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Kommentar till ''käppryttarna''
på Niirnberg-mynt till minne
av freden 1650

GYNNA
SNT:s
ANNONSÖRER

Av Josef Hackl, Furth
l Svensk Numismatisk Tidskrift 1988: l .
s 17, återges under Frågespalren en
gammal notis ur Wedbergs klippsamling. "Hvnd har käppryttaren att göra
med den westfaliska freden?"
Er uppmaning till Era trogna läsare
att höm av sig angående ett fredsmynt
från en för länge sedan gången tid
kommer säkert att ge många intresserade och erfarna mynt- och medaljvänner impulsen att närmare tänka
över dess historia.
Ert forslag är beaktansvärt och är
fortsiittningsvis värd att rekommendera fi>r fmrntiden. Med anledning av
detta vill jag ge Er en utfårlig kommentar.
Det trettioåriga krigets fasor upphörde i och med att fred slöts den 24
oktober 1648 i Munster i Westfalen.
Tyskland hade förblött och befann
sig i armod. Halva dess befolkning
l iksom dess välstånd hade gått fårlomdc i detta krig. Glädjen och tacksamheten och det ofantliga jublet över att
fred hade slutits kom för tidigt. Landet hade lortfarande stora svårigheter
att övervinna. Det gällde bl a rätten till
fri religionsutövning, äganderättsförhållanden till kyrkans egendomar och
dess ställning efter år 1624, med vilka
vnrken katoliker eller protestanter var
nöjda. Dessutom fanns mångahanda
otillfredsställande lösningar i fredsuppgörelsen. om vilka man behövde
komma till klarhet.
Delvis hade hiirarna motsett freden
med missmod. Talrika regementen
upplöstes. För officerarna av högre
grad stod krigaryrket på gyllene
grund. Genom hög lön, krigsbyten
och viildiga skatter hade de samlat betydande och storstilade f6rmögenhe ter med v-Jrs hjälp de kunde skaffa sig
vidsträckta jordegendomar.
l fredsuppgörelsen ingick att Tyskland skulle betala 5 miljoner riksdaler
till den svenska armen. Så länge som
alla dessa skyldigheter inte var fullföljda rådde ingen fred i landet.
Visserligen vilade vapnen, men soldathopen fortsatte att tära på den
ockuperade landsbygden och utsög på
så vis befolkningen allt mer.
4

En kongress hölls i april 1649 i
Niirnberg for att lösa en mängd detaljfrågor av militär. finansiell och
riittslig art; framfOr allt gällde det att
få trupperna att ge sig av. utrymma
landsbygden och upphöra med krigskontributionerna. Det gällde att så
snabbt som möjligt komma till ett avgörande i dessa frågor. l spetsen för
kongressen stod furst Ottavia Piccolomini, hertig av Amalfi. som företrädare för kejsar Ferdinand III. samt
överbefålhavnren. pfalzgreve Karl
Gustav av Zweibriicken, som företr'.idare för drottning Kristina av Sverige.
Efter långa förhandlingar kunde den
Il september en provisorisk överenskommelse om den s k interimsexeku-

t ionsrccessen undertecknas. TiIl fi randet av den lyckade uppgörelsen gav
den svenske överbefälhav-Jren. ·enare
~venskc kungen. Karl (X) Gustav. den
25 september 1649 en glansfull fred småltid i r:1dhuset i Niirnberg för officemre och sändebud. Denna måltid
har fOrevigats på en stor målning av
Jm1chim Sandrart. Under pågående
kongress arbetade konstnären på denna tavla för att få alla detaljer återgivmi så verklighetstroget som möjligt.
Fiiltmarskalk Wrangel donerade
denna tavla till staden Niirnberg. Den
bevaras än i dag som en påminnelse
om denna minnesvärda dag (se omslagsbild !).

l. KJ1ppry1rare med mtism. Klippingen forsromd (niisrtm 2: /). Foro (liksom fiJ/joncle):
J. Hoc·kl.

2. Klippr)7tore 111mr mössa. Klippingen forsromd (n/Is ron 2: /).

Missa inte
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Det äldsta i världen, grunda t 1674.
Box 16256, 103 25 Stockholm, T el. 08-14 24 40.

Besöksadress: Regeringsgatan 19, 1 tr.

3. Ocrm·io Piccolomini. lrerrig a1· Amalji.jlidd den 11.11.1599.
död 11.8.1656. Kopparsrick m• Comelius Gall<· d y. l/o/land.

Mellan kristallkronorna i salens
höga valv hängde blommor och frukt.
Sändebuden satt vid långa bord och
underhölls av fyra musikorkestrar.
som avlöste v-amndm med olika uppträdanden. Festmåltiden inleddes
med ett 'te deum·, ett lovtal. Måltiden
bestod av fyra serveringar, varje servering omfatt:lnde 150 rätter, som avslutades med frukt och konfekt, däribland jättestora marzipaner. För att ta
en angenäm doft brändes rökelse.
Som dekor på borden stod två skåderättcr. den ena i form av en triumfbåge
och de n andm ett sexkantigt berg.
båda betäckta med mytologiska och
allegoriska ligurer.
Blickande ut mot gatan i det mittersta salsfOnstret stod ett modellerat.
fårgyllt sven~ktlej o n. l den högra tas·
sen höll det en uppåtriktad palmkvist.
i den vän stm ett nedåtriktat svärd. Rött
och vitt vin Oödade genom två ledningar ur dc~~ gap. Utanför rådhuset
bemödade sig den viiniande fo lkhopcn
att uppfånga det ädla vinet i skålar och
kannor. Den festliga fredsmåltiden

slutade som ett handfast dryckeslag.
Som avslutning drog den höga festförsamlingen i väg till kejsarborgcn. där
generalitetet högst egenhändigt avfyrade "fredskanonerna".
Under tiden som fOijde arbetade
sändebuden, med avbrott för praktfulhl måltider, fyrverkerier och banketter. vidare med utformningen av be~tiimmelserna kring fredsfördmget
från Miinster.
Den 16/26 juni 1650 ku nde fredsavslutningen undenecknas i kejsarborgen i Niirnberg, följd av en uppgörelse
med Frankrike den 22 juni/2 juli.
Som en avslutning av hela fredsarbetet gav den kejserlige huvudkommissarien, Ottavia Piccolomini. den
2~ juni/4 juli på skjutfåltet vid St Jo.
hannis i Niirnberg en stor festbanken
med en präktigt fyrverkeri. varvid ell
ka'ltCII av trä. symbolisemndc tvedr'.iktcn. nedbr'.indes.
/w siirskild betydelse fOr den niirnbcrgska ungdornen var historien om
käppryuarna. vilka bemötles av Pic·
colomini med lättsam forståc lsc. En

1-ig .J årafinns ptl amshlJ?t'l.

upptågsmakare bland barnen hade låtit sprida ut ryktet. all Piccolomini
hade for avsikt all nästkommande söndag den 14/24 juli glädja varje pojke.
om kom ridande på en kiipphiist till
dennes kvarter vid Weinmarkt. med
en fredsminncsmynt. Faktiskt fOrsamlade sig på angiven dag en anmärkningsvärd skara dylika 'kiippryttare' framfOr huset, dä r Piccolomini
bodde. Genom oviiscnde i form av
gnäggningar och stampningar från
den mu ntm barnaskaran gjordes han
uppmärksam på dem; Piccolomini visade sig forundmd överdenna märkliga barnahop. När han erfor orsaken.
skrattade han hjänligt över det 'slcldcspcl' man bjudit honom. För au inte
göm pojkarna besvikna. bad han dem
att återkomma nästkommande söndag. l iinnu större skvadroner kom dc
mani iga ungdomarna framtravande på
sina käpphiistar av trä. Varje deltagare
belönades med etl exemplar av det s k
5

Käppryttaren i
Niirnberg igen
Tilliigg till artikeln ovan i SNT s 4 ff.
Hiindclscvis upptäckte jag i tidskriften Numismatische Mitteihmgen,
Nlirnbcrg, nr 263, I februari 1922,
sida 1825 en notis med foto av en guldprägling av en käppryttarmynt av år
1650 med varianten som är barhuvad.
(Fi rma Geberts i Niirnberg 62 :a auktion av den 25/26 april 1922.)
Det är allmänt antaget, att mynten
med käppryttare utan huvudbonad är
dc först präglade (de förekommer förhållandevis sällan), medan dc med
mössa eller huva tillhör den andra, cfterpräglade sorten. Samtida skriftliga
källor saknas helt.
Tydligen hade man tillverkat för ta
klippingar. Man kunde inte ana att
käppryttarna skulle infinna sig i så
stora skaror. Men eftersom inte en
enda pojke skulle ta gå tomhiint, präglade man en andra upplaga; ka nske
rårdelade man också några exemplar
till skoloma i Niimbcrg.
J. Hack/,
Alrth

/)('/l'ioskllokmrde, s••eoska lejonN riii miml!'l av freden 1649. Eir i llillltrlis srorlekfiirgylld
In'ifi!:ru·,fiYIII mrs gap rö/l och l'illl'illjliidrule. mr under fredsmålriden placerad i deumit·
tt•r.lfa fiin.•trl'l i mdhuset. Som symbol fiir fr('(/ l'l/ häll lt')om•r i dn1 hägm rassen en uppå l ·
ri/../{/tf palmÅI'i!JI, i den 1'ii11s1ra 111'(/dlrik/{/f Sl'iiiYI. l bakgmoden dr/ m· Joachim 1'011 Smulmr/\ nullning '7ill minne m· freden·:

käppryuarmyntct. som i mellanliggamle tid hade präglats till minne av
freden. Myntet -som i dåtidens viir·
dc låg p<i 10 krcuzer - visar på åtsidan en pojke ridande på en käpphäst
med en spö i den uppåtri ktade högra
handen. mellan 16-50. Omskrift :

Mitt i City
PEO Mynt &Frimärken
Med stor sortering av
Mynt • Sedlar • Medaljer
Frimärken • Vykort
Aktiebrev • Tillbehör
Dronninggatan 19, Box 16245
103 25 STOCKHOLM
Tel 08-21 12 10
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FRIEDEN /GEDACHT / NVS.IN l
NVRNB.
Frånsidan: upptill en krönt örn.
därunder en skrift i fem rader: VIVAT/FERDI NANDIUI.ROM/ IMP./
VI VAT.
Della mynt fi nns i två olika priig·
lingar:
l) Pojke med mössa eller huva
2) Pojke utan mössa (barhuvad)
Ca 21 mm X21 mm. ca 2,90 g.: de
avbildade exemplaren från Germani·
sches Nationalmuseum i Niirnberg.
Myntfotografierna m m har tagits
av J Hack!, mynten återges med v'.in·
ligt tillstånd av Germanisches Natiomllmuseum i Niirnberg fOr SNT.
(0,·ersällning Maj Jarl)

En ordlek kring
nödmynten
Få mynt har levt kvar i folkmun såsom
dc en gång så hatade nödmynten från
Karl XII :s krig, Motivvalen och texterna på mynte';; var alla speciella och
ovanliga for allmänheten. I en stockholmstidning från 1770 hittades denna
ordlek kring nödmynten:
Öfwer mynttecknen
Mars och Mercurius, och du Saturnus,
som hållit dig så god som Juplter, gör
dig Flink och Färdig med Welt och Wapen, t il at förswara dig mot Ph ebus. för
det du illa handlat med Publica Fides,
och underfådt dig, at följa Kronan för
en Daler Silf: mt. Hoppet har nu aidales en ända.

Författaren till denna korta text är
okänd idag.
/W

Vid Görtzens grav
I den gamla staden Schlitz i Hes en
(Förbundsrepubliken Tyskland) finns
en kyrka med svenskt intresse. Vart
man viinder sig inne i kyrkan finns
epitafier eller inskrifter över skilda
medlemmar av den mäktiga sHikt som
fortfarande in i 1900-talet ägt det mesta av staden och grevskapet däromkring. Och på vissa stenar finns släktens fullständiga namn: Grafen von
Schlitz. genanot zu Görtz. Inne i det
grevliga gravkapellet, som ligger som
en sakristia bredvid koret , finns en
gravsten i östra väggen nära golvet.
Här finns ett motto på latin, mors regis lides in regem mors mea (dvs
Konungens död och min trohet mot
konungen blev min död). Under denna dystra sats finns fåljande gmvskrift :
Geo. Hcnr. L. B. a Schlitz diet.
Gocnz. Caroli XII. Sveciae regis minister. impiorum consiliis supplicia
affcc t u~ obiit XII. Man. MDCCXIX .
Ossa inimicorum malignitate surrepta
patriac ac stirpi reddita reverenter hic
condidcrunt posteri. Miserere mei.
Dominc. et suscipe hane animam
meam. Dvs "Georg Henrik frih av
Schlitz kallad Goem , mini~ter !u Karl
XII Sveriges konung. dog, dömd till
döden genom uslingars rådslag. den
12 man. 1719. Hans stoft, ryckt undan
hans licndcrs illvilja och återgivet !u
fäderneslandet och släl..1en. hava efterkommande här vördnadsfullt lagt
till ro. Herre. fOrbarma dig över mig
och upptag min ande".
Här ligger vår forne ''linansministcr" som lick skulden fOr Sveriges
usla ekonomi och helt felaktigt fOr att
ha "uppfunnit" nödmynten. Vid Karl
XII :s likbegängelse den 26 februari
1719. vo~rvid biskop Torsten Rudeen.
som höll griftetalet, inte underliit all
svärta Göm: minne, begagnade tjänarna till den forne finansministern tillfållct , då allmänhetens uppmärksamhet var helt upptagen av sorgehögtidligheterna. :111 på galgbacken - nära
Skanstull i Stockholm - uppgr'.iva liket. som lades i en koffen. Liket fOrdes med fanyg till Hamburg. där det
under llem år obegravet rorvarades i
fami ljens hus.
Jan Wi.1·elm

Georg ll1'11rik 1'011 Görr... KnpparMid. 1'i:.wuletlen u11ge Gt1r1:. fYllo: Kungliga Bibliotekt'l.

Visste Du att . . .

