaste stiftelse. 
Volkswagen-Stiftung. har ställt mot
svarande 12.5 miljoner kr till tOrfo· 
gandc tOr inköp av världens största 
privata samling av islamiska mynt och 
for bekostande av en forskanjänst i is
lamisk nmnismatik. Universitetssta
den Tubingen utgör sedan gammalt ett 
centrum fOr arabiska och islamiska 
studier i Europa. Universitetsbibliote
ket har Friimre Orienten som special
område. Dc goda fOrutsättningarna i 
Tubingen spelade en ~ to r roll för Sicp
hen Album. samlare och mynthandla
re fr;\n K;Jiit(>rnien. närdenne år 1988 
sålde sin samling av 30000 mynt. De 
flesta mynten iir a'' silver. Det finn~ 
l 100 guldmynt. varav många ovanli
ga. Kopparmynten uppgår till fler.J tu
sen. Album. om av kolleger och vän
ner karakteriseras som .. fanatisk .. i 
fråga om mynt. byggde systematiskt 
upp samlingen under 25 år. innan han 
sålde den för 1.5 miljoner dollar till 
TUbingens universitet. Album slog sig 
på mynthandel i direkt avsikt att förse 
sin egen sam l i ng med nytt material. 
Under årens lopp köpte han över 20 
privata samlingar och över JOO depå
fynd. varav många viktiga. Dubblet
ter soncrade~ ut och såldes. Album 
berättar om sitt samlande: 

.. Jag började 19tH och mitt mål 'ar 
att sammanställa en sam l in!! som 
skulle illustrera den islamiska-mynt
ningens totala utveckling. från kalifen 
"Abdalmaliks myntreform år 696 e Kr. 
då principen om myntens bildlöshet 
fastslogs. fram till den moderna tiden~ 
maskinpr.igladc mynt. Alla islamiska 
stater var inkludemde. från Spanien 
och Marocko i västtill Indien i öst. Dc 
indiska mynten begränsas dock till så
dana. som lagits i Indien av härskare. 
som hu\ udsaklieen verkade i lm n och 
Afehani tan:· - Album fonsätter: 
··Mitt hu,·udområde är lmn fmm till 
år 1797. då Fath "Al i Shah av den qad
jariska dynastin tar makten. Jag fasci
nerades ärskilt av den mongoliska 
perioden. inte minst för au den ansågs 
som alltför irreguljiir och vidlyftig fOr 
att kunna förstås. Det var en utma-
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ni ng. som jag inte kunde motsto'1! Min 
sam l i ng av mongol i ska mynt uppgår 
till mer än 9 000. varav 7 150 från il
khaniderna". 

Det var il-khanidcrna (1256- 1349) 
med Huil:gii . sonson till Djingis 
Khan. som 1258 gjorde slut på det ab
basidiska kalifatet i Bagdad. Men det 
iir inte endast de mongoliska mynten 
som intar en framträdande plats i ~am
l ingen. Den umayyadiska och den ab
basidbka serien är. med undantag ftir 
guld. dc biista som existerar. Mynt
ningen i Syricn och ai-Djazira (norra 
Irak). alltifrån den hamdanidi~ka dy
nastin på 900-talett ill den zangidiska 
på 1100-talet. är synnerl iglen rikt re
presenterad. Tubingensamlingen iir. 
enligt Album. den enda samling i 
viiriden som är stor no2 för att ge en 
allmän överblick över -denna oklara 
men viktiga period i det islamiska ri
ket~ centrum. Den jemenitiska serien 
iir också bet)dande (Samir Shamma. 
Riyad. som nu har världens stör~w 
pri,":lla samling. har kanske en full
ständigare Jemenserie. i varje fall i 
guld). Med vårt perspektiv från dc vi
kingatida myntskanerna i Skandina
vicn. gliids vi siirskilt åt Ti.ibingen
samlingens många abbasidhybridcr 
och p~cudoabbasidiska mynt. Sådana 
exceptionella präglingar och imitatio
ner (d;llcrbara till ca 800-850) iir re
lativt m·anliga i handeln. så Album 
må te ha haft ett !!Ott ö2a till dem. Den 
~amanidiska serien (S93-ca 990} 1 

Tubingen är. trots sin litenhet. fOr\'å· 
nanwän represenlat i,·. särskilt for den 
~enare perioden. Däremot är den 
p cudosamanidiska serien (ca 
900- 930) obetydlig. Medan dc sama
nidiska och pscudosamanidiska myn
ten dornincrar (70%) i dc svenska vi
kingatidsfyndcn . utgör de i Tubingen 
en blygsam andel (2 7c ). Lyckligtvb. 
kulle man kunna tilläe!!a. Album har 

inte haft någon stör~~ tillgång till 
f} ndmynt fr.in norr.J och Ö!>tm Euro
pa. Av m) mens fysiska utseende an 
diima. torde ingetmynt i Tiibingen ha 
~kandinavisk proveniens. Det finn' 
inga probem1iirken i form av .. nick~··. 
··llOtchcs .. eller .. peck~··. som ii r en ~å 
typisk ingrediens när det giiller fynd 
mynt på v:ira breddgrader. l Tiibingcn 
iir mynh.:n~ kondition klan över gc
nomsnin. Antalet fragment är förs,·in-

nan<.lc litet. till ~killnad från våra mr
hållanden . Dock finns det i Tiibingen 
en hel del mynt i sämre kondition. ~å 
inte en~ där räcker detmed libkun~ka 
per i arabiska. lnskrift~lii,ningen 
måste matchas mot övriga. t ex \lili~ti
ska, fakta på mynten. 

Den islamiska numismatiken bcfin· 
ner sig. har det sagts. på ungeiii r sum
ma nivå som den romerska för 150 år 
sedan. Numismatikens två huvudupp· 
gifter. identifiering och tolkning. ~tiil
lcr särskilt höga krav på pcr\CHl. mr 
den som arbetar med en o,å outvecklat 
material som det islambka. Antalet 
~pccialbter är mycket litet: en du.,~ in 
pc~oner i hela världen. Nivån på 
dessa är ojämn. Det pågår ett gcnera
tions~kifte i iisL~taterna. Vibt har på 
~enare år fl.irlorat en rad auktoriteter. 
sitsom Miles. Balog. Welin och Lo· 
wick. KMK i Stoc:kholm och British 
Muscum i London har tappat sin 
stiillning*. Varje samling har ~in k:t· 
raktiir och ställer ~ina speciella krav. 
Stockholm. med sitt yttcr~t ~våridcnti 
ficrade material. är ett exempel på en 
~ami ini! som i första hand :.kulle kriiva 
en mat~rialspecialist. dv~ någon \Oill 

kan arbeta med typer och ~tampar 
~om grund !Or identifiering. Andra 
.,ami inga r representerar en något 
mognare utvccklini!SStadium. Ameri· 
can-Numismatic S~ciety. New York. 
har till stor del klarat av det primiira 
identifieringsarbetet och har fort~att 
an ~pela en central roll. l TUbingen 
finns tusentals av tidigare opublicera
de mynttyper. Kanske iir ~å mycket 
\<Hll en tredjedel :.l\' hela materialet av 
tidigare okänt lag. Finn' det mycket 
av okiim material i Tubin!!cn. 'å finn' 
det ä,·en åtSkilligt a' kä~11 material. 
~om direkt låter sig tolka' i termer a' 
historia och filologi. TUbingcn~am
lin!!en kriiver en matcrialkiinnarc och 
historiker i samma pe~on. Numbnm
tiken skallutnyttjas direkt i undt:rvis
ninl!cn i Oriemalischc~ S..:minar. ~om 
~an;! ingen är knuten till. Niir Stcphen 
Album sålde samlingen. hade han na
turligtvi~ en vi~~ pcn.on i åtanke fiir 
mre~ttlndanjänsten. Störrc :ir ju inte 
'kamn av \Crkli!!t k\alifircr.•de orien
tali~tcr än att h;n v b~ te att det c gent· 
liglcn bam fann!> en pc~on 'om kunde 
komma ifråga. Namnet är LulL lli ~ch. 

Vid Kuug/ M_mtkabim·uc·t 1 Swc/..ltolm 
ptlgtirftiruclrwmmdc• c•ttpmjt'l.t .wlll .•yftor 
tillpuhliccriug m· t'll .Hmupkmalog i11·c•r ,.;. 
~iugatitla i.•la111is~a 111.1111. Dl'/111 ar!Jc·tc• ut
flirt•< 111· alllii.Torit• Bc•ugt F.. /lm•cl/1. Rc•d. 
am n. 



bekant för oss i Svcrit:c sedan 1975. d ä 
han tillbrincadc en tid i Stockholml(ir 
au hjälpa oss med bestiimningar (Pe
ter llisch. mcdehidsnumism:uikern. 
är en broder). Professorerna i Oricn
talisches Seminar ville helst ha ännu 
en fi lolog till institutionen och var 
därför skeptiska motlanken på numis
mmikern lli~ch ~om föreståndare för 
mymsamlingen. Lutz ll iseh är nu 
lyckl igt \lCh viii vunnen fOr den med 
mymsamlingcn rorenade forskartjäns
ten och samarlx:tet med övriga kolle
ger på institutionen går bm. Som en 
tecken på hur lyckat ,·alet av Il isch är. 
kan \' i se på ul\ccklingcn sedan han 
tilhrädde i januari 1990. Antalet mynt. 
som urspnmgligen ,·ar 30000. är nu 
efter ell halvår uppe i 38 000. Kombi
nationen a\· en lanta~tisk myntsamling 
och en kompetent. IOrtrocndcingi\·an
de föreståndare har lett till omfattande 
donationer :w Ocr mynt. både av Al· 
bum. llisch och and~a. Det är viktigt 
att betona den Mora roll som Il isch har 
som ledande numi~matiker och vilken 
enorm bct~debe tillkom~ten 3\ Tu
bingensamlingcn fiill mr alla som ar
betar med islambka m' ni. Il isch är 
inte enda ~t:.trka konei i Tubincen. 
Här finns Heinz Gaube. profess'Or i 
imnistik och författare till det kända 
verket "Arabosasanidische Numis
matik". Gaube~ påtagligt stura enga· 
gcmang i Tiibingen~aml i ngen har be
tyll uppfriskande debatter i den isla
miska numismatikens små och stora 
frågor. Man har också kunnat utnyttja 
Dietrich Mannspergers erfarenhet 
fr.in arbetet med publiceringen av dc 
många grekiska mynten i Tubingen. 
Sist. men imc minst. Claus ··Qutuz" 
Pelling. vinkännare och storsamlare 
a\' mamlukmynt. tillika Albumami
rens ursprungliga ini tiativtagare. Pel
lings ororlikncliga svada handlar om 
vin. konst och islamiska mynt och av
njutes med dyrt och goll Rhenvin av 
Spätlcsctyp. som han insisterar all 
bjuda på. 

Det ovanliga ~iitt på vi lket Tlibingen 
fick sin samling och det höga pris. 9 
miljoner kronor. som betalades. med
förde krav på all oberoende sakkunni
ga skulle granska samlingen och i nå
gon mån kontroilem dess vidare sköt· 
sel. Man beslöt all inr'.itta cll interna· 
tioncllt vetenskapligt råd (" Beira!") . 
till vilket Chriswphcr Toll. Ulrid1 
Haannann, M ichact Batt:s och under
tecknad inbjöds. Toll ii r professor i se
mitisk fil ologi i Köpenhamn och 
Haarmann professor i orienta lisk his-

tnria i Frcihurl!. 13atc~ an~varar !lir dc 
islamiska m)·n"tcn i ANS. :"lcw York . 
Jag :ir antikvaril' pa Riksantik\arie
iimbetct och placerad vid Numbmati· 
'ka liw,kning,gruppen. Stcll·kholm~ 

universitet. Tnll iir ordflirande i Bei
rat. R:klet skall "kritiskt och knn
wuktivt" ll11ja arbetet i Ttibingen un
der lem år. under vilken tid Volkswa
gen -Sti lh mg. fi nansierar verksamhe
ten d ii r. Vi har knntrnllcrat samlingen. 
littalat w.s som ~akknnn iga vid till~iill · 
nin!!Cil av l(ire~t~\ndarc och 1\irsiil..t 
rorou\ univcr~ilt:hlcdningcn all ge 
lli,ch acceptabla lol..aler. Lilla Tiil>in
gen :ir med 'ina 78000 ill\·anan:. \ar· 
:t\ 25 000 'tudcnter. Ty,klamh 'tu
denlliit:Nc 'tad . Rum~b~bten iir '\ar. 
~lynhamlingcn hör vi,~erligcn inte 
till ell mlN:um. så direkta utstiill· 
nin!!,lnkaler behih·, inte. men mr all 
'an~lingen' lilr~kning,syftc ~kall kun
na uppnå,, m:btc b:1dc an~tiillda nd1 
bc<.iikande lilr~kare och samlare ha 
rimligt utrymme. Till ~akcn hör. an 
my nhamlingcn inte J..an inh~';" under 
~amma tak 'om Orientali~chc' Semi
nar. vilket \~tr tänkt. Orientali,chc' 
Scminar. 'om ligger pa en gma med 
det pa\\amk namnet Miin1.ga\\c. 
finn~ i en byggnad. som på gnmd :t\ 
hög ålder och nlllna grund~tockar iir 
p:i glid ned mot ccbr. billod till 
R hen. men en ha~l i g het av 2 cml;ir. 
Huset :.kulle inte tåla tyngden ;tv sam
lingens tre enorma kassask;\p. Tiihin
gcn~ universitet. grundat 1477. Oylla· 
dc in i delta hu' pti 1500-talct. 

Konstruktionen med " Beirat'' iir 
mycket Rirmånlig - för Tubingcn. 
Medlemmarna i Bcirat får goda kon
takter. men inte liin. För all slippa all 
betala hotcllnunmet. knivs verksam
ma arabiska trollfbrmlcr. Då det iir 
dags mr IH.:mrcsa. beger man sig till 
receptionen och siiger: Abrakadabra! 
Situsalabim! Vulkswagen-Stiflllng! 

l :\ rets möte mellan "Bcirat" och 
Oricntalischcs Seminar diskuterades 
Il isch s f(irshtg t iii arbetsprogram f(ir 
dc niirmaMc ;\ren. Förutom lokal fr;i. 
gan g:il ldc det matcrialcb publice
ring. l valet mellan :l ena sidan en dc· 
taljcrad ~llldie av en i Tubingen siir
~kill viii f1ireträdd myntgrupp, leX 
mongoliska mynt frå n Iran. och a and
ra sidan generell publicering av mate· 
ria !et. mrord;tdes det senare alte rnati
vet. Tank~: n Lir att hela materialet skall 
kunna puhlic.:c ra ~ i Sylloge- lbrm i c.: a 
JO band under loppet av kanske JO ;k 
Efter en ltmg diskussion togs e ll syn
nerligen viktigt bc~lut om ordnings-

~ystemet vid publicering. Principen 
om indelning av materialet efter dy
na,ti ii\ergö. Sedan hiirjan :t\' 

1800-talct har det islamiska materia
let indelat~ efter mymhcrrcns dynasti
tillhiirighet. Dyna~ti och myntherre 
iir lH:grcpp. ~om delinieras olika och 
uppfiltla~ nlika. Det är ofta sv;irt an 
peka ut myntets mynthcrre. Det ii r i mc 
~jii l vk lart att det ii r ka lil~11. Under vil
ka om~tiind ighcter skall fiirckom~t :l\' 

v i~sl myntnamn (det kan Iinna~ :inda 
upp till se>. på ellmynt!) siiga' peka p~1 
sjiih stiindig dyna!>tibildning'! A andr.1 
sidan iir kalifen ofta mynthcrrc. ä\ en 
niir han' namn inte finn~ på myntet. 
~l) nthcrrehegn:ppct inom islam itr 
mindre koncentrerat till en enda pcr
smt ii n \ad fallet wne:. \'ara inom euro
peisk m•mi!>ntatik. Dc~sutom behiivcr 
mynherrc eller ,m n an potentat inte lig
ga ti ll grund !lir myntels datering. er
ter~om i'lambka nwnt biir 'iirskild 
uppgift diirom . Dc ;;llvarligastc bri,. 
tern a med det !!am la ~\ ~tcmct är dc" 
fiirmåga an di~ja in:.y.n i perioder a\ 
kamp mellan olika d~ na>ticr. Det 
finn\ 111) ntoncr ~om by n hiirsk:Jrc så 
ofta 'om f) ra gånger på cu år. D~ na
'tisy.,tcmct har ochå den al harliga 
nackdelen. an anonyma lll) nt tende
rar att liir.ummas. troh au dc~:.a ofta 
~pelaren viktig. överbryggande roll. 
Den autonoma kopparmyntningen 
uppmii rhanunas i sin räna :.amman
hang mrst då mynt ordna~ ~t rikt efter 
myntort . 

