
Grönländsk sedel på 50 öre utgiven 1888. Tillhör Kungl. Myntkabinettet. Foto AT A. 

Plåtmyntfynd i Indien sid 4 

Mynt på St Barthelemy sid 10 

Aktiebrev från brunnar och bad sid 14 

Silverskatt från Sälle på Gotland sid 18 

Recensioner sid 20 



' • För storsamlares räkning ' • 

söker vi det bästa inom numismatiken: 

- utsökta exemplar av sällsynta objekt! 

-värdefulla samlingar mynt eller medaljer! 

- mynt före 1930 i spegelkvalite! 

- alla svenska guldmynt i god kvalite! 
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27 Lars O. Lagerqvist berättar om ett nyfunnet 
svenskt medeltidsmynt. Medtag egna mynt, som 
Du vill fråga om elJer kan berätta om. 

16 Svensk historia på medaljer. Lars O. Lagerqvist 
berättar till färgbilder. 

25 Samling kl 17.00 i Sessionssalen, Statens Histo
riska museer, Storgatan 41, Stockholm. Före
drag av docent dr J iii Sejbal, Momvian Museum, 
Brno: "History of Medieval Coinage in Mora
via". Ljusbilder. Efteråt en lätt supe, ca 30 kr. 
Anmälan till kansliet senast den 19 februari, tel 
08/667 55 98. Anordnas tillsammans med 
Svenska Arkeologiska Samfundet, Statens His
toriska Museer m fl. 

lO Rolf Sjöberg visar sitt bildband om Sören Norby 
- riddare och myntherre, samt visar dennes 
mynt i original. 

13 Anders Frösell berättar om polletter på Kungens 
Brage och Edsviken. 

Maj 
25-26 
14-15 

Vårauktionen i Statens historiska museer. 
Arsmöte i Kalmar. 
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Östermalmsgatan 81, 2 t r ö g, 
114 50 Stockholm. 
Telefontid tisdag-fredag 10-13, 
tel 08-667 55 98. 
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nyårshelgerna. 
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sänder till: 
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Numismatiska 
Föreningen 
Östermalmsgatan 81 
11450 STOCKHOLM 

Numismatiska 
Institutionen 
Måndagsseminarierna våren 1988 
hålls kl. 18.30 (precis), som van
ligt på Sandhamnsgatan 52 A, 
Stockholm. 

7/3 Sylloge Nummorum Grae
corum. En presentation. 
Ulla Westermark. 

14/3 Kyrkfynden och den medel
tida myntcirkulationen i 
Sverige. Henrik Klacken
berg. 

21/ 3 Birger Jarl och hans mynt
ning i Lödöse ca 1260- 66. 
Kenneth Jonsson. 

28/3 Tema Danmark. Presenta
tion av aktuell dansk numis
matisk litteratur. Nils-Uno 
Fornaoder och Brita Mal-
mer. 

Välkomna! 
Brita Malmer 
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Plåtmyntfynd i Indien 
Av Thomas Lautz, Kö/n 

Vi kunde i SNT 1987:6, s 183, preliminärt berätta om 
fyndet i Madras av svenska p/åtmynt. Här följer nu en 
mera utförlig redogörelse. 

En stor del av den svenska koppar
produktionen blev under åren 1644 
till 1769 utmyntad som plåtmynt 
Dessa fungerade som betalnings
medel, kapitalplacering och - inte 
rrunst - som råmaterial. Som så
dant blev stora mängder plåtmynt 
exporterade, nedsmälta och vidare 
bearbetade. 

Efter dernonetariseringen 1777 
präglade myntverket i Avesta plåt
mynt ända till 1809, förmodligen 
med gamla stämplar och gamla år
tal. Man kan därför inte skilja dem 
från de plåtmynt som fram till 1769 
producerades som mynt. Förmod
ligen var exportplåtmynten övervä
gande 4-daler-plåtar, eventuellt 
också 2-daler-plåtar. Dessa ca 3 
resp 1,5 kg tunga, stämplade kopp
arstycken var fortfarande Jätthan-

terliga, de var allmänt kända och 
behövde, genom sin standardiscm
de och garanterade vikt, inte vägas 
som råkoppar. 

Mellan 1786 och 1809 blev över 
12000skeppund (a 136 kg) koppar 
omvandlade och exporterade som 
stämplade kopparstycken ; det 
motsvarar mer än en l /2 million st. 
plåtmynt om 4 daler. Till det kom 
ytter1jgare ca 3 millioner daler, vii-

kasedan 1777 låg som reserv i Riks
banken ellerfram till1798 återköp
tes från privatpersoner. 

Sammanlagt blev alltså bara un
der de 35 åren 1777 ti111811 över 5 
milljoner daler i form av stämplade 
kopparplåtar exporterade från Sve
rige. En större mängd sålde Sverige 
till det Dansk Asiatisk Kompagni, 
vilket bland annat upprätthöll han
delsstationen Trankebar på Koro
mandelkusten (där de själva också 
präglade kopparmynt). Otvivelak
tigt importerade också det neder
ländska Vereinigte Ostiniliscbe 
Kompagnie och det brittiska East 
Indian Company de eftertraktade 
svenska kopparstyckena till sina 
kolonier. Kanske var de 34 plåt
mynten funna vid Themsens myn
ning också avsedda för Ostasien? 

l 

Karta över Indien med Madras vid östra kusten. Reprofoto 
F. Engström, K M K. 

Dera/j av karta över Madras med hamnen. Fyndp/arsen w
märkt m ed x till vänster om "Harbour". 
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Svårigheten aulasta ur skeppen med småbåtar innan Madras fick en egen hamn framgårtydligt avdeua kopparstick av l. G. Mar
tin i, Rudolstadt, år 1834. 

I Bertel Tingströms arbete (P late 
Money) har, utöver de nämnda 34 
st, de få gjorda fynden utanför det 
svensk-fmska resp. baltiska områ
det förtecknats, vilka eventuellt kan 
ses som förolyckade koppartrans
porter: 

6 plåtmynt utanför Köpenhamn 
(till1739 resp 1749) 

l plåtmynt mellan Helsingborg 
och Helsingör ( 1747) 

l plåtmynt i Köpenhamns hamn 
(Fredrik I) 

2 plåtmynt vid Orfordness, Suf
folk, G. B. ( 1718) 

l plåtmynt vid Felixstowe, G. B. 
( 1712) 

l plåtmynt i floden Seine, Frank
rike (Fredrik l) 

Något plåtmyntfynd från det 
utomeuropeiska området, inom 
kopparexportens målområde, var 
fram till nu inte känt. Eftersom man 
bara såg plåtmynten som ett råma
terial för vidare bearbetning och in
te som kapitalplacering, vilken -
som i Skandinavien- kunde grävas 
ner som en "skatt", blev de snabbt 
nedsmälta, och kanske också om
präglade till inhemska mynt. 

I Madras, på den ostindiska Ko
romandelkusten, påträffades i de
cember 1984, utan allmänhetens 

eller vetenskapens kännedom, när
mare 60 plåtmynt. Ett neder
ländskt företag hade vid denna tid
punkt fått i uppdrag att muddra 
upp den gamla hamnbassängen till 
15 meters djup. Under detta arbete 
blev plåtmynten av en händelse 
hängande i en sugkorg. De var inte 
sammanbundna eller förpackade 
på annat sätt. 

Tillsammans med plåtmynten 
blev också trärester uppsugna, vilka 
enligt den bolländske "skepparens" 
åsik'1 utgjorde resterna av en liten 
träbåt. Han menar också att många 
fler plåtmynt med all säkerhet har 
blivit uppsugna men att de inte har 
fångats upp i korgen. De blev i så 
fall tippade i öppna havet tillsam
mans med den uppmuddrade san
den. Allt annat som i övrigt kan ha 
legat i hamnbassängen blev förstört 
vid mudderarbetet 

Fyndplatsen ligger i den södra 
halvan av den gamla östliga hamn
bassängen. Fyndet har emellertid 
enligt min mening inget med själva 
hamnen att göra, och det av följan
de orsaker: 

l. MadrdS hamn anlades först 
1862 och slutfördes 1876. Efter 
1811 känner man inte till någon 
större svensk kopparexport i form 

av plåtmynt 
2. Man hittade rester av en liten 

båt tillsammans med "plåtarna". 
Eftersom skeppslasten inte kunde 
lossas vid en befintlig kaj utan mås
te föras i land med hjälp av mindre 
båtar är det osannolikt att det skulle 
ha med själva hamnen att göra. 

Med säkerhet förlorades alltså 
lasten innan hamnen byggdes. Vid 
denna tid stannade skeppen ute på 
redden och lossades med hjälp av 
småbåtar. Redden blev 1830 be
skriven som medelmåttig, på andra 
ställen heter det, att på vägen från 
skeppen tillland förlorades mer last 
än på vägen från Europa till Ko
romandelkusten. 

I Allgemeine Welthistorie av Jo
hann Salomon Semmler (band 26, 
sid 253), tryckt 1764, står det om 
Madras: "Däremot måste ni nu be
tjäna er av Masoolas eller formlösa 
båtarmed flat botten, vilka är fästa
de vid varandra med bast, eftersom 
sjön här är så orolig och vågorna 
faller in mot stranden ... ". Trots 
detta uppstod här vid Fort St Geor
ge (byggt 1639) "näst Batavia den 
rikaste europeiska hamnen i hela 
Indien". 

Av fyndomständigheterna kan vi 
sluta oss till att kopparen var avsedd 
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En kana över Madras 1738 med strandlinjen. Någon egentlig hamn fanns ime vid denna tid. Fyndplatsen w märkt med x. 

"för Madras, och stuvades om från 
skeppet till en liten båt som sjönk på 
väg till stranden. Havsströmmarna 
går i nord-sydlig riktning. Området 
kring Royapuram, norr om fynd
platsen, blev vid den bär tidpunk
ten gradvis eroderat av bavet, sedi
menten avlagrades utanför Tripli
cane och Mylapore, söder om fynd
platsen. Vattendjupet var vid den 
1862 byggda och 1901 förändrade 
harnnen mellan 8 och 9,6 m. Då 
vraket och plåtmynten varken stör
des genom byggnation eller upp
ankring och liknande var de vid ti
den för hamnbygget redan täckta av 

sediment. Fynddjupet var alltså 
mellan JO och 15 m, till vilket sist
nämnda djup hamnen skulle utvid
gas 1984. 

Enligt den holländske skepparen 
rörde det sig vid fyndtillfället om ca 
60 plåtmynt. Ungefär 25 plåtmynt 
beslagtogs av den indiske barnn
mästaren och nedsmältes under ti
den som kopparskrot. Vi känner 
varken till valörer eller årtal på des
sa plåtmynt. 