.?.
.. .vån största reguljära guldmynt var
Johan 111 : s 48 mark 1590, som väger
21.6 g och mäter 38 mm, men endast
innehåller 11.7 g guld?
.. .och att det är vår 4-dukat (1837 50) som innehåller mest guld. 13.6 g.
men an det myntet väger 13.94 g och
har e n diameter om 25,5 mm?

... och all vå rt minsta guldmynt iir 5
mark klipping (1610 - 12} som mäter
ca 13 x 14 mm. men att det väger 1.()4 g
och håller 1.42 g guld?
. .. medan Johan 111 :s mark 1590.
som mäter 18- 19 mm. bam viiger
1.35 g och håller 0.73 g guld. vartlir
det hade det liigsta vii::lct av alla svenska guldmynt 1568 - 1925?
...vå rt största reguljära silvermynt
var 20 mark (1606- 17}. som mäter
53-54 mm i diameter. väger 98.73 g
och innehåller 81 g silver?
7

Adliga Jungfrustiftet i Barth och den
år 1982 utslocknade Barthorden
Av Christopher von Wamstedt
Formellt sen upprällades Banhstiftet
genom att lantdagen i Svenska Pommern 1ir 1720 anhöll hos konung Fredrik l. med fOrord av drottning Ulrika
Eleonora. att Kungl Maj:t skulle avtr'.ida det svån fårfallna slonet i Banh
jämte nödiga jordagods till uppräu:mde av ett protestantiskt jungfrukloster
for adeln i Pommerns fastlandsdeL
Denna anhållan beviljades och år
1726 överliimnades slonet och godsen
till det sålunda upprättadte stiftet. Då
slouet emellenid var obeboeligt bekostade adeln en ombyggnad. som i
stort sett blev en nybyggnad. Först den
3 augusti 1733 kunde stiftsbyggnaden
inviga~ och de 10 fårsta ordinarie
stiftsjungfrurna Oyua in. Så sent som
den 30 januari år 1749 fastställdes i
Stockholm ordensdekorationens utseende.
Redan den 27 november 1731 hade
en stift~ordning utfärdats. varefter inskrivning av stiftsjungfrur kunde börja. Till första <tbbcdissa i det nya stiftet
utsågs jungfru Margaretha I'Oll Hflkellitz, vars far varit lantråd i svenska
Pomrncrn medan modern var överhovrniistarinna hos danska drott ningen. Den svenska kommerskollcgiipresidcnten baron Daniel von Höpke11
(1669 - 1741) hade varit klostrets
friimste tillskyndare. Då han emellertid saknade dönrar, berättar klostermatrikeln. hedrade man honom i stället genom att till nr l bland dc ordinarie stiftsjungfrurna utse hans kusindouer Cathari11a Maria \'On UrmiSiedt
(1720- 1807). Dennas far var svensk
major, men gift med en dansk grevinna von Holck. vars mor i sin tur var
fastertill Carl Xll:s.bekamegunstling
"arge Daldorr·. alias svenska gencmlen av kavalleriet baron Valentin von
Daldorf (dödligt såmd på Riigcn
1714). f.ö. en av Döbelns föregångare
i fråga om svan pannband. Exemplen
har niirnms får att visa den anrnärkningsv'.irt omfattande blandning av
svenska och danska förbindelser, som
var typisk får de fåmämligare ätterna
i Pomrnern under hela den svenska
tiden.
Scdan Pormncrn övergåtttill Preussen lick man år 1836 en ny stiftsordning (med blott små förändringar).
vilken konfirmerades av kejsar Wil8

hclm Il år 1910. Stiftct existerar ännu
i dag, men iir sedan l948 förenat med
stadskyrkan i Barth och omvandlattill
en välgörenhetsstiftclsc. Det märkligaste ii r dock att pr'.ibendc nr l ännu år
1982 innehades av den sista av dc adliga stiftsdamerna från tiden före år
1939. 98-åriga fröken Arma Luise 1'011
Smmpfeldt (född 13 februari 1884.
t Barth25mars 1982), som befann sig
i en för sin ålder häpnadsväckande
god andlig och fysisk kondition. Hon
bar alltjämt sitt ordenstecken. t ex vid
varje kyrkobesök.
Själva Barthorden instiftades den
27.11.1731 av drottning Ulrika Elconora och fick liksom Wadstenaordcn 3
grader: priorinnan. som bar ett större
ordenskors om halsen, ordinarie
stiftsjungfrur. som bar orden i axelband över höger axel samt expckwnter. som bar den i rosett över v'.instm
bröstet. Bandfårgen är ljusblå. Först
den 14 maj år 1749 dckoremdes dock
stiftsmedlemmarna för första gången.
nämligen i anslutning till dagens morgonbön. Då hade redan några av dc
först inskrivna hunnit avlida utan all
alltså någonsin ha burit dckomtionen.

Frllkt•n Atma Louise wm Stumpfddt
(1884 - 1982) i kyrkogångskltlds1' f och lie
ordinarie stiftsdamemas band orh kors.
Foto 1980.

Narbild av jr(Jkl'll \ '011 Srwnpfeldls orcll•n.vkors. Fmmsidan . Hennes tiekomrian tir den
enda . som nu finns i Barth. Den saknas l'eterliJien i alla offemliga sam/inJiar. stht/1 i S1·erige som i Tysk/mul.

Barthtecknet är betydligt mera påkostat än Wadstenatecknet och ännu
vackrare. Det består av en vin ankarkors med konare annar, vars översta
ann är fåst vid en kunglig krona av
guld . De vita korsannarna avslutas
med gyllene eldslågor. Korset är på
minen belagt med en rund, mörkt blåemaljerad sköld innehållande drottning Ulrika Eleonoras monogram
omgivet av 3 (2: 1) öppna, gyllene
bladkronor. Med sådana kronor är
även alla fyra korsvinklarna besaua.
Den blå skölden på korsets baksida innehåller orden: ''Bart.Conventus
constitutus ad 3.Aug.l733."
Barthtecknet saknas fn anmärkningsvän nog i de offentliga. svenska
ordenssamlingarna.
Förteckningar på ordensmedlemmarna ingår i de olika pommerska
statskalendrarna sedan 1700-talets
min .
Uueratur:
Dähncn. J.C.: Sammlung ---- Pommerscher ---- Landesurkunden, bd l
(Str.!lsund 1765). s 192- 198 (1731 års
klosterordning avtryckt);
Biilow. W.: Chronik der Stadt Banh
(Barth 1922), s 777 - 780;
Gulzoe, E.: Das Barther Herzogsschloss (i Unser Pommernland nr 22.
Stenin 1937). s 242- 245:
von Hagenow. Käthc: Das Banher
Kloster (Barth 1936);
Herbst. H.: 3. August 1983 - 250.
Jah restag der Einweihung des Banher
Klosters (minnesblad. Greifswald
1983);
Löfström, K. : Sveriges riddarordnar
(Sthlrn 1948), s 236 (med felaktig bild
av ordenskorset s 233).
Meinhold. Th.: Das herzogliche
Schlo s. jetzt "Adeliges Jungfrauenkloster". zu Banh (i Unser Pommernland nr 7. Stenin 1922), s 348 - 353;
Rosensticrna: Dissenatio historica de
ordinum equestrium in Svecia etc.
(Uppsala 1748). s 80.

Lea Ahlborns testamentariska gåva till
Nordiska museet
1800-talcts kanske främsta medalj konstnär, Lea Fredrika Ahlborn. avled 13 november 1897. Hon kom fr'J.n
en släkt som frambringat nera skickliga medaljgravörer. Efter faderns,
Ludvig Persson Lundgren, död 1853

förordnades hon all uppränhålla medaljgravönjänstcn vid Kongl Myntet.
Ett par M senare. 1855. blev hon ordinarie myntgravör. Dänned blev hon
den fOrsta kvinnliga statstjänstemannen. Hon kom au gravera en mycket
ston antal medaljer och mynt. Bl a
f6rfardigade hon stämplarna till Sveriges mynt under Oskar l. Karl XV
och Oskar Il . till dc norska guldmynten och modeller till hela den nya
myntuppsiiuningen av finska mark
och penni. Genom sin stora begåvning
och yrkesskicklighet höjde Lea Ahlborn den svenska medaljkonsten, som
sedan C G Fehrmans och G Ljungbergers dagar levat ett konstnärligttynande liv.
Vid slutet av 1800-talet var Nordiska museet i ropet. Detta museum representerade något nytt i svensia l.:ulmrliv. Varje år mollog museet stora
donationer från dc mer välbesunna i
samhället. Även Lca Ahlborn anslöt
sig till don:~torerna genom sin testamentariska gåva.
Efter den :~vlidna konstnärinnan
fick museet emotta en betydande del
av hennes artistiska kvarlåtenskap.
Bland denna märkes främst hennes
samling av medaljpunsar och -stämplar, utfOrda dels av henne själv och
dels av and m iildre gravörer, såsom
Johann Carl Hedlinger. Carl Gustaf
Fehrrnan. L P och P H Lunderen m n.
bestående tillsammans av inte mindre
än 367 nummer. Utom punsar. graverade fO r medaljer över kungliga och
enskilda personer. innehåller sarnlingen originalpunsarna fOr belöningsmedaljer och minnespenningar.
slagna på beställning av svenska hushållningssiillskap, hantverks- och
skarpskyttefOreningar m Il.
l denna gåva ingick dessutom det av
Lea Ahlborn arwiinda arbetsbordet.
vid vilket hon vanligen bntkade modellera och graveru. och till deua hör
en fullständig uppsättning av fOr graveringsyrket erforderliga verktyg. såsom rnodellerstockar. gravyrsticklar.
räffelfilar rn rn. samt punskista med
en påbörjad puns till medalj över professor D G Lindhagen.
En stilla undran är om dessa rorernål någonsi n har visats ror allmänheten och hur rorernålen fOrvaras idag.
Kan man idag identifiera Lea Ahlborns arbetsbord?

Belöningen från Hannover
- ett tillägg
l SNT 1988:8. s 201-203 berättades
om en belöningsmedalj från Hannover. som tilldelades lotsålderman O.
Hansson. Kalvön, r<i r r'.iddningen av
kapten Lucht. befälhavare på koffen
"Gezine". samt hur handelsskeppet
gick under året därpå (1851) i Götcborgs norra skiirgård.
När uppsatsen var i tryck anlände
kompletterande uppgifter om skeppet
och dess kapten från prof. dr. D. Ellrncrs. Deutsches Schiffahrtsmuseum i
Bremerhaven. Hiir nedan följer dessa
i översänning:
Koffen "Getine" (r}~ka: Kuff) byggdes
1837 i Papcnburg. en liren kusrsrad i Emsland. en bra bir ~öder om Emden. Denna
lilla kl!~l~cglarc hade en kapacitet om 53
Last. Agaren heue E H f"apcn från lhcringsfehn. en liten nybyggarort i det sumpi ga området sydö;t orn Ernden.
Kapten var G H Lucht. om vilken ingenting mer är hck:ml. Koffen "Gezine" gick
under Hannovers handelsflagga. emeda n
hennes hemmahamn lheringsfchn ligger i
o,tfricsland. sorn vid denna tid hörde till
detta kungarike. Kapten Lucht korn säkert
inte från statlen Hunnovcr. utan härstammade troligen från O>tfriesland. där hans
namn är mycket \-:tnligt.
Eften.om detta område kring Ems ligger
när..t den nederländska gränsen så skiljer
'ig knappast en koff från det ena eller andr..t landet nämnv'..tn från \-:trandra. Det 'm
därför säken helt korrekt att illustrera arrikel n med bilden uv en nederländsk koff.
Vad ~edun uttrycket "53 Last'' beträff:~r
vi ll jag liimna en fiirklaring. l våra dagar
;mges handcbf:trrygcn~ lastkapacitet i bruttoregbtenon (BRT). M~ttenheten är ku bikfot (fot 1) . l äldre tider använde man i
stället för tlc"a vid <.len ty>ka kusten den
möjliga I:L,tcn~ vikt - d v~ också vad skeppet> bärförmåga utgjorde - som måttstock
och detta uurycktc~ med enheten "Last".
Tyvä rr kan rnanmte med full tillfOrlitlighet
omr.ikna den i det nu gällande metriska
'''tcmct. cftcNJm den hade fastsiiilits oli~a i olika harnn,tadcr och de,sutom varierade något från \JrJ till \'3r:l. Sålunda skiljer ~ig t ex en ~illa't från en råglas!. Av denna anledning hur mun bc~tämt sig fi.ir att
använda en slag' medelvikt. varigenom l
Last sätts = nögot mer ii n två viktton. l vårt
konkreta ll1ll inncbiir det att koffen Gczine
kunde ta drygt 110 viktton som last.