Tlibingcnsamlingcn ~kall publice
ra~ gcngr.Jfiskt och kronologbkt. ln
\1111 varje mynwn ordnas mynten kro
nologi~kt. Myntorterna gruppera~ in
om en mindre region. varav det linn' 
ca 30 inom hela det islambka onm\
det. Dc ii r t ex al-Andalus (nuv. Spa
nien). ai-Maghrib (Marocko och vibt· 
ra 1\lgcrict). lfriq iya (Tunisien). Mbr 
(Egyptc •• ):.~: tc Det fnr oss i Skandina
vien oc.:h Osteuropa s;i viktiga omrtt
det norr om Kaliiiilet kallas Qipc.:haq 
(ullalus K iptj ak). Det driijcr slikert 
många :'lr innan bandet över Qipchaq 
kommer ut. A rbctct kommer att hiirja 
med P.tle~tina eller ai-Djazira. 

Den intcnsiv;t scminarieverksam
hctcn ii r ett annattecken på Tlibingcn~ 
ledande position. Oriemali~ter och 
myntsamlare fr..i n hela Europa samla~ 
h ii r varje ;i r fiir all i hiign av den inter
nat ionella organisationen Oriental 
Ntunismatic Society höra p:l mredrug 
uc.:h triifli1 likasinnade. Pclling och 
ll iseh iir viirdar. Nästa ONS- miitc i 
Tiihingcn blir 27- 28 april 1991. V:i-
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ren 1992 arrangeras ell viktigt s~.mi 
narium av Tubingens univer.;itet. Am
net är (på tyska) .. Zum Umlauf und 
und Verbreitung islamiseher Munzen 
auBerhalb der islamisehen Welt. bzw. 
auBerislamischer Miinzen innerhalb 
der islamisehen Welt". Även icke-ori
entalister är välkomna. Närmare upp
lysningar: Forschungsstelle flir isla
mische Numismatik. Orientalisches 
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Fi~:. :? 

Seminar der Univcrsität Tiibingen. 
Miin7.gasse 30. D-7400 Tiibinget; l. 

Tre mynt ur Tlibingcnsamlingen il
lustrerar denna artikel. Fig l ii r ett 
unikt samanidiskt silvermynt. priiglat 
i Qazwin (nordvästra Iran) 930131. 
Det är det västligaste samunidiska sil
vermynt som vi kiinncr (M ah al- Bas ra 
och Hamadhan är ännu västligare. 
men därifrån känner vi endast guld-

mynt). Fig 2 är ett pseudosamanidiskt 
mynt. som internationellt scH är myc
ket ovan l i g t. men som ofta mrckom
mer i svenska fynd . Det avbildade 
exemplaret iir köpt från Stephen Al
bum och av mig doneratt ill Tub ingen. 
Myntet anger att det är pr.iglat i ai
Shash (Tashkent) år 920/21 och det 
bär kali fen ai-Muqtadirs och emiren 
N as r b. A hmads namn . l verkligheten 



iir mynt~t från Bulghar vid Volgakrii
ken. Verklig myntherre torde vara Al
mish b. Shalkay. d~n vo lgabulga risk~ 
kung som kalifens utsände lbn Fadlan 
möne under sin berömda resa till Vol
ga år 921 - 922. Fig. 3 är ett mongo
liskt mynt. priigl:~ i Titlis (Tbilisi) 
1 2~~/~5. Fränsidan bär t.:n anonym 
myntherres titel. Den mongoliske kri
garen till häst är ett exempel på dc 
ganska många islamiska bildmynt 
som finns i Tiibingensamlingcn . 

Två märkliga myntfynd 
från Norrbottens län 
Den 19 juni 1915 skickade~ en skrivel
se till Statens historiska rnuseum fri111 
Kungl. Maj:ts Befall ningshavande i 
Norrbottens liin. l denna st<h bl a föl 
jande : Arbetaren Rickard Eriksson i 
Töre. Nederkalix sn .. har hitt<tt ··s st. 
större silvermynt från 1600-talct och 
en guldmynt från år 1719". Avsända· 
ren noterade även att upphittaren 
hemstä llde att staten inte skulle be· 
gagna sig av sin inlösenriitt. 

Närmare uppgifter om myntfyndet 
lämnar ett protokoll från Länsmans· 
kontoret i Nederkalix. 5 augusti 1915. 
Här får vi ve ta att Rit:kard Eriksson 
och hans hustru Anna i slutet <IV maj 
månad varit sysselsatta med att inhäg
na ett potat island på gården. Då 
Eriksson skulle nedsätta en stolpe i ett 
nygrävt hål. upptiickte han ett guld
mynt. Sedan han grävt f.i rdigt gropen 
och placerat stolpen började han skot· 
ta igen hålet och påträffade då två sil
vermynt. Därefter började paret gräva 
omkring en intilliggande sten för att 
om möjligt Iinna flera mynt. Dera~ 
möda gav resultat och ytterligare scx 
s ilvermynt såg dagens ljus. Tillsarn
mans fortsatte de leta resten av dal!en 
och även påföljande dag men utan -re
sultat. Anna Eriksson bedHade fiir 
länsmannen .. att fOr omkring 30 år 
ti llbaka hade en kvinnlig sHikting till 
henne ungefär på samma plats. varest 
mynten ant räffats. hittat ett par guld· 

Neder/iill(/sk guldduka1 pnlglad i z .. ·o/11• 
/634 j{ir kejsar Fmli111md Il (/)ehnlllllt' 
/964. nr 1132). My111e1 är t' l/ jon~f.md f nln 
Nederlull'li sockt•n. f ino: fl'i1~ l~ngslriim . 

KM K. 

ii rhiing.:n ... Det var till liinsmannen 
~om l~idard Eriksson bcgii rde att få 
behalla fymkt. dtt han ··ar enskild 
spekulant e rbj udi ts ett fl ere gånger 
högre bdnpp !'ör de tta fornfy nd··. Re
sultatt.: t blev dock au fyndet gick till 
Kungl. Myntkabinettet. där majors
kan Rosa Norström nedtecknade upp
gifterna kr ing myntfy ndet och lade in 
mymcn i samlingen lim·. nr 15 508). 

Följande mynt ingick i fyndet: 
Tyskland. Braunschwcig-Uineburg. 
talcr. 161~ . 
Tyskl;llld. Niirnberg. ta ler. 162~ . 
Italien. Toscana. Cosimo Il 
(1608- 21). tallc:ro. 
Polen. Danzig. Johan Casimir. taler. 
1649. 
Nc<.krliinderna . Geldern. taler. 1649. 
Nedcrliinderna. Utrerht. talcr. 1658. 
Nederli.indcrna. Zeeland. taler. 
1662. 
Spanien. Ka rl Il . 8 realer. 1679. 
Sverige. Ulrika Elconora. 2 dukater. 
1719. 

Det andra myntfyndet iir inte lika 
stort, men ii r t rots deua av intresse. 
Per Ruthquist hittade ett guldmynt i 
jorden vid Ön . Gammelstad, Nedcr
lulca socken. ttr 1925. Det var en ne
derliindsk gulddukrit priiglad i Zwolle 
1634 fö r kejsar Ferdinand Il (inv. nr 
17 885). Ruthquist fick 20 kronor för 
myntet som idag fin ns i Kungl. Mynt· 
kabinettet. 

lan Wiselm 

Världens största inflation 
i specie-mynt? 
l mi tten på 1500-talet började det som 
skulle utmynna i en mymfi1rsämring 
~om ledde ti ll en inflation på 800~ 
;1ren 1590- 1592. Egentligen började 
inflationen långt tidigare. Priserna 
började höjas redan i och med att den 
nya vä rlden upptäcktes av Columbus. 
Prishöjningarna på dagligvarorna var 
ti ll en början mått liga. 

Johan II I. som i vå rt land regerade 
under större delen av denna tid. sak
nade dessvärre den fOrmåga som krävs 
vid framläggande av en väl balanserad 
budget. Tiifdenne konungs försvar må 
tilHiggas att han tog reda på det finan
siella liiget och lade for fö rsta gången 
fram riksböckerna 1573. Vad han ock
så lic k med sig vid övertagandet av re
geringsmakten 1568. var sin äldre 
halvbrors. elen patologiske Erik XJV's 
krig med .I?anma rk. Detta krig slutade 
med att Alvsborg fick lösas ut med 
penni ngmedel. Den okning av metall-

mynt som Sverige hade i 1Hnlopp un
der denna period giillde ocks;l d.: an
dra europeiska liinderna. som ocks:\ 
fick en alltmer urholkad ekonomi. 
Förtroendet tör den finansiella pol it i
k~n sjönk rlirmodligen till botten niir 
man upptäckte att dc reguljiira mynten 
endast innehöll en brakdel av det ut
~atta värdet. Den enonna ökningen av 
Europas guld- och fr.unrlira llt ~iln:r
tillgångar höjde priserna. drev upp 
vinsterna till producenterna och pa
skvndade koncentrationen av pengar. 
Ökningen av iidclmetaller kom fr{m 
den Il);;} världen. från stater ·om Mex
ico. Peru och Boli\'ia. Metallerna l! ick 
fö rst till Spanien for att sedan spridas 
till övriga .:uropeiska länder. Spani· 
ens ekonomi var helt enkelt i botten 
vid denna tidpunkt varför de niistan 
omdelbart satte igång en handel med 
dc närliggande staterna. 

Enligt överensstämmelse med vad 
som är\änt inom penningteorin ledde 
ökningen av de just nämnda metaller
na till en allmiin prishöjning av varor. 
Prishöjningar verkar i långa loppet stil 
i törhiillande till den ökning av pen
ningmängd som förekommit under 
perioden. om inga ytt re fiirh;\ llandcn 
forä ndras. Många ansluter sig idag till 
den teorin att ökad lagring av guld och 
silver leeler till en all miin prishöjning. 
eftersom den lagring som göms har en 
negativ effekt på ett lands handelsba· 
lans. För att avs lutningsvis fO ra nt.:d 
resonemanget pil en rot'nii ra niv<i S~l ii r 
det samma sak med silvermYnt som 
med gödsel. Det är ingent ing-viirt om 
man inte sprider det. 

Anders Hagstnlm 

PERSONALlA 

Docent Ulla Ehrensvärd har av rege
ringen tilldelats professors nan;,~, 
Härmed har man velat hedra hennes 
mångsidighet som fors kare inom 
konsthist~ria . numismatik. kartografi 
m m. 

För SNF: s medlemmar iir hon 
främst kiind såsom fårfattare till den 
lysande avhandlingen om medaljgra
vören Erik Lindberg (NM 
XXXII : 1- 2). Ulla Ehrensviird var 
även en av redaktörerna till festskrif
ten till Lars O Lagerqvist (NM 
XXXVJI}, i vilken hon bidrog med 
Lagerqvists bibliograli. 

En viilförtj iint hyllning för en gedi
gen gärning! 

NUF 
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Den internasjonale numismatiske kommisjon, 
Styremete i Rabat 
St~ rct 1 den mtcnu,tnnak num.-.n•nt,f..c 
konHIII'JOn holdt \lll :t rh ge ,l~ remute 1 ~la· 
mi..J..m hnH•d,t.td ltth.n 11.- 15. mat Il)()() 
St) rctmott<' lulh.tlhg. det 't l,. prc,tdenlen 
Kolhtnrn Sbarc. (),In: 'I'CJll'l!'tdemcnc 
~ l kh:td L. llatc,. ~c" 'hrk n~: f,t, :in Ge· 
dai. Oudapc,t: ,cf..rcl:crcn Ra~~nond \\\:il 
lrr. Lu\cmhurc: l...t"crcrcn L.c:mdn: Vtlla 
mnga. Barccl;ma. "J.! 't~ rcm,"tllcmmcnc 
Ermannu A. Ar-lan. ~ l ilanu. Peter Rnhcrt 
Fr.mt...:. S•t:trhntcl..cn. John Kent . l.undnn 
oc CCik ~htrri"nn. P:m,. Dcttc ,,.r InNe 
g;ng Jt Den mh:rn.httutak nunlhn~tta,"c 
l.ommt\jOII' 'l) re holdt mute utenior Eum 
pa <Jl! :-.:oi\I· Amerit..a. Den hi,tnn,f..c hct)d· 
ni ng a' dcttc hlc undcNn:l..et a' pre, identen 
da han g:. 'm innkdcntlc r.opport til \lyn:· 
lliL'll lconmcn. l l:on t..unnc ,,;_:,;\ om,J..c lire 
nye in~tilll,joncr \clknmntctl 'mnmcdlcm· 
mer i t..onuni:.joncn: Cabinct dc> Mcda illc~. 
Mu>cc Natio n:o lti'HiMuin: el dArt . L.uxcm· 
~urg: Giitchnrg, Numi ~ntatiska Fiircmng: 
C'c~k:i Nutlti >r1tatil:k:i Spolccnu't (Det 
t>jckk"t..c muni,m:oli,J..c ,cbkap). Po~th:o. 
ug Hrvhl..n ~umitm:ttkko Dru''", IDet 
kmati,J..c munt,m:ni,J..c 'c"kap). 7.:ogreh 
1\ h:d dcttc har Den intcrn:t..jtmalc numi,m:o· 
ti,kt: t..onuni,Jnn 1~.1 IIIL'tllcnuncr i :oh. fr.o 
35 fnf'f..Jcllogc land 

Det har ,,en \'t"c -:m,kt:r mcd utgl\cl 
'en a,· kommi,tnnt:n' lliL'<lddci\C\hlad 111<' 
International Numi\lllatic New,ktter. men 
n:i h.or tk In 'l' n:mcdlcmmene Dr. C~\-ilc 
;\lnrri"cm ng Ör. Ennanno Ar-lan O\cnan 
rcdak,jnncn. Nr. 17 t..om ut i juni 19'Xlt~g 
nc"tc mm11ncr. nr. 18. er 'enlel t tfc,cmhcr 
dcne irr. 

Kommr,Jnnen' ,\rlige puhhJ..a,J<111. 
Campre rt•mltt J(), li1r 1989. hk pun~tlt;: 
fr.tml:o;:t.l\ -c~n:t.trcn •~,! gudi..Jenl l t tik~ 
t il bc:n:tnmgcn mn ''} rch al.. t t \Ilet ,j,,~ ~r. 
>Wiuner •Il! tonegnel-c U\Cr lll<'lJicrmuNt· 
tu..joncrtJl! .tn:,medl.:mmer tnn~holdt d~nc 
hcftc hl'llurit..~cnliltn: offentlig~ 111) nt,:un· 
linger i Polen O); Jugo,J.,, ra: ~l) mk:obincttct 
i na~jonahnu,cct i Kr.of..<i". den numbma· 
ti\kc >Jmling 1 det arkcnlogi,kc og et nog ra 
fi;kc 11111\t:el i Lticli.. ng tlcn nut n i ~m:tli~f..e 
'amling i det arkcnlogi,kc mu,cct i Zagreb. 

