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SERGEL PL AZA HOTEL

Med ca. 27 5 urrop.
Vikingat ida och m ed elt ida sve nska , engelska, danska och baltiska mynt;
dessutom SVENSKA och UTLÄNDSKA

MYNT - MEDALJER - SEDLAR - ORDNAR
Icke prenumeranter· erhåller enklast katalogen genom
insättniug au 65:-på postgiro 498 85 88-2 (årsprenumeration 125:-)

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

VISSTE DU ATT . . .
. . . Erik XIV lät prägla de första
reguljära svenska guldmynten år 1568?
. .. V alören kallades ungersk gyllen
och upplagan var 5.032 exemplar
vilket motsvarar 21.2 kg guld .

Beställ medle m sförteckning från·

SVERIGES
MYNTHANDLAREs
FÖRENING
ÖSTRA STORGATAN 20
S-611 34 NYKÖPING
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Erik XIV
(1560 - 1568)

SVENSKA
NUMISMATISKA
••
FORENINGEN

ORGA~ FÖR
SVENSKA NUI\IISI\IATISKA
fÖRENI NGEN

Sandhamnsgatan 501\. n.b.
115 28 Stuckholm
Telefon 08 -66 7 55 98
(t i,dag- fredag kl 10.00 - J.HJO)
St·en.lk

Numismmis~

7idskriji:

Postgiro 15 00 07- 3
Bankgiro 219 -0502
Svenska Handelsbanken
SNT utkommer den l
i månaderna februari- maj och
september - december
Prenumeration: hdår JOO:-

Vårprogrammet 1991
Om ej annat ange,, hålb mötena kl HLJO p;i Sandhamn,gatan 50 A IFöreninge /h
nya lokaler. tag bu~' nr .J J till Riikubb,gatan eller T-bana till Gärdet).
Februari

21

Eba Lindberger bc riittar nm en re~a i :-\ordty!.kland.

M;tr>

14

Kenneth Jon~~on herättarom nya rön be träffande
JJ()(l - talct~ ~\<!tbka myntning .

April

Il

Vi,ning (med ingång friu1 Nan·m'iigl'll i H i~toriska museet)
av Kungl Myntkabinettet' ut, tiillning av i\lll'linljkonst fdm
Smjetunirmcn med ..:n komplettering av tsarrysk mcdaljknn,t ur egna ~amlingar. Tarn;i, S;irkåny vi,ar. Lätt supe
ordna~ cft..:rål. Obligatnrbk anmiilan till >UpCn till kansliet
>ena't IO..J.

ANSVARIG UTG IVARE
J;m \Vi chn
REDAKTION
Han~ Fr:mzen
Monica Golabicwski Lannby
(progrJm. föreningar.
aktuella auktioner)
Kjell Holmberg (a nnonse ring )
,'vfnm,skriptgmnskning:
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Maj

År,möte i Stoc kholm. Utflykt dagen efter. 1\iirmarc program m..:d(kla, ,.;nare.

April - maj

V?trauktion. Tidpunkt meddela' \enare.

Juni

Preliminiirt datum l~)r utflykt till Adelsö- Björkö (Birka).
Obs hdt dag, program.

Lars O. Lagerqvi't
Redaktio11.5sekretemre:

Mar)!areta Klasen
(adress och telefon se ovan!)
AN NONSER
Bokn ing
Tel 0~92- 303 ~5 kvällstid o helger

Julfesten
var v:ilbesökt. Eu referat återlin ns p;i s 8. d ii r täv lingen också ii r avtryckt.

Rättelser

AIIIIOIISpriser:

2 'idor (mi ttupp>lag)
:! 000:2:a omslagssidan
1 450:1 800:omslagets 4:c sida
1/ 1 sida (151 x2 14 mm)
1 200:2/3 sida (99x2J .J rnm )
850:J/2 sida ( 151 x J05 mm)
650:J/3 sida (47 x2 14 mm)
450:1/4 ~ida (72 X 105 mm)
350:1/6 sida (47X 105 mm )
250:1112 >ida (47x50 rnrn )
150:Sisw materialdag:
De n l :a i må naden
före ut1!ivninc
Heloriginal ~t mat~us och
gärna skiss.
Sändes till SNT.
adress enl ovan.
AIIIIOI/Ser .1'0111 ej ä r fl.irf'llliga

BLI MEDLEM l SNF GOD SERVICE UTLOVAS.
ANMÄLNINGsBLANKETT
TEL 08-667 55 98
tisd -fred 10-13.

konm1er alf m-bi!jas

Tryck:
Masterprim Siitteri & Tryckeri AB
ISSN 0283-07 1X

Red.

SNF:s kansli
har postad ress:

Adressändring?
Använd postens
adressändringsblankett,
som Du sänder till:

med SNF:s. FIDEM:s och
AINP:s etik

l nummer 9110 förra året står på s 220
vänstra spalten inskrif1en VLRICS
men det skall vara VLRICVS.
På s 242 har bilderna till fig l och 2
bytt plats. som siiken många upptäckt.