lan Wiselrn
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Silverberget eller Söderköping?
En diskussion kring Albrekt av Mecklenburgs örtugar
LL 9 och 10.
Av Kjell Holmberg
Våra svenska medeltidsmynt iir ännu
delvis utforskade. Ny<~ rön
framkommer hela tiden, bl a som en
fåljd av nya fynd av mynt eller myntning~underlag. men också som ett resultat av noggrann bearbetning av redan kiinda fakta om mynt, myntfynd
och olika historiska skriftliga uppgifter. Vi behöver här som exempel endast nämna de senaste fynden av
myntningsunderlag i Lödöse. som ju i
ordens r'jua bemärkelse är både sensationella och revolutionerande.
Den professionella numi~rmrtiska
forskninge n i Sverige koncentreras for
niirvarande främst på bearbetning av
våra vikingatida skattfynd och diirmed sammanhängande myntgrupper.
Visst forskningsarbete pågår även
med andra medeltida svenska myntgrupper. t ex Magnus Eri~sons penning:tr. Här kan vi sannolikt viirna oss
intrc:.sanw resultat i framtiden. Även
senare medeltida grupper har rönt
uppmiirksamhet. Under mitten av
sjuttiotalet arbetades det intensivt
med sturetidens mynt, som en direkt
följd av det stora fyndet i Västerås
1972. Som en 'bieffekt' av denna bearbetning blev även de senmedeltida
penningarna med krönt huvud eller
bokstav grundligt undersökta. Dessa
senare forskningsrön inverkar. som vi
skalll>e nedan. på ett avgörande sätt på
argumenteringen fOr huvudtesen i
denna anikel.
Rent generellt kan man nog påstå att
dc tidigare medeltida mynten. brakteater och tvåsidiga penningar. tillsammans med den vikingatida myntningen verkar utöva en större lockelse
för professionell numismatisk forskning, iin senare mynt. Detta ii r ganska
naturligt. då dessa mynt är mindre utforskade. och därför representerar en
större intellektuell utmaning.
Emellertid finns det fortfarande en
hel del som är okänt beträffande den i
mångas ögon relativt 'tråkiga' örtugsmyntningen under senmedeltiden.
Följande artikel utgör ett anspråkslöst
forsök att belysa en specifik fråge~tällning kring en specifik grupp önugar präglade under Albrekt av Mecklenburg.
Den myn tgrupp det handlar om iir
enda~t

lO

örtugar av typ LL 9 och 10, präglade
någon gång i slutet av 1370-talet, eller
(troligare) under 1380-talet. Ett sådant mynt finns avbildat i fig l. nr 4.
Men fOrst en kort bakgrund till Albrekts myntning.
Fram till och med Magnus Eriksson
hade ~ndast pcnningar.präglats i Sverige. Aven i dc övriga Ostersjöländerna myntades endast dylika fr.tm till ca
1330/40. då man på Gotland börjar
utge närmast högre valör. den gutniska örtugen eller ·goten·. som den också kallas. Tiden var uppenbarligen
mogen for detta. Behovet av ett större
mynt hade blivit for starkt. Gotlands
exempel fick snart flera eftcrfoljare. l
Liibeck utges ca 1365 ett större mynt.
\vitten'. Denna utgåva kom att ta stor
betydelse för svensk mynthistoria. för
när ett större mynt infors under Albrekt iir det m01ivmässigt inspircmt
av just detta wittcn-mynt.
Nyheten i svenskt myntning är örtugen, utgiven till ett v'.irde av 8 penningar.
Ett exempel av den fårsta önugstypen finns avbildad i fig l, nr l. På detta
mynt förekommer för forsta gången
tre kronor. placerade två över en. som
symbol på ett svenskt mynt. Tre kro·
nor hade fOrekommit tidigare. på
Magnus Erikssons tvåsidiga penningar. men då med en annan placering.
Den exakta tidpunkten for introduktionen av örtugen i Sverige är något
osäker, men tidigare än ca 1375 är
svårt att argumentera fOr. Denna fOrsta örtugstyp är mycket sällsynt. och
myntades sannolikt endast en mycket
kon tid. Myntorten måste ha varit
Stockholm. Denna typ av örtug efterträddes av en typ med krönt huvud )(
tre kronor p~ litet kors i mittfältet
(LL 3). Även denna typ (med inskriften ALBERTVS DEl GRACIA på åtsidan) blev kortlivad. och det är först
med den tredje typen. som har samma
centralmotiv men inskriften AL·
BERTVS REX. som en mer.t omfat·
tande myntning utfores. Denna tredje
typ (LL4) är en av de vanligaste medeltidsönugarna och myntningen pågick antagligen under längre tid. Se
fig l, nr l. 2 och 3.

Albrekt slog örtugar och penningar
även i Kalmar. men dessa mynt är relativt sällsynta och myntningen var
antagligen av mindre omfattning. Se
fig l, nr 5 och 8. Vi återkommer senare till dessa.
Ytterligare en örtugstyp fr.in Albrekt finns bevarad, och dessutom i
relativt ston antal. Det är denna typ
som vi här skall behandla. På åtsidan
visas en trekronorssköld på ston kors.
På fr.insidan finns ett ston krönt S
som centmlmotiv. Till höger eller
vänster om detta finns sedan ett litet
'p' som 'bitecken (?)'
Åtsidans inskrift lyder ALBERTVS
REX. frånsidans MONETA SWECIE. Myntonen är alltså ej explicit
angiven.
Vi närmar oss nu den centrala
frågeställningen: VAR är detta mynt
pr'.iglat?
Den allra äldsta numismatiska
forskningen fOr myntet till Stoekholm, sannolikt på grund av frånsidans centralmotiv. Hans Hildebrand
framför i sitt verk S1·eriges Medeltid
en annan hypotes.
Låt oss citera:
.. Den fjerde typen ... har å den ena
sidan en sköld med tre kronor lagd på
kors, på den and m ett krönt S och vid
dess sida ett mindre P. En gissning om
betydelsen av dessa två bokstäver skall
jag strax meddela'' vidare:
..Jag foreställer mig. att miijligen
den fjerdc typens mynt äro utgångna
från mynthuset i Silfverberget och att
de två å dessa mynt fOrekommande
bokstäfvcrnc äro ämnade att påminna
om ursprungsorten: dc skulle kunna
ingå i ett på tyskt sätt stafvadt Sulucrpergh - får au undvika en förvcxling
med Stoekholms mynthus kunde man
finna det nödigt att tillägga den andre
bokstafvcn ...
(mina kursiveringar)
Anledningen till att Hildebrand
framfOr denna hypotes. om än med
klan uttalad tveksamhet - se mina
kursiveringar i citatet - är ett brev
fr.in 1375 där hertig Albrekt av Mecklenburg (den svenske kungens fader)
anfOrt ror, å sin och sin son konungens
vägnar, rätten att slå mynt vid Silverberget till riddaren Hans von Hnnow.
För att vidare citera Hildcbrand:
..... den myntare han där anställde
skulle slå lika gode Sl'ellske penningar
som slogos i Stockholm."
Denna myntonsattribuering har sedan fOijt denna mynttyp i all referenslitteratur - om än ofta med en viss

~
~

111)'11/llr l

my111 nr 2

111)'111 nr
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Fig l. Ör/ligor !!Ch petmingar under Albrdt a!: Mnklmlmrg.
..
.
.
Örtull Swdholm LL l. Örtug Swcklwlm LL 3, Ortug Stocklwlm LL 4, Ortug Söduköpi1111 LL 10. Örtug Kaiiiilir U 5. Pemung Stockltolm
Krl-!ti'llb. Pen11i11g Siid<•rktJpi11g KrSia. Penning Kalmor KrE.

uttalad tveksamhet. Den ende som direkt ifrågasatt Hildebrand (som ju hör
till dc verkligt stora inom svensk numismatisk forskning) är Bengt Hemmingsson. l en artikel i Myntkomakt
1979/3 framfor han tesen att mynttypen i stället kan vara präglad i $öderköping. Nedan skall jag nu försöka
visa att Hemmingssons hypotes var
korrekt. Sedan Hemmingsson skrev
sin artikel har nämligen nya forskningsrön framkommit, som starkt stöder hans teorier. Framförallt är de resultat som Brita Malmer presenterar i
den mycket gedigna bearbetningen av
penningar med krönt huvud eller
krönt bokstav - Den senmedeltida
penningen i Sverige - av avgörande
betydelse.
Låt oss först diskutera kring argumenten för och emot Silverberget som
myntort.
Hela resonemanget om Silverberget
baserar sig på ett samtida dokument
som omniimner riiuigheten att slå
mynt i SilverbergeL Följande kommentarer kan göras om detta :
-

Att någon myntning l'erkligen wfördes i Silverberget kan ej styrkas. Ej heller att något mynthus
verkl igen uppfördes. Som parallellfall kan nämnas att en myntmiistare finns omnämnd i Viborg
1411 och 1415 utan att man for den
skull vill anta att någon myntning

mylll nr l

mynt nr 2

111)'111 nr

3

111)111 111' 4

Fig 2. St1daköpi11gspenningar fore 11/hrt•kt m· Mt•ck/enlniiJ!. Mag1111S Lmlulc!s. Pen11i11,~
med lmi11skt M inom slii1 ring. Bit'}!l'r Mag/lus~ o/l. Pemri11g med Kro11o )( S Magmu Erik.1·
smr. P<'1111i11g med S itUil/l smilring Birger Magmtsso/1 l'ller Mog11us Eriksso11. Pe1111i11g
llll'tl S inom .v/(it ring

verkligen skett. Både Silverberget
och Viborg finns markerade som
'osäkra myntorter' i Lars Lagerqvists Sveriges mynt under vikingatid och medeltid.

Om vi nu trots allt antar att ett
mynthus verkligen uppf()rdes, och
att mynt priiglades talar allt för att
det i så fall ej skulle ha varit örtugar utan penningar som slogs.
* Brevet talar explicit om "lika
gode svenske penningar som då
slogos i Stockholm''. Här bör
noteras att när man under mcdeltiden talade och skrev om
penningsummor (8 mark pen·
ningar. 8 mark silver etc) syftadc ordet 'penningar' normalt på
mynt i allmiinhet. När man där-

emottalade om mynt och mynt·
ning skiljer man alltid noga på
penningar och örtugar - se t ex
de bevarade kontrakten med
myntmiistare från senmedel·
tiden.
* Brevets datering gör det mycket
osannolikt att man åsyftar örtugar. Vi måste komma ihåg att
örtugen ju var ett helt nyintroducerat (eller kanske till och
med änmt ej introducerat?)
mynt år 1375. Myntningen av
dylika nymodigheter tär nog dc
fOrsta åren antas ha skett i rikets
centralort, där också behovet av
mynt av högre valör måste ha
varit störst.
Il

Förekomsten av en trekronorssköld som centralmotiv talar också fOr att typen hör till de yngsta
örtugarna i Albrek1s myntning.
Trekronorsskölden blev som
myntmotiv mycket populiir. och
anviindes flitigt av de efterfOijande
regenterna. Det är svårt att tiinka
sig att denna innovation ligger så
tidigt som under 1370-talct.
Hildebrands fOrsök till förklaring
av bokstäve rna ·s· och 'p' är minst
sagt långsökt. Betydelsen av bokstaven S skall vi behandla nedan.
men m\got behov av ett litet 'p' fOr
att skilja 'Silverbergets' örtugar
från Stockholms kan knappast ha
v-.trit aktuellt eftersom ju dessa
hade ett helt annorlunda ut förande
med krom lwmd som centralmotiv!
Ult oss nu i sillilet skärskåda alternativet Söderköping:
Redan 1285 finns Söderköping
omnämnd som myntort i Mttgnus
Ladulås testamente. Kenneth
Jonsson har hypotetiskt fön en av
Magnus götalandspenningar (LL
XVIIIC:4) till Söderköping.
Myntet är vanligt. och myntningen måste ha varit omfattande. Se
tig 2. nr l.
Även Birger Magnusson slog sannolikt mynt i Söderköping. Det rör
sig här om tvåsirliga penningar
med S)(Krona eller struket S)
(Krona. Se tig 2, nr 2.
Myntningsunderlag till brakteater
med S inom strålring
(LL XXVUI :3) har hittats i Södcrköping. Dessa mynt är vanliga
och utgivna av Magnus Eriksson.
sannolikt från 1354 och framåt.
Myntningen måste ha varit omfatt.~mde. Se tig 2 , nr 3.
Aven brakteater med S inom slät
ring (LL XXX:4) förs numera till
Söderköping. Dateringen av dennu är fortfarande omtvistad, men
den är antingen präglad i början
av 1300-talet eller ca 1360. Se tig
2. nr 4.
Även den mycket vanliga gruppen
med krönt S inom slät ring. som
präglades från ca 1360 till ca 1450,
med vissa avbrott , förs nu helt säkert till Söderköping. Se tig l. nr
7.
Det verkar alltså helt klan att ·s·
under hela 1300-talet står som
symbol för just Söderköping. Från
ca 1360 är detta ·s· dessutom
krönt.
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Tillsammans med andra uppgifter
(t ex nämns en "Johannes Hennikini"
som "alias monetarius Sudhereopensis'' år 1367) får man en mycket klar
bild av Södcrköping som en mycket
aktiv myntort under en lång tid.
Det iir diirrör helt naturligt att niir
örtugen väl introducerats i Stockholm
och. efter ett par byten av typ initialt,
etablerat sig som en nödvändig del av
myntningen. denna nyhet även introducems på dc andra myntpräglingcentra som var aktiva. Söderköping.
med sin stora produktion av penningar. bör ha varit mycket naturlig som
kompletterande
örtugsproducent.
Man kan till och med gå så långt att
man kan påstå att det helt enkelt måste
ha präglats örtugar i Söderköping. Ett
skäl till detta iir att örtugar pr'jglades
i Kalmar. som i jämförelse med Söderköping hade en mycket obetydlig
produktion av penningar. Se fig l. nr
5 och 8.
Vidare noterar man att om LL 9 och
10 förs till söderköping framträder
tydligt en logiskt sammanhängande
bild av moti vvalen på mynt från Albrekts regeringsperiod.
Om vi bortser fr.'tn den allra första
örtugen, som ju lamske kan betraktas
som ett experiment med en ny mynttyp. så erhålles följande resultat:
Penningar
Stockholm

krönt huvud inom
slät ring
söderköping krönt s inom slät
ring
Kalmar
krönt uncialt E
inom slät ring

j. och varför i så fall inte välja någon
som stilmässigt avviker från de övriga ... ? Denna övning överlåtes dock
till den intresserade läsaren!
Till sist önskar författaren framföra
ett tack till Kenneth Jonsson. uta n vars
envishet (''Är det inte dags att du skriver några artiklar för SNT snart?'")
detta aldrig skulle ha publicemts. Ett
ston tack även till Monica Golabiewski Lannby som ordnat bildmaterialet.
Rcfcrc n~cr:

l. B. llhlström auktionskmalog nr 26.
1982. objekt nr 9 och 456. nr 34. 1986. objekt nr 51.
2. Diplomatarium Suecanum9· 1 sid 261.
J. Golabicwski.M . Studic av 1300-talsbraktcatcr i ett depåfynd från Närke. Numismatiska Medtle/andrn XXX IV. sid
105- 122.
4. Hemmingsson.B. Svenska bokstavsbrakteater från senmedchiden. Mymkon wkt 1979. nr 3. sid 56 - 58.
5. Hildcbr.md.H. Mynt från Sveriges
mcdehid. Ingår i S1•eriges Mrdeltid. (Finns
även som faksimi hryck 1969 av L- 1Jönson
och B. Sallin)
6. Jonsson.K. Fastlandsmyntningen under Birger Magnusson. NNÅ 1975/
76 ~id 83 - 161.
7. Jonsson. K. Myntningen under Valdemar 1250- 1275 och M agnu~ Ladulås
t275 - 1290. Mwukontnkt t984 . nr 4/ 5. sid
121 - 125.
.