Om de övriga 35 plåtmynten är 
data kända. 29 stycken hamnade i 
Holland, där de såldes till samlare, 
6 stycken beslagtogs av tullen i en 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! 

Pris: 20 kr + porto 

asiatisk transitflygplats. 
Därmed föreligger för första 

gången data om en plåtmyntexport. 
Det rör sig om följande valörer och 
årtal (inom parentes de efter Ting
ströms beräkningar kända anta
len): 

2 daler SM 
1680 l ex ( 10) Karl Xl 
1748 2 ex ( 40) Fredrik l 
1749 lex(51) 
1751 l t:X (21) Adolf 

Fredrik 
1753 6 ex (27) 
1754 6 ex ( 19) 
1755 2 ex ( 10) 
1756 7 ex (42) 
tillsammans27 ex 

4 daler SM 
1729 1 ex ( 105) rredrik l 
1734 2 ex (73) 
1746 2 ex (33) 
1756 l ex ( 12) Adolf 

Fredrik 
1757 12 ex ( 16) 
tillsammans 18 ex 



Yngsta drtalet i fyndet: 4 daler s m 1757 (Adolf Fredrik). a. hela myntet. b. hörr!Siämpel. c. mittstämpel. Foto Laurz, K öl n. 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 
Nybrogacan36 • Box 5132, 10243 Stockholm 

Telefon 08-62 62 61 

KÖPER • SÄLJ ER. VÄRDERAR 

MYNT . SEDLAR. MEDALJER 

ORONAR 

Numismatisk litteratur 

. \f~dftr, ·'" Swngrs Mynrlumdl"'" rörmmg 
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Kvaliten på de 15 av mig under
sökta plåtmynten var varierande. 
De är genomgående mer eller min
dre korroderade i kanten, på några 
är mittenpartiet rätt väl bibehållet. 
Det verkar som om de, till dess att 
de påträffades, låg så trångt att de 
skyddade varandra så att bara kan
ten kunde korrodera ungefär 3 cm 
inåt. På ett av 4-daler-plåtmynten 
1734 är framsidan mycket starkt 
korroderad, medan baksidans mitt
parti är väsentligt mycket bättre bi
behållet. Detta mynt kan ha ~änat 
som översta " plåten" i en stapeL 

Små plåtmynt på l och 1/2 daler 
saknas i fyndet; de var enligt samti
da berättelser inte så populära för 
export. 

Anmärkningsvärt är 2-daler
plåtmyntet från 1680. Det är präg
lat enligt en annan myntfot än de 
övriga plåtmynten ; dess normala 
vikt var 2721 gram. Det kan vara så 
att detta tidiga plåttnynt blev lik
ställt med 4-dalermynten efter 
1715, vilka med sina 3 023 gram 
endast var 10% tyngre. Dessa plåt
mynt var 1757 sedan länge inte i 
omlopp som betalningsmedel i det 
svenska moderlandet. Det måste 
alltså höra till de plåtmynt som 
Riksbanken, efter 1777, sålt som 
koppar ur sina tillgångar. De senare 
plåtmynten, särskilt de efter 1753, 
kan, som nämns ovan, höra till dc 
plåtmynt som tillverkades fram till 
1809. 

Mudderfartyget i Madras har gi
vit oss en liten inblick i den svenska 
kopparexportens historia, samti
digt som man på denna plats för
stört förutsättningarna för all vida
re arkeologisk forskning. Mudder
fartygets kapten anade det histori
ska men också det finansiella värdet 
hos plåtmynten och räddade en del. 
Hamnmästaren gjorde precis så 
som hans förfäder gjort för 200 år 
sedan: han lät smälta ned den be
slagtagna resten. Förmodligen om
arbetar nu flitiga händer den sven
ska kopparen till indiska souveni-
rer ... 

(Översättning Eva Wisehn) 

Anm. Till detta märkliga fynd kan 
nu alltså också läggas det sensatio
nella och jättelika fyndet av mer än 
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2000 plåtmynt - med sammasJutår 
- från Sydafrikas kust (se SNT 
1987:8, s 228) 

Re å. 

GYNNA 
SVENSK 

NUMISMATISK 
TIDSKRIFTS 

ANNONSÖRER 

Den Kongelige Mynts i Kongsberg 
årsberetning 1986. 
Verksamheten dominerades under för
sta halvåret helt av verkets förestående 
300-årsjubileum. Byggnader och loka
ler rustades upp och den gamla mat
klockan vid myntverket ljuder nu åter 
ut över Kongsberg. Den 19-20 juni äg
dc högtidligheterna rum med besök av 
H. M. Konung Olav V. 

Kort om utvecklingen: 
Christian V undertecknade på 

Dikt om carolinen 
svar 
I decembernumret framkastades 
frågan om vad som kunde åsyftas 
med versraden "Med Kungens 
(Karl XV:s) bildafLeasken" . Red. 
fick ett snabbt svar av en välkänd 
korresponderande ledamot; det 
återges här: 

Den i tidningen framkastade frå
gan om Wallenbergsdiktens vers är, 
synes det mig, inte alldeles svår. Lea 
är givetvis Lea Ahlborn som grave
rat åtsidans bild av konungen, f ö 
samma bild som på dukaten; att 
den "sken" innebär endast att det 
nypräglade guldmyntet lyste av 
stämpelglans. Jag tycker nog att 
priset inte skall vara särskilt stort. 

Ernst Nathorst-Böös 

Ett pris har det i alla fall blivit. Yt
terligare några svar - alla korrekta 
- har sedan inkommit. 

Reti 

BLI MEDLEM l SNF
GOD SERVICE UTLOVAS. 

ANMÄLNINGs
BLANKETT 

TEL 08/67 55 98 
tisd-fred 10-13. 

Akershus Slott den 12 juni 1685 följan
de resolution: 

"Oc som Vj allernaadigst haver re
solveret at lade en sa:r Mynt ved 
Selfverket indrette, at hvis Selfposter 
der bliver vuodet, på stedct kunde vor
de formyntet. .. saa haver J i lige maade 
med Henrich Schlanbusch at overlegge 
paa hvad maade dend nye Mynt paa 
Kongsberg med mindste bekostning 
kand indrettis .. . " 

l april 1686 kom den nytillträdande 
Berghauptmann Henrich Schlanbusch 
från Clausthai i Harz till Kongsberg. 
Förutsättningarna var goda - vatten
kraft kunde man utvinna ur älven nära 
den plats på vilken silververket redan ti
digare hade sin smältugn. Efter repara
tion av maskineriet kunde de första 
mynten Ivereras redan i juli 1686. 
Myntverket ligger i dag fortfarande 
kvar på samma plats men de första 
hemmasmidda maskinerna har bytts ut 
mot dagens snabba präglingsmaskiner. 

Den bok, som Bjern R Renning fick i 
uppdrag av Noges Bank att skriva har 
kommit ut under titeln Den Kongelige 
Mynt 1628-1686-1806.(Den har an
mälts i SNT.) 

Med anledning av 300-årsjubileet 
släpptes 1986 ett jubileumsmynt ut, i 
stället för det ordinarie 5 kroner myn
tet. Några fakta: 

valör: 5 kroner 
metall: legering 75% 0235 

nickel 
diameter: 29,5 mm 
vikt: 11,5 gr 
rand: slät 
inskrift: åtsidan: .DEN KONGELI

GE MYNT. NORGE., frånsidan: Ja
nushuvud med omskrift: 1686. 
KONGSBERG. 1986. 5 KRONER. l 
fältet under Janushuvudet: Den Kong
lige Mynts märke flankeras av myntdi
rektörens märke (K) och myntgravö
rens (H).(~ Kolberg resp. Hansen.) 

antal: 2.000.000 st 
Ur innehållet i årsberättelsen kan för 

övrigt bl a noteras: 
att resultatet för 1986 - trots all an

nan verksamhet- visar rekord i antalet 
präglade mynt. 



valör 
10 kronor 
5 kronor 

mymproduktion 1986 
28.747.000 

2.320.000 
(bara jubileumsr 
l krona 7.023.000 
50 öre 3.303.000 
10 öre 135.331.000 

mynt med årea/er 1986 
29.060.950 

2.350.640 

5.612.500 
4.178.000 

146.392.000 
totalt: 176.724.000 (vikt 552.7 ton) 
att 1986 producerades 100.000 år-

talsset 
att produktionen av medaljer upp

gick till 9.865 och märken till 364 
att 1986 präglades 19 nya medaljer 

bia 

en till 300-arsjubileet i silver (925/ 
1000; diameter 70 och 56 mm) samt i 
patinerad brons. Åtsidan visar den 
gamla rikssymbolen -hillebard-lejonet 
- och årtalet 1686. På frånsidan ser 
man Den Kongelige Mynts anläggning 
med Kongsbergs kyrka i bakgrunden. 
Åtsidan bar gjorts av myntgravören 0i
vind Hansen, som under mer än 40 år 
satt sin prägel på norska mynt. Frånsi
dan har skapats av den nytiiiträdda 
formgivaren Ingrid Aust lid Rise, som 
här har gjort sitt första arbete på Den 
Kg!. Mynt. 

Ett annat prov på de nypråglade me
daljerna är den över H. M. Kongens 
Garde-"Siottsvaktmedaljen" i patine
rad brons (diameter 80 mm). På frånsi
dan ser man Gardets emblem och i ned
re halvcirkeln flankeras det gamla gar
desmärket av märkena för dc fyra gar
dcskompaniema. Formgivare: 0ivind 
Hansen. 

En int ressant tabell i årsberättelsen 
visar stampamas livslängd, som är be
roende av ett antal faktorer, bl a myn
tets design, stampens utformning och 
materialegenskaper samt ytbehand
lingen av stampar och rondeller. 

1977 390.526 slag 
1978 387. 116 
1979 366.903 
1980 379.279 
1981 401.155 
1982 340.439 
1983 419.658 
1984 518.501 
1985 562.718 
1986 599.880 

Arsberättelsen ger också en intres
sant information om framtiden vid 
Myntet. Under 1986 har förberedelser 
vidtagits för att radikalt lägga om drif
ten. Det gamla gjuteriet och valsverket 
skallläggas ned och nya maskiner skall 
anskaffas för de övriga delarna av pro
duktionen. 