Sandhamnsgatan 50 A n b
115 28 Stockholm.
Telefontid tisdag - fredag 10- 13.
td 08-667 55 98.
Besökstid 10.30 - 13.00 tisd - fred.
Scnu•stl'rstiingt:

Svenska
Numismatiska Föreningen
Sandhamnsgatan 50 A n b
115 28 STOCKHOLM

midsommar- l sept samt jul - och
nyitrshclgerna.

Mera nytt
se sid 13. 15. 17.
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Mynt på St Barthelemy 1784 - 1878 (6)
Al' Frank Olrog
Myntflirlitt tningen av den 12 januari
1821 framtvi ngades av det stora intlödet av "opelrade kvartspia~tra r·· (se
avsnitt 5 i SNT 1989: 8) . Fö rtimnin!!~ns viktigaste syfte var att sänka vii~·
det på dessa mynt. Res ultatet blev de t
komplicerade systemet med runda
och kuranta piastrar med förhållandet
4/5. Såkdcs riiknades l rund piaster
= 12 runda realer = 72 rund a styver
= l piaster 3 rea ler kurant = 15 ku ranta realer = 90 styver i kurant mynt
under fOrutsättning att man räknade
med opelrade kvansp iastrar. I andra
myntsorter var den runda piastern
vä rd 84 kuranta styver. Detta fororsakade en viss forvirring. Emellertid
minskade successivt "importen av
opelrade kvanspiastrar. Detta framgår av tullräkenskaper och kassainve ntarier. Agioteringen fonsatte dock
och "Revcrsaler öfver Agio" i nwndighctcrnas räkenskaper ;isar vidlyftiga uträkningar av vinster och förluster på grund av agioteringen.
Trots stort missnöje bibehölls de nna besynnerliga mynträkning ända till
1864 då decimalsvstcmet infördes.
Detta hade redan -1847 antagi ts fö r
Kronans räkenskaper. Dc mynt som
cirkulerade 1821 tOrblev gångbara.
Detta framgå r av en PM skriven av
guvernören James H. Haasum den 5
april 1845. Denna redovisar gå ngba ra
mynt och deras värden i runda och kuranta piastrar samt enligt decimalsystemet på följande sätt:

Guldmy111
Med utgäng~punkt från denna PM
kan konstateras att den portugisiska
mocdcn (se avsnitt 3 i SNT 19S8:6l
spelat ut sin roll. Den spanska cloubJonen var sedan svenskt idens början
niist moeden det populäraste gul dmyntet (fig l ). Viirdct var 2 mocder
e ller 16 piaster.
Efte r att Spanien förlorat sina lat inameri kanska besittningar ersattes den
spanska cloublonen av de fria republikernas doub loner som hade samma
vi kt och halt (tig 2). Alla guldmynt
godtogs men 1-laasum nämner siirskilt
de engelska och franska som på grund
av närliggande kolonier ofta förekom
på ön (fig 3).

Proklamationen den 9 augusti 1864
va rige nom decimalsystemet definit iv t infördes upptar ii ven dc mynt som
sku lle gälla . Bland avvikelser från
1845 ärs PM märks att franska mynt
inte längre skulle vara giltiga. Motive ringen hiirför lyde r i översiittning :
.. Ehuru mycket gott i sig. har det på
grund av svårigheten och till och med
omöjligheten att omräkna d ler beräkna det i dollars och cents utan bråkdelar. befunnits olämpligt härstädes för
allmän cirkulation.·· Brittiska och latinamerikanska guldmynt med undantag av den centralamerikanska
som var underhaltig förblir " legal
tender".

Fig l . Spansk douhlon 1774 (Mexiko).

/:o Guld

a) Spanska. colombiansk:•. mexikanska och andra sydamerikanska
doubloner.. .. .
.......
. . .. ... . . ...... .. . .. . . . .
!. 114. 1/8 doubloner värda i proportion. 1/16 doublon iir underha ltig och
värd 1120 doublon.
b) l od1 ! . sovereigns varav den hela .. ..... . .. .. ... . .. . .
c) 20 fmncs . .
. . .. .• .... . . .