Denne Compu• rl'lldu hringcr ogs:l flere 
enkeltheter om den furc,t~cnde intcrmt'.io· 
nalc nutniMttali,kc ko ngres;. den c ll cvte i 
rckkcn. "'m hulde' i Bru,-cl 8.- 13. >cp· 
lember 1991. med en til t.. nyttcl gcneralli1r· 
>:unling i Den irncrna,jnnalc mmti,m:lli,J..c 
kmmni'JCU1 1-1. 'cptembcr \!unmc 'led. Sct..· 
n:t:cren. \11111 rcprc,cntcrer kummi-.joncn' 
;l) re 1 nrJ.!ani,a..jon,l.nmmit~'Cn li1r t..un· 
grc"cn. fi>rnltdlct en omf:onendc r.tppon 
0111 koncrc"fitrhcrcdcl,cnc. inkluden ar· 
heidct n;cd den 'ture litr>l..nin).!"l\ er-il.. ten 
Sttn't',\ of Suuu.\11111/it' Rc•<t•arrll /9S5- 1990 
:><lm ;k:ol fon:ltj!!!e Il) l..t lil kongn:"en. Rap· 
porten '~•r fitrhercd t av prufc,,or l hny Hal' 
kcll'>. UTJ.!ani,:hJIIn,knmilccn' pre,idem. og 
gencr.rbckn:t:cr li>r J..nngrc"cn. Ghi,laine 
:'-louchanc. St) rct vctltot... ene r en pthiti' 
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r.oppun lr.o J..a,...:rcn:n. a -eue <l' ,fr 5 (}()l) 

111 htclr fc1r dch:tg~re med >-:erligc fin.nhtcl· 
le \,ut,~er. 

Fr.t btcn:n :t\ kommi~joncn' undo:r~u· 
IIIIlC lor 5, lln~c .'\ummorum Gr~o:cunun. 
Ull:o \\i:,tcrm:t~k. Stockholm. tim•lao:n om· 
l.ulg,rik mppon om arbcidet med t.kllc pn>· 
'tcl..to:lt do: lur-~jclligc land. Andrc pnhJCI..· 
ter under t..ommbJoncn er .\'umismall< Ulr· 
mlttn•. Ci111r 1/oanls. U>xicmr /cano~mpltt · 
t 11111 .1/\llwlm:iat• Classiwt•. Coonlimuion 
oJ "lu·/111' \ '" campmerill' m1mi IIlUII/c t lilla. 
·~ lmt·mwn· des tresors 11umeuun•• proto· 
/n:tm/111<. 

;\loto:tr R.ob;n b k holdt.:ua im ua..jun lr.t 
ll;onl.. t\1 - ~laghrib. ~ l arokkm. >cntr.olh.ont... 
Banken er '~'tl \iii numismati,~~ mu,cum 
mctllcm.t\ Den internasjonale numi,mall'· 
J..c kom nnbjun. Styrdsemedlcmmcnc hk 
'i't en ,jcncn" gjcstfrihct . Banken, guvcr· 
11or. M. Mohamed Scgal . mottok prc,idcnt. 
vi,cprcsid~:nl . . ~ckrcla~r og kasscrer i t: t1 
vcnn lig audit:rK Banken ga en mollagcl'c i 
ti,rhindc"c rncd al vår ,·iscpre, itlcm :VIicha· 
d 1.. B:llc,. ""i,tcn av Cccilc ;\'lorri,.,on. 
hulth et fi•retlr.og fur en im itcn fi)r\atnling 
CI\Cr enHICI "Le monna\'a~C du ;\lal!hrih iol.t 
pi:riudc umcy~••de". ( ,1n: torh;ndlingcr 
lllllJ.!tl..l.. en ,pc,idl -.esjon der 'i di,l.uteno: 
den ar.rht,f..-muhanunedanskc numi,matil..· 
l..en' pl•t" p;i den konuneode Bnt"cl· l.on· 
)!l"t,,cn. 

Sl\ n:l-cmcdlcmmenc hc,oktc det at f..L'<l 
lngt~kc mu,cct og histori,kc minnc,merkcr 
i R:th:ol. Vi '~'r og-.:1 im·iten på en tl:og,ck,. 
t..ur-jnn til de \clbc,anc ruinene a' mmcr 
t'>) en \'nluhili' ng t il byc:n F~~ med den'' tf.. 
ttg,tc .,c,erdrghcter. 
l'r.o Den tntcrn:t<jnn:~lc numi.,matbl..c t..om· 
llli'•Jiln' ''do: ,J..ylda , -j B::mt.. Al-~laghnh 
'tur t;rl..l.. F.n ,.o:rli!! takk !!år till dircktnrcn 
lur h.ont..~n' numi~~t:llil>ke-muo.eum ~l. ~In· 
hanun~'lJ l.:r:tllanui <l!! hafu n:o:rm~'le nK'<l· 
.orhcttlcr :\l. Abdc:--amad ~larrouni. 

:-Jo:.,te m n:mmc vii bli holdt i Lo\ain· la · 
Netl\.:. 13clgia. 26.-29. april 1991. 

Kolbjom Sl.am\• 

En anteckning ur konung 
Gustav l:s historia 
Som e n lustig historia lät en stoc.:k
ho l m~l idning trycka en anekdot om 
v{tr föl'\ ta Va~akung. Notisen i n förde~ 
:'tr 1813. -

.. iir Biindcrne. som fått klippin· 
g ar mr der.! s säd . anhöll o. all 
h\\:trder.I å tminstone måtte fä cå 
mr en Öntt!!.. :.warade kontt~l! 
Gu.,taf EriksOrl med skämt: om d~ 
hade många klippingar och dcraf 
liiw gilra gry tor. kunde dc siiga all 
dc hade dyrba rare grytor än ko· 
nungcn:· 

III' 

SNF: s årsmöte 
i Mariehamn 
Vi liunnadc Stockholm omhnrd p:t Vi· 
l.. i ng Line., nya charmanta /11/S Kal~ p
'n - :! :!00 hyuplat,er - och angjorde 
/llari.:h:~mn pit eftermiddagen Kri,ti 
l limmehl!ird,dal!. Diir moue' vi av 
\ar nH:dkm Gut~nar Hallenblad med 
,iite p{t Aland. ,om hela tiden var v:ir 
utmiirktc lärdlcdan.:. Efter inl..\;trtc· 
ring pa hmdl fiiljdc ..:n hu"re'a ge· 
nom det lagra. åländ'ka land,l..ap..:t 
till Bom:tNHld' m,tning,omr.Idc pa 
hu' udön' ii.,tra ,i Ja. Fä,tntngcn\ kiir· 
na h\g pa .,in tid' id 'umlctmm Prii,t
iin. ,m:irre \Crk 'id 'undct' norra in
lopp. BnnJaNtnd anfiill, under 
K rimkriccl 185-t av en cnccbkfr:111'k 
e~kat.h.: r.- Trupper la nd~au~' och be· 
skiit tiis tn incens sval!:r "rygc~ida". Ef
te r ålla dag:~r kapiwicradc t~wn . 2 -100 
~oldate r g ic k i l:ingcnskapm:h fli stn in· 
gen jiin11wdes med marken - ..: 11 vakl
'amt. k ri gi~k t drama inp:'t v;ira knutar. 
Ja c minde' mi u ll.iNa bc~iik h ii r. \Om
m;rcn 1930. 'amt min gamle ~amlar
viin od1 Bomar,und~fi>r~kare. $\err..: 
Swu. frln Stodholm od1 pli>hligt 
takti,kt ,,ar han mitt hlandth'! Be· 
~iikct flirgylld~~ :t\ ..:n g.:ncrih fii~t
ninc~bar. J ii r o:tt Iii> kunde od1 ''ah. 
lin;kt mou,~erantle vin. gjort pa vin
biir. friko,tigt ~cncradc.,. 

P:1 kviillcn intog> vånniddag p:"t res· 
1aura111 Nautical Club. \:trifr:\n kan 
anflir:h. att guldn:'tlutdcladc' till !lir..· 
le hm intendenten :-Iii' /llillar !lir .t() 
:ir' hcdeNHlll mcdfcm,J..ap - han in· 
lim11cmdc lll)cl...:ttrc\ ligt om hur han 
en g:'tng fick 'ina röNa 111~ 111 - till 
fråtl\arandc Han' Hlll Oclrctch :J\ 

-.amma anledning och till lliirjc R:id
~triim liir han!> lina in,ahcr bl a vid 
SN F::. aukt ioner: flirtjiin,tmcdaljcn 
gkk till Ulf Nordliml. m:'mg:i rig ka~
~a fl.irvaltarc m m. samt 13rcnnc r· mc
daljen til l Ovcri n ~pcktor Jorgen S tccn 
Jcn~cn fn"ttl Kiipcnhatnn: Ra~tmtsson 
stipcndiet med mcdallj til ll(; llli l kand 
Karin Jon~son . Stockholm (tyvii rr Iii r· 
hindrad au niirvara). Undertecknad 
Linc.lblorn prc~cntcradc en 10 penni. 
~om gmvenu;.. - och fiif'ilvrah - fiir 
100 :\r ,.-cJan m..:c.l anlcdninc av cu 
Alantlsbc!-ök. ' 

Fredac morcon 'amladc' vi pa 
Åland~ Fv1u~eu~l mr :'tr,miite. refere
rat i annal sammanhang. Vi fick :t\ ' · 

nj uta cu intrösant hildspcl ~amt app
lttdcra medaljerad t' Kurt t\ lclander 
och Stig Drcijer. var.. f':.tdcr och fiirc-



Gmppt''' pil l'iig till ett m· jilstningstomen till Bomtii'Slllllls ji'l.wning. Foro M. Grl'ijn 

Ålwuls tidning bjöd på liiskwult• ,.;" i hi.,·torisk fii.lfnin~smiljii. Foto M. Greiju. 
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H'lln w'iiWl'r ses Nils Mil/ar, guldnål , Jorgen Stet•n .lt•IISf'll, Brt'/1/ll'l'· lllt'da/j, 
Ulf Nmrllind. j(>rtjilnstmedolj och 8ö1je Råds/Iii m, !:11/dm!/. Foto M. Grt'ijc1: 

tr'.idarc professor Matts O. vill förläg
ga Ansgars Birka till Åland. • Därpå 
rundvandring genom det )'tten.t \'iii· 
ordnade museet. som f(i utsågs till 
Europas bästa under 1982. Carola 
Ojala hade sammanstiillt en liten ut
stiillning med bl a silverskatter från vi
kingatiden. medeltidsmynt från Jo
mala {Anders Fröseli tick korn ptJ nå
got extm fint och fotograferade). Vi
dare fanns en vacker 16 öre klipping 
{Erik XIV). riksdal mr Gustav III. JOO 
mark sedel 1862. dc linska guldmyn
ten. en pistol jämte mynt frjn attenta
tet mot lantrådet Carl Björkman år 
1935. Pengarna. som han hade i tick
an. riiddade honom från att allvarligt 
skadas. l sanning: Hinc m bur et secu
ritas!! Vi såg även en engelsk och en 
fmnsk medalj frjn 1855 rörande de 
gemensamma operationerna i Öster
sjön. framför all t Bomarsund. Den 
franska har flera gånger nypriiglats 
vid La Monnaie i Paris. Ålands mu
seum. som grundades 1934. inrym
mer även ett konstmuseum frtJn 1963 
samt Museibyrån och ägs och drivs av 
Landskapsstyrelsen. År 1981 öppna
des den nya. tilltalande museibyggna
den. l en modern konferenssal tick vi 
en komprimerad med detaljrik infor
mation. med bilder. 0111 Alands ut
veckling. polit ik. ekonomi och myc
ket annat. 

Även Landskapsarkivet hade vän
ligt öppnat sina ponar fiir oss. l n t res
san ta dokument i kopior och original 

* Se hllmm SNT 1990:2 s .J2. 
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fanns att tillgå. bl a med Julius Sund· 
bloms namnunderskrift. Denne verk· 
sanune man arbetade för Åland~ an· 
slutning till Sverige och deltog i freds· 
kongressen år 1919 i P.Jris. Sundblom 
valdes 1922 tiltlandstingswlman . Han 
var en stor ålännin!!. 

Till sist besökte vi tidnin!!en Åland. 
!!rundad fö av Julius Sundblom och 
fick där tr'.iffa hans dotter och dess· 
utom marknadschef Bo John~on. som 
ställde si tt hus samt infomlation om 
tidningen till fårfogande. Vi fick vida· 
re se en omfattande samling moderna· 
re mynt , tillhörig Kurt Melander, som 
viinligt demonstrerade. Och ej att för· 
glömma, man bjöd även hiir på det 
läskande, finska vinet samt på kaffe 
nere i kiillarvalven. 

Årets resa gick alltså i österled. en 
mer iin 1000-årig fårdväg för oss 
svenskar. Vi tick ett v-Jrmt och vänligt 
mottagande av våra fränder på Åland, 
med Gunnar i spetsen, och det wekar 
vi för på det hjärtligaste. 

Dalarö i juni 1990 
Carl-Are/ Undblom 

Gustav III på besök 
Att Gustav III hade ett numismatiskt 
intresse förstår man bl a av ett par tid· 
ningsnotiser från 1786. J samband 
med ett besök i Uppsala besökte kun· 
gen universitetets myntkabinett den 
26 oktober. Notisen lyder: H. M. be· 
hagade incoginito uppe på Biblimhe· 
kct bese Mym-Cabinetet, som l'isadc.,· 

af Hr Via-Biblioth. Eric Gör/in, och 
flem mm S1·enska Böcker. som diir 
fänmr1s. Tydligen ,·ille kungen )e 
mer. för redan den 2 november var det 
dags för nä~ta besök: H. M. lät emel
lan kl. l J och 12 ,·isa sig Konst- och 
Mylll · Cabinetema af Hr V. Bibi. Göt· 
lin. Kungens guide var Erik Götlin 
(174-1- 1820). professor vid Uppsala 
universitet i poesi och vältalighet. Vid 
idan av ~i n ordinarie tjänst var han 

prefekt för universitetets mynt· och 
medaljsamling åren 1781-1820. Han 
skulle bl a två g;\nger i veckan hålla 
"kollegil.!r i myntvctenskapen". 

/W 
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Minnespenning över 
H. S. Nyberg 
Svenska Akademiens minnespenning 
för år 1989 begåvas orientalisten Hen
rik Samuel Nyberg. 

Nyberg lOddes i Söderbärke soc
ken, Kopparbergs län. den 28 decem
ber 1889. Faderns namn var Anders 
Fredrik Nyberg och han var till yrket 
komminister; modern var Ida Matilda 
Jansson. Henrik tog studenten 1907 i 
Västerås och skrevs in vid Uppsala 
universitet 1908. Filosofie kandidat 
blev han 1912. filosofie licentiat 1917 
och filosofie doktor med den upp
miirksammadc av hand l ingen "Kiei
ncrc Schriften des lbn al - 'Arab i .. 1919. 
Samma år e rhöll han ett förordnande 
som docent i semitiska språk vid uni
versitetet i Uppsala. året därpå pro
moverades han till filosofie doktor 
och gick i brudstol med Fanny Helena 
Maria Hasselberg. 

Under 1920-talet ägnade sig !\y
berg åt orientalisk fo;skning. -Bla~d 
hans rika vetenskapliga produktion 
må. förutom ovannämnda doktorsav
handling. särskilt nämnas: "Wortbil
dung mit Präfixen in den semitischen 
Sprachen" l Le Monde Oriental 19201 
och "The P.dhlavi documcnts from 
Avromän" l Le Monde Oriental 19:!3. 
19:!.+-1925 Rirctog han en studieresa 
till Egypten och sistnämnda år utkom 
"Le liv re du triomphc et dc la rcfuta
tion d'lbn cr-Rawendi l'hcretique·· 
och 1926 "Västasiens historia till 
omkr. 500 före Kristus·· l Bonniers il 
lustrerade världshistoria l l. 1928-
1929 forskade han i Paris där han före
läste vid universitetet 1929 och 1931. 
1931 erhöll han professuren i semitis
ka språk i Uppsala. en tjänst han inne
hade till år 1956. 1928-1931 utkom 
"Hilfsbuch der Pchlevi" 1-2 och 
1929 "Bysans och Islam" l Norstedts 

världshistoria o l samt 1929- 1931 
''Questions dc cosmogonie et de cos
mologie mazdcenncs" l Journal Asia
tiquc l . 1932 "Islam och Östrom'' l 
Bonniers illustrerade viiridshistoria 
31. 1934 "Texte zummazdayasnischcn 
Kalender". Sistniimnda <'ar fann han 
också tid all som lekmannaombud 
deltaga i kyrkomötet. 1935 utkom 
"Studien zum Hoseabuchc". Samma 
år höll han Ohllls Pctri-fOreliisninl!ar 
på våren vid Uppsala universitet c';'ch 
våren därpå giistföreliistc han vid uni
versi tetet i London. 1937 utkom han 
med "Jrans fornt ida religioner'' och 
1942 med "Smärtornas man. En stu
die till Jesaja 52: 13-53 : 12" l Svensk 
exegetisk årsbok 1942 l. Samtidigt 
med all denna verksamhet hann Ny
berg - bland annat som officiell 
svensk representant - bevista nera in
ternationella religionshistoriker- och 
orientalistknngresser. Därtill kommer 
en amingfald uppsatser. recensioner. 
översiktsartiklar och diskussionsin
lägg m m i in- och utländska fack
tidskrifter. De viktigaste bidragen lii t 
han publicera i Le Monde Orientalc. 
vars utgivning han tog iivcr efter Zct
tersteen. något som krävde stora per
sontiga uppoffringar och svårigheter 
med redigeringen. 1947 dog hans 
första hustru och 1950 ingick han åter 
äktenskap, med Ingegerd Maria 
Duskc. som avkd 1953. 