GB 

LEVETID FOR PREGESTEMPLER 

Anu.ll A.otaiJ mynt Antall prtJull& pr. t.tc:mpc.lpar 
Sltmpkr pre.gc.t mkJddverdi heyate midddverdi 

b<a)11<t p!<+ vnk prnl...- ~ lidlittre 
1986 

10 kr0f1« -
myt~t."ttt 125 650 62825 111 JOO (1985) 
Oldi..ner pOI.l. 87 27 J02 722 627 648 6-17 •so 1985 l 806420 

SUon.c:r -
mynu.ett J l 267 629 17 266 78 876 1982 
Otdinllet' pod. 18 2 266 347 251 816 6().1122 (1983) «8 134 

l krona -
m)ntsctt 142 109 47 J68 2 13 727 (1985) 
ordin.~~:.r eod. 16 s 493 724 686 714 771880 (1985) l 347 659 

50 erc-
myntKtt 6 146019 48 672 200000 ( 1985) 
ordin~e-r f?!od. lO 4 087 470 817 494 710 530 ( 1985) l 167 433 

10ere-
mynl.SC'1t lO 231990 46 J98 200000 (1985) 
ordinc·r prod. 456 136 914 800 600 502 571228 ( 1984) 3 619 875 

SVM 
CJ'I)'JU$CII 57 913 397 J2 048 97975 (1985) 
ordiru<f ptod. 587 176 065 063 599 880 562718 (1985) 

Kuriosapräglingar 
Till Komminen mot myntförfalsk
ningar (adress som SNF/ SNT) in
kom ett "mynt" för bedömning, vil
ket ingår i en serie om ettöringar av 
den typ som infördes under Karl XI 
1665. Åtsidorna på denna serie är 
lika bortsen från att de har Karl X 
Gustavs, Karl XI:s respektive Karl 
XII :s ordningssiffra i centrum. Det
samma gäller frånsidan, där endast 
årtalssiffran skiljer, 1659, 1694 re
spektive 1698. Myntmästarmärket 
nedtill på frånsidan står för Anders 
Strömmer, vilken var myntmästare 
mellan åren 1684-99. Dessutom 
finns även en kuriosaprägling av en 
Gustav lll:s l / 24 riksdaler som 
möjligen hör till samma serie. 

Vissa tecken tyder på att dessa 
tillverkades i slutet av 1800-talet av 
Hallbergs i Stockholm för att an
vändas såsom myntimitationer i 
skedar, pokaler och andra silver
arbeten. 

Om någon har annan eller ytter
ligare information om dessa kurio
samynt så meddela vänligen tid
ningens redaktion. 

A nders Fröseli 

Kuriosapräglingar från 1800-ta/et. 
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Mynt på St Barthelemy 1784-1878 (l) 
Av Frank Olrog 

Den spanska piastern 
Den spanska piastern är ett av värl
dens mest intressanta handelsmynt. 
Dess spridningsområde var större 
än såväl Maria Theresia-taleros 
som Storbritanniens eller USA:s 
tradedollars. Den var gångbar över 
hela världen. Dess betydelse som 
betalningsmedel i alla världsdelar 
var underomkring hundra år myck
et stor. 

Den spanska piastern utgjorde 
grunden för myntväsendet på St 
Bartheleroy och för övrigt i hela 
Västindien. Till största delen präg
lades den i Mexiko men även i and
ra spanskamerikanska myntorter 
som Guatemala, Bogota, Popayan, 
Lima, Potosi och Santiago. På myn
ten är präglingsorten utmärkt ge
nom speciella bokstäver på frånsi
dan. 

a 

d 

Den nominella valören är 8 rea
ler. Beroende på nationalitet kallas 
den ofta piece of eight, pieza de a 
ocbo, piastre de huit reaux eller 
Stiick von achten. På bland annat St 
Barthelem y delades piastern i flera 
realer än de ursprungliga åtta. Det
ta fick till följd att sjörövarromanti
kens piece of eight gav namn åt ett 
imaginärt räknemynt. Bengt An
ders Euphrasen besökte den sven
ska ön 1788 och skriver i sin resebe
rättelse: "Gourd kallas en Spansk 
Piaster, hvilken räknas till 11 Bett. 
Pisovett, är ett fingerat mynt, som 
räknas och är lika med 8 Bett:' Nog 
är det en härlig försvenskning att 
kalla "piece of eight" för "piso
vett"! Bett är ett annat ord för real. 
På St Bartheleroy delades piastern 
fram till 1797 i 11 realer (bits, bett, 
escalins) och därefter i 12 för att 

b 

e 

överensstämmelse med grannöarna 
skulle uppnås. Varje real delades i 6 
styver. 1864 infördes decimalsyste
met. 

Handelsmännen i Gustavia var 
internationella. Huvudmyntet, den 
spanska piastern, har därför i hand
lingarna många namn. Det typiska 
med detta mynt var ju prägeln med 
pelarna. Dessa Hercules stoder fö
rekom endast på spansk-amerikan
ska präglingar och ansågs som en 
garanti för god halt. Först 1850 dy
ker pelarna upp på Spaniens egna 
mynt. Jämsides med uttrycket 
spansk piaster förekommer Span
ish Dollar, pelrad piaster, Spanish 
Pillard Dollar, piastre gourde och 
Spanish Milled Dollar. Det finns 
två huvudtyper av dessa mynt näm
ligen globpiastrar (Fig l.) och byst
piastrar (Fig 3.). 

c 

Fig. l. Globpiastrara) Filip V 1724-46, b) Ferdinand VI 1746- 59, c) Karl J/J 1759-88, d) Globpiasterns frånsida, e) Glob
piaster kontramarkerad 1758-59 med GR för Jamaica. 
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Globpiastern slogs mellan 1732 
och 1772. Mexiko producerade 
mer än 441 millioner av dessa väl
kända mynt med Spaniens vapen 
på åtsidan och två jordglober mel
lan pelare på frånsidan. Det var 
denna piaster som danskarna ko
pierade 1771 och 1776 försin ostin
diska handel. (Fig. 2.) Det finns 
globpiastrar med Filip V:s (1724-
46), Ferdinand Vl:s (1746-59) 
och Karl III:s (1759-88) namn. De Fig. 2. Dansk piaster 1771. 

a b 

d e 

c 

f 

Fig. 3. Bystpiastrar a) Karliii 1759-88, b) Karl/V 1788-1808 med Karllll:s bild, shopmarked, c) Karl/V med kro11kon
tramarkeri11g[ör St Banhtlemy, d) Ferdinand V 111808-33, e) Karl l V kontramarkerad med George 111, f) Bystpiasterns [rå/l
sida. 

håller 916,6 tusendelar finsilveroch 
väger 27,073 gram. 

Bystpiastrarna präglades mellan 
1772 och 1825 (Fig. 3.). De fick en 
lägre silverhalt på 902,7 tusendelar 
men vikten är densamma som hos 
globpiastern. Bara i Mexiko tillver
kades över 822 millioner bystpias
trar. Antingen Karl III ( 1759-88), 
Karl IV (1788-1808) eller Ferdi
nand Vll (1808-33) pryder med 
sitt porträtt dessa mynts åtsida. 

Frånsidan upptas av spanska riks
vapnet mellan två pelare. 

Det finns många varianter av bå
da slagen av piastrar. För studium 
härav hänvisas till speciallitteratur. 
En kuriositet kan vara värd att 
nämnas. De första mynten efter 
tronskiftena 1788 och 1808 har den 
avlidne monarkens porträtt men ef
terträdarens namn i omskriften. 
(Fig. 3 b.) Det tog sin tid innan den 
nye kungens utseende blev känt i 

provinserna. 
Trots de mängder piastrar som 

präglades led man nästan ständigt 
av myntbrist på St Barthelemy. 
Även under de "goda tiderna" fram 
till omkring 1830 var det svårt att 
fylla behovet. Svenska Västindiska 
Kompaniets (1786-1805) agenter 
skrev upprepade gånger till Stock
holm och begärde piastrar. Myn
digheterna på St Barthele1;11y för
sökte genom olika åtgärder klara av 

Il 



dessa svårigheter. Flera proklama
tioner med mer eller mindre god 
effekt utfärdades för att reglera 
myntväsendet. 

Från kolonin skickades då och 
då till moderlandet remissor som 
bestod av växlar, guldmynt eller 
piastrar. En intressant försändelse 
från firman Röhl & Hansen daterad 
den 12 juli 1791 innehåller 140 
stycken "Spanska Sjövattens Dal
rar" det vill säga "afSjöwatn skada
de". Kompaniet vidarebefordrade 
dessa till myntverket och i journa
len för december 1791 redovisas 
från Riksens Ständers Banco att 
"Herrar Röhl & Hansen insänt Pia
strar som af Sjöwatten blifwit ska
dade, och härstädes om myntade". l 
en del svenska riksdalrar från 1791 
kanske det finns silver från dessa 

lo. '} ..... ~.,..: ,"' 

- ••. '*"' - ___ ... -

a 

b 

piastrar. 
Den spanska piastern var det Fig. 4. "Holey dollars n a) Dominica ca 1798, b) Guadeloupe ca 1811. 

verkliga världsmyntet Handeln på 
Ostindien slukade massor av pias
trar. Svenska ostindiska kompa
nie ts fartyg fick lägga till i Cadizoch 
lasta piastrar, innan färden fortsat
tes till Kanton. Della gällde alla ost

indiska kompanier och betydde 
stora inkomster för spanska kro
nan. Visserligen gjorde Danmark 
1771 och 1776 samt Preussen 175 1 
sina egna ostindiska piastrar men 
de har blott kuriositetsintresse i 
sammanhanget. 

l Kina cirkulerade dc spanska Fig. 5. Briuisk Ba•zk-dollar 1804. 

piastrarna in i vår tid. De blev ofta 
"shopmarked" det vill säga försed
da med kinesiska karaktärer. 
(Fig. 3 b.) Det var kinesiska 
handelsmäns sätt all garantera äkt
heten. Piastern avlöstes i Kina så 
småningom av den mexikanska 
dollarn som höll samma hall och 
vikt. 

Överallt ägde den spanska pias
tern förtroende. l England och dess 
många kolonier utnylljades den 
som myntämne och utsattes för 
kontramarkering cllr.r övcrpräg
ling. Eli populärt exempel är de 
engelska kontramarkeringarna 
1797-1804 med George lll :s bild. 

12 

Fig. 6. "'Svensk piaster." 

Den finns i två varianter och place
rades ovanpå Karl IV:s porträll. 
Dessa gav upphov till folkhumorns 
bekanta vers: 

"The bank to make their Spa
nish dollar pass 
stamped the head of a fool on 
the head o f an ass:' 



Ingen av monarkerna ansågs ju sär
skilt klipsk, Georg lii dessutom tid
vis sinnessjuk. (Fig. 3 e.) 

Kontramarkeringar på och 
styckning av den spanska piastern 
förekom på många håll. I Västin
dien var detta särskilt allmänt. Do
mmtca, Guadeloupe, Jamaica, 
Martinique och Trinidact m fl visar 
rikhaltiga prov på märkliga ting i 
dessa avseenden. (Fig. 4.) 