Runt mynt

Decimalsystemet
StyDo
l- Cents
Pias- Bitt Sty- Pias· Bin
ver lar
vcr ter
ter

20

16
4

3

Kurant
mynt

9
8

3

6

5

4

2 :o Si11·er
a) Colombianska.

mexikanska och andra syd- oc h nordamcrik:u;ska dollar
Deras underavdelningar viinJa i proportion.
b) Fransb 5 francs . . .
. ... . . . . . . . .. . . ..... . . . • ..
Underavdelningar '~irda i proportion.
c) Engelska shillingar . . . . .. . . . . . .. . . ....... ... .. . .. . .. . . . .. . . . . .
6d ... . .. ... .. . . . . .. •• . . .. • ... . . . ..... ... ... . . . .. . . . .. •• . ..
4d . . . .. .. .
. . . .. . ... . . .
3d...
. .. . . . . .. . .. .. .. . ... .. . ..... ... ..... .

d) Engelska kolonia l-shillingar och 6 pence med samma viinie som dc
engelska.
c) Sp;nska pisterins .. . . .. . .. .. .. .. .... . .. . .. ... . .
l) Silvermynt v:1rs prägel är utplånad och som ej giillcr utan en stiirnpelutvi·
sandc värdet i kuranta ' tyvcr. Uigsta skiljcmynlct. styvern. giillcr ej utan
påstiimplad krona
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Kungl Myntkabinettet
Utställningar: Ingång Narvavägen
(hörnet Linnegatan) 2 tr, Stockhotm

Fig 2. Chile 112 doublon (4 esmdos) 1841.

Specialutstältningar:
" Ur dolda gommor"
"Pengalek"

3011 - 10/3
Ring i <ivrigt telefon 08 · 783 94 00
for tnformation .

a.

h.

( ',

Museet:
Tisdag- söndag 12- 17
Måndag stängt
Besökstid: ti sdag 13 - 16
Ingång Narvavägen
Besöksadress
(efter overenskommelse om tid
per telefon): Storgatan 41

3. a) Fmnkrike 20fnmc~ 1830. b) England 112 SOI'l'l'l!i!(ll 1835. 1') England J Jo•·ercign
/842.

Fig

Postadress:
Box 5 405. 114 84 Stockholm
Tel : 08· 783 94 00

Vid dcrma tid ()86~) \':tr jtimtc doub·
to nen Förenta ~la terna~ I!U idmvnt do·
minerandl'. Scdan 1850-taki hade
frekvense n <W double eacle~ (20 dolla rs). eagles (lO dollars) ~ch ii,·cn lägre va lörer ökat i kmnans kas~or (lig ~) .
Siln·rmynt

Fig 4. USA a) Double eagle (20dollars)

d) 2 112 dollar:. /843.

1855. h) &1gle (l Odollar.<) /847. c) 5tfnllars 1851.

1845 års PM riiknar noga upp godtag·
bara silvermy nt. Under punkterna
aJ - c) upptas latinamerikanska. franska och brittiska mynt (lig 5). Punkt d)
iir mysti sk. "Engelska kolonia l -~hil
lingar och 6 pence" fanns inte 18~5.
o m man inte r.lk nar dc forna nord·
amerika n~ka kolonierna~ lokala priiglimwr. Dc~sa ii r dock o tii nkbara i ~am·
m:~1hancct. Troligen har H aa~um av~ett dc brittiska 'k "Anchor monev".
De~sa priigladcs 1820 och 1822 ocli av
1822 års produktion sii ndcs en stor del
av 1 /~ . l/8och l/ 16dollartill Viistindi en. En 1/4 dollar hade samrna viink
so m e n 1 /~ ~pansk piaster och 1/8 dollar som 1/8 piaster. l kuranta ~t yvc r
\'ar vii rdcna följande:
l/4 "Andwr" tioilar = 11 ~t y\'er
1/8 "Anchor" dollar = 10 styver
l engelsk ~ hilling
= 22 >tyve r
l c:ngclsk 6 pc nt·c
= Il styver
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SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 20 kr + porto

h.

a.

r/.

GYNNA
SNT :s
ANNONSÖRER

c.

1'.

Fi11 5. 11) Mt•.liko 8 reale.\ 1825. b) Guttlt' lllttlu 8 1'1'11/t'.' 1!126. c) Boli•·iu 8 .\ ltl'ltlo.\ 1<'1-15. d) Nttl'l'tt Gnmada (C(IIo m!Ji11) l fll'.\1! 1858,
e) Fmnkrike 5 fraurs 1845. j)- h) f.il;:lwul l ,,hilli11g 18.1f>. Il pt•nn· 1834. 4 fl<'llt't' 183(~

6

Il.

1/.

Fi;; 6. Anchor money a) lf.l dollar 1822.
b) 118 dn/lm· 1822.
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Fig 8. a)-c) Dtmslw Viistintlien 20. JO och
3 ('('11/.~ /859.