En så mångskiftande begåvning 
som Henrik Nyberg är sannerligen in
te lätt att ra grepp om. Utmärkande för 
honom var ett rikt intellekt och ett 
starkt temperament samt att han över
allt framhävde dc stora linjerna. Ny
bergs li\-sverk är i fullaste mån hans 
enastående forskningsinsats. Orienta
listen Nyberg iiger både bredd och 
djup. Om också av en betydande kali
ber som semitist är han banbrytande 
som iranist. Han tvekade aldrig all 

FotO Frit~ Engström 
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göra våghalsiga djupdykningar i sv;i ra 
texter samtidigt som han tolkade dem 
med så intuitiv kiinsla som sii llan läm
nade honom. Inom iranskt område la
dc han ny grund för utf(Hskningen av 
!rans iildrc rel igionshistoria. Dc:t 
mycket fårsummade och svårtillgiing
liga pehlevistudiet fick ett starkt upp
sving genom honom. icke minst tack 
vare hans liirol:lok i pehlevi. Som ara
nist drogs han till problemen inom 
den islamiska mystiken. Som hebraist 
opponerade han sig mot exegeterna 
och deras godtyckl igt tilliimpadc 
emendationsteknik och litteriirkritis
ka källsöndring. Genom s itt vi ttom
spiinnandc ocl1 ofta polemiserande 
fårfattarskap vore det ingen överdrift 
att pi1~tå att Henrik Nyberg påminner 
om dc stora humanistisk:! vetenskaps
männen fr;in 1600- och 1700-takn. 
Som liird och vitter herre iir det 
självklart att Henrik S. Nyberg ingick 
i en rad lärda akademier och samfund. 
1935 blev han ledamot av Vitterhetsa
kademien och 1941 teologic hedc:r~
doktor i Uppsala. 1943 blev han leda
mot av Vetenskapsakademien och år 
1948 tog han siite i Svenska Akademi
en. Dessutom var han medlem i en rad 
samfund. både inom- och utomland~. 
Henrik Samuel Nyberg avled i en ;il
der av 85 ;\r den 9 febru:1ri 1974. 

Medaljen mäter 45 mm i diameter. 
Kungliga Myntkabinett~ts tvfl exem
plar väger resp. 54.37 g och 54.18 g. 
silver. priiglade mc:d ljusoxidcr ing~
metoden av AB Sporrong. Norrtiiljc. 
upplaga 125 exemplar. Medaljen iir 
inte signerad. men konstniiren i·ir fort
farand-c Tommy Östmar (1934- ). 
Åtsidan vbar niirmast en karikatyr av 
Nyberg. "Portr'.ittct" iir i trekvarts
profil höger: till höger om mitten H. 
S. NYBERG. Karikatyren inger på nå
got sätt en konstig kiinsla av konst
gjord symbios. ett naket loster av nod
hiist och valross. Frånsidan slät men 
med orden RERUM ORIENTA LIUM 



INYESTIGÄfOR CLARISSIMUS 
(HAN UTFORSKADE ORIENTA
USKA SAKER PÅ ETT KLART 
S.Ä.TT.). Konstnärligt finns ingenting 
att säga. men se tidigare nummer av 
SNT. 

1110111 Braunerhielm 

John Ericsson-medaljen 
John Ericsson är - av många tecken 
an döma - mer erkänd och levande i 
USA än i si tt fädernesland Sverige. 
Ett tecken härpå är den celebritet som 
utdelandet av John Ericsson-medal
jen ges och det värde som siitts på 
densamma. 

Medaljen instiftades av The Ameri
can Society of Swedish Engineers 
(Svenska Ingenjörsföreningen i Fö
renta Staterna) år 1926 som .. ett före
ningens utmärkelsetecken. att bliva 
känt under benämnin2cn 'The John 
Ericsson Medar ··. Medaljen präglas 
i guld och miiter45mm. Medaljen de
las ut .. högst en gång vartannat år, 
som ett erkännande fö~ utomordentlig 
förtjänst på det tekniska eller veten
skapliga området. . . . till svensk 
medborgare eller amerikansk med
borgare av svensk härkomst ... 

Fig l. Fora AI-1 

Utdelningen sker på förslag av en 
medaljkommittc. bestående av åtta 
medlemmar. fyra bosatta i USA och 
medlemmar av lngenjörsföreningen. 
de övriga fyra bosatta i Sverige och 

medlemmar av Svenska Ingenjörs Ve
tenskapsa k a dc m i en. 

Medaljen utdelades fl>rsta gången 
till den store vetenskapsmannen Svan
te Arrhenius.* 

Till oss har nu meddelats. att den 
1983 ti lldelades fi l doktor Eric Tiirn
qvist. Han iir l<idd i Sverige. med aka
demiska gratier avla~da i både Sverige 
och USA. och är en högt aktad veten
skapsman over therc. 

Vid utdelningen av medaljen togs 
fOljande foto: 

På bilden avbilda~ fnin viinster Sve
riges generalkonsul Magnus Faxcn. 
presidenten i lngenjiksf(ireningen Su
ne Ericsann och Eric Törnqvbt. 

NUF 

* Se lu1mm 11 l# tlt/.,h•dt i Numi,vmatislw 
Ml·tldl'landt•n 29: 1- 2 Sthlm 1937-43, s 
126j m· 12. M('t/a(ieu är IIWdC'IIcnul m· H 
NC'ujd t:fia skis.1er Il\ ' i llji't•d Oh/son samt 
slagen m• Spormug. 

Garbo som medalj 
Greta Garbo finns bevarad inte bara 
på film. utan iiven som medalj. Firma 
Lo:; Angeles Rubber Stamp Co präg
lade 1933 ovanstående medalj. 
Slampsnidaren hette Archie Silver
master o<.:h bcstiillare var filmbolaget 
Moving Picture Co. bolaget bakom 
lilmen "Christina ... 

Medaljen var avsedd IOr 111mviiri
den - den förekommer dessutom i 
"Christina" - och slogs i nysi lver. 
miissing. koppar. aluminium. bly och 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

~~' ~ 
Öppettider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00 - 14.00 
R~ringsgatan 6 
111 53 Stockhotm 
Tel. 08-11 so 81 

Grew Garbo på amerikansk mc•lialj fnin 
1933. Kungl Myntkabinelll'l. Foro: Gtamel 
Jwts.wm. Rall. 

liiuer. l allt ca 50 exemplar finns kvar. 
ytterligare ett 30-tal .. tjuvpräglades .. 
- ett li\tal exemplar finns i svenska 
myntkabinett. 

Förebild t ill medaljen var Christi
nus silverriksdaler fr.:'tn 1640-talet 
(dock inte porträttet!). Ett exemplar, i 
aluminium, såldes nyligen i Stock
holm för 800 kronor. 

Carl-Axel Liru/blom 
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Ett stycke järnvägshistoria 
Av Katarina Schoemer 

I Kungliga Myntkabinenet i Stock
holm finns en stor samling iii d re aktie
brev. Bland dessa finns nem av Sveri
ges tidiga enskilda järnvägsbolag re
presenterade. Dessa dokument är ofta 
vackert illustrerJde med bilder som 
vittnar om den optimistiska framtids
tro som många järnvägsivrare slikert 
var uppfyllda av. Det var en tro på den 
nya teknikens obegränsade möjlighe
ter, en hoppfull anda och en niistan 
kärleksfull inställning till ånglokomo
ti v. Det allra vanligaste vinjcltmotivct 
är ettlok med vagnar eller bara ett lok 
som med bolmande skorsten rusar 
framåL Så är l ex vinjetten p<i ak tie
brevet för ··wessm;m-Barkens Jcrn
vägs AB" i Kopparbergs liin från år 
1866 en litografisk avbildning av ett 
samtida lokomotiv. drivet med ång
kraft , som strävar fram{tt pft den då 
smalspåriga banan. Även aktiebrevet 
för Nässjö-Osknrshamns järnviigs AB 
iir fOrsett med ett ånglokomoti v. På 
aktiebrevet för Norbergs Jcrnvägsbo· 
lag från år 1852 finns en avbildning uv 
en karta över Norbergs Bergslag. Ett 
rött streck följ er den viig som jiirnvä
gen har. Här har man. ehuru på cll in
fonnativt sätt , ändå försökt fOrmedla 
en känsla av framåtlinda och äventyr. 

Järnvägsbyggandet var en del i den 
stora industrialiseringsvågen som 
svepte över Europa under 1800-talet. 
Till Sverige nådde denna fOreteelse 
relativt sent, först mot slutet av år
hundradet kan man säga att industria
liseringen kommit igång på allvar. Dc 
satsningar som gjordes på kommuni
kationsområdet fOre denna period var 
framför allt inriktade på kanalbyggen: 
Trollhiitte kanal år 1800. Södertälje 
kanal år 1819. Göta kanal år 1832 o s v. 
Tillsammans med vägar bildade dessa 
vattenleder ell relativt vii i fungerande 
transportnät för godstrafik. Visserli 
gen var vägarna dåliga och alla om
lastningar mellan forböndernas kär
ror och kanalbåtarna var besvärliga. 
men internationellt sen hade vi änd{t 
ell ganska väl fungerande transport
nät. Från början var det också tänkt att 
järnvägarna skulle utgöra liinkar i 
dessa långsträckta kommunikations
nät som då skulle bestå av kanaler, vä
gar ochjärnväga r. De allra första järn
vägarna var smalspåriga häst banor, så 
kallade "'trmmvays·• eller ··rallvägar" 
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och flera av dem tillkom genom en· 
skilda insatser. Det allra fOrsta initia
tivet till jiirnvägsbyggande i vårt land 
10gs av greve Adolf Eugen von Rosen. 
som efter att i många år ha varit verk
sam i bl a Frankrike och England. år 
1845 återvände till Sverige och samma 
år ansökte hos civildepartementet on1 
tillstånd all byggajärnväga r. Med sak
kunnig och ekonomisk hjälp från 
England och stora ekonomiska bidrag 
från svenska staten samt även bistånd 
från markägande och intresserade 
bruksägare projekterade och planera
dc von Rosen för långsträckta järnba
nor genom det svenska bondelandeL 
Hans insatser var så betydande att han 
senare tillägnades epitetet ''de svens
ka järnvägarnas fader". Först på 
1850-talet kom det statliga järnvägs
byggandet igång. Dessa banor skulle 
vara som stammar med grenar av en
skilda bibanor. 

Industrialiseringen erbjöd stora ex
pansionsmöjligheter för dc svenska 
bruken vid mitten av 1800-talct. En 
mycket viktig förutsättning ror att bru
ken skulle kunna öka sin produktion 
var att rnan hade möj lighet att trans
porlera produkterna till avsaluorter
na . I Bergslagen pågick en livlig 
bruksrörelse, men konkurrensen var 
hård och det var bara dc som kunde 
ordna sina transporter på ett effektivt 
och billigt siitt som hade möjlighet att 
expandera. Hur en malmtransport 
kunde gå till före järnviigamas tid be
skrivs av C. A. Wcucrbcrgh . kiind ge
nom pseudonymen Onkel Adam. i bo
ken "Svenska folket sådant det ännu 
lefvcr vid elfvom. på berg och i da
lom". Stockholm 1855. Han skriver: 
Vid gruvan ha dessa gubbar ur de 
stora malmhögarna lassat sina slä
dar med den blyertsfärgade mal
men. Det är atttaga etttungt lass, ty 



Prm·rryck till aktiebrev för Nässjii-Oskarshamns Nya Jerm•tigs Aktiebolag. Bakom rexren finns e u tlnglok m ·bildar. 

vid bruket ställes släden med mal
men på en art-våg och betalas efter 
tyn~den. Men väglaget är gott, de 
sma bondhästarna starka och ihär
diga, och om lasset är väl svårt är 
det ej värre än att man nedanför de 
svårare backarna avlassar en del, 
som man sedan hämtar. Man finner 
således våra vintervägar genom 
skogarna liksom kantade med 
malmhögar, lämningar av tunga 
lass, som överstigit hästarnas för
måga. Dessa lärder på ofta obana
de stigar och över vida sjöar äro mö
dosamma; men man tar sin dag så 
lätt man kan och lindrar hästen upp
före genom att själv skjuta på, eller 
som det heter, lätta under. 

l Norbergs socken i Västmanland 
fanns vid millen av 1800-!alet förnäm
liga malmfyndigheter och både bryt
ning och fårädling var vid denna tid 
omfattande. Liksom vid andra bruk 
var transportbehovet stort. Brukspa
troner, gruvägare och bergsmän var 
imresserade av au en järnväg skulle 
byggas och vid en sammantr'.ide år 
1850 diskuterades frågan om "en så 
kallad Railwäg för hästkraft" från 

Norbergs gruvfalt till sjön Åmännin
gen. Sanuna år bildades Norbergs 
Jernvägs AB med ett aktiekapital på 
110000 riksdaler banko fördelade på 
l 100 aktier a 100 riksdaler banko. Bo
laget lånade dessutom 100 000 riksda
ler banko på 10 år av staten. Trots det
ta tvingades man år 1853, med en 
knappt halvfårdig bana. an göra kon
kurs. Bland undertecknarna av aktie
brevet märks Wilhelm Fredrik Ter
smeden, friherrre, officer och ägare 
till en flertal bruk. bl a Ramnäs bruk i 
Västmanland. Bolagsmännen fick så 
småningom ihop nyu kapital och år 
1855 kunde man bilda Norbergs nya 
Jernvägs AB. dock med hjälp av en 
statslån på 100 000 kr. Järnvägen var 
från början avsedd får hästkraft. men 
redan år 1855 tuffade det första vedel
dade lokomotivet på banan. Från 
Åmänningen kunde godset sedan 
fraJ...1as genom Strömsholms kanaltill 
Mälaren. Banan stod fårdig 1856 och 
öppnade då för tr.tfi~ . främst gods
transporter av malm. Ar 1875 byggdes 
banan om till normalspårig. 