Här avbildas också en piaster 
1804 kontramarkerad med en kro
na för St Barthelemy (Fig. 3 c). 
Kronan är av typ 12 i Ahlström-Al
mer-Jonsson: Sveriges besittnings
mynt, Stockholm 1980. Detta ex
emplar ägs av Kungl. Myntkabinet
tet. Dessförinnan förekommer det 
1915 på en av T. G. Appelgrens 
auktioner och efter 1922 i Axel La
germans samling som såldes i Am
sterdam. Slutligen återfinns detta 
mynt i förteckningen 1936 över 
Sven Svenssons samling. Tyvärr har 
på senare år visst tvivel uppstått om 
denna kontramarkerings äkthet. 
Något dokumentärt stöd finns för 
närvarande varken för eller emot. 
Man får hoppas att visshet skall 
kunna nås, inom en ej alltför avläg
sen framtid. 

Överpräglingar förekommer 
även. Bland de mest bekanta är den 
brittiska bankdollarn 1804 och 2 
rupees samt 1 12 pagoda från Ma
dras 1811 (Fig. 5). 

De spanska piastrarna har också 
en del makabra poänger. I Barba
reskstaterna fordrades dylika som 
lösen för tillfångatagna europe<er. I 
Egypten, där liksom i det osmanska 
riket överhuvudtaget myntförhål
landena var tämligen kaotiska, ha
de de spanska piastrarna det största 
köpvärdet ända in på 1830-talet. 
För att hindra spekulationer utfär
dades i juni 1833 en förordning som 
stadgade att den spanska piastern 
skulle vara värd 15 turkiska pias
trar. Den, som utgav eller mottog 
den till mer eller mindre värde, 
skulle få näsan avskuren och dess
utom tvingas att äta upp den. 

Då Spanien förlorade sina latin
amerikanska besittningar på 1820-
talet präglades inga fler spanska 
piastrar. På St Barthelem y ersattes 
de med mexikanska och andra fria 
republikers pesomynt. 

En lustighet som egentligen inte 
alls hör till detta ämne tas med i alla 
fall och får bli avslutning. När man i 
dag säger "piaster" tänker väl de 
flesta på Främre Orienten. Så var 
det inte för omkring hundra år se
dan. Då hade ännu ordet "piaster" 
en "värdefull" klang. På detta tyder 
den skämtsamma benämningen 
"svensk piaster" på Oskar l:s pam
piga kopparmynt 4 skilling banco. 
(Fig. 6.) 

Foto: 
Nils Lagergren, ATA: Fig. l b), c), 
3 a}, c), d), f) 
Bengt A. Lundberg,ATA: Fig. l a), 
d), e), 2, 3 b), e), 4, 6. 
B. Ah/ströms Mynthandel, Stock
holm: Fig. 5. 

Gamla och nya psalmer 
har varit ett tvisteämne långt innan 
vår nya psalmbok under livligt de
batterande antogs av kyrkomötet 
och stadfästes av regeringen. 

Jesper Svedberg ( 1653-1735 ), 
psalmdiktaren och biskopen i Ska
ra, var en mångsidigt begåvad man, 
som bl a arbetade med en ny bibelö
versättning efter grundtexterna -
dock avvisad av det ortodoxa präs
terskapet - och var medlem av 
1691 års psalmbokskommitte, vars 
resultat ( 1694) kom att innehålla 
alltför många nyheter (Svedberg 
blev t o m anklagad för "kätteri"). 
Den indrogs därför, ehuru den 
egendomligt nog fick användas i 
Nya Sverige, dvs bland de svenskar 
som stannat kvar i den sedan länge 
förlorade kolonin i Delaware, vars 
350-årsminne nu firas. Vad det 
gällde de gamla psalmerna hade 
Svedberg dock en mera pietetsfull 
inställning än våra dagars kommit
terade. Han yttrade om dessa: 

"De gamla psalmerna anser jag 
för rådligast att icke mycket röra 

vid. De förekomma mig såsom 
gamla ducater och riksdalrar, som 
väl äro rått präglade, ojemna och 
oansenliga, men av fin metall och 
halt. Vid de nyare brukar jag större 
frihet och dristighet". 

Åtminstone vad beträffar duka
terna måste Svedberg ha syftat på 
utländska dylika, eftersom denna 
myntsort var ganska ny i Sverige. 
Aven bland riksdalrarna-som be
kant slogs en dylik bara en gång, 
1676, under Svedbergs vän och be
skyddare, Karl XI - dominerade 
de utländska, vilket framgår av 
sammansättningen i de fåtaliga fyn
den i vårt land. 

LLt 

l esper Svedberg. Medalj av L. P. Lund
gren, slagen 1852 för Svenska Akade
mien. Silver. Kungl< Myntkabineltet. 
Foto Bengt A. Lundberg, Raii!Shmm. 
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Aktiebrev från brunnar och bad 
Av l an Wisehn 

En trevlig kategori aktiebrev är de 
som har anknytning till svenska 
brunnar och bad. l Kungl. Myntka
binettets samlingar finns aktiebrev 
från ett tjugotal sådana anläggning-
ar. Många av dessa aktiebrev sak
nar bildmotiv medan andra visar 
byggnader och företeelser som ofta 
kan ge oss värdefulla kulturhistori
ska uppgifter. Här nedan beskrives ' 
tre aktiebrev som alla har intressan-
ta vignetter. 

Bmnns- och Bad-lnräuningen 
vid Brie, även kallad Augustenbad, 
ligger ca 21 km från Katrineholm. 
Den började anliiggas av ett aktie
bolag 1843, med Or. C. A. Aurell 
(provinsia lläkare i Vingåkers d is
trikt) som verkställande styresman. 
Ett fjärdedels mantal Bie inköptes 
av bolaget; ett mindre badhus samt 
logementsbyggnad, det s k Paradi
set, uppfördes. Aktiekapitalet var 
mycket obetydligt. Kommunikatio
nerna utgjorde dc största svårighe
terna, eftersom dc närmaste statio
nerna var Torshiilla och Kungsör. 
vilka stod i ångbåtsförbindelse med 
Stoekholm. Dr Aurell blev anstal
tens förste läkare och styresman un
der aktiebolagets tre första år. Au
rell drog sig snart tillbaka från in
tendentbefattningen men fortsatte 
att under följande år vara anstaltens 
läkare. Genom köp överflyttades 
ägandet av bolaget på två enskilda 
aktieägare, baronerna Carl Carls
son Bonde och Knut Philip Bonde, 
vilka utvidgade anstalten, upp
byggde ett nytt badhus och gjorde 
flera nya anläggningar. Detta sked
de mot slutet av 1840-talet. De nya 
ägarna insåg snart företagets stora 
vansklighet, som hade sin grund 
dels i ogynnsamma kommunikatio
ner, dels i svårigheten för en så föga 
besökt badort att kunna uppehålla 
läkarvården. Baronerna Bonde sål
de 1853 badanstalten till Dr 
P. A. Levin som genom hårt arbete 
och entusiasm lyckades mycket 
bättre än sina företrädare. Lyck
osamt för Bi e blev också öppnandet 
av sydvästra stambanan. Sonen Dr 
Adolf Astley Levin blev 1888 ägare 
till Bie. Astlcy Levin ( 1852-1931) 
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var en mycket kunnig myntsamlare 
och kom i denna kapacitet att skriva 
följande arbeten: Beskrifning af 
Johan 11/:s mynt, Numismatiska 
Meddelanden XI, 1887; En sam
ling Linnemeda/jer. Demonstrera
de å Sv. Linnesällskapets samman
träde den 8 dec. 1922, Svenska Lin
nesällskapets årskrift VI, 1923, 

s. 54-60; Föneckning å svenska 
mynt, sedlar, kong/. odt enskilda 
medaljer och polletter, spe/penning· 
ar samt numismatisk /iueratur sam
lade af .. 1863- 1893, Stockholm 
1894. 

Tillsammans utgjordes Levins 
samling av 7 777 föremål Till allas 
förvåning sålde Levin sir • .,amling i 
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mitten av 1890-talet. Anledningen 
var att Bie behövde moderniseras 
och utvidgas och medel måste lös
göras av Astley Levin själv. 

Badinrättningen var en s k kall
vattenkuranstalt med en närliggan
dc järnhahig källa. Man hade van
ligtvis ca 200- 300 badgäster. 1866 
öppnades ett badlasarett fö r obe
medlade sjuka (sammanlagt 80 fri
patienter) från Södermanlands län. 

Aktiebrevets vignett visar en 
brunnspark med en staty över Po
seidon och därovan texten: Actie
Bref i BRUNNS- och BA D-IN
RÄTTNINGEN vid 8/E. Aktie
brevet saknar årtal, men utfärdades 
troligen 1843. 

1 trakten kring Norrtäljefanns ti -

digare en riklig tillgång på goda käl
lor och bad. Det första otillräckliga 
badhuset byggdes 1844. Två de
cennier senare, 1865, uppfördes ett 
nytt badhus med en storartad So
cietctslokal. Männen bakom bad
huset var grosshandlaren Schwan, 
häradshövding Isberg, professor 
Malmsten m fl. 

Badhuset låg vid innersta ändan 
av den ungefär 223 km långa Norr
tä ljcviken, i utkanten av staden 
Nornäljc. Varmbadhuset låg på 
havsstranden, strax invid gamla 
ångbåtskajen. At sjösidan hade 
huset en lång veranda på nedre bot
ten och en dylik mindre på den öv
re. Själva byggnaden av trä var täm
ligen långsträckt och hade ingångar 
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Aktiebrev frdn Rosrocks Helsobnmns Aktie Bolag, 1856. Foto Gunnel Jansson, 
RAAISHMM·T. 

på gavlarna, vilka ledde till en lång 
korridor, som löpte genom husets 
hela längd. På båda sidor om denna 
fanns 23 badrum (20 med vanliga 
karbad, l varmluftsbad och 2 med 
duschar och sittbad). I varje bad
rum fanns ''strål- och regndoucher" 
samt i 4 även "vaginaldoucher". 
Vattnet till badhuset togs från havs
viken. Det var lindrigt salt och van
ligen tillsatte man i badet en kappe 
salt, varigenom salthalten närmade 
sig den vid västkusten. 

Aktiebrevets vignett visar bad
huset sett från vattnet och därovan 
och under texten: Aktie Brev uti 
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NORRTELGE NYA BADHUS 
BOLAG. Aktiebrevet utfärdades i 
Norrtälje 1865. 

l Dalsland i Gunnarsnäs socken 
ligger anläggningen Rostock som 
från 1849 sattes i stånd för att kun
na användas som hälsokä!Ja och 
badinrättning. Brunneo hadesedan 
gamla tider nyttjats av ortens be
folkning. Under säsongen som va
rade mellan 4 juni och 22 augusti 
brukade det komma ca 500 kur
gäster. Aktiebolaget bildades i no
vember 1856. Vignettcn visar 
hälsobrunnens samtliga byggnader 
och även en del av det omgivande 

landskapet. Under bilden finns tex
ten: ROSTOCKS HELSO
BIWNNS AKTIE BOLAG. 