{/,

N g 7. a) England 112

/'1'011'11

Den lilla ~ kill m•tl c n i viirde mellan
1/4 dollar od1 shillingen rc~pckti v..:
1/8 dollar och 6 pence ka n Haa~lllll h<•
bortsen ifr<"m ( ti c 6). En liknande
mvsti likation finn~ i ku n!.!l iga ka~~an~
i n~entering~pro!Oko ll av dc~ 8 januari
1861. Bland kontan terna uppriikmt\
"En si1 kallad Maxwell' 1/8 Dollar
... Sp. S 0.11\. På 18:20-talct fann~
en guvernör pa St Kim med namnet
Maxwell. Han kan möjligen ha med
he nåmningen au göra. Antagligen är
det också här fråga nm en 118 "Anchor" dollar.
Mynt upptagna unde r punkterna c)
och f) har delvis bc$kri\'il'> i av~nin 5
i SNT 1989:8 och av~ni n 4 i SNT
1988 :8. De kontra markerade myn ten
som niimns i punkt f) skall bchandi<J'
i kommande a\'Sni u.
l 1864 års proklamation ;'n c rli nn ~
samma latiname ri ka nska my nt som i
Haasums PM. Den engelska scri.::n
utökas med l crown. k row n. 2 d O<.: h
l} d. Vä rdet i dolla r ·på dc engelska
my nten var detsamma som 1845. d v s
l shill in!.! = 24 cents. J c rown var al ltså = 1.2'0 dollar. Proklamatinnen tar
vidare upp fö ljande holliindska mynt
2 ~ Gulden (= l dollar). l Gulde n
(~ 40 cents). ~G u l de n ( = 20 cents).
25 Cent (= 10 cents) och 10 Cent( =
4 cents) (fig 7). Även 20. 10. 5 och 3
cents fran Damka Viisti ntl ien iir med.
Dc har \'ärclct "accnrdin!.! to th.::ir
marked value" (lic 8). Fra rl~ ka ~ i ivermy nt är uteslutna ;v samma anledning
50111 guldmynten.
Sedlar
Uwn tvi\'el cirkulemde ~ivcn ~cd lar på
St Barthclemy. Ty\·iirr har jag hiuills
endast noterat e l! fatal beliigg härpå. l
protokoll den 8 januari 1862 och J-t januari 1863 från invente ri ngar av kronans kassa nämns två rcsp~ith·e en av
Engelska Kolonialbanken utIii n iad.:
sedlar på 5 dollars. Prowko llet den 12
januari 1870 tar upp " l ~L St. Thomas
Banksedel ~~ 5 Dr: ·.
l sam band med dec ima lsy~ tcmc ts
införa nde inviixladcs dc kontrama rkerade mynten. Under de n lim satta
svenska tiden fram till 1878 IZ\rckom
inga löriindringar. Efte r fra nska öve rtagandet övergick man till fran skt
mynt .

1836. h) Nt•dt!rliindt•mu 2 112 Guldt•n 1867.
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Buddahus-skattens
fundår

SNF:s traditionella julfest

l F6tskriflet til Lars O. Lagerqvbt.
Numismatiska Ml•clth•lmull'll hd ..~7.
pra'semerede undenegnc'<.k et ston
skånsk montfund fra Buddahus i Vib·
ter Vrams sogn. Giirds hiirad. som belyser overgangen fra hrug af dansk
mnnt til brug af svensk mont efter
Skånes erobring 1658.
Historien om montfundet. der må
ha,·e omfa11e1 lidt o1·er :::!.300 monta.
ha,·dc lokal interesse. O!! der frcmkom
en forkortet udgave mc-d inledning af
Sig,·ard Jönsson i Gtirds Hiirads Ht•m b_,gdsflirenings Årsbok 1990.
På grundlag af dc lorhåndenva~rcn 
de kilder var jeg usikker på om rundåret var 1894 eller 1895. og denne
usikkerhed lod jeg fremgå i tekstcn.
Sigvard Jönsson har imidlcrtid forsket vide re for at la usikkerheden af
veje n. Dels har han haft adgang til en
almanak i familieeje. og derefter har
han gennemgåe t relevante ärgange af
Kristianswdsb/adet. Resultatet er helt
entydigt: Fundct blev gjort den 21.
maj 1895. og meddelelsen kom i avisen den 25. maj 1895.
Dissc oplysninger vi ser mangc ting.
Dels hvor nylligt de t er at gc nncmg<i
lokale aviser. også når det drejcr sig
om markante mcmtfund. og dels hvor
godt det er for elen forskcr. som er
placeret i centralinstitutioncrne. at li'l
sine oplysninger verificcret lokalt.
Det var ikke mul igt f() r mig at fo retage
disse undersogclser selv. men så mcget des mere grund er der til at tagc
hatten af for skolehcrer Sigvard Jiinsson i Tollarp. som nu har publiccret
sine resullater i Gärdsingen 1990:l
Jorgm

St('(' /1

Jenseli

hi\lls som hrukligt dc senaste ;iren på lokalerna Sandhamnsgatan 50 A i Stockholm. Snm vanligt l~jöds på glögg och jul kaffe. arrangerat av den flitige klubb·
mibtarcn Anders Friiscll. Professor Brita Malmer kåserade om det miirkliga
blyavslaget från Sigtuna-griivningarna i höst (de har nu blivit två. men det andra
iir d;\ligt hcvarat ) och visade vackra. nytagna Hirgbilder. Lotteri var det också
med m;lng<l vinst.:r. Ordmranden Torbjö rn Sundquist delade ut Rasr~Jusson-sti·
pendiet (som framgått av årsmötesreferatet skulle det ha delats ut på Aland. men
den belönade var då upptage n) till Karin Jonsson (nu gift Beckman-Thoor men medaljen blev inte omgraverad!). Han önskade därefter alla en God Helg.