Produkterna från bruken i väster
bergslagen tr.msporterades på forbön-

dcrnas kiirror fram till sjön Vcssman, 
där godset lastades över till stora 
roddbåtar. Mellan sjöarna Vessman 
och Barken kördes godset på kärror 
igen för au sedan lastas på segelskutor 
och fraktas genom Strömsholms ka
nal. Den breda landtungan mellan 
Vessm:.n och Barken lämpade sig väl 
för en järnväg. vilket skulle innebära 
att man slapp varutransporter med 
häst och vagn åtminstone på den sträc
kan. Den 26 januari 1855 bildades 
Vessman-Barkens Jernvägs AB. För
säljningen av aktier gick mycket bra 
på delta tidiga stadium, men redan ef
ter en halvår skrev en del av aktie
ägarna under en reservation där de 
fårklarade att dc ville lämna bolaget 
om kostnaderna för bananläggningen 
översteg 200 000 riksdaler banko. 
Först tio år efter bolagsbildningen 
kunde en bolagsordning fastställas av 
Kungl. Maj:t. Aktiebrevet från år 
1866 är undertecknat av bl a brukspa
tron F.W. Åhman. ägare till Risings
bo, och förutom denne fanns även 
andra bruksintressemer i styrelsen. 
Aktiekapitalet på 485 000 riksdaler 
riksmynt fördelades på l 000 aktier 
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och en nästanlika stor summa lånades 
ut av staten. l juli år 1860 kunde banan 
invigas av konung Karl XV, för vilken 
man hade byggt en särskild vagn, 
"Kungsvagnen". Till invigningen ha
de man också ordnat med kanonsalu
ter, en stor äreport hade byggts och 
musik och blommor kantade färden 
för invigningstågeL Det hela avsluta
des med en ståtlig middag för de in
bjudna gästerna. På banan fraktades 
sedan malm, järn, trävaror och spann
mål. En viss persontrafik förekom 
också. Passagerarna riskerade dock 
att få sina kläder sönderbrända av 
gnistorna från det vedeldade ånglo
ket. När sjöarna frös ställdes järn
vägstrafiken in, då transporterna kun
de ske på de billigare vintervägarna 
över isarna. Bolaget fick under hela 
sin existens brottas med stora ekono
miska problem. Redan efter några år 
fick man börja reparera banan, då det 
visade sig att det engelska järn man 
använt till rälsen var av mycket dålig 
kvalitet. Den var faktiskt så dålig att 
den inte ens gick att sälja som skrot. 
En övertro på de utländska materialen 
och det faktum att det svenska järnet 
var något dyrare än det engelska hade 
lett till att man gjort detta misstag. År 
1882 tog Smedjebackens Järnvägs AB 
över den lilla banan och 1903 lades 
trafiken ner på sträckan Vessman
Barken. 

Ibland kunde järnvägen bidra till au 
mindre orter växte ut till städer. Ett 
exempel på detta är Nässjö som kom 
att bli en av landets viktigaste järn
vägsknutar med banor i sex olika rikt
ningar. En av dessa gick rakt österut 
mot kuststaden Oskarshamn. Denna 
förbindelse betydde mycket för han
deln med Gotland och länderna på 
andra sidan Östersjön. Oskarshamn, 
som hade förlorat en del godstrafik 
när södra stambanan byggdes, fick 
också på detta sätt ändå en förbindelse 
med stambanenätet. Från början ville 
ortsbefolkningen att sträckan Nässjö
Oskarshamn skulle ingå i det statliga 
stambanenätet men statsmakterna ha
de svårt att fa fram pengar till detta 
och lät i stället en engelsk entrepre
nadfirma, Morton & Sons, ta ansvaret 
lör järnvägsbyggandeL Nässjö-Os
karshamns Järnvägs AB bildades 
1869. ett årtal som brukar betecknas 
som nödår i svensk historia. Småland 
var hårt drabbat av torka och miss
växt. Fattigdom och arbetslöshet var 
stor och många småbrukare sålde s ina 
gårdar och emigrerade till Amerika. 
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Norhergs Jerm·ägs Bola!{. Eir äldre aktiebrev fn!n år 1852. 

Järnvägsbolaget kunde under dessa 
tOrhållanden erbjuda ett alternativ till 
emigration. Enligt bolagsordningen 
skulle hälften av bolagets 70000 akti
er Il 100 riksdaler riksmynt vara prefe
rensaktier, d v s garanterat återbäran
de. Vid köp av en sådan skulle hela 
summan betalas antingen kontant el
ler genom motsvarande järnvägsbyg
gande. l ·Kråkhults socken beslutade 
man på en sockenstämma år 1869 att 
··s öre per hvarje mantalsfyrk skulle 

till detta viktiga tOretag utdebiteras 
under hvardera af de trenne föreslagna 
byggnadsåren". De som inte iigde nå
gon mantal i jord skulle i stället utföra 
tre dagsverken utan ersättning. För 
detta skulle socknen erhålla aktier för 
motsvarande belopp. Trots de förde
laktiga villkoren gick försäljningen 
trögt och till slut fick man under hot 
om exekutiva åtgiirder tvinga fram 
~konomiska bidrag till järnvägen. 
Aren efter bolagsbildningen var myc-



ke t kontl iktfyllda och ~tora ekonomis
ka problem hotade all stjälpa hela m
retaget. Nytt engelskt kapital tillkom 
som ledde till att denna smålandsbana 
till största del kom i engelsk iigo. 
Svenska staten bidrog också med el! 
anslag på en miljon kronor !ör all 
järnvägen skulle kunna ge sysscbiill
ning åt traktens arbetslösa. År 1874 
invigdes ~ässjö-Oskarshamns jiirn
v'..ig. av ortsbefolkningen kallad "boc
kabanan" efter dc engelska loken med 
skorstenar både fram och bak. Järrwii
gcn gav bygden möjlighet all exportc
ra sina egna nawrproduktcr. eller som 
Albert Engström uttryckte det: "Min 
gamla vackra skog iir mastspiror och 
skeppsbjiilkar. och min unga vackra 
skog ligger begraven Englands 
kolgrumr". 
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Rånäs Bruks 
mejeripolletter 
Råniis Bruk fick sina privilegier 1774 
och dess förste äl!are var Jean 
Lefebure-Liljenberg.- Det lin n s tidi
gare beskrivna palleller :l\' trä och 
järnbleck. medan nedanstående mejc
ripolleller är av mässing och obe· 
skrivna. Polletterna är präglade hos 
Metallfabriksaktiebolaget Sporrong 
& Co 1916 och har dess nyare stiimpcl 
på frånsidan. 

l'ollellcrfni•t Råm/s /Jmk.1 mejeri. fo'vto: Bengt t1. Ullldberg, Rat/. 

Pollellernu har omskriften RÅNÄS 
MEJER I i halvcirkel upptill. diirun
dcr vad dessa pollcllcr gäller för på två 
rader. Fiiljande linns: 3 LIT. OSK. 
MJÖLK. ållkantig; l LIT. OSK. 
MJÖLK. fyrkantig '.ned rundade 
hörn; l Lit. SKUMMJOLK fyrkantig 
mctl v?1g iga sidor: l D.:lit GRÄDDE. 
rundvågig: 112 kg SMOR. runtlvågig. 
D..:t R som finns instämplat på en lit. 
osk. mjölk har sin bakgrund i all Rå
niis Bruk gick i konkurs under fcirsta 
hiilften av 1920- talet. medan mejeri
driften pågick till senare delen av 
1920-t:llct. Mjölken levererades till 
största del..: n från brukets egna gårdar. 
Lantbruket utarrenderades efter kon
kursen till 1942. då iigarskifte iigde 

rum. För all skilja dc utelöpande pol
lelicrna från dem som nye ägaren 
iivcrtog instämptades ell R. varefter 
dessa brukades till ca 1960. 

Börje Rådström 
i\1/umliKII källor: 
O mar N i l s son 
Elsie K~rlss'm 
Sporrons & Co. 

BLI MEDLEM l SNF
GOD SERVICE UTLOVAS. 

ANMÄLNINGs
BLANKETT 

TEL 08-667 55 98 
tisd -fred 10-13. 
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Magnus Eriksson-mynt 
funnet i Kaliningrad 
Från Litauen kommer en hälsning om 
fynd av etl Magnus Eriksson-mynt. 
Det är Eugenij us Jvanauskas från 
Kaunas som skriver och berättar att 
myntet påträffades år 1987 nära dom
kyrkan i Kaliningrad (Königsberg)* 
vid muddring av floden Pregel till
sammans med ytterligare ca 5 000 
mynt frå n 1200-1900-talcn. Königs
berg beswd från början av tre städer. 
varav den äldsta är Altstadt. samt Lö
bcnicht och Kneiphof. Altstadt tick 
stadsrättigheter år 1286. övriga år 
1300 resp. 1327. Domkyrkan påbörja
des år 1333 i Knciphof. Stadcn tillhör
dc under medeltiden Hansan. (Fig. l .) 

Svenska mynt från 1200- 1400-ta
len är sällsynta i Bal tikum. skriver 
Ivanauskas. Därför är varje nytt fynd 
viktigt i synnerhet om det kanuner 
från Ostpreussen. som knappt har gi
vit någon som helst numismatisk in
formation sedan andra v'.irldskriget. 

Myntet utgör en fragment a~ en 
smilringsbrakteat med krona utan bi
tecken, Lagerqvist XXV JUB:4a. da
terad ti ll ca 1354- 63 i Stockholm. 
(Fig. 2.) 

MGL 

Fig. 2. Magnus Eriksson-mrmfimnet i Ka
/iningmd (Königsberg). 

"' Ka/iningrad med omginmde landsbygd 
infiirlimdes 1945 med rvska smjetrepubli
ken. Tidigare hörde staden under tUJIIIIIc't 
Königsberg till Ostpreussen. 

162 

LUNUS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄ LJ ER 
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TI LLBEHÖR och LITTERATUR 
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Tel 046- 14 43 69 

HÅKAN WESTERLUI\0 
MYNTHANDEL 

KÖPER • S.~WER • BYTER 

MYNT • SEDLAR • 1\JEDAIJER 

Spec. setliar 
Be w/ar b m för sedlarföre 1930 

Vasagatan 42 
lll 20 STOCKHOLM 

Tel 08- ll 08 07 

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: 

Ingång Narvavägen 
(hOrnet linnega1an) 2 tt. Stockholm 

Tillfälliga tJtställningar: 
·•ur dolda gömmor" 

l Västerås. Nya Sparbanken. öppnas 
" Sparbankernas historia" den 31/10. 

Ring i övrigt telefon 08-783 94 00 
för information. 

Museet: 
Tisdag - söndag 12- 17 

Måndag stäng! 

8es6kstid: lisdag 13-16 
ingång Narvavägen 

Besöksadress 
(efter överenskommelse om tid 

per Jelefon): Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Tel: 08 · 783 94 00 

Mynt i musiken 
Jau har tidi!!an: i dessa spalter skri 
vit om "M ~s ica in nummis" - var
för nu inte vända på ordföljden? Är 

det relevant? Svaret :ir jakande. 
Från musikavlyssnamkt har jag ett 
J:impl igt stycke av Ludwig van 

Beethoven: 
Rondo a capriccio. G-dur. "Die 

Wut iiber den ve riorenen Gro~chen" 
(Vreden öve r den l(irlomdc 

uroschcn). 
' Men i Numismatisches Nachrich

ten Blatt nr 3/1987 har publicerats 
artikeln "Mtinzpriigung als 

Kompositionsthcma". snm bcr:ittar 
om fyndet av ett försv unnet barock
musikverk "Les travailieurs des mi-

nes" ("Gruvarbetarna") av greve 
Ferdinand Philipp von Har~ch 

(1704- 1792 - ös1crrikisk diplomat 
och mil itär med starkt mu~ i kintres 
s~.:). Verket är delat i tretton ~atse r. 
Av dessa har åtta tematiska över

skrifter: 
Glockenruf zur Arbeit im 

Bergwerk. 
Die- BergletHe ver~ammcln sich 
am Eingang. 

Einfahn der Bergkute in die 
Grubc. 

Die Arb~.:it der Bcrgleutc vor Ort. 
Das. Wasscrmd. 
Die Erzmuhlc. 
Die Vcrhiittung. 
Das Prägcwerk in der Miinze. 
En sats 7mscs musikaliskt karakte

risera ett tidigare led i myntens till 
verkningsprocess. 

Vi lken komposition! Vilken inle
velseförmåga denne amatörkomposi
tör måste ha haft! Hans son var be

rgsråd i Chcmnitz. men iinchi. 
Erinrar sic någon nåcot annat nu

mismatiskt i~rikt:11 musikstycke? 
NUF 

JAN WALLDEN 
MYNTHANDEL 

ANTIKA 
GREKISKA OCH ROMERSKA 

MYNT 

LAGERLISTOR UTGES 
RING ELLER SKRIV 

Brunnsgatan 22, Box 357 
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RECENSIONER 
Carlo.< III r la cosa dt• lanwm•dtt. ~ ladrid 
1988. 293 ; _ Ut!!ivcn ;tv 1\l ini,tcrin dc Ecn
nomia v Hacie'i.da. Ril.t tllu,trcmd. 

Karl. III av Sp:micn (rcgcr:tdc 
1759- 1788) r'JI.na'> \11111 en a1 lil' friim,ta 
uppl~>ta monarkerna under andr:1 halftcn 
av 1700-talet. Han g)rmade handdn och 
jordbruk.:t. anlade kanaler uch '.l)!.tr. fi11· 
hältrade ~kohO:i>cndct mm. Dc"utnm 
styrde han ö1cr c11 a1 1arld~n' mal.tiga,tc 
riken. ~kd anledninl! ''' ~00-ar-~mnnct ·'' 
Kariii b. död utga' ~Ju,cn dc la c::h:t dc la 
moneda i~ ladrid en magnilil. ut,t.lllmng,. 
katalog. Denna bcl)~er. med hjalp a1 
mynt. >edlar och medaljer. hda den cl.o· 
nomiska och hi>tori,ka ut,ccklingcn. 
Samtliga t~ per m ~p:m'ka rik,mynt och 
koloniala mynt avbilda\ i f:irg (katalogen ii r 
genomg~endc illu~tremd med fiirgbildcr) . 
Mindre vanligt är :111 ~:\ rn;\nga fiirem:\1. 
som annar.. ofta sakna~ i kataltJgcr. finn~ 
medtagna. somt ex ~tampar. pun,ar. plan· 
ritningaröver myntverk. milhkr från olika 
myntverk mm. Boken inled' med fyra in
tressanta a1sni11 som t ex Mari:1 Ruit Tra
pero~ om mynten som cirkulerade under 
perioden. Därefter ft.iljer en ll1rem:\bkata · 
log på ca 175 s idor. Si' t lin n' cnl1\rklaran· 
de ordlista över nurn i> rnati , ka termer. 

lun Wi.1tllt11 

Hbrld Arclweolox_1. Vol u mc 20 No. 2 Oc
tobcr 1988. 328 '· ISSN 00-13-8243. 

Förden nurni, mati, kt imrc"er:tde ii r det 
uppmuntrnndc att Iinna. ;1tt den ena vete n· 
skapliga tidskriftserien dter den antlr:1 
börjar uppskatta det tviirveten~kapliga ''ii r
det i mynten. Detta nummer av World 
Archaeology har ~pccialbeteckningcn 
"Hoards and hoarding" uch av dc" ni n hi· 
drng är inte mindre i.in fyr:t av numi,ma· 
tiskt intresse. 

Ricltarrl Ret'Cl' frtln London ln:.titutc of 
Arc:haeology inleder med lmc·rprl'lin~ Ro
man lwards. Han går igentun olika grup· 
per av materiella fynd inom det antika ro
merska riket> grän~er och understryker 
vikten liV an r'.in tolka fvndcm. s:unman
hang. Såsom spcciali :.t p~ romcr..k:1 mynt
fynd är han; synpunkter p~ ju't dc;,;t fulla 
av prcgnama formuleringar. Jag nöjer mig 
med fOijande: ''A coin hnard a' sttch can· 
not infonn us whethcr it \\'a'> ncvcr rccnv
ered for drnmatic rca~on~ linkcJ tn ht,tnri
cal evems. or ,iii y cvent' linked to nomnn: 
than domcstic J rama, ... 
Nie/tolos B. Aitdtio~on 'id uni1 cl\ilctct i 
Glasg01v bt.-gränsar ;i g till m) men i Romm1 
" ·ealth. nati>·e ritual: coin /r(l(trtls 1\llhin 
wzd bt"\·ond Romcm Briwin. Han anlcder 
med fOijande uttalande: "The \tUd) uf cum 
hoards. however. is con~troincd b) di,ci · 
plinary boundaries. Numi'>nl.lti\1\ alonc 
possess the experti:.e \\ith "hich to tdcnt 
ify and date coins. )et thb onl) con,lltutc' 
a small part of the anal)'>i> and tnterprct · 
ation of a coin hoard. Other a'pcc:h, 'uch 

a:- the 't ud v of the context and a'>~ociation:
uf a huard·. rcquirc ;~rchacolog iGtl know
lcJge. whilc the mntive(s) for dcpmition 
are the prc:-cnc nf ncither discipline." 