Rostock räknades till de svagare 
järn källorna. 

SPECIE 
MYNTHANDEL HU 

Köper o säljer 
Mynt • Scdlar • Medaljer 

Sper. Äldre sn'IISka kopparmynt . 
Sedlarfiire /900. 

Kommissionsuppdrag- Auktioner. 

Storgatan 19. Box 69 
5740 1 VETLANDA 

T el 0383/ 153 n l 

Falskmyntning 
var ett vanligt bron i det gamla fat
tigsverige. Här är en liten notis i 
dagspressen 1850: 

- Falskt silfvennynt. Drängen Sven
ning Magnusson, i tjenst hos prosten 
Lindberg i Sexdräga i Borås, blcf d. lO 
dennes der häktad för utprångling af 
falskt silfvcrmynt. Han innehade, utom 
åtsillig falskt silfvennynt, äfven en falsk 
Örebro-sedel å 10 rdr bko. Vid visitatio
nen i hans hemvist i Sexdrega påträff
ades i en byrålåda omkring 28 rdr bko 
falskt silfvennynt, nedlagdt i sönder
stött krita, för att bibehålla myntet 
blankt. 1il utseende har myntet, bestå
ende af l l 4 och l / 8 riksdaler, någor
lunda likhet med verkligt silfvennynt, 
ehuru det är tillverkad! af tenn. Sven
ning Magnusson förmodas likväl icke 
vara sjelfva fabrikanten, utan endast ut
prånglare. 

l början av Oskar II:s regering åter
finns följande i Dagens Nyheter för 
1874: 

Falskt mynt. För redaktionen af Dag. 
Nyh. har blifvit förevisadt ett halförc
stycke med oäkta försilfring, hvilkct 
blifvit utprånglad t såsom ett tioöres (af 
den nya sorten). Då det förfalskade 
myntet både till storlek och stämpel är 
förvillande likt de nya tioörena, och då 
det berättas, att flere dylika falska mynt 
varit synliga i rörelsen, vilja vi hänned 
fästa allmänhetens uppmärksamhet på 
saken. 

(Ur J O Wedbergs klippsamlin g, ATA) 



Riksgäldskontoret till finansdepartementet 
Riksdagen har nu gett klartecken för 
riksgäldskontorets överflyttning från 
riksdagen till regeringen. Om beslutet 
står sig efter nästa års val blir riks
gäldskontoret en myndighet under 
finansdepartementet från och med l ju
li 1989. (Se SNT 1987:6 sid 190) 

Riksgäldskontoret inrättades 1789 
för att förvalta statens skuld och ta upp 
nya lån åt staten. Riksdagen hade på 
den tiden ingen kontroll över statens ut
gifter och inkomster. Genom att rik.~
gäldskontoret blev en myndighet under 
riksdagen fick denna i alla fall inflytan
de över statens finanser. 

l dag är situationen helt annorlunda. 
Riksdagen har full kontroll över finans
makten. l takt med att statsskulden bli
vit allt större har i stället behovet av en 
samordning av statsupplåningen med 
den övriga finanspolitiken ökat. (Prop 
1986/87: 143.) 

Enigheten inom riksdagen om att 
riksgäldskontoret bör bli en myndighet 
under regeringen (finansdepartemen
tet) var också stor. Endast centern ar
gumenterade för att riksgäldskontoret 
även i fortsättningen borde vara en 
myndighet direkt under riksdagen. 

Omorganisationen kräver ändringar 
både i regeringsfornlen och i riksdags
orclningens huvudbestämmelser. Ett 
beslut om sådana ändringar måste fat
tas två gånger av riksdagen, med ett all
mänt val emellan de två besluten. 

Riksdagen måste alltså upprepa sitt 
beslut hösten 1988 om omorganisatio
nen skall kunna genomföras. 

Regeringens proposition innehöll 
även ett förslag till ny riksbankslag. ( Se 
SNT 1986:6 sid 147) 

Det innebär bland annat att regering
en från och med l januari 1989 inte 
längre skall utse ordförande i riksdags
fullmäktige. Ordförande skall i stället 
utses av de fullmäktige riksdagen väljer. 

Aven detta förslag kräver ändringar i 
regeringsformen och riksdagsordning
ens huvudbestämmelser. 

Det sakliga innehållet i regeringens 
proposition skall diskuteras inom riks
dagens finansutskott. Riksdagen får ta 
ställning till dess rekommendationer 
hösten 1988, samtidigt som riksdagen 
fattar sitt andra beslut om de föreslagna 
ändringarna i regeringsformen och riks
dagsordningen. 

På en punkt har dock regeringens 
förslag redan förverkligats. Riksbanken 
kan numera ställa så kallade kassakrav 
inte bara på banker, utan även på för
säkringsbolag, AP-fonden, lokala för
eningsbanker, kreditaktiebolag, finans
bolag, fondkommissionärsbolag och 
hypoteksföreningar (FiU 1986/ 

87 :28 ). Genom att höja kassakravet 
kan riksbanken påverka marknadsrän
torna uppåt och tvärtom. 

Kassakravet äterfinns tills vidare i 
den kreditpolitiska lagen, men skall för
as över till riksbankslagen, när denna 
träder i kraft. Detta kan på sikt leda till 
att diskontot avskaffas. 

TS 

Någon gång händer det att vi sak
nar material. Vi tar därför denna 
gång med en gammal fråga, som 
ingen läsare numera i livet kan ha 
ställt. Den är nämligen ur dagspres
sen för 1858 (Wedbergs klippsam
ling, ATA). 

Fråga : 

Figuren härunder föreställer ett 
mynt från tiden för westfaliska fre
den. Hvad har käppryttaren att 
skaffa med westfaliska freden? 

Svar: 

Nurnberger-käppryttaren 
Silfverklippning från år 1650, värd 
10 krz. 
Historisk förklaring. 
Då westfaliska fredens exekutions
recess hade kommit till stånd, bör
jade man äfven i Niirnberg fira fre
den med stora festligheter. Men vid 
dessas slut utbredde en upptågsma
kare det ryktet bland gatpojkame, 
att kejserliga principalkornmissa
rien, hertigen av Amalfi, Octavius 
Piccolomini, umginges med den 
ideen, att dagen derpå (en söndag) 
utdela en "fredspenning" åt alla 
gossar, som ridande på käpphästar 

infunno sig framför hans boning. 
Ryktet utbredde sig med blixtens 
snabbhet genom staden och för
nams öfverallt med största glädje. 
Dagen derpå kom också mycket or
dentligt ett stort antal af detta lätta 
kavalleri, deladt i sqvadroner, till 
hertigens palats vid Vm torget. Her
tigen, som undrade h vad det var för 
oväsen på gatan, tittade ut genom 
ett fönster och lät öfverraskad af 
den sällsamma anblicken, fråga 
hvad de ville och hvad orsaken var 
till denna uppvaktning. Då anled
ningen blifvit tillkännagifven och 
hertigen skrattat sig nära för
dertvad åt det puts man velat spela 
honom, lät han tillsäga gossame att 
på samma sätt komma tillbaka åtta 
dagar derefter, då de skulle få se 
följden. Under tiden hade hertigen 
låtit prägla en hel mängd silfver
mynt af det utseende, som teck
ningen i nr. 2 visar, och tillställde 
hvar och en af gassame ett exem
plar deraf till åminnelse af detta 
upptåg. Under högljudt jubel redo 
gossarne åter hem. Många af dessa 
minnespenningar förgylldes och 
öglades, och månget exemplar tor
de kanske ännu finnas qvar. 
Redaktionen ber nu alla trogna lä
sare om en kommentar. Vad anser 
man i dag om denna "minnesklip
ping"? 

Numismatiska 
F öreningen i Åbo 
har valt professor Brita Malmer till 
hedersledamot och museidirektör 
Lars O. Lagerqvist till korrespon
derande ledamot. 
SNT:s re?aktion gratulerar. 

Kungl. Myntkabinettets 
utställning över Axel Wallenbergs 
medaljkonst med Tamas Sarkåny 
och Thom Braunerhielm som an
svariga öppnas i maj. Den utgör en 
hyllning till den svenska me
daljkonstens nestor, som fyller 90 
år i maj. 
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Vikingatida silverskatt från Sälle i Fröjel socken, 
Gotland 
Från vikingatiden känner vi på 
Gotland omkring 700 fynd av ädel
metall, framför allt silver. Ca 400 av 
fynden innehåller fem eller fler fö
remål. Gotland intar i samman
hanget en särställning världen över. 
Märkligt nog verkar denna speciel
la silverkälla närmast outsinlig. 
Nästan varje år kommer ett nytt till
skott till detta imponerande antal. 

De flesta ädelmetallfynden har 
påträffats vid olika åkerarbeten 
men många gånger är sätten att 
upptäcka dem betydligt mer origi
nella. Vad sägs t ex om att stoppa 
handen i ett kaninhål och få handen 
full av arabiska silvermynt eller att 
kratta ut nytt grus på körvägen 
hemma och få krattan full av guld
ringar eller att hitta blänkande sil
vermynt mellan rötterna i en rotväl
ta i skogen efter en våldsam storn1? 

Vid Sälle i Fröjet sn på västra 
Gotland skulle Erling Malmros och 
Birgitta Ahlqvist i augusti i år gräva 

en liten damm åt sina kalkoner. 
Kalkonerna hade man i en liten ha
ge bakom det nybyggda huset, som 
man hade låtit uppföra i en mindre, 
igenlagd åker. Erling började gräva 
och helt plötsligt upptäckte han hur 
en skur av silvermynt föll från tor
ven som han hade på spaden. Vid 
närmare undersökning av jorden, 
som han just hade grävt upp, hitta
des ett par hundra silvermynt och 
ett stort antal bitsilver. Upphittaren 
kontaktade då genast RAGU, som 
undersökte platsen under tre veck
or. Det visade sig att Erling hade 
satt spaden i jorden exakt där sil
verskatten ursprungligen hade varit 
belägen. Själva skattgömman var 
emellertid troligen helt upplöjd re
dan innan. Sannolikt skedde det vid 
den senaste plöjningen ca 20 år tidi
gare, då åkern plöjdes med traktor 
för första och enda gången. 

Spridningen av mynten var för-
hållandevis koncentrerad, ca 

20X5-l0 meter med den allra stör
sta delen av silverskatten inom en 
yta av omkring 10 kvadratmeter. 