Tiil"l ingen
var denna gång ett verk av Anders Frösel l. Vi återger den här och trycker de
riilla waren med kommentarer i nästa nummer av SNT:

l
l. Bruket för tillverkning m· det svenska sedelpapperet ligger i:
l. E~kibtuna. X. Lessebo. 2. Tumba
2. Astlcy Levin~ (1852 -1930) numismatiska samling var en
;tv dc större som såldes vid 1800-talets slut. Han är inom
numismatiken mest kiind for sin bok om mynt fr.\n:
l. Johan III. X. Gustav Vasa. 2. Gustav Il Adolf

J. Biet iir sparsamhetens symbol. det fOrekommcr på mynt
fn\n Norge under Olav V. på vilken valör?
l. l öre. X. 10 öre. 2. :!5 öre

-t Vid omkring år O var denaren huvudmyntet (silver). av
vilka det gick 25 på guldmyntet aurcus. Även brons- och
miissi ngsmynt priiglades. l vilken ordning kom de valörrniissigt. den största forst: l. dupondius-ass-sestertie.
X. sestertic -dupondius-ass, 2. ass-sestertie -dupond ius
5. Under Gustav Il Adolfs tid myntades i Europa ta lermynt på
m;inga stiillen. utöver i Sverige. med hans bild eller namn.
Var antalet nrter: l. flirrc iin 7. X. 7. 2. fler än 7
6. P;i n(tg.o n av ltiljandc valörer saknas under n{tgot år på

1900-talct myntmiistarmärke (eller motsvarande) :
l. 10 öre. X. 25 öre, 2. 50 öre
7. Dc flesta mynt som iir kontramarkerade på den svenska

koloni n S: l Barthclcmy har en krona p{t ett stuiver- eller
2 - ~(lU~-mynt. Men det finns iiven kontramarkerade mvm
med .:n valiirsiffm. ibland kriim och rorsedd med ett M
eller P. Vali\rcr som finns är bia. 3. 9 och 18 stuiver.
Vilken valör finns ej: l. 1 ~l.. X. 7 st.. 2. 14 st.
H. P;i ett myn t

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

l.

tre svenska konungar avbi ldade. vilket?
1721. X. rihdaler 1821. 2. 5 kronor 1959

finn~

rik~dalcr

9. Under medeltiden Rirckommcr ror rorsta 2åncen tre kronor
på ~ven~ b mynt. Under vilken regent?
M~gnus Lad u lås.

X.
10. Dc

:'>lagnu~ Erik~>on.

1:

2. Albrekt av Mecklenburg

ne~ta

av våm plåtmynt är pf.iglade i Avest<l. en del av
med angi,~mde av ursprunget - fl)r kopparen i
pl;"tten - i Mämpcln. Ett litet antal är präglat på annan ort.
Under Karl XII gra1-cro:tdes årtalet om på en plåt från
Karl X h, tid: nummeriindrin!!.Cnl!lömdcs dock. Vad har
kopparen i denna plåt mr ursprung?
l. Garpcnbe rg. X. Ljusncdal. 2. Svappavaam

dc~s;t

Öppetlider
Vardagar 10.00 - 18.00
Lordagar 10 00 - 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08·1t 50 81
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Il. ..Jag har inga sekiner.. kan man ibland höra. vad motsvarar
dft en ~ckin7 l. l öre SM . X. ribda lcr. 2. Dukat

x2

En minnesplakett över Gustav II Adolf
Al' Josef Hack/, Berg (Tyskland W)
Und..:r silluppehåll i Flirth 1632 hotldc Gustav Il Adolf i diirvarandc priistgt,rtl, diir han också intog sina nlåltidcr. Han deltog dessutom i gt:dstjiinst..:rna i ckn milt emot liggand..: St Mikaelskyrkan (fig. 1). Till 300-årsrninnct uppsalles en bronstavla i kyrkan
(tig. 2). Det finns dessutom en stor
plak..:ll (fig. 3) . vars beskri vning blir
som ll>ljcr:
Höftbild av kungen halv t till höger.
med utbredd krage över harnesket.
fä ltbinde l över dc~n högra ax..:ln och
kommando~ta\' i den högra hamh:n.
Till viinstcr i niirheten av huvudet
*1594 t l632. till höger vasaskölden
(familjevapnet), vid den hiigra armbågen signaturen K. Mannert/1932.
Den iir ..:n rorenk ling av den stora
minnestavlan ( fig . 2) . där o mskriften
lyder: Fiir Golles Wort das Schwcrt
ich fiihr. Herr Christc Dir gilt~ und
nicht mir (l Guds namn bär jag svärde l. det gäller Dig Herre Kri~tu s och
icke mig). Till vänster på ram..:n en liten skö ld med Vasa-vapnet iivcr vii-