Fur-1:1 :ti(Jclningen är en kriti:.k tillämp
nmg :11 \':lnliga nonner fi:ir anal):-ering. och 
toll.ning ;11 m~ ntf) nd på ett stort antal 
,J,.:attf) mi fmn mmel\l.a BriCtnnien. Han 
tJr frJm nlil.a c\cmpcl på f) nd~mman
'attnang:tr. \lllll leder till t1cko.amh~t om 
tnll.ning. - l.eltbka och grekbka in,lag 
hl.md dc mmcr,ka 111) nten.un-alct av 111) nt 
(t c\ en enda kc:j,arc' mynt. en ,katt om60 
denarer fr:in olika kcj,are med olika rc,·cr
'er p:i :alla). III n. Han> genomgång av fyn
den iir m)ckct i ntre;~nt och han~ , Jubat' 
hlir: "Aithough thc<c are exceptionill 
c~ampJe,, the content~ of mo~t hoilrd' 
cxhihit varying degrecs of sclection. the 
criteria of w h ich do nm always appcar to be 
mnnctary". 

En ,fjr, kild :l\'dclnin\! ih:ms åt mynt så
som 'IHivg;\vor. Det inire~'antaste engds· 
k:a cxcmplan::t är an:-amlingcn av mynt till 
iira llir gudinnan Cnventina (a'' funna 
1J -190 mynt ii r alla utom 188 av bron,) . 
Hiir l?tr vi iivcn exempel på hur romerska 
mynt anviim' i uffcr,yfte på Irland. som in
te tillhörde det mrner..ka vä ldet. Avdelnin
gen av~lut:" tned orden: "In short. not on· 
ly win depn,its from weil~ or burial 
muunds. hut abo somc hoards buried in 
the gruund. rnay n:prcscnt manaleMalfons 
uf the same J>henomcnon - votive offer
ing,." 

l siMa avdelningen. "Roman c:oins and 
native gi fts", redovisas llireliggande olika 
'Yn p:\ frågan om marknadsekonomi eller 
ej i romerska Britannicn och understryke:
hytc,handeJrt, betydelse. 

Aitchi~on avsluwr sitt inliigg med att fö. 
re, J:\ "t hat t\\\1 ~yqcm~ of c:oin circulation 
cxisted in Rnman Britain .. . . The cxist· 
encc of l\\O 'yMcms of coin circulation 
nccc"itatcs the cxi~tcnce of t wo types of 
~·oin dcpo,it . . . \'Otive offerings. and 
monctary or ,avings hoards. The problem 
j, thcrcforc tu1c of di~tinguishing bctw.:cn 
the t\\~). In thi,, th.: cvitlcncc of contents 
and contex t mu't be paramount. ... Onc 
thing do.:, 'cc m ccrtain. and t hat is that the 
,ncial and econornic contcxt:. or coin dcpo
,i.., within and hcynnd Roman Britain are 
mure complex than many archacologi:.t~ 
and numi,mati,t> alikc have appreciatcd." 

S11.11111 E. Kmu vid King·~ College i Lon
don hchandl:ar lngot.• mulwei[lltt 1111i1~ in 
Vit.ing rlgc siln·r hoarris med utgång\· 
punkt från dc rika ,katt fynden i Skandina
' 'icn. p:\ dc britti,ka öarna och i östra Euro
pa. Henne' bidrag är mycket intre~~eväc
l.ande och läroril.t. särskilt får en nurnis
mat"k amatör. Kru <c redogör för tiden' 
"muntgcldwirhc:haft" alternativt "ge
" tchhgcld\\ irt ,chaft". för standardvikten
heterna i dc olika landsdelarna. Rir olika 
fi11\b n:' hcdtinming av vikterna i gram. 

111111. Hon ägnar ,är~ki ld upprniirk,amhct 
:it Ilachiiver och barrer. {at v~garna' och 
gjutarna:- prcci~ion~fönnåga i vik th iithe· 
ende o dy l ("although the u nit> an: not a> 
prccbc "' one could wi,h for. a funy u nit 
of 26 gm i:. rwt without interc<ot''). Hcnne:
artikel , Jutar - tml\ <tllt ,kärsk~d:mdc av 
problematikcn - med följande ,Jutomdö· 
nw: "Con,equcntly. it rcrnain' douhtful 
"hether i t "iii c1cr hc JX'"iblc to ,late a 
preci'e wcight :.t:mdard of the Viking A ge 
fnr an:a' in wcight-mtlllC) ec:onomie,, 
\\'ci~:hh. "hic:h on.: pre..umc' \\Crc manu
fact~red to grcatcr prcci~ion than other ar
tef.lct type'>. ,uffcr greatly from po't-de
JXl'itional factor.. \\herca' other ohjc:ch 
manufacturcd accordint: to \\Cil!ht. ~uch a, 
the >iller ingots. lll:l) 'i.ot ha1c 1><.-cn pro
duccd with enough preci,ion to fine tunc 
the ligure~. Ho\\e,er. a' a compo:-ite pic
ture i; hu i l t up u~ing object' fron1 hoard> of 
limited geographical and chronological 
r:mge it may pl'I1\'C po~:.ibl e in the future tt> 
identify n:gional distinctions.'' 

Tid>kri ften avslut:1s med ett svenskt hi
dra!! - av Milrit 77rurborg vid arkeologis
ka tn>titutioncn 1·id Lunds univcrsitet. som 
skriver om Reg ional economic srrucwn·s: 
1111 cmalysis of the Viking Ag c• si/•·er ltnanls 
fmm Öland. Sll'edi'n. Efter att ha redogjort 
fijr olik<~ >yn p:1 dc~sa :-katter presenterar 
hon ~itt eget program i fOijandc ord: 
"Tims. the present paper invcstigatcs re· 
gional Viking Age econorny thmugh the 
comp<1~ition of the si lver hoard,, Thcir 
complcx c:h<tr:1ctcr is rcgardcd a• m~aning
ful. bu t. a~ oppo;ed to previous wo rh ... . 
this is not seen as representing a uniform 
.:c:onomy". 

Thurborg biirjar med en genomg~ng av 
ulika foram:r av betalningsmedel och pre· 
,enterar deros öländska typer (med mynten 
indelade i tre grupper: före 890. 890-970 
och efter 970). Därefter ägnas. jordhrukct~ 
omfattning och ~pridning p!l iin en s~rskild 
~tudie. På grundval hiirav gör Thurborg en 
noggrJnn genomgång av spridningen av 
olika objekt. såsom mynt (p~ dc tre perio
derna). barrer och hacksilver samt av arm· 
och habrincar. m m. Olika former av han· 
delsvaror o~h -förbindelser fiires in i bil · 
den (med pl:userna Köpingsvik och G:'ucbo 
i focus). Resultatet blir. att Tinarborg lin· 
ner olika :.ystcm på ön for bctalningsmed· 
Jens cirkulation. Hennes synnerligen in· 
tres~anta uppsats >yncs mig liimpligen kun
n:t a,·sl uta~ med dess sista stycke: 

"Long-diMance cont!lct~ are renectcd in 
the larg~ nu m ber of foreign coins. Du ring 
the ninth century l\11> separJte cconomic 
>phcre> are discerned within the Arabic 
coins. Onc. reOcctcd by coins found in 
grJ'e'. can be connected to Hcdcby. Birb 
and the larger ports-of-trodc. The nther. 
mainl} Oouri>hing in the tcnth ecntury. is 
connectcd to actil•ities outside Scandina
' ia. above all the trade in fu rs :lnd sla,·es. 
and peripherol to the dontestic economic 
')'tem. During the ele,cnth century thcre 
is evidence of continuous production. in
duding iron. found in association with 
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west European coin~ at centre~ on Öland. 
At the same time the hoarus rellect ;1 mo re 
complex economy than previously. Th..: 
circulation rellected in the dome,tic 
money indicatcs that regional circu lation 
was not continuous anu opcn. but bound to 
the systems ofexchange Iurming part of the 
general socio-cconomic struciUre. The 
more continuou~ long-distancc contact' 
a re also relateu to these systems and to the 
highcr levels of comrol wi th in society:· 

NUF 

Em Wisehn: Mymfyndfrån Uppland. Sve
riges mynthistor ia. Land,kapsitwentering
en 4. Kungliga myntkabincl!cl. Stock
holm. 1989. 361 s. ISRN 91-7192-776-X. 

l slutet av 1989 utkom det fjärde häftet i 
serien S''eriges mymhistoria. Landskaps
invemeringen. H:itict omfanar landskapet 
Uppland. utom Stockholms Mad. och är 
forfattat av antikvarie Eva Wischn vid 
Kungliga mvntkabinel!et. 

Detta är en efterlängtad publikation. Dc 
855 fynd som UpplandshLiftct omfattar. ut 
gör en stor och tidicare S\'åröverskådlic 
fynd massa. Materialet blir nu tillgängliga': 
re fOr forskningen . och kommer fOrhopp
ningsvis all utnyHjas fOr att bidra med sin 
del tilltolkningen av den uppländ,ka hi~

torien. 
Initiativet till landskapsinventeringen 

kom ursprungligen ifrån den svensk-linska 
kommillen Sveriges mymhistoria. Denna 
har som uppgift all verka fOr publicering av 
numismatiskt och skriftliet kiillmatcrial till 
Sveriges och Finlands gentensamma histo
ria. Målet är auee konfmtadc numismatis
ka landskapsin;enteringar till tjänst fOr 
forskningen. både numismatisk sådan och 
angränsande vetenskapers forskning. 
Landskapsinventeringen linansieras av 
Sven Svenssons Stiftelse for Numismatik. 

Myntfynd fr.in Uppland är i stort ~c11 
upplagd som de två tidigare publicer.Jde 
-::olymcrna över Östergötland respektive 
Angcrmanland. l en inledandeöven;ikt ges 
en presentation av Upplands myntfynd od1 
deras placering i tidsperioderna jiirnålder. 
vikingatid. medeltid och nyare tid. Fyra 
stora utbredningskartor och lem sm{t spe
cialkartor visa r myntfyndens geogmfisb 
fordelning. Efter kartbilderna fOijcr en di
ger fyndkatalog. Denna upptar 243 av bo
kens totalt 361 sidor. Därefter finns ell av
snil! som behandlar siigner. tradition och 
kuriosa samt en fOrteckning över Upplands 
myntsamlingar. Volymen avslutas med ol i
ka typer av register och ordlistor. i syfte all 
underlätta utnyttjandet av det samlade ma
terialet. Sist i boken linns 10 stycken bild
planscher som visar ell urv:tl <tV fynd
mynten. 

Vad det gälle r läsbarheten av katalog och 
kartor, så skulle jag vi lja göra några påpe
kanden. l fyndtiita områden på n;\gr.t av ut
bredn ingskartorna, har siffrorna en ten
dens all llyta ihop, så au del är sv;\rt all 
uppfalla enski lda fyndnummcr. Della gli l
ler kartan över Sllmtliga fy ndpliilser (karta 
2. exempelvis Vallcntuna- och Åkcrsbcr-
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gaomnidct ) o~h karlan ilvcr fynd~n ra 
Björki> (karw 6). Dcs~a ligurer 'kulle ha 
vunnit på 01\1 uppi()Nom~ n:igot . Fyndkata· 
Ingen diircmnt, är ~patii>st upp,tiilld och 
liiulibt. Som w~are ii r m01n ""bam fi'>r att 
boken iir hunden . eftersom den bl ivit ~tor 
och tung. Mi)jligcn k01n man undrOI tun det 
i rr .. rntid~n. vid omlling,rika land<kap~in 

venteringar likt dcn uppliind~ka. inte ,kul· 
k vara mi!jligt au krympa texten i exempel· 
vis mynthe~krivning:trna någon grad. mr 
au ge boken ett hanterligare format. 

En ny hel i delta hiiftc av lamhkap,itwcn
tcringcn är cH kapitel 'om uppta' av ,ag
ner. tradition och kurin:.a . Här finn' citat 
ur beriiHcbcr ont giimda 'kal!cr. och om 
offr.mdct ;tv mynt i kiillnr och älvkvarnar. 
Förfal!arcn uppger 0111 det är ~~~ urval ur 
miingden av .. ~iigncr. tntditioncr och kuri 
ii~a inslag >Ont finn' i Uppland ... Un·alct 
be~tår av cxcmpcl hiimtade ur lilleraturen 
,amt uppgi rter ifr.in antiharbk - top<lgr..t 
liska arkivet. ATA. Detta kan kan~kc 11'1:· 
ka' var.t cu kurio'>il:IV<nitt. ~om inte bo~de 
höra hemma i en inventcrin~ av CH land
skap~ m) n t fynd. Jag menar- dock all det 
kan ge vik tig:t kompletteringar till vi,-.:11~
per av fynd. och diirfcir har ,in beriiiligan
dc här. Det giillcr e~cmpch•b hopade fynd 
ifrjn källor och iilvlvarns~tcnar: fyndkate· 
goricr '0111 inte alll id kommit till dc antik
~'ariska myndigheterna, kännedom. För au 
bilden ,kall bli full,tiindigarc. ,;\ f(>rdr.t> en 
kompl~ttcr..tnde gcnomgflng nv folkmin· 
ncs>amlingarna i Upp,ala och Stuckholm. 
oc.s3 folktiga lr<tditioncr 'peglar "" ,ida 
av utnyttjandet av mynt. som ligger utantlir 
dc sammanhang. ~om vanligen har upptill · 
t:lls som ekonomiska. 

Den cngcbka sammanfattning. somman 
återlinner i dc tidiga re publiccr.tdc delarna 
av landskapsinventcringen. har ut..:slutil.' i 
Uppland;volymcn. Jag har ''~\rt au hed(i· 
ma hur pas~ utnylljad denna sammanfall · 
ning har varit i dc :iiregåcndc volymerna. 
men tycker >pontant att det '~>re rimligt all 
den hade t:in kvarslit. Med hjiilp av en så
dan ~ammanf:lltn i ng och eu antal utbred
ningskartor kan man sannolikt . snm ut
liind'k R>r,karc. fä en övers ikt lig uppfatt
ning om en landskap, mynt fynd . 

Katalogen över fynden 1>Ch omstiindig
hclerna kring dcr.1s p;itriiffande ii r det M)lll 

ligger en arkeolog. snnt jag sjiilv. niirmast 
ont hjiirtal. Fyndomstiindighetcrna. Mllll 

dc ii r redovisade i vt)lymcn. ger en gud bild 
av fyndens framkuntsthistoria. Fört:111arcn 
beskriverhurolika fynd lwr piitriifti.m.: ofia 
genom att den ii lusta kiinda beskrivningen 
av denna hiinddsc c iteras. Hiir ~kull e jag 
vilja ta upp n~gut. som kanske mest gii llcr 
konsekvensen i fy nduppgifterna. Niir Cll 
mylllfynd har gjorl~ i ans lutning till kiind 
f(>rn liimning. sa linns ibland bara el\ f{u·n
liimningsnumrner rcdovbm. Man 1\irst:\r 
alltså inte vi lken typ av fornliimning det rör 
sig om. Om limtliilllningcn ii r el\ gravf:ilt , 
s;i framg;irdct va nligen av all fyndtypen iir 
redovisad s~>m gr.tvfynd. Men exempelvis 
i fallet fynd 192. ell ensamfunnetmynt hit-

tal inom fornliimn ing 71) i Frötlina ~n. si1 
ti)rblir libarcn okunnig om vad l(>rn liim
ning 79 utgör> av. Är del en grav. en bo
platsmnrådc eller någon typ av kommuni
kation,liimning'! Ef'tcr,om fynd uppgifter
na ii r ,;i onNlrg;.fulh samrnanstii llda i iiv
rigt, '~ 'a k nar man r•' vi"a ,tällcn de"a 
yl!crligarc. vii,..:ntl iga upply,ningar. 