Det är vanligt att vikingatida sil
verskatter på Gotland kan kopplas 
direkt till samtida gårdsplatser men 
på fyndplatsen i Sälle påträffades 
inga som helst boplatsfynd. Inte 
heller gjordes några andra iaktta
gelser av boplatskaraktär. Däremot 
hittades ca 60 bitar av ett grovt ler
kärl, i vilket silverskatten förmodli
gen varit förvarad. Lerkärlet hade 
ställts ner på ett djup av 20-25 cm 
under markytan. 

Den nyfunna silverskatten är 
förhållandevis stor och väger drygt 
3 kg. Detta beror mest på ett stort 
antal bitsilver (320 st): tenar, bitar, 
barrar, plantsar och fragment av or
nerade smycken. De hela smyckena 
är få och enkla: ett ringspänne, en 
fingerring samt en ring av två snod
da silvertrådar. Antalet mynt är 
1028 inklusive fragment. 

Arkeolog Anna· Lena Gerdin. Fyndplatsen under w grävning augusti 1987. Foto Ann-Marie Peuersson 
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Olof Skötkonung, Sigwna, Long 
Cross-typ, ca 1000, på fyrkantig plau. 
Foto Ulf Abramsson. 

Mynten har ännu inte genomgått 
numismatisk analys, varför bestäm
ningarna inte kan betraktas som 
slutgiltiga. Preliminärt dateras sil
verskatten till senast 1016. Bl a 
finns inga mynt präglade för Knut 
den store. De flesta av mynten är 
tyska (minst 450 st) och engelska 
(ca 315 st) men här finnsockså ara
biska (ca 4+70), bysantinska 
(2+ l), böhmiska (3 st), irländska 
( 4 st), och svenska slagna för Olof 
Skötkonung ( 4 st). Det mest intres
santa inslaget är emellertid de skan
dinaviska efterpräglingarna med 
engelsk förebild. Sälleskanen inne
håller nära 100 skandinaviska ef
terpr'åglingar av vilka drygt 60 st 
(hela och fragment ) är präglade på 
fyrkantig platt, bl a ett par med bys
antinsk förebild. Av skandinaviska 
mynt präglade på fyrkant känner vi 
endast omkring 300 tidigare. Dess
utom är typerna bland de nya myn
ten till stor del varierande, varför de 
utgör ett mycket värdefullt tillskott 
för forskningen om den tidiga sven
ska myntningen, som bedrivits 
främst av professor Brita Malmer, 
numismatiska institutionen i Stock
holm. Professor Malmer har nämli
gen genom ingående studier av 
stampkopplingar kunnat härleda 
en stor del av de fyrkantiga skan
dinaviska efterpräglingarna till 
Olof Skötkonungs myntning i Sig
tuna. Kanske har vi i Sälleskatten 
ytterligare några länkar i dessa 
stampkedjor. 

Majvor Ostergren, 

Ragu • 
• Riksantikvarieämbetets Gotlands
undersökningar. Visby. 

Olof Skötkommg, penning från Sigwna ca 995- 1000. Foto Ulf Abramsson. För
storad. 

Riksbankens 
jubileumsfond 
Riksbanken skall i fortsättningen inte 
ha någon representant i Riksbankens 
jubileumsfonds styrelse. Det är en av 
ändringarna i riksbanksfullmäktiges 
förslag till nya stadgar för Stiftclsen 
Riksbankens jubileumsfond. 

Bakgrunden är au jubileumsfonden i 
fortsättningen dels får fria händer an 
placera sina tillgångar i aktier, obliga
tioner, fastigheter o.dyl. efter eget gott
finnande, dels får betydligt mer pengar 
att röra sig med (FiU 1986/ 87:33). 

Förutsättningarna för fondens verk
samhet ändras dänned så radikalt att 
riksbanksfullmäktige valt att skriva om 
stadgama helt och hållet. Man anser 
bland annat att representanter för riks
banken inte kan delta i sådan aktiv för
mögenhetsförvaltning på kapitahnurk
naden som dc nya riktlinjerna medger. 

De nya stadgama föreslås träda i 
kraft i januari 1988. 

TS 

Gert Hatz, 
Dr. habil. och chef för myntkabi
nettet i Hamburg, korresponderan
de ledamot av Kungl Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akade
mien, välkänd och framstående ut
forskare av vikingatidens mynthis
toria och oft a sedd gäst i Stockholm 
sedan mer än tre decennier, hylla
des på sin 60-årsdag den 4 januari 
vid en uppvaktning på Museum för 
Hamburgische Geschichte. Ett 
stort antal kollegor från såväl Tysk
land som andra länder - däribland 
Sverige - hade mött upp. Dr. Hatz 
har utnämnts till professor vid uni
versitetet i Kiel, meddelades till 
hans stora överraskning vid mot
tagningen. Professor Dr. Peter 
Berghaus, Miinster, överlämnade 
samtidigt en gedigen festskrift, till
ägnad makarna Gert och Vera 
Hatz, med bidrag från 34 kollegor i 
numismatiken. Den kommer att 
anmälas mera utförligt i SNT, vars 
redaktion samtidigt ber an få fram
föra sina försenade lyckönskningar. 
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A O W i svensk bankpolitik 
Göran B. Nilsson: Banker i brytnings
tid. Stockholm: Institutet för Ekono
misk Historisk Forskning vid Handels
högskolan i Stockholm 1981, 466 s. Per
sonreg. ISBN 90-400 480 12, ca pris 
170 kr. 

Göran B. Nilsson kallar sin senaste bok 
en förstudie till en biografi över Andre 
Oscar Wallenberg. Den har också följd
riktigt försetts med underrubriken 
A. O. Wallenberg i svensk bankpolitik 
1850-1856. Tyngdpunkten i Nilssons 
framställning ligger på bankernas och 
kreditmarknadens utfonnning vid 
1800-talets mitt. Det var då grunden till 
ett modernt bankväsende lades, och det 
var då Wallenberg på allvar påbörjade 
sin civila karriär. 

Boken ger mycket nytt, är mycket 
välskriven och bitvis mycket rolig, om 
än inte alltid helt lättillgänglig. Några 
glimtar ur innehållet ges nedan. 

Under 1830-talet började man i Sve
rige bygga upp det privata bankväsen 
som slagits i spillror underdepressionen 
efter napoleonkrigen. Sveriges dåligt 
utvecklade marknadsekonomi var i 
större behov av långfristiga krediter än 
kortfristiga lån som utgjorde grunden i 
det skotska banksystem, som man för
sökte efterbilda. De svenska bankerna 
sysslade i hög utsträckning med sedel
utgivning vilket begränsade deras ex
pansionsmöjligheter och ledde till en 
stelbent lånepolitik. Skötseln av Riks
banken hade sedan länge varit riksda
gens privilegium och det betydde att re
geringen inte hade något direkt infly
tande på Riksbankens politik. Rege
ringen tillät privatbanker att inkräkta 
på Riksbankens sedelutgivningsmono
pol i ett försök att skaffa sig inflytande 
över regleringen av det privata bankvä
sendet. l dessa strävanden åberopade 
man regeringsformens bestämmelser ( § 
89) om att den ekonomiska lagstift
ningen var förbehållen regeringen. 

Den konstitutionella konflikten mel
lan regering och riksdag varade från 
1830-talet fram till 1910-talet. Rege
ringen företrädde, efter mönster från 
maktfördelningsprinciperna i 1809 års 
författning, monarkin och statsförvalt
ningen, medan det i riksdagen fanns en 
stark opposition, som med hjälp av en 
liberal press, förespråkade demokrati 
och parlamentarism. I dessa motsätt
ningar spelade bankfrågorna en bety
delsefull roll. Kontrollen över Riksban
ken ville inte riksdagen släppa ifrån sig 
och regeringen strävade i sin tur efter att 
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göra inbrytningar på detta område. l 
mitten av 1850-talet hade den bankpo
litiska debatten hamnat i en återvänds
gränd. Riksbanken kunde inte fungera 
som centralbank. Inte heller kunde den 
samarbeta med privatbankerna. 185 1 
försökte riksdagen, med inte alltför stor 
framgång, skapa ett konkurrerande pri
vatbanksystem, de s k filialbankerna. 
Dessa hade inte rätt att ge ut sedlar, men 
fick förmånliga krediter i Riksbanken i 
stället. 

I denna situation trädde A.O. Wal
lenberg in på scenen. Den ekonomiska 
högkonjunkturen under krimkriget 
skapade de nödvändiga betingelserna 
för ett liberalt bankpolitiskt genom
brott. 

l e tt ur personhistorisk synpunkt 
mycket intressant kapitel, benämnt 
A.O. Wnllenbergs bankprogram, pre
senteras A O W (som han kallade sig 
själv), hans bakgrund, studier och av
hopp från sjöofficerens yrke. För att 
dämpa Wallenbergs kritiklusta, som 
väckt regeringens misshag, beordrades 
han 1850 att som båtsmanskompani
chef flytta till Sundsvall. Han åtföljde 
givna order men etablerade sig snart 
som borgare i förvisningen. I Stockholm 
hade A O W dessförinnan inlett samar
bete med finnan Loven & Co och där
igenom fått inblick i en affärsverksam
het som bl a spände över spannmåls
handel med kolonia.lvaror. Han hade 
också engagerat sig i Stockholms re
formsällskap och medarbetat i L. J . 
Hiertas Aftonblad och tidningen Bore, 
som han hade varit med om att starta. I 
och med att A O W erhållit burskap 
som borgare hade han skaffat sig en 
plattfonn för inval i riksdagen. Han 
gjorde även ekonomisk vinning genom 
sina kontakter med företrädare för den 
expanderande norrländska trävaruex
ponen. Riksdagen 1853-54 blev 
A O W:s första, och han sällade sig till 
oppositionen i borgarståndet. 

J fortsättningen analyserar Nilsson 
A O W:s planer och följer hans strävan
den i och utanför riksdagen fram till 
grundandel av Stockholms enskilda 
bank 1856. 

Det är svårt att i ett kort referat göra 
rättvisa åt Nilssons oerhört innehållsri
ka bok. Den lyfter fram, med utgångs
punkt från samhällets politiska, sociala 
och ekonomiska omvandling och hur 
denna avspeglas i pressen och i motsätt· 
ningar mellan regering och riksdag (och 
mellan grupper i riksdagen), bankfrå
gornas centrala roll för landets utveck
ling. Wallenbergs betydelse i samman-

hanget beskrivs och värderas utifrån 
denna historiska helhetsbild. 

Läsarna av denna tidskrift har all an
ledning att med största spänning och 
förväntan se fram emot publicerandet 
av den egentliga biografin över Andre 
Oscar Wallenberg. 

Denna recension är tidigare publice
rad i Personhistorisk tidskrift 1981 :4. 
Första delen av den egentliga biografin, 
benämnd A O lV, Odysseernas år 
1816-56 utkom på Norstedts förlag 
1984 och recenserades i Personhistorisk 
tidskrift 1985 :3-4. 