Fig. l . Den iiiels w bi/dm - en (1/;mre//jilill <'Il 1610 - m · S:r Mik, w/.,~yr~t/11 i Farrh. De.u
iiids w dl'iar lirfrån hårian m· 1100-wh·l. 'Ii/l h,·;ger med m! kor:. f>il w kel ll<•i/igm - Gmil ·
kapt'/11'1. rilln'i llsl<'l'llledjima på wkt•lpriiSigånlen. Så slig der 111 på Gusrm·/1 Ado(fs lid.

NY LITTERATUR
Ke nneth Jonsson och Brita
Malmer (red.). Sigtuna Papcrs.
Omfattar dc 39 foredrag om
vikingatide ns myntning $0 111
hölls i samband med sigtunasymposiet 1989. Commcntationcs dc nummis saeculo rum
IX- XI in Suecia rcpcnis. Nm~1
Series 6. 339 s id. in kl. illust rationer 350 kr plus porto.
Säljs i mynthandeln eller kan
bestiiilas direkt från Numismatis ka lcmkningsgruppcn.
c /o Riksantik varieämbetet.
Box 5405. 114 84 Stockho lm.

ken inskriften: WASA . till hiiuercnlitcn sköld med de t fyrdelade.-S\'cnska
riksvapnet. Undertill i avsnittet lyder
den femradiga inskriften: Gustav

Adolf l Köni!! ,·o n Schwrden der Retter des deu tst:hen / Proteslantismus im
30 jährigen Kricg l ,,·ciltc in Fiirth im
Somme r 1632 und l hc~uc hte wieder-

HÅKAN WESTERLUND

LUNDS MYNTHANDEL

MYNTHANDEL

KÖPER och SÄLJER
BYTER och VÄRDERAR

KÖPER· s i\LJER • BYTER

l\IYt'\T • SEDI.AR • i\IEDAL.JER
Spcc. sedlar
Bnalar lim j/ir sedlar j(ire 1930

MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppgh · ,\'amlamnmide)

V.1sagatan -12
III 20 STOCKHOLM
T~l

08- Il OS 07

Klostergatan 5. 222 22 LUND
Td 0-16- 1-1 -1 3 69
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Fig.

1. Den srom miiiiii!Stm·ltm pti sydl'liggt'll m· S:t Miktu•lskyrkml i Fiirth. O\' Konmd

Mt~lllll'l'/, Fiinh: ejia 1'11111ålning III'

/11//IWIIiS 11111 Dyk (1599- 16-JI), kopparstick m· Paul
Pmuiu.1 (1603-/658). fliir är kun,ll<'"·' ltiiftbild nl11d mor •'iill.l/('1', 1111/Wrs är den lik d<'ll i
11'.\teniJ<·~krima plake11e11 (jig. 3). Siglltiiiii'('JJ K. M(IJ/1/t'rt/1931 ill<' ljillllS här 1ker nlmtm
sk11/dmn. 7in·ltm miiter 105 X 75 cu1.

l111h diö Gnuöhau~. (Gu~tav ~thlll' l
kung a\ SYerige r:iddaren ""den ty~ka
t protestantismen under :m-:iriga kri·
get l uppt:hiill sig i Flirth somman.:n
16:12 nch l bc~i)ktc upprepatic gå nger
tl<.:tta Guds hus.)
Kllnrad Mannen. lödd i ronh -l
11101rS 1Sll3. död l apri l 1944 tl:irsam·
tna~t:idö. lärde: sig gravi)ryrkct och
vid sidan av bed re\ han ~llltlier i tcck·
ni ng. Eftcr t\·~:irig gcs:illtid studerade
han ligurati\' moddiering ho~ profö·
sor Hc inrit:h Schwabc: vid kon~tsko·
lan i Niirnberg: han avslutade sina studicr med goda betyg. För att vidareut hiida sig i medaljkonsten mrladc han
~in hemvisttill Berlin. diir han hl a arbetade i ateljen hos hovgravi1r Rudolf
Otto.
1905 åt~rvändc Mannen hem till
Fiirth . där han öppnade sin konstin·
dustriella verkstad. Via konstutställ ·
ningar blev hans arbete n snart kiinda:
i uppdrag av kunder skapad~.: han min·
ncstavlor. reliefer och medaljer: han
i.ignade sig särskilt åt ponriiuct. Många ftr var ha n dessutom verksam som
faeklärar~ vid yrkesskolan i Flirth.
(Ön' rsällning

Maj Jarl)

AUKT I ONSVER K ET
STOCK II OL M

MYNTAUKTION
Den 22-23 mars 1991 ko rnme r AB Stockhnlms Auktinns,·erk att försälja en betydande
S\'e ns k och utländsk myntsamling
samt en svensk sedelsamling oc h några rne Jalje r.