Örtugar
(central motiv)
krönt hu vud )( tre kronor på litet kors
krönt S )( tre kronors-sköld på stort kors
krönt uncialt E )( tre kronor på litet kors

Kommentar: För tydlighetens skull har
centralmotiv fOr fr-insida och
åtsida tagits i omvänd ord·
ning fOr Söderköpingsönu·
garna. Det existerar även
Kalmar-önugar med omkas·
tade centralmotiv (se t el\ LL
8).

Med ovanstående har författaren
sökt visa att LL 9 och LL 10 med
största sannolikhet präglats i Söderköping. Om man nu trots allt verkligen
vill länka sig att mynt präglats i Silverberget. så borde de snarast sökas
bland några av de penningar med
krönt huvud ( ... lika gode ... pen·
ningar. .. som slogos i Stockholm),
som dateras till ca 1370-talet. De bör
alltså sökas bland Malmer KrHÄila-

8. Lugcrqvist.L.O. Sveriges m.Wit tmtler
1·ikingatid och medeltid samt gotländska
1970.
Liedgren,J. Kontrakten med mynt:
mästarna i Västerås 1480 - 1538. NNA
1965.
10. Liedgren .J. Kontrakten med myntmäs·
tarna i Stockholm och Uppsala 1449 1527. NNA 1967.
Il. Malmer. B. Den senmedeltida (JI'IIningen i S1·erige. 1980.
12. Styffe.C.G. Bidrag till SkmulinOI'iens
historia l. Stockholm 1859. sid 156ff.
13. Thordeman,B. Sveriges Medeltidsmynt. Nordisk Kulllir XX IX. 1936.
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9.

Kungliga Myntkabinettet informerar
om den nya kulturminneslagen
Av Monica Golabiewski Lannby
Redan år 1666, under Karl XI. fick
vi vår fOrsta fornminneslag, Kong/:
Mayst:s Placm och Påbudh Om
Gamb/e Monumemer och Amiquite·
ter, och Sverige har därmed den älds·

ta fornminneslagstiftningen i Europa.
Genom plakatet blev all åverkan på
fornminnen förbjuden. Under samme
kung komplcuerades lagen år 1684,
på riksanrikvarien Johan Hadorphs tid
(1679- 93). och inlösen till kronan
påbjöds av alla jordfunna föremål i
ädelmetall och koppar. Fornminneslagen har sedan dess genomgäll flera
föriindringar men trots deua har dess
traditionsbundna karaktär bevarats.
Den l januari /989träder en ny lag
i kraft. Lag om kulTLirminnen 111111.
(Svensk förfauningssamling 1988:950).
vilken omfauar bestämmelser om
fornminnen. byggnadsminnen. kyrkliga kullurminnen och utförsel av kulturforemål. Genom den nya lagen
upphävs lagen om fornminnen 1942.
lagen om byggnadsminnen 1960 samt
lagen om skydd mot utforsel av vissa
äldre kullurföremål 1985. Vår information avser dc nya bestämmelserna
och framforallt dem som berör myntfynd.

Inledande bestämmelser
(l kap.)
Vår nya kullurminneslag börjar med
inledande bestämmelser. Där heter
det bia:
''Det är en nationell angelägenhet au
skydda och vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret fcir detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall
visa hänsyn och aktsamhet mot kul·
turmiljön. Den som planerar eller
utför ett arbete skall se till au skador på kullurmiljön såviu möjligt
undviks eller begr'.insas:· (l §)

Fornminnen (2 kap.)
Fasta fornliimnitrgar

Definitionen av fasta fornlämningar är
förtydligad. Fasta fornlämningar är
bia:
". . . lämningar efter människors
verksamhet under forna tider. som

har tillkommit genom äldre tiders
bruk och som är varaktigt övergivna:· (l § andra stycket)
Sådana fasta fornlämningar enligt den
nya lagen - vari mynt ofta påträffas
-är:
gravar, gravfält, kyrkogårdar och
andra begravningsplatser
samlingsplatser för ränskipning.
kull (offergropar, offerkällor).
handel
lämningar av bostäder, boplat·
ser. arbetsplatser, arbets l iv och
nä ringsfäng
ruiner av borgar, slott, kloster,
kyrkobyggnader, forsvarsanläggningar
skeppsvrak äldre än euhundra år

*
*

*

*

*

Till en fast fornlämning hör etl s k
fornlämningsområde (2 §). d v s ett så
stort område på marken eller sjöbotten som behövs för au bevara fornHinmingen och ge den ett tillräckligt
utrymme med hänsyn till dess art och
betydelse. Hur stort detta område är
prövas av länsstyrelsen.
Fomfynd

Liksom de fasta fornlämningarna är i
den nya lagen också fornfynden definierade:
"Fornfynd är foremål som saknar
ägare när de hittas och som
l. påtr'.iff.1s i eller vid en fast fornlämning och har samband med denna eller
2. påtr'.iffas under andra omständigheter och kan antas vara minst
etthund m år gamla:· (3 §)
Fornfynd från fast fornlämning tillfaller liksom tidigare staten. Många
skattfynd anträffas ofta i samband
med fast fornlämning, t ex i tidigare
boningshus. som ej kan urskiljas före
undersökning. Bärgas en skeppsvrak
som är en fast fornlämning. skall det
tillfalla staten om det saknar ägare.
(8 §)

Hembud

Fornfynd enligt 3 § 2 ovan tillfaller
upphittaren men med skyldighet att
erbjuda staten fyndet för inlösen mot

betalning. Denna s k hembudsplikt,
som finns med redan i 1684 års plakat, har utvidgats och omfattar nu
återigen bronsfåremål (avskaffat i
1873 års forordning) samt depåfynd
enligt fåljande:
"1. om fornfyndet innehåller fåremål som helt eller delvis består av
guld, silver, koppar. brons eller annan legering med koppar eller
2. om fornfyndet består av två eller
flera fOremål. som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans:· (4 §)
Enligt 4 § 2 är alla fårernålen i en
depå (skatt) att betrakta som eu fornfynd. Följaktligen är numera alla få.
remål ingående i en depå. oa.':seu
beskaffenhet, hembudspliktiga. Aven
däri ingående fåremål av textil, tr'.i,
bly eller annat i form av t ex en behållare är hembudspliktiga.
Fynd som skall tillfalla eller hembjudas staten skall av upphittaren snarast anmälas hos Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer (i
lagen och här kallat riksantikvarieämbetet). länsmuseum eller polismyndighet. Fynd av skeppsvrak k<m även
anmiilas till kustbevakningen. Upp·
hittaren är också skyldig att till dessa
på begäran lämna ut fornfyndet. (5 §)
Skydd, vård oclr rmdersäkning av
fomlämning och plats diir fornfynd
plltriiffats

Det är forbjudet au på något sätt ändra
eller skada en fast fornlämning. Plats
där fornfynd tidigare påträffats jämställs nu med plats för fast fornlämning. Endast riksantikvarieämbetet
och länsstyrelsen. eller annan som
länsstyrelsen lämnat tillstånd. får:
"... undersöka en fast fornlämni ng, bärga ett skeppsvrak som är
en fast fornlämning samt undersöka en plats där fornfynd påtriiffats".
(8 §)

Inlösen och Jriuelön rid fomfynd

Vid inlösen av fornfynd utgår ersättning :
"... med en belopp som är skäligt
med hänsyn till fyndets beskaffenhet, for föremål av ädelmetall dock
minst motsvarande metallvärdet efter vikt, uppräknat med en åttondel." (16 §)
Därtill kan även särskild hiuelön lämnas. Denna paragr.1f. som har sitt ursprung redan i 1734 års lag, har inte
ändrats i den nya kulturminneslagen.
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Kungl Myntkabinettet
Utställningar:
Ingång Narvavägen
(hörnet Linnegatan) 2 tr, Slackholm
Ti/1/lilliga utställningar:
"Ur dolda gömmor"
förlängd till slutet av maj.
"Antika mynt med andra ögon"
visas under febr. på Ullinge
Värdshus, Eksjö.
"Statsbudgeten under 400 år"
visas i riksdagshuset
(endast grupper) t o m 12 feb.
Ring i övrigt telefon 08· 783 94 00
för program information.
Museet:
Tisdag - söndag 11-16
Måndag stängt
Besökstid: tisdag 13-16
ingång Narvavägen
Besöksadress
(elter överenskommelse om tid
per telefon): s targatan 41
Postadress:
Box 5405, 114 84 Stockholm
Tel: 08· 783 94 00

Frågor om inlösen. ersilllning och hit·
telön prövas av riksantikvarieilmbetet,
som också vid fyndfOrdelning kan
överlåta fyndet på annat museum som
åtar sig all ansvara för roretnålen eller
låta dem återgå till upphittaren. Riks·
antikv.trieämbetet och statens historiska museer är central rorvallningsmyndighet för ärenden om kulturminnesv{•rd. Kungliga myntkubinellet är
den institution inom myndigheten
som bland andra åligganden handlägger mymfynden.
Mewllsökare
Metallsökare far inte medffiras på fasta fornlämningar annat :in vid f.ird på
allmän väg (18 §). På Gotland ligger
de arkeologiska fyndplatserna så tätt
an man rörbj udit användning av metallsökare över hela länet. l övriga delar av landet är användningen rörbjuden på sådana platser dilr hembudspliktiga fynd tidigare påtr:lffats (19 §).
Avgriinsningsfrågan prövas av lilnsstyrelsen som också kan medge dispens
från metallsökarfårbudet. Bestämmelserna om metallsökare tillkom re14

dan l juli 1985 men integreras nu i
kulturrninneslagen.
AIISI"ar III 111
Om man bryter mot lagen kan man
rDrlora rällen till fyndet och dömas till
böter eller rångelse. Metallsökare kan
rörverkas.

Skydd mot utförsel av
vissa äldre kulturföremål (5 kap.)
Tillstånd tillutforsel
Mynt och medaljer i enskild ägo. som
ej är jordfynd, är undantagna i kapitlet om ut rorsel av äldre kulturtoremål
och fä r alltså utan tillstånd föras ut ur
landet.

Mera om myntfynd
Myntfynden utgör en mycket viktig
källa till kunskapen om politiska och
ekonomiska rörhållanden under illdre
tider. Från vikingatid och medeltid
finns mskriftliga dokument bevarade.
Därror är mynten särskilt viktiga rör

all historisk forskning. Mynten är ofta
daterbara till ett bestämt år eller till
regent och bestämbara till priiglingsort och ger värdefull hjälp vid dateringen av andra arkeologiska fynd
samt fiista fornHimn ingar.
Fornminneslagstiftningen har haft
till fOijd att en mängd värdefulla mynt·
fynd genom åren har kunnat in fOrlivas
med de offentliga museisamlingarna
och där hållas tillgängliga fOr både all·
mänhet och forskare. Kungliga mynt·
kabinettets samlingar är till stora delar
uppbyggda av bl a myntfynd redan under 1600-talct.
För att allmänhet och forskare skall
få kännedom om myntfynden är det
nödvändigt att de publiceras. l det pågående projektet Landskapsinventeringen ingår samtliga kända fynd.
Nya myntfynd som fyndfördelats publiceras summariskt av Kungliga myntkabinettet i Nordisk Numismatisk
Årsskrift. Enskilda fynd, som är av
särskilt intresse för forskningen, publiceras i sin helhet framfårallt i olika
numismatiska tidskrifter men också i
regionala tidskrifter såsom hembygdsf6reningarnas årsböcker. De
stora mynt fynden från vikingatiden
bearbetas inom forskningsprojektet
Mynt från vikingatiden funna i Sveri·

ge och publiceras fortlöpande i skriftserien Corpus Nurnmorum Sacculorum IX - XI qui in Suecia reperti sum
(CNS).
Hembudsp/Jc:ens (• x) om/311111/tg 1 hJSIOfisJ.1 perspektiv

__:~-----

Fynd~ utgörs av

Guld. sill'er. l<oppar
Brons
''Andra konststycken''
Stenoch trå
Depå med guld, silver
ener koppar
Depå oavsen beskalfenhet

1873 års

1942 års

1684 års

1734 års

1828 års

1867 års

plal:al

lag

fbiordning

lcliordrnng lötordning FML

KML

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

1989 års

x

" Enhundraårsregefn"

x

x
x

x

x

• Endast om de Ingår l depåfynd.
Utteratur : Golabiewskl. M.: Kungl. Mynrkab1nenet m'ormerar om myndlynd. MyntkOntakt nr 4/S. t984 s 136.
Hedenlund, I.A : Fornlynd och hembudsphkt. Ad Patriam lllustrandam s 375-92. Uppsala 1946

Upphillare av mym kan insända dessa
jämte uppgifter om fyndomständighe·
ter direkt till :

HÅKAN WESfERLUND
MYNTHANDEL

Riksantikvarieiimbetct och stillens
historiska museer
Kungl. Mymkabincuct
Box 5405
114 84 Stockholm
Tel. 08-783 94 00

KÖPER • SÄWER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDAWER

Spec. sedlar
Betalar bra for sedlar .f3re 1930
Vasagatan 42
III 20 STOCKHOLM

GYNNA
SVENSK
NUMISMATISK
TIDSKRIFTS
ANNONSÖRER

Gästforskare i Kungl Myntkabinettet under 1988
Nu. i början av 1989, är det åter dags
au rapportera något om det gångna
årets forskarbesök i KMK.
En tjeckoslovakisk kollega. Dr Jiri
Sejbal, kom under en vecka i slutet av
februari. Dr Sejbal är chef ror det sto·
ra museet i Brno. han är medeltidshistoriker med numismatik som specialitet och hans studier här gällde huvudsakligen de mynt av böhmiskt-mähriskt ursprung som finns i KMK:s
samling av vikingatida mynt fynd . Det
föredrag han höll (för SNF, Arkeologiska Sam f m fl) handlade också om