Niir det gäller mymbc;,krivningarna. så 
on11alar ti:ir tanarcn att dc~sa i dc Ilesta fi1ll 
härriir fran g:nnla b..:~tiimningar. l vi;.sa tal l 
uppge> :tll mynt har nybe\tämb av olika 
'peciali .. tcr (~. 8). Som libare torrnodar 
man alh,;i all det linn' mynt med tre l)lika 
,fag-; b~'tiimningar (och diirmed olika bll
viirdc): nybc-;tämda. kontmllcrade eller 
":dan gammalt b<.:>tiimda mynt. ~l:tn kan 
,annolikt gör..t klart llir .. ig vilken grupp 
'om dc en,kilda mynten tillhör. genom an 
g;\ in i r..:fcren,liHcraturcn Iii r varje f} nd. 
Frtlgan irhtiillcr ,;g iindå om detmed en cn
kclmark..:rinc av texten i nwntbc~krivnin
garna går au- vi>a p.l dc n~;bc.,tämningar. 
>~1111 gjort' i ,amband med landskap;inven
tcringen' arbete. 

Förf:tuarcn ;w Upplantl ... vol) men vill aH 
den .. ~all >C' ~om en .. pre!>entation av upp· 
giftcr angående mynt f) nd . . . och en 
hjälpmedel vid fon,au for,kning" (,. 8). 
Det åligger. \Oill j:tg uppfan,tr liirfanaren. 
den cn,kilde ti.)r~karen ;III kiillkri ti,kt 
gmnska och ta stiillning till de redovi~adc 
uppgifterna. D..:Ha kan inncbiim an man 
M)lll (ä,arc ,jiilv får ta ,tällning till 0111 två 
olika fynduppgifter i själva verket hcrör 
:o.~HIHJl;,t f~ nJ. I n?Jgra fall blir man genom 
hiinvi,ningar uppmärksammad på an så 
kan vara fallet. ofta\1 genom all fynden er
h!tllit ;.amma nummer men siin.kilj> med A 
och B. Som exempel kan anfor.t~ depåfyn
det från Lindby pt1 Adcbö ,om redovisas 
under. nr 41A och 4IB. Vad giillcr fyndet 
fr:ln O"crsiivja by i Danmarks sn. så ii r 
~jiilva fyndet uppwg...:t under nr 127. dess
utom linns hiinvisning till fynd 750 (okänd 
fyndplats). l andnt fitll sakna, hänvisnin
gar. Exempelvis ii r nr R53 ndt R54. okiind 
fyndplat> i Uppland. troligen egentl igen 
samma fynd. Likaså bör fynd nr 13 och 14 
fr5n Svana Jonlen på Björkö referera till 
samma fynd. Eftcr,om fyndkatalogen iir 
det centrala i en landskapsinventering och 
tlirfallaren har lagt ned stor möda på iden
tifieringen av dc olika fynden och utred
ningen kring dessa. s;\ ku nde tillviiga
gångs~äuet för hur eventuella dubbclli.irda 
fynd har behandlats giirna ha redovisats i 
inledningen (under avsnillet ly ndkatalo
gen). 

Upplandsmaterialet har varit e tt hcsviir
ligt material all sammanstiilla. Det beror 
de ls p:\ altmängden av myntfynd är så stor. 
Det har exempelvis giillt all g:\ igenom alla 
dc fy nd som framkommit samband med 
cxploatcringsgriivningarna i Stockholms· 
trakten. Dels beror det också på alluppgif
terna om vissa fynd ii r svåra all reda ut. Jag 
tiinkcr dl1 friimst på myntfynden som har 
gjorts på Björkö i Miilarcn. Genom omfat
tande griivningar och (i)(ks besök på plat-



sen har diir under en l:lng 1\iljd av ;i r. fram· 
kommit en miingd my111 . En del av dessa 
mym har lll)Ckct tilhrassladc fynd· 
uppgifter och en '"' fi•rv1rring har ä,·en 
uppsun cflc:r det an !Il) men inkommit till 
de antikvari,k:J 111) ndighctcma. Vid en ge· 
nomläsning a'' f) ndk:ualogcn fårstår man 
an ~mm:m~tiillningcn av alla dessa upp· 
gifler närma't hafl kamkt5ren av en Si~-y
fo~arbetc. Det ii r diirfiir gliidjande an bo· 
ken nu har kommittryck och an landskapet 
Uppland jiimfOrc l ~o.:vis tidigt blev föremål 
för en land>knpsinvcmcring av myntfyn
den. Det gör an möj ligheterna till diskus
sion av dc.~a myntfynd nu iir goda. då det 
finn s en gcmen,am grund an stå på. 

Mina påpekanden ov;m rubbar inle 
grundintryckct. an mrfattarcn i Myntfynd 
från Uppland har &iort ett mycket gott ar
bete. Med hjiilp av denna volym kan vi stäl
la ytterligare och nya frågor. som ytte~t 
rör hur miinni~korna. i gcner.nioner forc 
oss. har hamerat iidclmctall i form av 
mynt. Det lin n' många trådar att drd i och 
några av dc~\a l?! r av, luta denna recension: 
Varfår hittas det relativt sett så många fler 
mym i $\'art:~ Jonten på Björkö jamfört 
med i S\"Jrt:l Jorden i Sigtuna'! Varfår lin n:. 
det på Björkö mynt i ca 1-1% av gravarna på 
gr.l\'fåhen. Hemlanden och norr om Borg. 
medan mobvarJndc ~iffra för gr.wfähet sö
der och >)di>>l om Borg är 3%'! Hur kom· 
mer det •ig att dep:Hynden uppvisar en 
koncent ration till Norrtäljeviken under vi
kingatid - en f} ndbiltl 'om inte har någon 
motsvarighet v:1rc ~ig tidigare el ler senare? 

1imm Znchrisson 

Kwarina Sclwemt•r: 8rukl'f m· polfeller 
t•id Krm!iligu Skt'flfiSWin't'l i Karf.tkmna. 
1990. 52 s. 

Detta ii r en upp:.ut~ mr påbyggnadskurs i 
etnologi \'årtcrrninen 1990 vid institutet for 
folklivsfor:.kning vid Stockholms Univer
sitet. ''a~ ";yftc(t) . . . är att undeooka 
bruket av pollene r och bnckor 'id Kungl. 
Skeppsvanct 1 Karhkrona vid mitten ~av 
1800-talc:t ror 3 11 d.mgenom för..öka ra en 
bild a'' den ..ociala 'trul.turen vid van·et'. 

Vi rar en ;nabbkur. i K:ul;krona tillbli
'else ~å.,om nou,wtion 'amt i 'ladens och 
varvet> utveckling fmm till 1900-talct. 
Därefter pre,c ntcr:J~ dc o lik:• pcrsonalkatc· 
gorier. som arbetatic vid varvet och som 
var skyldiga all visa upp olika tecken vid 
in· och utpas~eri ng till den :- lutna viirld. 
som varvet ut&iordc. 

Presentatinnen av pollenerna är cll myc
ket intre~>a nt av,nilt och viii cenom· 
arbetad. ~ 

Uppsaben a,·,hnn\ med cll re~oncman!! 
om pollcth)''>tcmch inplacering i den socf: 
alastrukturen vid v;1nct. Opponenten vid 
seminariet 'ar hiir - enligt min mening -
alltfår "bc>att" :w marxiMi'>kl tänkande. 
men \~l r i övngt JXhitiv till uppsatsen. Se· 
minariet-' ledare g:tv filrfaua rcn en eloge 
for att hon på nyu till fiirt dc ctnologi;.ka 
studierna en "objckt" ·upp,al\ och uppma· 
nade övriga kur.deltagarc all fOija 
exemplet. 

Jag >jiih• in~tiinuncr i seminaric ledaren:. 
eloge. därfOr alt vi har så 1?1 pollcllcr inpla· 
cerade i sill organbka >:~mmanhang . Här 
finns mycket all utr:iua fiJr dem >om ar in
tre~~erJde av pollcuer. s,·en~:.on,k;l -.am· 
lingama kan bli en guldgrU\"3 av andr.1 'kal 
än de rent pekuniära. 

Die IVietferrttufu in Mansra. Mir rlnlumg: 
Miin:en untf Mt>daiffen auf die Wiedt'r/1111 · 
fer in Ml/nsrer. 5 . . verbessene und crwci
terte Aullagc 1986. Miinstcr. 29-1 S. ISBN 
3-402 -05952-4. 

Boken är kawlog till en ut~tii llning 
1.10.1982- 27.2.1983 i Munsters stud~mu 
scum. Den har utkommit i flem upplagor 
på grund av det pionjiirarbctc som mu~ci · 
ledningen nedl<tdc på au >-å fulbtändigt 
~om möjligt bc•kriva bakgrunden till och 
Ut\'ecklingen av vcderdöparrörcbcn samt 
belägga delta med många. tidigare icke vi 
~ade minnen. 

Ut~tällningcn har alhså främ~t en rcli· 
gionshistorisk inriktning. när den med o Ii· 
ka material beskri\•er vcderdöparrörel~en~ 
maktävenagande i staden Munster och 
des~ kro sandc 153-1- 1536. Det \'lir en 
uppseendeviiekande händebe i den om· 
tumlande tid. som \'ar "~kärrad" av refor
mationens genombrou. turkarna~ frJm· 
brytande i Europa och folken~ ångc~t i apo· 
kalypscns tecken. 

Händeben åter~pcgladcs ä,·en inom nu· 
mismatikens område. Della ut rede~ grund· 
ligt i katalogen av Gerd Dcthlefs (med rikt 
bildmaterial). Eu säreget in~lag! 

Boken ii r en skriimmande liisning om fa· 
milismens och trons allt starkare grepp 
över en samling miinniskor och ont dess 
slutliga urartande. men iiven om hii m111lcns 
!\rymhet -. något som ideligen upprcp:1s. 
AVEN l VARA DAGAR! 

Efteråt har Dethlefs i "Der 1v!Un7en-und 
~ledaillensammlcr Berichtc" (:-Jr 166 Juli / 
Augu t 1989) lämnat komplcucrandc upp· 
gifter (ii\'cn de,sa med bilder). 

NUF 

Ttwkka 7(1/t'io: Ar.\ Unit·ersiumtl 16-10-
1990. Medaljer ur lle/sinr.for.l rmit·ersirt•r.• 
somfingar. UNiillning~bta l og. Sinebry
chofl:, kon~tmu,cum 29.3-27.5.1990. 126 
s. rikt iii (iivcn i fiirg). ISBN 951 --15-
5259-8. (Även på finska.) 

Niir en utstiillning upphört linns det till 
den intres)er:ldes glädje dock ofta,! n:\got 
kvar - utstiillningskawlogen. Della fir en 
ovanligt gedigen ~ådan. mycket rikt illu· 
strerJd och ~patiöst satt. När det gfiller dc 
medaljer 'orn anknyter till själva uni\'Cf\i · 
tetet - ett tjugotal - h;1r forfattaren tagit 
med ;.amtliga. men pcrsonmcdaljcm;1, 
ö,·cr 200. representem; av ett un-:11 . Den 
ä l,dsta medaljen är :w J C Hedlinger 1733 
(Abo Kungliga Akademi). den yng~ta av 
Kauko Ribiincn 1989. 

Den ' -ack m och ,par.makadc k:ualogcn 
bör intrcs~cra alla som ~ysslar med nordi;.k 
medaljkonst och -historia. 

LI.J 

71rc• Mt•dal. No. 16. Spring 1990. London. 
ISSN 0263-7707. 

A\' denna intressanta tidskrift. 'om ge' 
ut av British An ~eda! Trust i ;,amarbctc 
med FIDE~!. har tidigare anmalh några 
nummer. 

Det n)"3 numret inleds av Mario Sruflr 
med Gdnnsk - Cenrre de f 'arr tft• lo nw
tfoilft• m1 XV/le siecle. Det är en rikt illu
~trerad artikel med tyngdpunkten lagd på 
Sebastian Dadler och de två Höhn (far och 
son) och av särskih int resse fOr o" genom 
priiglingarna fOr de polska Vasarna. 

Amflcmy Griffirils publicerar Iii r~ ta dc h: n 
av en grJnskning av 111e tfe.,ign mul flrll· 
ducrinn of Napoleon 's fliswire mhaffiqm·. 
Vi får tina inblickar i dess tillkom~• - Na
poleons eget stom intresses for en,kiltlhe
ter :.amt namn och arvoden till utka,tcn' 
skapare och gravörerna. 

!;n rolig artikel handlar om Mt•daff of 
rttrling: "Scorfm1d:f ain gm1u··: Några 
mindre aniklar presenterar medaljgravtire r 
i olika Hinder. 

lidskriften avslutas med någm - :.om 
:1lltid givande - bokanmälningar. Den 
~om har intresse for den av Mark Jone' 
~krivna kat:liO!!serien över framka mcdal · 
jcr i British ~luseum 11ir här en "avrått· 
ni ng" av ;mdra delen av katalogen. Den 3\'· 
,tuta~ med orden: "it is absurd to 3'>k the 
public 10 pay 05 for such a s lopp) piece of 
bonk production and a disgrace that it 
bc:m the i mernat ionall y re\·ered imprima· 
tur of the British Museum". Rcdaktiir Iii r 
"The Mcdal" är- "den avriittadc". 

Jag längtar efter varje nytt IHII\lnlcr av 
denna tidskrift. Jag får en en s:\ finuthlick 
över viiridens medaljkonst. 

NUF 

Nmim111fmuseers Arbejdsmark 1989. Ko· 
bcnhavn 1989. ISBN 87-17-06116·4. ISSN 
(Xl84-8308. 

Jag har tidigare ,·id ~kilda tillfål t.:n IZht 
uppmärksamheten på denna högeligen in· 
tres~anta museiskrifl!>erie. 

l 1989 års upplaga skri' er ltJf}lt'll Srrr•1 
Jmscn om 1300-w/leJ - skmrrfi.ndrnrs 
~/On? periOtle med anledning av att d:m,k;l 
myntkabinettet a\ "Ser att publicer.1 ett cnr
puwcrk om landet' sbttfynd. nedlagd~ 
under :\ren 1050-1550. Av ;ammanlagt 
326 fynd är inte mindre iin 126 fn\n 
1300-talct. 

Jensen behandlar 1300 - talet~ fynd ur 
penningekonomiska sammansiittning~'yn
punkter. med danska mynt dominerande i 
:.cklcts början. medan franska. cngebku 
och tyska helt överväger under ~c n;1rc hillr· 
ten. Jensen berör sedan bakgrunden till 
olika fynd (d igerdöden. krig o dyl) och giir 
ett uttalande. som ,·erkli!!en \'!icker till 
djup eftcnanke: "Vi skal ikkc nu fortabc '" 
i flere C\'Cntualiterer. blot I!Ore o; kl;tn. :u 
det. vi kalder v:erdefuldl hi>tori>k eller 
kullurhisto risk kildematerialc. ja. mlhkc 
ligcfrcm umistelige skatte fra fon iden. for 
datidens pågreldende hovcdpc~oner kan 
have rcprresenteret den~> livs tragcdic.'' 

NUF 
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NY LITTERATUR 

NUMISMATISKA 
MEDDELANDEN 

XXXV 

STUD IES IN LATE 
ANGLO-SAXO N 

COINAGE 

Festskrift till 
B.E. Hildebrand 

Riksantikvarien Bror Emil 
Hildebrand ( 1806-1884) var 
på sin tid den främste känna
ren av engelska mynt från den 
senare delen av vikingatiden 
och hans karalog från 1881 
över samlingen i KungL Mynt
kabinetter i Srockholm är än
nu idag standardverket för 
mynt från denna period. Eng
elska mynt är mycket vanliga i 
svenska fynd (totalt ca 41 500 
ex.). De utgjorde bl a förebil
der för O lof Skörkonungs och 
Anund Jakobs myntningar i 
Sigtuna ca 995-1030 och det 
är med hjälp av dc engelska fö
rebilderna som den svenska 
myntningen kan dateras så 
noggrant. 

NM XXXV omfattar 501 si
dor och innehåller 12 artiklar 
på engelska och tyska (med 
sammanfattningar på svenska) 
som behandlar engelska mynt 
från denna period (ca 973-
1066). 