Katalog kan be8tällas genom inbetalning av 75 kr till postgirokonto 654-4.

t\B Stoekholm s

Au ktiousvew·l~

Gallerian / T- bancplatwt Kungsträdgården.
Box 16256. 103 25 Stockholm. '1(:1 vx 08 -14 24 40. Fax 08-102845.
Engclbn·ktsgatan 7. 21 J 33 Malmö. Tel 040 .J l 20 26.

JO

cnrwhd priiglad i England fiir Edvard
III (1327-77) under han\ \i~ta period
~om rcgcm. allt\å efter 1369 (~c North
~ 42).

No/Je/n

Fig. 3. G}lll<' lllllillllrsp/akc/1 i brom. 270111111 x /68mm. ril/.100-tir""iml<'r m· Gu11111 Il
Adolf.< dikbda,f.:. Fmo forfmum•ll. Miui111_1 r tfrrr minnt•.lrtll'itlll fiJ:. 2.

En skeppsnobel funnen på Gotland
Av Monica Golabiewski Ulllllb\·
l J. O. Wedbergs klipp amling. ATA.
från år 1838 finns fåljandc för nu m il>·
matiken mycket imres ama urklipp
angående eu "f~r ej längesedan" fun·
ne1 guldmym i Ostergarns socken på
östra G01land. Det är ime angivet va·
rifrån urklippet är hämull.
Wi!>by d. 9 Aug. 'För ej längc,edan h il·
tadc\ under torf!!räfninl! ;,f en llicka i

Ö;,1crgarn~ >Ock~n en g-uldpenning om
3 '1: duka b wi!!t. På ena "dan linne'
pr:igladt en >kepp. hwarpå 'in.:ren man.
pl)dd med en krona . ..anu \\;1pn:1d med
,w;lrd och >köld . Omkring la'e' med

f<irkonad unhografi: &luanlu.< Dl'i J:nl ·
ria Rt' \ An~lorum, Frrmcnmm DomimH
flilu•mur rr Alfl<illllliw. På andra ' idan
'~ ne' cu ~ur.. med -1 liljor >ami -1 Lejon
i ful h 'prång. Qm,kriften är: Jn~rnwu
rt'm rnr"'r' "' pt•r mt•dium ht'llomm har.

Penningen :,r n:uurligtwi, >lagen under
nt1gon :•f Eduardcrnc af Nornnanbka
Konunga!iucn i England emellan 1272
uch 1377. men om om,kriflcn ,kall hiin·
t~da 1X1 den fhNa F.duard eller den 3:dJC
1 urtlnmgcn .tr '"'ån an bestämma:

Guld m) lliCt kan med hjälp av denna
utfiirliga bc,krivning bestämmas till

Den engebka nobel n inllirde~ år 1344
under Ed,·ard III och var ltl' näst iniiii
rent guld . Sin förnämli!!a namn fick
den j~~~ pa grund a' ~in-m~ c kel hiiga
euldhalt - 23 7, 8 kar.ll. :'\obeln \ar
hö2medeltiden\ :>tör~ w guldm' m med
en ~· i kl a,· ca 7.7 gr:un o~h en diameter
på 35 mm. Den ~äger mer än dubbelt
,å nwcket ~om dukaten. Ivlvmet från
Ö~te(garn~ ~ocken har i urklippet en
,·iktuppgi fl om 3' : dukat. ,-ilket om·
r'.iknat blir 12.18 gram. \'ilkel iir cn
omöjlighet. Om dfir i stället får '{/u·
kals 11·ig1" skall Må "grums 1·ikt · :
~kulle det funna m' ntel 'ara en hal\
nobel. Men då tän;mcr inte omskrif·
ten. Diirför fik \'i Ul!!å ifrån an l'ikt·
uppgiften i urklippct~iir felaktig.
På nobel n-; åtsida framställ s konungen med svärdet i höger hand och i
,·änster hand rik skölden - med Ene·
lands och Frankrikes vapen - ~tåendc
i ~iii skepp. Därav kommer namnet
skeppsnobrl. l'ilket också är den riiua
benäm ningen på myn tet från Östergarn. Framsu'illningen grundar sig på
den engelska sjösegern umnför Sluys
över fransmännen år 1340. en hiindclsc som intr'åffadc bara några år före
nobelns införande. Åtsida~s omskrift
lyder med vissa variationer: EDWARD
DEl GRA REX ANGL' FRANC DnS
hYB. under Edvards sista regeringsperiod även AQVIT. Nobclns frånsida
visar i minen CH mindre kors omgivet
av lejon. liljor och kronor inom~ ålla
bågar med omskriften IHC AVTEM
TRA lSJE l $ p· r. tEDIVM ILLOR·
VM IBAT. (Sc tig). Myntorter var
London och från år 1363 Calais i
Frankrike. Även valörerna hall' och
kvarts nobel präglades men med något annorlunda utseende.
Under konungarna Henrik IV. V
och VI ( 1399 - 1461) behölls åtsidans
skepp men vikten siinktes nå!!OI - till
6.9 !!ram - och benämningen lrenriksr;obel kom au am-ändas: Från år
146-lunder Edvard IV började nobeln
pr'Jglas med en heraldisk (vit} ros p:l
skeppets sida och kallas därefter rosc·
11obel eller rya/ (royal. kunglig). Som
handelsmym blev nobcln en av Englands viktigaste mynt.:nheter under
närmare trehundm år tills den upp·
hörde år 1619.
Efterpräglingar av nobeln. men i
Il