Tel 08- Il 08 00
Mährens tidigmedeltida myntning.
Besöket var arrangerat i samarbete
med Svenska Institutet. som stod för
kostnaderna. l planläggningen ingick
även studier av svensk museiorganisation, utställningsteknik. etc. Särskilt
intresserad var Dr Sejbal givetvis av
KMK:s utställningar. För oss som arbetar hiir var det uppmyntrunde au
från ett perspekti v utifrån möta så
mycket entusiasm och positiva omdömen - säkert inte dikterade av enbart
artighet. utan snarare av Jiri Sejbals
erfarenhet från andra museer i Europa. En stor del av hans entusiasm berodde säkert på det fcir hans forskningsarbete rikhaltiga materialet i vikingatidsfyndcn.
Våra nordiska kolleger dyker upp
då och då för några dagars arbete i
KMK: från Oslo Kolbj0rn Skaare.
från Köpenhamn Jargen Steen Jensen
och Anne Kromann och från Helsingfors Pekka Sarvas och Tuukka Talvio.
Den sistnämnde har nu avslutat rna·
nuskriptettill nre Stocklwlm Collection: Anglo-Sa:con Coins, Harold l and
Hanlrcmu. som skall publiceras av

The British Academy i serien Sylloge
of Coins of The British lsles (Scsn.
Forskarstuderande från svenska
universitet kommer också; en av dem
är Ulla Silvegren. som förestår myntkabinettet i Lunds Unmiversitets Historiska Museum. l maj tillbringade
hon en vecka i KMK för sitt doktorsarbete ang Sven Estridsens myntning.
Lennart Lind, Stockholm, disputeradc i j uni 1988 på avhandlingen Ro·
merska denarer fimna i S1·erige. Fynden finns till allm största delen i
KMK. Linds fortsalla arbete med denarfynden giiller en engelsk version
och en planschdel med avbildningar
av hela det svenska fyndmaterialet.
Johan Flemberg. Uppsala. har under
deua och föregående år flitigtutnyujat
det numismatiska biblioteket i samband med sill avhandlingsarbete om
Afrodite.
Jan Appelqvist. Stockholm. har re·
gelbundet en dag i veckan, utom un·
der sommaren. studerat svenska mc·
deltidsmynt i KMK:s samling.
Under sommaren duggade de utländska forsk:trbcsöken tiill: Yvonne
Harvey, Durham, för 10 dagars stu·
die r i Winchcsters myntning under vikingatid - eu arbete som närmar sig
sin fullbordan . Samtidigt kom Robert
Coleman. en amerikansk student med
Marshallstipendium vid universitetet
i Oxford. Diir är han elev till Michael
Metcalf. ~om fö restår Hebcrdcn Coin
Room i Ashmolean Museum. Robert
Coleman!> studier gällde medeltida
myntning i det Tyska Riket. närmare
bestämt i st:tdcn Deventer. d ii r han ge·
nom en jiimr<irande stampundersökning skulle försöka klarliigga myntförhållanden under sent 900-tal och
1000-tal.
Robcrts besök varudc t re veckor. så
att den sista veck;ut gav tillfälle att
möta våra tyska vikingatidsrnedarbetare. som denna gång kom alla tre under en 14 -dagarsperiod: Gert och
Vera Hatz frnn Hamburg och Peter
Berghaus från Mönster. Det blev en
tid av intensivt arbete och fruktbara
diskussioner. ~om :\terigen visade
KMK:s centrala roll fdr numismatisk
forskning.
Under september besökte G K Jenkins. London. KMKsamt Helsingfors
för all där se på Keckmans samling av
antika grekiska mynt. Publiceringen
av Keckmans samling ingår i KMK:s
Sylloge-projekt. till vilket även utländska medarbetare knutits.
Elsa Undberger
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Numismatisk frågesport
vid SNF:s julfest
måndagen den
12 december 1988
Rätt svar ~terfinns i detta nr på sid 21.
l. Vilket av de svenska mynten från
år 1987 kan man lyfta med en
magnet?
l. SO öre
X. l kr
2. S kr
2. För lite mer än ett år sedan (okt
-87) hitlades i Lödöse myntningsunderlag fOr ett mynt med utseendc enl fig här nedan. Myntet är
därmed troligen svenskt. Vad
trodde man tidigare att det kom
ifrån?

l. Ägare till Östra Silvbergs

gruvor
X. Land~hövding i Falun
2. Hovrättsassessor vid nedre
Norrlands hovrätt
7. Vår 10 000 kr sedel utgår som lagligt betalningsmedel 31/ 12 1991.
Denna sedelvalör har endast
tryckts två år. Vilka?
l. 1937. 1957
x 1938. 19S9
2. 1939, 19S8
o

8. Sestertien. ett betydande romerskt bronsmynt som även blev
riikneenhet under kejsar Augustus. genomgick en betydande försämring i takt med den fOrödande
inflationen under de tre första århundmdena e Kr. Vilken metall
var det som närapå helt försvann
ur myntet?
l. Koppar
X. Tenn
2. Zink
9. Dukatmynt av olika valörer slogs
för drottning Kristina i Tyskland.
Var ii r den här avbildade 2-dukaten slagen?

l. Nordtyskland

X. Norge
2. Danmark
3. En av våm nuvarande sedlar kommer att ändms (fårg) under 1989.
Vilken?
l. 10 kr
X. 100 kr
2. SOO kr
4. Till SNF:s ~rsmöte 1988 i Kalmar
slogs en medalj som hedrade en
kvinnlig svensk numismatiker.
Vad hette hon?
l. Rosa Neumann
X.Rosa Luxemburg
2. Rosa Norström
5. Eugen Erhardt. en särpräglad
medaljkonstnär, född i Tyskland ,
verkade i Sverige från 30-talets
börjantill sin död 1972. Han gjorde en svit medaljer (alla unika och
gjutna) till minne av en svensk
kung. Vilken?
l. Gustav Il Adolf
X. Gustav llJ
2. Gustav IV Adolf
6. Den s k Gripenhielmsdukaten
från år 1695 är en lite udda myntning inom den svenska myntserien. Vem var egentligen denne
Nils Gripenhielm?
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l. Mainz.
X. Erfurt
2. Stralsund
10. Minnespenningar har vanligtvis
fr.un t o m Oskar II slagits och utdelats vid kröningen av regenten.
Vid en av nedanstående regenters
kröning slogs emellertid inget
minnesmynt. Vilken?
l. Oskar l:s
X. Karl XV:s
2. Oskar Il : s
Il. Djurmotiv är inte så v-Jnliga på
svenska mynt men det finns exempel med fåglar och lejon. Ett
kr'jldjur finns även avbildat på ett
mynt. Från vilken regent kommer
det myntet?
l. Knut Eriksson
X. Knut Långe
2. Johan Sverkersson

12. Till VM i ishockey 1989 kanuner
som bekant en guldmynt att ges
ut. Vilken konstnär har skapat
my ntbilderna?
l. Marit Krogh
X. Ernst Nordin
2. Bo Thoren
13. l boken "Vad kostade det" av
Lars O. Lagerqvist och Ernst
Nathorst-Böös från år 198S finns
många intressanta uppgifter om
priser och löner genom tiderna i
Sverige. Bl a finns där en uppgift
om bödelns årslön 1S5S. Hur stor
var den'!
l . 52 mark
X. 152mark
2. 2S2 mark
(l daler = 3 1/2 - 4 mark, l
mark = 8 öre = 24 örtugar = 192
penningar)
LYCKA TILL!!
Torbjörn Sundquisl

En silverbägare med
märklig historia
En märkvärdig silverbägare finns i As
priistgård. l önköpings län. Då det för
den svenska anm~n så olyckliga slaget
viii Poltava stod 1709, befann sig bland
de svenska trupperna bataljonspastorn Johan Biurbeck (1672- 1746).
Han blev liksom de flesta andra svenskarna tilllängatagen och blev förd till
Sibirien. Han frigavs 1722 efter att ha
fått utstå svåra lidanden och urnbiirandcn. bl a hade han använts av ryssarna
som '"dragdjur'' vid forsling av malm.
På nacke och hals lär han ha haft tjocka valkar efter oket. l Sibirien predikade han vid järnbruket Fetkoffka fOr
~venska !ängar. På hemvägen uppletadc Biorbeck i närheten av Poltava 10
silvermynt och medaljer. vilka han
mre slaget gömt under en bro. Sednn
Biurbeck blivit kyrkoherde i As. liit
h:m förflirdiga en silverbägare med
mynten och medaljerna infällda. Bii·
garen förseddes med inskriften: Feldde i Saxen, ftjrmrade i Riiss/and.
hemförde !iii Småland afJ. Biurbeck.

Silverbägaren liksom pastoratet innehades av Biorbecks ättlingar till J.C.
Hesselgrens död 1862, då den inköp·
tes av bonden Sven Andersson i Fia·
hult. Genom särskilt testamente mrordnade denne. att bägaren skall for
e1·ärdliga lider innehams av blimnde
k)'rkoherdar i Ålrs, man efter man.
/W

Magnus JYidt'/1: Snul/andsbankens sedlar.

umismatisk:J Littcr.ttursälhk:ipet i Göteborg. Mölndal 1988. 64 >. rikt iii. ISBN
91-970878-0-7. Pris 30 kr. Slutsåld på
förlaget.
I Sverige fanns det under 1800-talet 31
sedelutgivande privatbanker. Dessa bankers sedlar domincrJde sedelcirkulationen i
landet. I mol~ats till många av sedlarna
från "Sweriges Rikes Stiindcrs Bank" var
dessa privatbankssedlar ut cendemässigt
mycket attrnktiva. För många samlare med
intresse för den egna hembygden har de enskilda bankerna.s sedlar mycket att ge. Den
bank som k:Jnske rönt det största intresset
under årens lopp är Smålands Privat
Bank/ Småland• Enskilda Bank. Alla värn
främsta "scdelexperter" - _Torgny Li ndgren, Alcksundrs Plntbnrul is. Ernst
Nathorst- Biliis och Lennart Wall en - hur
behandlat dc småliindska scdlarnu ur olika
aspekter. Till denna vitt ra skara sluter sig
nu Magnus Widell . I Widelis Smcllandsbankens sedlar linm. många nya uppgifter
som hämtats från Smålandsbankens arkiv
(Götabankcn) i Jönköping. Efter en kort
inledning går fårfattaren igenom sedelutgivningen under dc 'ju oktroje rna (18371903). Här fä r lä~ren uppgifter om sedeltryek:Jre. fr.\gor rörande sedlarnas färger
mm.
Av stort intre;;c är kapitlet om Sedlarnas spridning och bankens l'l'fxlingsombud. För de enskilda bankerna var det av
yttersta viktutt sedlarna kom i omlopp. eftersom mycket av den egna verksamheten
var beroende av att kunna utnyttja de egna
sedlarna vid långivning. Sedlarna fick inte
komma tillbaka för snabbt. tillsammans
med krnv att de skulle inlösas i rikets mynt.
I Stockholm kom handelshuset Jakob
Palm. Svcn;son & Co. att fungcrn som
växlingsornbud. Mot en ersättning av 500
riksdaler mottog dcua handelshus två
gånger i veck:! n sedlar fOr inväxling i riksmynt. Ar 1848 öve rtog ~tadsmäklaren Johan Holm detta uppdrag from till 1864 då
Wallenbergs Stockholms Enskilda Bank
slutligen tog över. En tidsbild av hur det
kunde gå till i dctl illu Sverige är att styrelsernedlenunarna fick hjälpa till med spridningen av bankens sedlar. Om någon styrelsemedlem var på resa. Iick han ett visst
belopp i smålandsscdlar. som han sedan
skulle forsöka väx la i riksmynt under sin
bortovaro. Ett mycket intressant kapitel rör
Sedelforfalskning och ~ftuapare. Här har
också mycket riktigt ncrn andra fOrfattare
ägnat stort intrc~se åt ämnet. Widell har
genom si tt arbete kunnat lämna ytterligare
uppgifter - främst p g a att han haft till gång till bankens styrelseprotokoll.
Ungefär -amtidigt som Widell ägnade
sig åt si na forskningar i ämnet Smålandsbankens sedlar. skre\• Lennart \Vallen si n

utforliga artikel Små/iilidska banken sedlar i Kronobergsboken 1987 (SNT 1988:3.
s 60-61). Dessa två författare behandlar
delvis sa mma ämne. men med liteolika utgångspunkter. \Vallen beskriver mycket
pedagogiskt och kunnigt 1800-talets Sverige och dess kreditinsti tutioner samt de tre
småländsk:! enskilda bankerna. Widell behandlar endast en bank på ett ingående
sä tt. Dc tv:\ skrifterna har också olika
målgrupper: Widell riktar sig direkt till nu mismatikerna medan \Vallens artikel i Kronobergsboken är ämnad att upplysa en bredare allmiinhct.
Ingen behöver varn störd över att dc tv:\
fårfattarna delvis talar om samma saker.
Ibland konuner dc fram till samma sak
(och då tror vi dem) och någon gång har dc
olika uppfatt ningar (då sk:Jpas debatt).
Med gliidjc kan undertecknad notera att
Numismati ska Li tteriltursällskapct i Göteborg utgivit sitt flirsta häfte som behandlar
sedlar. Vi hoppas det kornmer ner!
lan Wiselm
Emst Nathom -Böös: Annorlunda bewlningsmedt'l. Numismatiska Litteratursäll-

skapets i Göteborg skrift nr 25. Mölndal
1988. 56 s. ISBN 91-970878-2-3. Pris 35
kr. Erhålles enklast genom att beloppet ino;.iues på postgiro 87 81 24-7. Numismatiska Litteratursällskapet, Göteborg.
Sällskapets redaktör uttalar i början av
skriften. att den är "lämplig för nykomlingar inom det numismatiska området".
Men en genomläsning avslöjar mycket nytt
även får en relativt väl bevandrad amatör.
Registren har en stor spännvidd eller vad
sägs om
au antalet omnämnda betalni ngsmedel,
termer m m är 97 och
au antalet omnämnda orter, länder och
områden är 75,
s:\ fårstår var och en, vilken \>ärdefull uppslagsbok som denna skrift kommer att
varn.
Nathorst-Böös valde till sentens får sin
skrift fyra rnde r ur Iliaden om köpensk:Jp.
Reda n dessa roder blir ett fint belägg på
mångfulden i begreppet "annorlunda betalningsmedel".
Det iir en både bild- och textrnässigt
f:.ingslandc läsning som bjudes oss. En värdig avslutning på en mångårig verksamhet
i numismatikens tjänst!
NU F

&Id Grindu- Hansen: Og har du penge...
Tr"kafpengenes hisrorie. P. Haase&Sens

Forlag. Kobenhavn 1987. 48 s. lSBN
87-559-0794-6. Pris 98 dkr.
Denna bok är avsedd för historieundervisningen i folkskolans klasser 5- 10. Efter
en inledning om " Hvad er penge?" kommer följande bpitel:
Byttehandel.