Göran Nilzen 

Ernst Natllom-Böös och lan Wiselln: 
Numismatiska forskare och myntsam
lare i Sverige fram till 1830-talet. Nu
mismatiska Meddelanden XXXVl. 
Uppsala 1987. 128s. ISBN 91-85204-
11-0. ISSN0078-2734. Pris 145 kr, inb. 

Svenska Numismatiska Föreningens 
förnämliga serie Meddelanden har med 
denna bok fått ett fängslande tillskott. 
De två författama ger dagens samlare 
och forskare verkligen en "kick" genom 
au berätta för oss om 239 (!) person
öden inom svensk numismatik - från 
notisens form till reportagets. Vi möter 
"monarker, hög- och lågadel, präster 
och borgare". Den i sig torra redovis
ningsformen lättas upp av ett ovanligt 
stort porträttmaterial, som glädjande 
nog ofta har medaljens karaktär. Boken 
rekommenderas varmt till våra samlare. 
Häri kanske beskrivs ursprunget till nå
got eller några mynt i Din egen samling? 

NUF 

Svenska Numi.rmatiska Föreningen: 
Medaljer utgivna 1873-1987. Fonder 
och stipendier. Stadgar. Smärre skrifter 
nr 5. Stockholm 1987. 60s. ISSN 0282-
4396. 

Den nya småskriften är en utökad och 
reviderad upplaga av föreningens små
skrifter nr J och 2. Den har på ett för
tjänstfullt sätt arbetats fram av Lars O 
Lagerqvist och- framför allt - Made
leine Greijer. Den inleds av en intresse
väckande redogörelse för föreningens 
medaljhistoria - "sannolikt har inte 
något samfund i världen präglat så 
många". Mycket arbete har för den ef
terföljande katalogen lagts ned på att 
samla in uppgifter om upplagornas 
storlek och om nypräglingar. 

De tre medaljer, till vilka SNF bidra
git ekonomiskt men ej stått som utgiva
re, finns avbildade i denna upplaga. 

Till läsamas kännedom och för und
vikande av missförstånd bör för nr 5 J 
nämnas, att det på s. 30 refererade sty-



relsebeslutet fattades först sedan Hans 
Majestät Konungen medgivit ändring 
av stadgarnas §2 i vad avser metallen. 

För de olika hederstecken, som för
eningen kan utdela, lämnas förteck
ningar på hittillsvarande mottagare. 
Det är en innehållsrik julgåva som för
eningens medlemmar fått - därtill en 
lämplig present till någon medaljbiten 
vän! 

NUF 

Sylloge of coins of the British Is les. 36. 
State museum Berlin. Coin cabinet. 
Anglo-Saxon, Anglo-Norman and Hi
berno-Norsecoins. Oxford 1987. 183 s. 
ISBN 0-19-726048-9. Pris i 45. 

I vårt land satsar vi stort på projektet 
Corpus Nummorum Saeculorum 
(CNS) för att publicera våra vikingatida 
myntska ner. Det är allom bekant, att vi 
i dem har för forskningen ovärderliga 
bestånd från främst England och Tysk
land. Den i rubriken nämnda sylloge
serien har sin givna betydelse för våra 
forskare inom det anglo-saxiska områ
det. Dc danska fynden av engelska 
mynt har redan publicerats i Syllogc-se
rien av Georg Galster i sju (!)band, li
kaså de finska av Tuuka Talvio i ett 
band. I serien ingår även en band om 
svenska fynd av normandiska pennies. 

Turen har nu kommit till Berlin-ka
binettet. Dess bestånd beskrivs av 
Bernd Kluge. Han inleder med en redo
görelse för Berlin-kabinettets tillkomst 
och uppbyggnad, alltifrån 1600-talets 
mitt fram till idag. Vi får följa utveck
lingen under så stora namn som Bol
zcntbal, Friedländer, von Sallet och 
Menadier. Kluge berättar, att DDR fick 
ett "fyndplakat" först 1954. Tidigare 
var man vid kabinettet inte intresserad 
av att samla på fynd; typer som sakna
des plockades ut , resten återlämnades 
eller gavs till lokala museer. Många 
mynt från fynd har kommit till kabinet
tet via berömda samlingar som köpts in. 
Fynden kommer i första hand från sla
viska områden inom tyska riket före 
1919, men även från Baltikum och 
Ryssland. 

I samlingen ingår även IEthelred
imitationer, inköpta i Sverige, därtill på 
fyrkantiga plattar. 

Kluge har tagit intryck av senare års 
debatter och har för varje mynt uppgif
ter om antalet "pccks'' på åt- och frånsi
dor samt om stampkopplingar till mynt 
i andra saml.ingar. 

NUF 

Gert Posselt: Pengesedle i Danmark 
1787-1945. Tegningcr, trykplader og 

prevetryk ska:nket af Danmarks Natio
nalbank til Den kongelige Ment- og 
Medaillesamling. Nationalmuseet, Ke
benhavn 1987. ISBN 87-997098-4, 
28 s, rikt ill. Pris 20 d kr + moms. Be
ställes under adress Nationalmuseet, 
Den kgl. Ment- og Medaillcsamling, 
DK-1220 Kebenhavn K. 

Som framgår av titeln har Mentsam
lingen i Köpenhamn fått en förnämlig 
donation från Danmarks National
bank. Med anledning härav har Gert 
Posselt skrivit ett nyttigt och vackert 
häfte, illustrerat i såväl färg som svart
vitt, om sedelframställningens historia i 
Danmark från 1787 tilll945. Såväl tek
nik som sedeltyper genomgås och avbil
das. Som det påpekas på omslagets insi
da har donationen gjort det möjligt att 
"mede tidens krav om at illustrere 
pengehistorien også på en numismatisk 
set mcre utraditionel måde:' 

Något om mynt 
och avsaknaden 
av försäkring 

LLt 

Aren 1792, 1793 och 1794 d rabba
des Göteborg av förödande brän
der. Staden hade mest träbyggna
der och de nämnda åren förstördes 
inemot 300 hus. Insamlingar till 
lindrande av nöden skedde på 
många platser. l "Dagligt Allehan
da" - en stockholmstidning -
skrev Ca rl Michael Bellman 1794 
följande rader under rubriken "För 
de nödlidande vid sista o lyckeliga 
branden i Götheborg": 

Hindren ej ert ögas gråt 
Vid de tårar er anropa 
Se en flock i askan sopa 
Efter minsta fyrk och plåt! 
Skåden mellan grus och 

bränder 
Edra arma likars nöd 
Som av er begära bröd 

Nakne med förbrände 
händer. 

Stadens Brandförsäkrings-Contoir 
betalte ut nästan alla sina tillgångar, 
obetydligt över 100 000 riksdaler 
specie till de husägare som försäk
rat sina hus men lösöret kunde vid 
denna tid inte försäkras och detta 
berörde ju alla drabbade. 

För dåtiden var "fyrk och plåt" 
välkända begrepp. Idag tror nog 
många att man letade e fter stycken 
av plåt att tillvarataga men plåt är 
de t folkliga namnet på 2 dale r sil
vermynt alltsedan 1681. Då fast
ställdes re lationen 2 daler SM = l 
riksdaler. Det låg nära tillhands att 
kalla ett plåtmynt på 2 daler SM just 
en plåt. I samband med sedelemis
sionerna från 1740-talets mitt över
gick benämningen på sedeln med 
samma valör. I kopparmynträkning 
blev det 6 daler kopparmynt (KM). 
Denna inlöstes från l januari 1777 
med l l 3 riksdaler specie sedan den 
nedskrivits till halva sitt värde vid 
den s k myntrealisationen som 
egentligen var en sedelrealisation. 

Bertel Tingström 

B.A.N.S. 
föreläsningskurs i 
Cambridge 1987. 
Kursen arrangerades av B.A.N.S. 
(British Association ofNumismatic 
Societies), som är en paraplyorga
nisation för de olika brittiska nu
mismatiska sammanslutningarna. 
Den hölls 4- 6 september i Cam
bridge vid Hornerton College, och 
50 personer deltog, varav 44 bodde 
på colleget. Det var trevligt att väl
komna tre besökare från utlandet 
Rut och Bengt Holmen, Sverige, 
och prof. Kenneth Mackay, Nya 

113 riksdaler i sil~Y!r, som efter realisatiolltn 1777 övertog namnet "plåt". Kungl. 
Myntkabinettet. Foto N. Lagergren, ATA. 
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Zeeland. Logi och mat motsvarade 
de höga förväntningar, som vi kom
mit att ställa på Homerton, och 
vädret var någorlunda. 

På fredagskvällen gav Mark 
Black bu m från universitetets histo
riska fakultet en föreläsning om 
myntsamlingar i Cambridge och 
deras historia, och på lördagen var 
det anföranden av David Sellwood 
( sassan i diska mynt), Edward Bes
ly, anställd vid Nationalmuseet i 
Wales (Inbördeskrigets myntning
ar) och av Marion Archibald, Bri
tish Museum (Den engelske medel
tida myntmästarens roll och status). 
På söndagen gav Graham Pollard, 
Fitzwilliam Museum, en fint illust
rerad föreläsning om Benedetto Pi
struccis' arbeten i England, medan 
Peter Spufford, docent vid Queens 
College, effektivt kompletterade 
Marion Archibalds framställning 
från lördagskvällen genom att tala 
om "Myntverksorganisationen i 
det medeltida Europa". 

Denna kurs var den sista som or
ganiserades av Frank Snow, som 
tillsattes för mer än 30 år sedan, all
deles i början av B.A.N.S. existens, 
som ledare för dessa föreläsnings
kurser. Dessa har hållits under 
veckoslut i intemat form. Den första 
kursen hölls 1957 i Jordans, ett 
kväkarbärbärge 3 mil väster om 
London. Endast ett dussintal del
tog i denoa kurs, men sedan dess 
bar kurserna hållits de flesta av dc 
följande åren i Cambridge, Chel
tenham, Manchester, Norwich, Ox
ford och i andra delar av England. 
Dessa kurser har förlagts till lärar
högskolor eller tekniska högskolor, 
och antalet deltagare har vanligen 
varit mellan 40 och 50, män och 
kvinnor. 

Redan från början hoppades 
man, att dessa kurser skulle få del
tagare både av numismatiker och 
samlare (åtföljda kanske av bättre 
hälfter), och att tillfälle skulle ges 
för deltagarna att höra föreläsning
ar omfauande ett vidsträckt urval 
numismatiska ämnen, och få chan
sen till en informell diskussion i e n 
avspänd atmosfär med experter på 
speciella områden. Dessa förhopp
ningar har i rikt mått blivit infriade, 

Forrs. på sidan 23. 
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ESKiw"TUNA NUMISMATISKA FORENING har möten på Nya Gästis 
kl. 19.00 sista tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gäng. 