Beställs från: 
Svenska Numismatiska 

Föreningen 
Sandhamnsgatan SOA 

115 39 Stockholm 
Tel: 08-667 55 98 

Pris: 
Medlemmar 200:- (portofritt) 

Ej medlemmar 300:-
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f'ALU -130RLÄNGE MYNTKLUBB. Miitc,lobl J'lmliinge. biblioteket Unrgan:bv:igcn. 
Falun. Kri,tincg:\:dcn. Kristinegalan 9 - Il. Dulcn 4. Borliingc. 1!!.30 16110. 20/ Il. Il 112 
~amt 1/12 myntmässa p5 Hotel Gu,taf \Va,a i Borl:ingc kl. 10-14 . 
GÖTEBORGS NUMISMÄJ'ISKA FÖRENING har möten med auktion andra m:inda.:cn 
i 111~nadcn 18.45 i Tmktiircn. Köpnwrhg.. 20. Li>ta fr~n Anders Falk. Hvi tfc ldt,g. 5. -l ll20 
Gbg. Antik- och Medeltid>ektionen tredje tor,dugcn 18.30 i klubblok:l lt:n. Schack,pclct' 
Hus (Sch.). Haga Kyrkog. 3. Medaljcirkeln . Sch. fiir,t:t on~dagcn: Scdchtudiccirkcln. 
Engelbrcktsg. 71 (Eng. ) sista tisdagen 18.30. 3/10. E. D:rhl : Engchk<t arkitcktunncdaljcr 
fr:\n 1800-talet. Sch: 8110. F. Tuf,·e,son: lndi,ka tempel mynt. T r: 11110. Futoc. 13. Rnnn
qvistmedvcrkar. Sch; 18110. Il . Sahe>cn: Korinth' och Athen, myntmng<~r. Kaffe. Sch: 
25/ JO. ÖversikLskurs. Sch: 28110 kl. 1-1.30: Studicdal! med ;\logen' "K"itt eller dubbelt" 
Christensen om norska sedlar frjn 1800- och 1900_-tal. Kaffe~ Sch.GNF:, adrc": J'lnx 
5289. -102 25 G hg. 
HAI.MSTADS MYNTKLUBB har llllitcn med auktion i Klara-,alcn kl I!UO d.:n llir,ta 
m~ndagcn i va rje m:lnad utom juli - aug. UppJy,ningar: 035 - 12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBI3 har möte med auktion i Hliiir~ Plåts m<Jt~al den ;mdrator~dagcn 
i varje m:\nad utom juni-aug. Upplysningar: Evert Olo[,son 0-113 -221 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten fOr,ta helgfria måndagen i varje m:i rwd (utom 
juni. juli och :wgu~til kl 19.00 i SPF lokal. S. Utnggatun :w. Kalmar. UppJy,ningar: tcl 
0-180-159 29. 733 30. Auktioner. 
KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENJI\G h;tr möten andr.t on>dagcn i \".trjc m~nad 
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i S-E-Banken. Torget. Karlskoga. Auktioner ''tir och 
hö,t. Upplysning::r 506 -Il eller 365 39. 
KATRINEHOU.IS l\·IYI'\TKLUBB har milten ffir.ta helgfria onsdagen r '~•rjc månad p~ 
restaurang Storstugan. Stortorget l. Katrincholm. Upplysningar: te l 0150 - :!JO -15 el 
15100. 
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har mynttr'.iff fli~ta tisdagen i jan.-:tpril. ~cpt .-dcc. 
Lokal: G. A. >kolans matsal. S. J:irrwiigsgman. Sundsvall . Information 1m1 mynt. 
värdering. auktion. lotterier. Köp och ~iilj . Tel. 060 · 55 64 18. Il 35 03. 
LUNDS NUMISMATJSKA FÖRENING. t>lynnrfiffar med aktiviteter och ;ruktion kl. 
19.15 i "Utbildningshuset", Åkcrgr. J. Lund. den 3110. 7/11 och 5112. Upply~ningar: \':trtl 
0-16 - 14 -13 69 kvällar 046- J:! 25 93. 
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andr.t måndagen i "arjc m:inad på P.:mionä~
gårdcn. V Tr.idgårdsgaun 57. Nyköping. kl 19. Upplysningar: te l 0155 -671 5-I. 
FÖRENINGEN 1\0RDVÄSTMYNT håller ,ammantr.ide med auktion i Fol~c" Hu>. 
Klipp.1n. kl. 19.00. andra fredagen i varje mtmad. Uppl}sningar och auktiorhfi,l:l tcl. 
0-151-132 88. 
NORRKÖPINGs ~IYNTKLUBB har mille med auktion kl 19.00 tredje t i-dagen \arjc må
nad utom i maj - augusti i Ektorp~ fritid,g:\rd. Aukt ionsvi,ning börjar kl 18.00. j\,cn 
icke medlemmar är välkomna. Be~täll Ji-.a på tel 011 - 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion p.~ Gu~t:t\'Sson~ Trafik~kola. R.~dhu,g:u:m 
33. Nii>~jö. Upplysningar: tel 0383- 158 35 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUM JS. Skellcfteå har möten fiirsta torsdagen i v:trjc rm\nad i NV
hu>Ct. konferensrummet. Upplysningar: te l 0910 - 1!!6 80. 
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kll9 första on~dagcn i '~trjc m~nad C ej 
juli- augusti). Lokal: Valbo Komrnunalhw •. Upply>ningar: tcl 026-181836. 
~l YNTKLUBBEN SKILLJI'G BAl' C O. Linköping. har möten andra helgfria to~dagen 
i \:trjc månad (utom maj - augusti) . Hu\Udbibliotekct. Hunneberg,gat:tn 8. Linköping i 
Lindblomsrummet l trupp kl 18.30-21.00. Årligen :lllordna.~ en antik· och <.:unlarmii•
~ 'amt en resa till Frimynt i Häbingborg. Uppl)>ningar: te l 013- 12 22 62. 
SKÅNES l\UMIS~IATJSKA FÖRENJ:-<G håller möten sista torsdagen i '~•rjc månad 
utomjuni - augusti på IOGT. Kung>gatan 16 /\ . Klubblokalen: Kungsgatan 38A. Mal
mö. håller öppet \':trje tisdag kl 19 - 21 under >Cptemhcr- maj. 
SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion 7/ 10. Il / Il . 9 / 1:! . Lo· 
kal : Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövdc kl 16.00. Uppl}sningar: tcl 0500 - 808 50 
(Thord Lund). 
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBD. Möten kl. 18.30 på Folkare fotok lubh. lclcg. 19. 
Avesta . den 18/10. 15 /11 och 20112. Upply> ningar: te l 0226 -562 78 eller 0225 - 147 83. 
TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andra mindagen i månaden kl 18.30 i Spar-



banken Skåncs samlingssal. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg. P~ programmet står auktion.:r. 
föredrag. lotterier lllfll. Upplysningar: tel 0410-241 31. 
TÄUE MYNTKLUDB. Södcrtäljc. har möte i \Vendelas rum. bibl ioteket Luna. kl 19.00 
andra tisdagen i varje månad utom juni. juli . augusti och dcrcmbcr. Upplysningar: tcl 
0755 -102 03. 
NU MISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möten på Uppsala Uniwrsitets myntka
binett Tid: 19.00. 16110 auktion i Skandiahusct. Drottningg. 2: 13/ ll fbrcd rag. ll / 12 fOre
drag. Upplysningar: 018-14 97 Il. 
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med aukt ion sista fredagen i var
je månad utom december på Kulturhuset. Storgawn 20. Vetlanda kl 19.15. Visning fr{m kl 
18.15. Upplysningar: tel 0383 -158 35 kl 07.00-09.00. 
VILLSTADORTENS MYNTKLUDB. Smålandsstcnar. har möten andra måndagen i var
je månad utom juni. juli och augusti. Föredrag och dyl fOijs av auktion. Servering. Upp
lysningar: tcl 0345- 112 95. Lokal: Biblioteket. Smålandsstenar (kiillarlokalen). 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING. Sammantriide med :lllktion kl. 18.20 på Rii · 
da Korset. Hovsgatan. Växjö. den20/l0 och 4/12 . Myntets dag 7/ JO, Smålands museum. 
Upplysningar: 0470-731 14. 
V.Ä.STERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje månad janu· 
ari - maj kl 19.00. Tingshusgr'.ind 2. Ludvika. 
VÄSTERÅS ~IYNTKLUBB har möten på kafeterian. Vallby friluftsmuseum kl 19.00 fiir
sta onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tcl 02 1-757 87 (ef
ter kl 18). 
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3: 
10/ 10. 21 / Il kl 19.00. Upplysningar: te l 019- 13 52 13. 

AUKTIONER 

Hösten 1990 
SVENSKA 
Okt. AB Stockholrns Auktions

\·erk. 

20 Mynthuset Auktioner AB. 
Stockholm 

27 Antikören. Göteborg 
Nov. 10-11 B. Ahlström Mynthandel 

AB. Stockholm. 
20 Svenska Numismatiska Före

ningen. Stockholm (endast 
för medlemmar och anslutna 
föreningar). 

24 AB Stockholms Auktions
verk. Myntkvaliten. 

UTLÄN DSKA 
Okt 1-3 Osnabriick. Kiinker. 

6 BrusseL Elscn. 
6 Helsingfors. Holmasto. 

8-10 Maastricht. Van der Dussen. 
8-9 London. Glendinin!!'s. 

10. 15 London. Spink & Son. 
15-17 Köl n. Schultcn & Co. 

24-26 Ziirich. Bank Leu. 
31 Frankfurt. Peus Nachf. 

Nov 1-2 Forts. Frankfurt. Pcus 
Nach f. 

6-8 Miinchen. Gicsscncr Munz
handlun!!. 

12-13 Miinchcn. Lanz. 
14-15 Frankfurt. Frankf. Miinz

handlung. 
19-20 Zurich. F. Sternberg. 
22 -2~ Miinchen. Hirsch Nachf. 

24 Helsingfors. Holmasto. 

Historiska medaljer 
och därmed besläktade förcm!tl intrcsser.tr 
allt ner. Här kan vi tyvärr inte rtilja mark
naden i dess helhet men notera att vårens 
~pcdalaul..tivucriheralh rcsu hcrauc i hög
re priser än de genomsnittliga värderingar
na - hos Glendining. Sothcby. Spink & 
Son III n . Företagen köpte också ;!\'\"J rand
ra . Bara ett exempel. Glendining's aukt ion 
den 21 mars (Historical Medals and To-

kcns . . .. part III ) crhjöd som nr :103 en 
slavbricka i hmn,, 66 nun. fr:in Fr:tnska 
Viistintlien 1791 med texten NEGRES DE 
LA GRA ND RIVIERE DU CU L DE 
SAC. NO 9 ANEE 1791. m..:d ..:tt h:il flir att 
kunna bäras. Viiruerad till J: I00- 150 köp
te~ den av Spink's lör J:990! 

Det kan tilliiggas - vilk..:t Glt:ndining's 
inte mödat sig att 1:1 reda pli - att Grande 
Rivicrc och Grand Cul -dc-s:tc Marin lig· 
ger p~ Guadeloupe. 

LLI 

MÄSSOR 

SVENSKA 
Okt 7 Växjö. Myntets dag i Små-

lands museum. 
Nov 17- 18 Stockholm. Mynt- och Fri

miirks ntiissa i Norra Lntin
liinll'crket. Norra Bantur
geL SNF medverkar. 

UTLÄNDSKA 
Okt 

Nov 

28 Trondheim. Norge~ Mynt
och Frimärksmiissa. 

25 WörLburg. Samrnkrgc
rncin>chaft Sicboldshöhc 

GYNNA 
SNT:s 

ANNONSÖRER 

Dec 5-7 Köln. 11-liinz Zcntrum. Sll/1-bricka 1791 fnln Guaddortpr. /:._fiafo/0 i Gll'ndinin;: ·,, kmalog. 66 111111, lmms. 
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AUKTION 3 
20 oktober 1990 - Sergel Plaza Hotel 

En katalog- utöver det vanliga- innehållande 

MYNT PLÅTMYNT SEDLAR 

MEDALJER ORDNAR AKTIEBREV OLYMPIA 

som kan beställas mot insättande av 65:- på postgiro 498 85 88-2 

MYNTHUSET AUKTIONER 
Riddargatan 7 A, l tr. Box 7049, 103 86 Stockholm • Tel. 08 -663 55 95 

De nuvsmnde medlemmsms är: 
B. Ahlatröm Mynthandel AB 
Kl..ngsgatan 28 Box 7662 
103 94 SIOCI<hOim. te! 08 14 02 20 
Amnektevs Mynthandel 
Skolgatan 20, 602 25 Norrkop.ng 
lel Oll·tO 29 50 
Antikboden HB 
Kyrkogatan 2 
222 22 Luno 
Antiköron 
Stureplatoon 1. 4tt 39 GotobOrg 
104 031 18 39 60 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 28 företag i 
14 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är med
lemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot 
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje 
mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

Monetertum Kurt Hallström 
Bo• 21047 200 21 1/.at~o 
tel 040 93 19 53 
Mynt & MedalJer HB 
SvcaVilgen 96 Box 19507 
104 32 Stockholm lc4 08 · 34 34 23 
Mynt & MetallbÖ!'$en l Sthlm AB 
Not!m~lmSjorg l , 4 lr. l it 46 Stoc~holm 
104 08 20 55 01 
Mynthuset 
B•t>I.Otoksqatan 5. Box 7049 
103 86 S!ockhotm. t el 08 · 20 51 81 20 60 52 
HD Mynllnveat Corona 

Peo Mynt & Presenter AB 
Otonn.ngga~an 1~ Box 16245 
103 45 Sloc<holm te! 08· 21 12 :o 
Sellns Mynthandel AB 
A*' ngsgalan 5 111 53 Slockho<m 
lc4 08 11 50 81 
Skövde Samlarforum 
Box 259 
541 26 Sl<ovde. te! 0500- 123 75 
Gallert Specie AB 
Srorgman 19 574 00 Vetlanda !el 0383 - 153 01 
Stmndbergs Mynt & Frimärkshandel AB 
1\rsernlisqatan a Box 7377 
103 91 SlockhOim, te! 08·20 8t 20 
Tamco Numismatics 

Dala Mynt & Frimärkshandel 
rrooqata~ t6 eo. 307 
791 27 Fa'un ter O~ -142 50 
Karlskrona Mynthandel 
HanM!t~.aregatan Il 371 35 Kartskrona 
lcl 0455·813 73 

Oslra StO<gatllt\ 20 
611 34 Ny•.opng tel 0155·863 25 
Ull Nordlinds Mynthandel AD 
Nybt!)Q<l'iln 36. Box 5132 
t02~ St~Nllm lel08·6626261 

Bo• 6235 102 35 StocJ<r.oe.-n re! 08 33 n 75 
Thornströms Mynt & Sedlar AB 
0<0111\<nggala~ ~3 582 27 Llr>!<.o::>f'9 
le> 013·13 s.: 65 

Rune Larsson Mynthandel 
OserlånogaJan t6. 502 32 Borås 
lcl 033 Il 03 t5 
Lunds Mynthandel 
KlOstergatan 5 222 22 Lun<l 
tel 046· 14 43 69 
Malmö Mynthandel 
Ka endegatan 9. 211 35 Malmo 
tcl 0 40· 11 65 44 

NorrtJ I)e Mynthandel AB 
TuJPOftS9a:an t3 Bo< ~ 
761 00 Nouta')8 tel Ot76-t68 26 
Humla Mynt & Frtmlrkshandel AB 
Kasetn!O<Qel 6, Bol 2332 
403 t5 GOteborg tet 031 t3 33 45 
J. Pedersen Mynthandel 
Skolqatan 24 502 3 1 Borås 
1~ 033 I l 24 96 

Ticalen Mynthandel 
Sl~•epla:sen 3. • 11 39 GO'etxxg 
U!ll 031· 20 81 11 
Ingemar Wallin Mynthandel AB 
Gre'lturega:an 15. Box 731 7 
103 90 S!oc~Jlolm. tel 08·661 ~ 8C 661 35 80 
Hitcan Westerlund Mynthandel AB 
Vasagalan 42 6o< 679 
101 29 Stockholm. tel 08. 11 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel 08-34 34 23 