Oldtid og middelalder,
Penge og pengem.rnd.
Innation.
Montfremstilling.
Falske penge.
Monter og overtro,
Hvad monter k:Jn fort<rllc.
Vissa av k:Jpitlen är skrivna med tanke
på ntt utgöro underlag för grupparbete. Boken ii r verkligen fyndigt och rikt illustrerad
(bilden till t ex ämnet bankrutt är mycket
dr.tmatisk). Det är med ett småleende som
dc ncsta bilder igenkänns. Men materialet
är helt "up to date" - t ex med spelkortstrycket på de nya brasilianska sedlarna.
Hitlers fal sk:! pundsedlar och kontokort.
Boken avslutas med ett par rnder om
"det pengelase samfund" och konstaterar
härom: "Det er vivel i sidsteende selv alle
sammen med til at bestcmme".
NUF

nwmas Ull(/hi.ll: Plt~ndring. skauer och
tll'n feoda lo statrus fratmtixt. Organisatoriskatl'ndt•nw!r i Sverige touleruvergången
ftrln l'ikinxatid tilltidig medeltid. Opuscula Historien Upsalicnsia t. Uppsala 1988.

78 sidor. ISB N 91-506-0689-1. ISSN
0284-8783. Pris 30 kr.
I dennatidskrift har tidigare berört~ olika tolkningar av \'årJ vikingatidsskatter handel. sjöröve ri. plundringståg o dyl. t C)(
i Peter Sawyers "Kungar och vikingar".
Den därpå följande tiden var en epok. då
en genomgripande Om\':lndling av det
~'en~k:J :..1mh:illc1 :igde rum. Det har diirför synts mig angeläget att fästa uppmärksamheten på 0\':lnnämnda skrift. Jag tillåter mig citcr.t fåljande ur en recit i boken:
"Vikingatidens samhälle grundades på
att kungar och stormän kontrollerode ett
utbyte med dyrbarn varor eller på att de foretog plundringsfiirdcr mot främmande
länder. Detta övergick till det medeltida
samhället där jordägande och kontroll över
det egna områdets människor och resurser
fick en allt större betydelse."
"Statsmnktens former och konungamas
befogenheter skiftade från landsdel till
landsdel under den tidiga medeltiden. I
detta arbete h1ivdas att dessa skillnader berodde på att Sinten och kungamakten växte
fmrn på skilda siitt. l Viistcrgötland skedde
det gradvis och konti nuerligt. I ett landskap som Uppland bjöd däremot plundm nde stormiin lii ngc ett motstånd mot en
kungamakt med expanderande maktanspråk."
Det är en liten. men mycket innehållsrik
skrift! Utveck lingen inom forskni ngen av
statsbegreppet redovisas ingående. Kyrkans frammar;ch och hierarkiska uppbyggnad tillmäts särskild betydelse får statens tillkomst. Tillkomst och innebörd av
olika skatter- betecknade som intern tillägnelse - be~kri\-s ingående. Vi undervisas även i extern tillägnelse - handel och
plundring.
En verkligt givu nde bok!
NUF
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Huns Erik Mathiesen: Grll.'kemes moll/er.
Aarhus Universitetsrorlag 1988. 233 sidor.
ISBN 87-7288-160-7. Ca 170 Skr.
Den svensk. M>m är intresserad av den
antika greki ska myntningen. har inte tillgång till Mgot större utbud på svenska
språket. Därfur syn~ mig ovannämnda :ubete vara en gåva från himmelen. R}gga
inte for ~pråkct. ~m svensken i gemen så
ofta gör! Boken kommer att ge Dig mycket. m)Ckct, niir Du i lugn och ro tar till
Dig dess utbud.
Första kapitlet liir os~ att ~kilja mellan
"Monter og pengc". Diirpå f6ljcr kapitel
om "Mont frcrn~tilling" och 'Typer og
indskrifter". K.1pitlet "Nominaler og v:egtstandardcr" ger Dig en uttömmande redogörelse mr de~sa betydelsefulla begrepp.
Scdan foljer mynthiMuricn. fårdelad på
fOljande kapitel:
V Dc fOrsta mynten
VI Attik:1
Vll Pcloponne~os
VIII Cykladerna
IX Kreta
X Nord-Greklund
XI Mellan- och Vibt-G reklnnd
Xll Mindre Asien
Xlll Cypern
XIV Syd-ltalien
XV Sicilien
XVI Frii nm: Orienten (även NordAfrika)
Vi får en välskriven redogörelse får
myntande ~täders och riken~ hb toria och
myntning. Inte mindre än 326 mynt är fonlöpande avbildade (med avers och revers).
Boken har ett kanmateria l. som viS3r silidernus och rikenas belägenhet. Den avsluta~ med kapitlet "U>n og priser". som ger
O>S många intre"anta uppgifter. En bok
fOr varje ny "grek" att börja med. innan
han ka>tar >ig Ö\Cr >pedalverken!
NUF

Claude f(t_w!lle: Les biIlets jmllf;ais drt
1·ingtieme siecle. La Rochc sur Yon. Edition L'Aureus. 1987. 175 sidor. rikt illustrerad i fiirg. ISUN 2 950 041 018. Ffr 3i0.
Rubricerade katalog behandlar som ti teln anger franska sedlar utgivna under
1900-talet. dock enbart Banque dc Franceemissioner. Katalogen ingår som del fem i
en serie benämnd "Collection 'Histoire du
Pl1pier Monnaic Fr.mc;ais' ··. Tidigare har i
serien publicer.1ts: 1/. Maurice Muszyn~ki: Les billet~ dc la Banque dc Fr.~ncc:
Les emb>ion~ du Trc~r (4:e upp!. 1988).
2/. Sanune fOr f: Le~ a~~ignats dc la revolu tion Franc;abe (1981). 3/. Maurice Kolsky
och M Mu~ynski : Les billcts dc la Banque de l'lndochinc (1986) och 4/. M Kolsky : Les billet~ des D.O.M - T.O.M.
(1987). Ytterligare fem volymer är planerade: 6/. Les billet~ dc la guerre dc 1870. 7/ .
Les billet~ dc n~cc~sitf dc !:1 pre mi~ re guerre mondiale. 8/. Les caisscs ce ntrales
(Outre-Mcr). 9/. Les billet~ d'Afriquc du
Nord. och 10/. Les .quatre vieillcs• banques colonialc;.
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Föreliggande volym är främst av intresse
får variantsamlare av moderna sedlar. Varje tryckningsdatum och signaturvariant har
åS3tL~ ett eget katalognummer och värderingspris. Vad gäller värderingarna tycks
det .om om fransmännen inte vet hur de
~kall ha det. Ett exempel: Den "klassiska"
5000 francs. typ "Flamcng" som trycl.-tes
1918 men utgav~ fOrst 1938 värderas av Faycttc till 13500 francs i konserveringsgrad
01. l fjärde upplagan av del ett (se ovan)
värderas samma sedel till 6000 francs i
samma konserveringsgrad! För recensenten synes det minst sagt märkligt att två kataloger utgivna av samma fOrlag inom !oppe l av några månader har så extrema skillnader vad gäller \~jrderingar. För läsaren
måste sådana skillnader ~am högst förvirrande. men vilka utmärkta instrument fOr
den mindre seriöse handlaren som vid inköp kan referera till Muszyn~ki och vid
försiiljning till Fayene!
För den~venske samlaren som med S3nnolikhct friim\t är intresscr.1d av typer och
önskar skaffi1 liner:11ur om moderna franska sedlar ii r Musz.ynskis bok att rekommendera framfOr Faycncs. då den behandlar Banque dc Fr.anccs sedlar från början år
1800 och dessutom tar upp statliga utgåvor
och dc allierades militärsedlar fr.in det senaste världskriget.
Faycttcs bok f!lr tyvärr sägas vara av värde endast for bibliofilen som önskar skaffa
~amt liga volymer ur serien. l övrigt är den
enda fortjiinstcn att illustrationerna är av
båttre kvalitc här än i del ett. något som
dock knappast kan berättiga det väl tilltagna priset.
LM. Carl::.on

Amirås Ko1Y1/csik: flonrit/r Endre. gmjikusmt11·es:. ~lt>tt' is munkåssåga. Budape,t. 1986. 88 sidor. ISBN 963 0323028.
360 forint.
Föreliggande bildverk är en hyllning till
konstnären och gr.1vören Endre Horväth
(1896 - 1954). som har gått till historien
som mannen bakom de flesta ungerska
setliar utgiv na mellan åren 1936 och 1949.
Valörerna 20. 50 och tOO forint av 1949 års
typ emilleras ännu idag av Magy-dr Nernz.eti Bank. Bland hans skapelser återfinnes
alltså samtliga av banken utgivna inflati onssedlar från 1946.
Förutom f:irgplanscher som avbi ldar
~:lmtliga >Cdlar designade av Horväth illu~trcras flera nv konstnärens origi nalskisser
i blyens till pan rätt ~orn återfi nnes på utgivna sedlar. l övrigt mr vi på utmärkta
plan.~cher studem ett ur\'al av hans gravyrer och ct,ningur samt de frimärken som
också har Horvllth som upphovsman.
Detta prakt\·erk torde. Rirutom att del är
av v.irdc för den som intresserar sig för
ungerska ~cd lar och då inte minst de som
härrör från inflationsepoken. också v-ara av
intresse fOr bibliofilen som ett exempel på
dc ibland u~ökta bokproduktioner som
Ungern har an bjuda på.
LM. Car/~o11

Kommen w r
Som en kornme rmir till Ernst NathorstBöös rccen~ion av Hcwitt & Keywonh: As
Good As Go/d i Sven~k Numismatisk
Tidskrift 6:88. diir han diskuterar användandet av f:irg vid scdclframställning. vill
undertecknad. då det kan vara av intresse
ror den sedelhistoriskt intresserade. peka
på det faktum att ~cdelt ryckarna i de nordam.:rika~ka kolonierna \".Jr tidigt framme
inom detta område. Så tryckte t ex Benjamin Fr.~nklin sedlar i rött och ~van får kolonin New Jersey från 1746. Detta är det tidigaste exemplet p:\ :mviindning av två farger som undencck n:1d kiinncr till. därmed
inte sagt att det ii r det fårsta. Möjligheten
finnes att t ex japan~ka s k hansatsusedlar
kan ha tryckt>i nem fiirgcr. Från 1762 fOrekommer New Jc~cyscdlar tryckta i tre !lirger. f. 6-v.tlören utgiven detta år trycktes i
rött och blått på framsidan och i svan på
baksidan.
Ehuru :1ldrig realiserade. kan Peter
Monunas forslag till transportsedlar tryckta i svart och rött fr.ln 1740-talet också vara
av intr.:s~c i ~:unrna nha ngct. (Sc Torgny
Lindgren: Till frihct~tidcns kump mot sedcllorfalskning och sedclcftcr.tpning / 2/
Peter Monuuns och undras fOrslag till fOrbättrade sedlar. NNÅ 1979 - 80.)
För den som iir intre~scrad av att fån'iirva ett exemplar uv den enge lska boken kan
niimnas att prbet iir f. l5. ISBN-numrct är
0-7141 -0868-5.
LM. Carl::.o"

Jacob Bolttn: III' t Nederlant/se bankbiljet
t'lf :.ijn I'Ontl,l(t'ling. Amsterdam. Dc Nedcrlandschc Bank. 1987. 327 sidor. mycket
rikt illustrerad. ISBN 90-207-1610-7. Hll
113.21 (c~ponpri' exklusive mervärde;,katt).

Förste

kon~crvator

Dr. Jacob Bot ten.
lnstituut
der Rijksunivers itcit te Lciden. har med
detta verk frii rnst bcly~t dc nederländska
sedl;1rna ur konsthistorisk synvinkel. Förllllt:lren har bedrivi t umfhttande arkivforskning hos dc Ncdcrlnndschc Bank och
Johan Enschedf en Zonen. Haarlcrn, som.
med undantag ftir några rn sedlar utgivna
strax efter den tyskli ockupationen under
:mdra V:irldskrigc t. vilku tr)~ktcs av dc cngcbka sedeltryckerierna Thomas De La
Ru e & Co. och \Vatcrlow & Sons Ltd ..
tryckt samtliga banken~ s<.-dlar sedan den
gru ndade> 1814.
Rikligt med citat ur den ornf.1ttande korrespondcn\ mellan dc olika konstnärerna
och banken respek tive tryckeriet. som
lyckligtvis bcv.1r.11s till v:lra dagar. ger en
intressant inblick i dc omfattande arbeten
som ligger bakom en sedels tillbli velse
~amt inte minst i den med tiden ständigt
fårändrade smakriktningen inom konsten.
Så citera:. t ex ett avsnitt ur ett brev från
konMnäre n Wagner till banken daterat den
25 februari 1858: "Zunächst sende ich
Zcichnung und Gmvilrc des Köpfes wclchcr fUr da' runde Mittcifeld der EinfasPrentenkabinct/ Kun~thistorisch

Visste

sung bcstimmt ist. Es wa~ die Absiclll des
Du att.
Zerchners eme Dame mu biondem Haar
• •
und non.Jiändischem Gesichtsausdruck . \
'
•
darzustellen Auch Niisser (gravören
''·
'
/ forf.anrn ./) ist diese r Aufgabe treu geblie- 1 ~
~, •
•
ben und war auflcrdem bemiiht den Kopf
·
möglichst zu idealisiren und einige klcinc
•
Mangel der Zeichnung zu beseitigen:·.
Av s10n intresse är också att man genom
. .. att markmyntet ursprungligen
sidorna år fOr år kan f61ja säkerhetstryckeLs
(1536) väger 13,16 g, håller 8,23 g silutveckling i de n ständiga kampen an ligga
ver och mäter 34 mm, men sista gånett steg fOre eflemparna. Bokens över 200
illustrationer. varav de nesta är i farg och
gen det slås (1721) är nere i 5,2 g i vikt,
avbildar sedlar och sedelförslag i naturlig
3,61 g i silverinnehåll och mäter 24
storlek, är utmärkta och av särskilt intresse
mm?
är alla dc Ulkast och f6rs lag. ofta från "täv... den lägsta silvervalören, l penlingar" mellan olika konstnärer, som aldrig blev realiscmde.
ning, väger och innehåller drygt l
Boken innehåller också en katalogdel
gram silver under vikingatiden (1020som beskriver samtliga utgivna sedlar från
talet), men under Gustav Vasa, när
1814till 1987. författad av f d arkivarien vid
den fOr sista gången präglas (1548).
de Nederlandsche Bank. P J Soetens. Denbara väger 0.24 g och innehåller så lina katalogdel är sy nnerligen detaljerad och
tet som 0.03 g silver (och mäter 12 beskriver bl a omloppstid. underskrifter.
13 mm)?
konst närer, gravörer, ja 1om vattenmärkenas stämpelsnidare.
. . .det enda silvermynt som i litenhet
De avslutande sidorna ägnas ett register
kan mäta sig med l penning 1528
med faksimilcr över dc underskrifter som
(12- 13 mm) iir 10 öre riksmynt
f6rckommit på ba nkens sedlar och ett om(1855 - 73) med sina 12,7 mm, men
fattande person- och sak register.
att detta väger hela 0,85 g och innehålDet är sällan mun Ii\ r en bok i sin hand
ler 0,64 g silver?
som man inte kan kritisera ur någon synvinkel; om inte f6rdirckut sakfel så fOr vad
. .. öret som silvermynt från början
forfattaren underlåtit att behandla. Denna
(1522) mäter ca 30 mm, väger 4,39 g
volym är ett sådant verk. ett praktverk som
och innehåller 2,06 g silver?
aldrig kommer att förå ldras.