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria mandagen 
i varje månad (utom i juli och augusti) i Gillesstugan i Kolarby, Skogsvägen 5, Fa
gersta. lid: kl 19.00. Under verksamhetsåret anordnar myntklubben 4 st anbuds
auktioner med senaste anbudsdag den 5/2, 15/4, 7 l JO och 2/ 12. Upplysningar: 
te! 0223/ 116 71. 

FALU-BORLANGE MYNTKLUBB: har möte kl. 19.00 den 612 på Kristine
gården, Falun:" Mitt myntfynd", 15/3 på Samlaren, biblioteket, Borlänge: "Vi tit 
tar på aktiebrev", 19/4 på Kristinegärden, Falun: "Så beskan as föreningsverksam
heten". 

MYNTKLUBBEN GOTEN, Visby har möte kl 19.00 på Solhcm. Upplysningar 
0498/ 157 24. Datum ej meddelat. 
GOTEBORGS NUMISMATISKA FORENING håller möte andra måndagen i 
månaden kl. 18.45 i Traktören, Köpmansgatan 20, Gbg. Auktion varje gång. 
Svensksektionen håller möten sista tisdagen i månaden kl. 18.30 på Engclbrcktsga
tan 71, Gbg. An tik- och medeltidssektionen håller möten torsdagar kl. 18.30 i 
Schackspelets Hus, Haga Kyrkagata 3, Gbg. Den 3/4 anordnas en resa till London. 
Medlemmar från andra myntföreningar är välkomna alt deltaga. Upplysningar: 
Birgit Hahne-Eriksson 031/5214 29 och Bo Nordeli 031/17 79 70 (endast kon
torstid). 
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kll8.30 den 
första måndagen i varje månad utom juli-aug. Upplysningar: 035/12 96 76. 

HOORS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra 
torsdagen i varje månad. Upplysningar: Evert Olofsson 0413/221 51. 

KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje månad 
(utom jw1i, juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar. Upplys
ningar: tel 0480/ 159 29, 0480/ 115 84. Auktioner varje gång. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i varje 
månad på restaurang Storstugan, Stortorget l, Katrineholm. Upplysningar: tel 
0150/210 45 el 151 00. 

KLARALVDALENs MYNTSAMLARE. Upplysningar: 0563/ 603 47. 
KRISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FORENING har möten med 
auktion på Hemgärden, Nomullsgatan 9, Kristianstad, kl 18.30 den 19/2, 18/ 3, 
15/ 4, 20/ 5 och 17/6. Listor och upplysningar genom Ingvar Nilsson 0441713 28. 

LUNDS NUMlSMATISKA FORENING har möten kl 19.15 den första onsd. i 
månaden. Lokal: Utbildningshuset Studentliu eratur, Åkergränd l. Upplysningar: 
te l 046/ 12 25 93. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på Pcn
sionärsgärden, V Trädgärdsgatan 57, Nyköping, kl 19. Upplysningar: tel 0155/ 
134 29, 671 54, 128 41. 

NORRKOPINGS MYNTKL.UBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen 
varje månad utom i maj-augusti, i Ek torps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 
18.00. Aven icke medlemmar är välkomna. Beställlista på tel 01 1/ 12 50 12. 
NASSJO MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, Råd
husgatan 33, Nässjö, kl 19.00 den 23/2, 29/3, 26/4,31/5, 30/8,27/9,25/10, 
29/11. Visning från kl. 18.30. Upplysningar: tel 0383/ 158 35 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMJS, Skellefteå har möten första torsdagen i varje må
nad i NY-huset, konferensrummet. Upplysningar: tel 0910/ 186 80. 
SKARABORGS NUMISMATISKA FORENING, har möten med auktion den 
7/2,6/3 och 8/5.Lokal Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövdc kl 16.00. Upp
lysningar tel 0500/808 50 (Thord Lund). 
SKANES NUMISMATISKA FORENING håller möten sista torsdagen i varje 
månad utomjuni-augusti på IOGT, Kungsgatan 16 A. Klubblokalen Kungsgatan 
38 A, Malmö, håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september-maj. 
SODRA DALARNAs MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen efter den 
15 i varje månad kll8.30 i Rembostugan, ca 5 km norr om Avesta utmed riksvägen. 
Upplysningar: tel 0226/ 562 78 eller 0225/131 52. 



TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i måna
den kl18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 A, Trelleborg. På 
programmet står auktioner, föredrag, lotteri mm. Upplysningar: tel 0410/345 44. 

TAUE MYNTKLUBB, Södcrtälje, har möte i Wendelas rum, biblioteket Luna kl 
19.00 andra tisdagen i varje månad med undantag av aprilmötet, som är den 14:e. 
Upplysningar: tel 0755/ 619 38 eller 313 14. 

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA, 16/2 auktion, 15/ 3 årsmöteoch fö
redrag och 19/4 föredrag, alla på Uppsala Universitets myntkabinett. Tid: 19.00. 
Upplysningar: 0 18/14 97 Il. 

VETLANDA NUMISMATISKA FORENING har möte med auktion på Kultur
huset, Storgatan 20, Vetlanda kl. 19.15 den 12/2, 25/3, 29/4, 26/8, 30/ 9, 28/10, 
25/11. Visning från kl. 18.15. Upplysningar: tel 0383/158 35 kl 07.00- 09.00. 

VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten andra måna
den i varje månad utom juni, juli och augusti. Föredrag o dyl följs av aukt ion. Serve
ring. Upplysningar: t el 0345/112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar 
(källarlokalen). 

VARENDS NUMISMATJSKA FÖRENING, Växjö, har möte med auktion kl. 
18.30 i Röda Korsets lokal, Kungsg. 18, Växjö den 8/3,6/4 och 1/ 5. Resa till Fri
mynt, Helsingborg den 16/4. Myntmässa anordnas på Smålands museum 25/9. 
Upplysningar 0470/731 14. 

VASTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje må
nad januari-maj kl. 19.00. Tingshusgränd 2, Ludvika. 

V ASTERAS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vall by friluftsmuseum kl 
19.00 första onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: te! 
021( 13 94 94 (efter kl 18). 

ÖREBRO NUMISMATISKA FORENING har möten med auktion Järntorgsga
tan 3. Upplysningar: te! 019/13 52 13. Datum ej meddelat. 
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SVENSKA 

Mars 
9 

April 
10 

23-24 

25- 26 

30 

AB Stockholms 
Auktionsverk 

Antikörcn, 
Göteborg 
B. Ahlström 
Mynthandel AB 
Svenska Numismatiska 
föreningen 
AB Stockholms 
Auktionsverk 

UTLANDSKA 

Januari 
28- 30 

Februari 
12-13 
24- 26 

Mars 
16-17 
16-18 
24-26 

April 
7- 8 

13-15 
25- 26 
27-29 

Los Angeles, 
Bowers & Merena 

Stuttgart, Kricheldorf 
Munchen, Hirsch Nachf. 

Sydney, Spink 
Munchen, Partin Bank 
New York, 
Bowers & Merena 

Miinchen, GieBener 
Miinzhandlung 
Köln, Miinz Zentrum 
Bern, Swiss Credit Bank 
Frankfurt, Peus Nachf. 

Maj 
3- 6 
26-28 
30-31 

Miinchen, Hirsch Nachf. 
Ziirich, Bank Leu AG 
Mannheim, KPM 

November 
9- 11 Köln, Munz Zcntrum 

December 
14-16 Mannhcim, KPM 

•• 

April 

16- 17 Frimynt, Helsingborg 

Sept 
25 Myntmässa i Smålands 

muscum anordnad av 
Värcnds Numismatiska 
förening. 

GYNNA 
SVENSK 

NUMISMATISK 
TIDSKRIFTS 

ANNONSÖRER 

Forts. från sidan 22. 

och under årens lopp har vi biståtts 
på ett fantastiskt sätt av professio
nella numismatiker vid nationens 
och regionernas museer, av fram
stående numismatiker och av mynt
handlare, som har avsatt tid och be
redvilligt delat med sig av sitt ex
pertkunnande utan knussel. Kur
serna har varit självfinansierande, 
stödet som de erhåll it indikerar en 
livlig efterfrågan, och man får hop
pas, att de fortsättningsvis kommer 
att hållas ännu i många år. 

(Översättning B. Holmen) 

Frank Snow 

Kostnaden för kurs och inkvarte
ring var 5:50. Maten var god och 
stämningen gemytlig och intim. En 
bar underlättade den sociala sam
varon. Frank Snow var makalöst 
skicklig på att avtacka talarna på e tt 
varmt och sympatiskt sätt. Kurser
na kommer att fortsätta under Joe 
Bisphams sekreterarskap. Tid för 
sightseeing och samvaro var avsatt. 
Rut och jag hade glädjen att bli gui
dade bland universitetsinstitutio
nerna av sakkunniga lady Mott. 

Göran Bergenstråhle! Vore det 
inte en lämplig uppgift för SNF att 
på nordisk basis omplantera denna 
brittiska kurs? 

Bengt Holmen, 

Göteborg. 

"Kyss Karlsson" 
heter en liten monterutställning i 
Garnisonen (Karlavägen 100) i 
Stockholm som Kungl. Myntkabi
nettet ordnat. Här kan man se me
daljen över vice häradshövdingen 
Carlson, som slogs i Italien när den
ne fått två italienare frikända från 
anklagelsen för det s k Hammar
bymordet i Upplands Väsby norr 
om Stockholm. Det var alltså dom
aren som fällde det berömda ytt
randet "kyss inte mig, kyss Karls
son", när det italienska tempera
mentet flödade efter domens av
kunnande. Jfr också SNT 1986:9/ 
10, s 287 f. 
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AUKTION 37 
23-24 april1988 

OPERAKÄLLAREN STOCKHOLM 

Sverige, bl. a. från Sune Berggrens (Piteå) samling 
Del I av fil. dr Torgny Lindgrens sedelsamling 

Inlämning av utländskt material mottas fram t.o.m. 12 februari 
Ring oss för information om villkor m.m. 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Box 7662, 103 94 STOCKHOLM 
Tel: 08-14 02 20, 10 10 10 

15 FEBRUARI 

Sista inlämningsdag till 

KVALITETsAUKTIONEN l APRIL 

Kontakta gärna Ulf Ström, tel. 08-14 24 40. 

~ 

AUKTI~VERKET 
L__MYNT/ 

AB STOCKHOl.MS AUKTIONSVERK 

)AKOOSGATAN 10, BOX 16256, 103 25 STOCKI-IOLM. TEL 08-14 24 40 