Adressändring?
Använd postens
adressändrlngsblankett,
som Du sänder till:
Svenska
Numismatiska Föreningen
Östermalmsgatan 81
114 50 STOCKHOLM

. .. men att det sista gången (1761) är
nere i ca 18 mm diameter. väger 1,09
g och innehåller 0,27 g silver?
... öret som kopparmynt (fårsta gången 1625) ökade i vikt från ca 30 g till
51,5 g (under Kristina), vilket gör det
senare till vårt tyngsta kopparmynt,
frånsett plåtmyn ten fårstås?
.. . men att vikten sedan sänktes fOr
att slutligen (sista gången 1778) vara
14,2 g?
... och att vår lägsta bronsmyntvalör i
modern tid , 1/2 öre (1856 - 67) , bara
väger 1.4 g, men l öre (1874 -1971)
däremot 2 g?

L.M. Carlzon

Mynten från Jesu tid

FRÅN KUNGLIGA MYNTKABINETTET

hette en utställning som visades 12
december- milten av januari av Göteborgs-Postens samlarforum i Humlegården, Seandie Crown Hotel på
Polhemsplatsen.

statsbudgeten
under 400 år
heter Kungl Mymkabinettets utställning i riksdagshuset (sammanbindningsbanan) som öppnades av talman
Thage G. Peterson den 10 januari.
Härinvid en bild från högtidligheten.
Katalogen kan best.ä llas från Kungl
Mynlkabincttet (35 kr), Box 5405,
114 84 Stockholm, te! 08 -783 94 00.
Utställningen visas fredagen den 10/2
1989 kl 15.30 för intresserade medlemmar av Svenska Numismatiska
Föreningen och Samf1mdet Kungl
Myntkabineuets Vänner. Förhands·
anmälning senast 7 februari till
KMK: s expedition te! 08-783 94 29.
Samling på Riksplan.

Finansminister Kjell -OlofFe/dr och l :e talmalt 17wge G. Peterson begrundar ''Wigforssskärmen ·· i IIIställningen om statsbudgeten i riksdagsiwset: Lars O. Lagerql'ist gör en
kommen/tir. Foto Gtmnel Jansson, Raä.
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Tack Kjell Holmberg fOr hjälpen med
identifiering av faksimil-exemplaret
av Anund Jakob-penningen i SNT
8/ 1988. AJia uppgifterna stämmer!
Exemplaret är pr'.iglat på fyrkantplants. Det sändes upp till SNF fOr fotografering. Inför publiceringen i
3/ 1987 klippte av misstag redaktionen
fotot, så att "myntet" ser ut att vara
runt.
Rolf Sandström, ''köparen''

Fråga
Vad ii r bi f. jetong fiir något?
Det har text på båda sidorna. Jag
har även sett liknande tillverkade av
silver. men bara text på en sida: "Fader Vår" etc.
Med väntig hälsning
Stig Allard.
U11köping

Svar:
Det är med en viss till fredsställelse
som jag tar tillfället i akt att svara på
denna fråga i tryck. En sådan liten

berlock med "Fader vår" på enu och
välsignelsen på den andra sidan visades nämligen upp får mig, när jag var
ganska nyanställd vid Kungl Myntkabinettet , någon gång under förra hälften av 1950-talet. Med viss möda lyckades jag få reda på vem som tillverkat den. Det var fabrikör A. Edvard
Olson (1890 - 1962), ägare av Stålstämpelfabriken i Eskilstuna. Han utfårde nera sådana fina gravyrer: just
den som jag fOrst såg var hans gesällarbete från 1900-talets början, men
efter mer än 30 år kan j ag tyviirr inte
gå i god ror att den var iden t is k med
den här avbildade. Som gesäll arbetade han hos Oscar Feinhals i Eskilstuna och där tillverkades också de forsto
miniatyrerna (jfr annonsen nedan).
Olson graverade t ex också "Vårt
land", vilket meddelas våra läsare i
Finland. l samband med besvarandet
på 1950-talet kom jag i kontakt med
Olson, som personligen var uppe på
Kungl Myntkabinettet och identifierade sitt arbete och berättade om sin gesäll tid mm.
Sve n-Gunnar Jonsson vid Faktorimuseet i Eskilstuna och Carl Braunerhielm i samma stad har fyllt på med
nera uppgifter. Stålstämpelfabrikcn.
som naturligtvis r-iorde mycket unnat
än berlocker, var mycket framgångsrik under mellankrigstiden och hade
som mest 16 anställda gmvörer! Olson

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄU ER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppgiv samlarområdeJ
Lostergatan 5, 222 22 LUND
Tel 046 - 14 43 69

BLI MEDLEM l SNF GOD SERVICE UTLOVAS.
ANMÄLNINGSBLANKETT
TEL 08-667 55 98

tlsd - fred 10- 13.

SPECIE
MYNTHANDEL HB
Köper och sä.l jer
Mynt • SedJar • Medaljer

Spec. ){/dre srenska koppannym.
Sedlar fore 1900.
Kommissionsuppdrag - Auktioner.

Storgatan 19, Box 69
574 OJ VETLANDA
Tel 0383- 153 OJ

Den inslinda miniarynneda/jen, berlocken eller hur man 1111 •iii kalla de11. i mil . .flor/ek
("10-iiring ")resp forstnmd. mrd Fader Vår på e11a. VIllsignelsen pd mulm o~ idan. Fma
G. 1/ilt/ebrrmd. RniJ.
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var en temperamentsfull herre och
kom bl a ihop sig med det lokala el verket. När han vägrade betala stängdes
strömmenav- då drev han maskinerna med en oljeeldad genemtor! Hans
mångåriga gräl med Mått-Johansson
kunde bli en sepamt uppsats. Vid
60-talets mitt var det bara ett par personer kvar i fabriken och nu är den
nedlagd. Stamparna till bl a berlocker
fårvams av Jonsson.
Dessa berlocker med miniatyrg'mvyr var i synnerhet populära i början
av seklet, åtminstone i vårt land . En
värderad kollega har riktat min uppmärksamhet på några notiser och annonser i den Wedbergska samlingen
av numismatiska tidningsurklipp i
ATA (ofta citerad i denna tidskrift).
År 1906 finns inte mindre än tre. som
avbildas här:

Det var tydligen 1908 han blev sin
egen och lämnade Feinhals. Ytterliga·
re minst en miniatyrberlock av Olsons
produktion är känd, nämligen till
Olympiaden 1912 i Stockholm (se
SNT 1988:8. s 196).
Till sist en annons från Eskilstuna
från 1908, som visar att Olsons f6rre
arbetsgivare fortsatte att slå "Fader
Vår" även sedan den forne gesällen
"öppnat eget".

De.n.märktiga . n~~eten,
helt blineo Pilder vlr på en tioöring; prof·
sand es rraoko jämte III. priak. l Irlcke!_& ey·
ailfvor till åtetföuiiJjaril emot ö6. öre pr postanvisning.
Orebto Föroickllngsfllbrllc.:

. ~lti.(:F:;t;;~ia~ä~.a: . ·-: . .:
tag. ·därur 60 öre och )D.llind. d~ . i pOIWk
visning til) Joh~·J!INJberg, Flaspo~ ooJl
1
blif agent. lhati$ och franko .er4Allai då. 101
Ci~tarre~ri 6 st. goda' Tvålar, 9 Medalet
ger llf ett o öres atorlelt, den en• m9d . .
''Fader vi&r" etc. och den andra DMd te:d
''Flitig var!' etc., jämte illustr. priikttr. A dl.:
varor;· _jag förer~ En ~förtjil.Då# aa.Q ~
talar &&a. bra l • . . .
.
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. Oscar Feinhals. Eskilstuna.

Naturligtvis kan det inte uteslutas,
att det fanns någon ytterligare gravör
av dessa berlocker i Sverige. men
mest sannolikt förefaller det att de
andra köpte fr:in Olson. Vad säger
våra läsare, känner dc till ner "miniatyrgravörer" från denna tid?
wrs O UJgerqvisr

Svar på frågorna sid 16
h
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Två år senare. d v s 1908, kan vi läsa
om Olson själv i dagspressen:
Två " Fader vår" på en tioöring. För
Västra Sveriges trädgårdsmannasällskap
har gravören A. Edv. Olson i Eskilstuna
präglat en medalj. a(~edd att användas till
belöningar inom siillskapets verksamhetsom råde. På ena sidan ser man Svea med
flaggan, ett par viixthus och ett par trädgårdspartier. P..\ andr.t sidan finnas inom
en krans af linneor plats får inskription.
Denna krans är fem millimeter bred. men
lägger man den under fOrstoringsglas. så
framträda blad och blommor med fullt kla·
ra detaljer. Hr Olson har till ren vidunderlighet drifvit fOrmägan att prägla mycket
små detaljer. Sitt namn. A. Edv. Olson,
har han utan rörstoringsglas graverat å en
stans, som är lika su>r som det lilla streck,
hvilkel härefter fOijcr: - Höjden på bok·
stäfverna är l /4 millimeter, bredden på de·
ras tryckta omkring 1/25 millimeter. Med
denna storlek på bokstäfvcrna kan man få
rum med två "Fader vår'' på en tioöring.

Keramiska medaljkopior

I Köpenhamn grundades 1843 en keramikfabrik av P ipscn_Dess produktion är av visst numismatiskt intresse,
eftersom fabriken - <ltminstone på
1800-talet - kopierade medaljer i
terrakotta-liknande massa.
KMK har en från Eberhard Cronas
samling (957) förvärvad kopia av en
Carl XV-medalj (NNÅ 1938, s 209).
Jag har densamma i rnin medaljsam·
Jing (med nr 382 instämplat).
Nyligen förvärvade jag en kopia av
en Thorvaldsen-medalj (60 m m) från
samma fabrik och i samma massa
(med nr 373 instiimplat). Ki rsten Ben-

dixen har skrivit om "Thorvaldsen og
medaillekunsten" (1980) . Mitt fårvärv är kopia av nr 6 i Bendixens bok,
av C Voigt. Bendixcn nämner inte i sin
bok något om lpsens kopiering, men
anger å andra sidan att KMK i Stock·
holm har en stenmodell till medaljen
nr 3 av Gottlieb Goet7.e.
Nu frågar jag:
Har Den kg l M011t · og Mcdaille·
samling i Köpenhamn någ ra uppgifter
om lpsens medaljproduktion och om·
fattningen av densamma?
NUF
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Lag om Sveriges
Riksbank
Regeringen har den 8 december 1988
utfärdat en ny lag om Sveriges Riksbank (SFS 1988: 1385).
Sveriges riksbank är enligt regeringsformen (9 kap § 12) landets centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken tar endast bedriva
eller ta del i sådan verksamhet som
enligt lag ankommer på riksbanken.
Vad beträffar betalningsväsendet har
riksdagen enligt regeringsformen (9
kap § 13) ensam räu all ge ut sedlar
och mynt samt au bestämma om utformningen av de sedlar och mynt
som banken ger ut. Sedlar och mynt
som ges ut av riksbanken är lagliga betalningsmedel. Penningenheten i Sverige kallas krona. Kronan delas i etthund ra öre(§ 5). Sedlar far ges ut med
valörerna tio, tjugo (!), femtio, etthundra , femhundra, ettusen och tiotusen kronor. Mynt far ges ut med valörerna tio öre, femtio öre, en krona,
fem kronor och tio kronor(!). Dessutom far minnes- och jubileumsmynt
med andra valörer ges ut (§ 6). Riksbanken skall svara fOr landets fårsörjning med sedlar och mynt (§ 7). Sedlar och mynt som är skadade eller rörslitna far lösas in av riksbanken. För
sedlar som bl ivit helt forstörda får
riksbanken betala ersäuning. Om särskilda sitiii finns. får riksbanken lösa
in sedlar och mynt som upphört au
vara lagliga betalningsmedel (§ 8).
Riksbanken fi\r själv eller genom
bolag som iigs av banken bedriva tryckeri rörelse, papperstillverkning och
tillverkning av sedlar samt tillverkning av mynt, medaljer och liknande
forcmål (§ 25). Innan riksbanken fattar beslut av större penningpolitisk
vikt skall samråd ske med det statsråd
som regeringen bestämmer (§ 42).
Lagen innehåller vidare bestämmelser om valuta- och kreditpolitik
(§§9 - 22),
ovnga
uppgifter
(§§23 - 40), om ärendenas handläggning(§§ 41 - 46), budget, redovisning
och vinstdisposition (§§ 47 -49), samt
avslutande bestämmelser(§§ 50- 56).
Lagen triider med vissa undantag i
kraft den l juli 1989. Övergångsbestämmelserna till Jagen om rikets
mynt (SFS 1970: 1028), punkterna
3-6. gäller fortfarande.

TS
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ESKILSTUNA NUM ISM ATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 sista
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder fOrsta helgfria måndagen i varje
månad (utom i juli och augusti) i Gillesstugan i Kolarby. Skogsv'.igen 5, Fagersta. Tid:
kl 19.00. Under verksamhetsåret anordnar myntk lubbe n 4 st anbudsauktioner med senaste
anbudsdag den 2/ 12. Upplysningar: tel 02 23 - 116 71.
GÖTEBORG$ NUM ISMATISKA FÖRENING håller möte andra måndagen i månaden
kl 18.45 i Tr:1ktören. Köpmansgatan 20, Gbg. Auktion varje gå ng. sedelsektionen sammantriidcr sista ti sdagen i månaden kl 18.30 på Engelbrektsgatan 71. Gbg. Antik- och medel! idssektionen möt~ var<~nnan torsdag udda veckor kl 18.30 i Schackspelets Hus, Haga
Kyrkogata 3. Gbg. Upplysningar: Birgit Hahne-Eriksson 031-52 14 29. Bo Nordeli kontorstid 031- 17 79 70 och Anders Falk (anbud) 13 31 41.
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara -Slllen kl 18.30 den första
måndagen i varje månad utom juli - aug. Upplysningar: 035 - 12 96 76.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen
i varje m3nad. Upplysningar: Evert Olo(~son 0413-221 51.
KALMAR MYNTKLUBB har möten tOrsta helgfria rnåndagen i varje månad (utom
juni. juli och augusti) kl 19.00 i SE-Banken. Storgatan 17. Kalmar. Upplysningar: tel
0480 - 159 29. 0480 - 115 84. Auktioner varje gång.
KATRI NEHOLMS MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria onsdagen i varje månad
på restaurang Storstugan. Stortorget l. Katrinchohn. Upplysningar: te1 0150-210 45 el
151 00.
KRISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion på
Hemgårdcn, Norrtullsgatan 9, Kristianstad, kl 18.30. Listor och upplysningar genom Ingvar Ni lsson 044 - 713 28.
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING har möten kl 19.15 112. 113 årsmöte. 5/4 och
1015. Lokal : Utbildningshuset Studcntlitteratur. Åkergränd l. Upplysningar: te!
046- 12 25 93.
MY NTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på Pensionärsgården. V Tr'.idgårdsgatan 57. Nyköping, kl 19. Upplysningar: te l 0155 - 134 29. 671 54.
128 41.
NORRKÖPING$ MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen ~drje
månad utom i maj- augusti. i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Aven
icke med lemmar är välkom na. Beställ lista på tel 011 - 12 50 12.
NÄSSJÖ MYNTK LUBB har möte med auktion på Gustnvssons Trafikskola. Rådhusgatan
33. Niissjö, Upplysningar: tel 0383- 158 35 kl 07.00 - 0900.
SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skclleftcå har möten fOrsta torsdagen i varje månad i
NY -huset. konfercnsnunmet. Upplysningar: tel 0910-186 80.
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 fOrsta onsdagen i varje månad
(ej juli - augusti). Lokal: Valbo Kommunalhus. Upplysningar: tel 026-18 18 36.
SKARABORGS NUM ISMATISKA FÖRENING har möten med auktion den 5/2, 5/ 3.
214. 319. 11 10. 12/ 11 och 10112. Lokal: Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövde kll6.00.
Upplysningar: tel 0500-808 50 (Thord Lund ). Datum ej meddelat.
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO. Linköping har möten andra helgfria torsdagen
i va rje månad (utom maj - augusti). Obs ny lokal och tid: Huvudbib!ioteket, Hunncbergsgatan 8. Lindköping i Lindblomsrummet l trupp kl 19.00-21.00. Arligen anordnas
en antik- och samlarmässa samt en resa till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: te!
013 - 12 22 62.
SKÅNES NUM ISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad
utom juni - augusti på IOGT, Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgatan 38 A, Malmö, håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september- maj.
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB sammantriidcr rörsta torsdagen efter den 15 i
v;lrje månad kl 18.30 i Rembostuga n, ca 5 km norr om Avesta utmed riksvägen. Upplysningar: tcl 0226-562 78 eller 0225-131 52.
TRELLEBORG$ MYNTSAM LARKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl
18.30 i Södcrsliitts Sparbanks samlingssal, CB Friisgatan 4 A. Trelleborg. På programmet
står auktioner. föredrag. lotteri mm. Upplysningar: tel 0410 - 345 44.
TÄU E MYNTKLUBB. Södertälje, har möte i \Vendelas rum. biblioteket Luna kl 19.00
andra tisdagen i v<lrje månad. Upplysninga r: tel 0755 - 445 03 eller 853 17.
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möte på Uppsala Universitets myntkabi nett. Tid: 19.00. Upplysningar: 018-14 97 Il. 1412 auktion. 14/ 3 årsmöte. 11/ 4 fåredrag.

VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING hur möte med auktion på Kulturhuset,
Storgatan 20. Vetlanda kl 19.15. Visning från kl 18.15. Upplysningar: tel 0383-158 35 kl

07.00-09.00.
VILLSfADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstenar. har möten andra måndagen i
varje månad utom juni. juli och augusti. Föredrag och dyl följs av auktion. Servering. SYENSKA
Upplysningar: te l 0345-112 95. Lokal: Biblioteket. $n~ landsstenar (källarlokalen).
1989
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING. Växjö. har möte med auktion kl 18.30 i Febr
27 AB Stockholms Auktionsverk
Röda Korsets lokal, Kungsgatan 18, Växjö. Upplysningar: 0470-731 14.
April
8 Antikören, Göteborg
15 - 16 B. Ahlström Mynthandel AB
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje månad ja22 AB Stockholms Auktionsverk
nuari- maj kl 19.00. Tingshusgränd 2, Ludvika.
25 - 26 Svenska Numismatiska FörVÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian. Vallby friluftsmuseum kl 19.00
eningen, Stockholm (endast
första onsdagen i månaden. Niirvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021-13 94 94
for medlemmar).
(efter kl 18).
..
OREBRO NUM ISMATISKA FORENING har möten med auktion Järntorgsgatan 3.
UTLÄNDSKA
1989: 8/ 3 och 12/4 kl 19. Upplysningar: tel 019-13 52 13.
Februari
Dusseldorf, \Vinter
22 - 24 Mlinchen, Hirsch Nach f.
FRÅN KUNGLIGA MYNTKABINETTET
24 Brilssel. Elsen

Föreläsningar

Mars
13 - 15 Osnabruck, Klinker

Kungl Myntkabinettet inbjuder våren 1989 till fyra f<ireläsningar i bank- och
29 - 31 Mlinchen, Patin Bank
penninghistoria (samtliga f<ireläsningar börjar kl 19).
Föreläsningarna äger rum i Hörsalen, ingång genom Historiska museet, Nar- April
vavägen/Linnegatan, Stockholm.- Fri entre.
3 - 5 Miinchen, Giellener

Torsdagen den 19 januari

Torsdagen den 16 februari

Torsdagen den 16 mars

Torsdagen den 20 april

5-7
Docent Håkan Lindgren, Institutionen
lO- Il
fOr Ekonomisk historia, Uppsala
13- 15
universitet: "Affårsbankerna näringslivets herrar eller tjänare?
19 - 21
Svenskt bankv'.isende och svensk
22
industri under 1900-talet."
25
Professor Erik Dahmen, Institutionen
26 - 28
28 - 29
fOr nationalekonomi och ekonomisk
historia vid Handelshögskolan,
Maj
Stockholm: "Hur Fattigsverige lånade
9
sig rikt.''
lO - Il
Docent Georg Peteri, Institutionen får
17 - 19
ekonomisk historia, Uppsala universitet:
19 -20
''Central Bankers International.
22-23
Centralbankernas internationella
30-31
samarbete under 1920-talet."
Professor Göran B Nilsson, TemaT,
Universitetet i Linköping: "Drömmen
om universalmyntet. Till den skandinaviska myntunionens förhistoria."

Miinzhandlung
Frankfurt. Peus Nach f.
Köl n, Kölner Miinzkabinett
Maastricht. AG van der
Dussen
Köl n, Schulten & Co.
Holmas10, Helsingfors
Ziirich, Spink & Son
Köl n. Miinz lentrum
Miinchen. Lanz
Ziirich, Bank Leu AG
M(inchen, Hirsch Nach f.
Essen. Schenk ·Be hrens
Solingen. Muller
Miinchen, Lanz
Frankfurter Miinzhandlungs
GmbH (SBV)

'Lustifikationer'

Av Ken Miller

Räv på mynt?
En kväll på 1950-talet ringde mig skådespelaren Edvin Adolphson.
"Säg Du , som vet mycket om mynt.
Vad är det här? Koppar. stort som en
enkrona. Det är kronor på ena sidan
och något som ser ut som 1666. P.å andra sidan står 1/6 ö och så är det en
krönt räv."
"Det är ett sjättedels öre från Carl
XI, käre Edvin. Men det är inte en räv
utan ett lejon ."
"Struntprat jag har ju slanten i min
hand nu. Jag har hittat den i vårt potatisland i skärgården. Det är en räv."

"Men snälle Edvi-:!, jag fOrsäkrar
att det är ett lejon." "Asch, jag trodde
Du kunde dina saker. Det är en räv."
Nu började jag beskriva myntet fOr
honom mycket noggrant och han höll
med om att jag tydligen kände till det.
"Men du säger att det inte är en
räv?" "Jag lovar dig Edvin."
"Konstigt, men jag tyckte den var
lik en räv, men säger du det så ..."
Varpå vi talade om andra ting.

ENB

En otidsenlig böjning: Slinta slant
tjugofernöring
USAs rasproblem nr l härom året:
dollarn.
Om Margaret Thatcher & Co skulle
hamna på obestånd: Pank of England.
Björn Borg: Moneygask.
Mutkolvens filosofi: man tar ta sedeln
dit man kommer.
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Det blåser llledvind ...
Höstens kvalitetsauktion med mycket goda
resultat på alla områden gör att vi ser med
optimism på 1989 års auktionsverksamhet
Till vårens kvalitetsauktion mottager vi nu
inlämningar av enstaka objekt och hela samlingar.
Vid större inlämningar kan särskilda villkor
tillämpas efter överenskommelse.
Sista inlämningsdag: Fredag 24 februari.
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AUKTI~
AB STOCKHOLMS AUKTIONSVERK

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 27 företag i
12 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är medlemmar 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.
De nuvarande medlemmarna ilr:
B. Ahlström Mynthandel AB
Kungsgatan 28. Box 7662
1~3 94 Stockholm. !el 08·1~ 02 20
Amneklevs Mynthandel
Sl<oigatan 20. 602 25 NorrkOpir>g
tet01 1· 102950
Antikören
Stureplatsen 1. 411 39 Göteborg
lel OJ1· 18 39 60
Dal a Mynt & Fri märkshandel
Trotzgatan 1G. Box 307
791 27 Falun. te! 023 · 142 50
HIraeh Mynt AB
Klara Norra Kyrl<ogata 29. Box 469
101 26 Stocl<ho1m. te! 08 · 11 OS 56
Kartskrona Mynthan del
Hantverkargalan 11. 371 35 Kartskrona
tel 0455·813 73
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Monelarium Kurt Hallström
Box 21047. 200 21 Mnlmö
tal 040 . 93 19 53
Mynt & Medaljer HB
Sveavagen 96. Box 19507
104 32 Stoekholm. tel 08 • 34 34 23
Mynt & Metallbörsen l Sthlm AB
Norrmalmstorg 1. 4 tr. 111 46 Stocl<hOim
lel 08·20 55 01
Myntet i Malmö
Stora Nygatan 17. 211 37 MalmO
lel 040· 12 99 30
Mynthuset
Biblioteksgatan S. Box 7049
l OJ 86 Stockho!m. lel 08 · 20 51 81.20 60 52
Ull Nordlinds M~nlhande l AB

~J~~~~~~C.m~~~~g~·662 62 61

1'1!0 Mynt & Frimärken AB
Drottnrnggalan 19, Box 16245
t OJ 25 Stockholm. te! 08 · 21 12 lO
Sellna Mynthandel AB
~~~:f:' 6. 111 53 S!ockhotm
Specie Mynthandel HB
Storga1an 19. 574 00 VeUanda. te! OJ83 • 153 Ot
Strandbergs Mynt & Frimärkshandel AB
Arsenalsgatan 8. Box 7377
t03 9 1 Slockholm. tel 08·20 81 20
Tarneo Numlamatlca
Box 6235. t02 35 Slockho!m. lel 08 · 33 77 75
Thörnströma Mynt & Sedlar AB
DrollninQgatan 48. 582 27 LinkOping
tal 013 . 13 54 65
Ticalen Mynthandel
SIUreplatscn 3. 411 39 Göteborg
!el OJ\ · 20 81 Il
Ingemar Wallin Mynthandel AB
Kungsgatan 4 b 2:"ltr. Box 7317
lOJ 90 Stockholm. tal 08 · 10 00 57. tO 00 58
Håkan Westerlund ~ntha n del AB

Rune ursson Mynthandel
Ostorlånggatan 16. 502 32 BO<ås
!el 033 · 11 03 15
lunds Mynthandel
Klostergatan 5. 222 22 Lund
101 046 · 14 43 69

Norrtälje Mynthandel AB
Tullportsgatan 13. Box 4
761 00 Norrtåi~E~. te! 0176 · 166 26
Numis Mynt & Frfmärl<shandel AB
Kaserntorgel 6. Box 2332
40J 15 Gt>tebOlg. te! 031· 13 33 45
J . 1'1!dersen M~ thandel
~~J33t~~ ~~ 2 3t Borås

Malmö Mynthandel
Kalendegalan 9. 211 35 Malmö
te! 040 · 11 65 44

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING

yg~jg~~~hO~x
to! 08 · 11 08 07
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Box 19507, 104 32 Stockholm, tel 08-34 34 23