lxt,·dlict ~iimr<· b ·alito:t. cj,,nk~ fr:m l·
l\ir;tllt i Flando:rn u1:h :itsidans ~ko:pp
tyo:k~ iiwn ha in,pircrat till motiv p:"1
mib~inppnlkno:r fr.un~tiillda i Niirn·
lxrc undo:r l:'iOO-talo:t (:t\ H an~ Kr.tU·
win~do:l) 1X'h iimnadc: all i 1(1r~ta hand
ml\iinda~ i Fr.mkriko:. Bo:niimnin!!o:n
nobel <111\iindc:~ :w ~am t idc:n oo:k~;'~ p<~
Danmark~ Iii r.; ta guldmynt (fr.\ n 1~96).
Det var llir öwigt just i valöro:n
nobel. niirmaro: bc:5tiimt 9.000 nnh·
ler. ~om uninn~drouningo:n Margarcia
återlö~tc: Gntland fr:in T\~ka Onlo:n
år 1~08. Do:t mr~ta reguli"iir.t ~v.:n~ka
guldmyntet ~log~ ~~ sent 'om 1568
(och kallade' un!!o:r-k !!vllen!) ..Mc:n
nobel n. lik~om alla culd~l\ nt. \~trin
ternationellt g:ingba; valutZ. und.: r flo:·
r.t århundraden och anYiimk~ ~om ~å
dan iiven i Svo:rigc.

So/Jt•l t11 tlt'll /\fl \11111 htum/n pa Gm/ami
1838. }ml((lmllcl t'.ll'lll{tlar i KMK:.• '1' \1<'·
11111/ilka \11/llfill!: IIItiii {1/'lll't'llit'll\.
Fmo: G111mcl Ja/1\ .\1111 . Rlf{(.

F\'// d
Vi vo: t all en vb~ cirkulation av mo:dcl·
tida guldmynt mrekom i v;'lrt land r••.
mi n ~tonc 'edan 1300-ralo:t. Men mynt
i dc hiiga valörer det d;'1 blir fråg<~ om
var mindre frekventa iin liigrc i ~ilvcr
såsom penningar och iirtugar: ~äkert
höll man och:i h:irdare i dem. Av
dessa or\aker mrckonuner dc relativt
sällan i fy nden. Enstaka mynt h illa~
e mellertid d:\ och då. men iivcn undangömda skaner med guldrnym fr.in
medchiden ko rnmer ibland i dagen.
Fynd <~V mynt i hiigu valiircr iir. iivo:n
12

d(t do:t riir sig om sih·o:r. iivo:rhuv udtai!O:l mindro: vanliga i vårt land. 11111
m7m undantar mil}öcr där !i)lk i dc
hi11!r~ uch t<irmögnare klasserna vistad·~, . Dc.: me~t fÖrekommande !!Uidmvn to:n i fynd är de något mindr~-hÖ!!·
h:;ltil!a ~~;rtcrna flo ri~ . gvllen sa1;11
duk;~ . Ju~t den engelsk;·skeppsnoho:ln med dess höga och stabila guld·
halt fi nn~ endast i några få fy nd bo:grii n~adc.: till landets södra delar (se
rllrtc.:ckningcn nedan) medan den so:·
nar.: nhcnobeln. som är oftare filro:kummandc. har påträffats så !;~ngt
norrut 'om i Uppland. Sollentuna
'ot·ko:n. Rotebro. Därhittadesden till'ammans med en angel - infOrd :J\
Ed,·ard IV liksom rosenobcln - samt
fyra andra guldmynt från 1500-talet
und.: r ett stenblock å r 1922 (SML 4 :
577). l Niirkc hittades tre nobler. Edvant IV. liggande tillsammans bland
stenar vid 'Plöjning år 1847 i Nast:t.
Ånsta socke n (SML 5:59).
l tk tt:l s;unmanhang är de t av bety·
do:be att notera de fynd av guldmynt
som finns registrerade från Östergarn~ socken på Gotland. År 1869
hcmbjiids till Vitterhetsakademien tre
guldmynt jiimte 370 gotländska och
tlan ~ka silvermynt till inlösen. Guld·
mynten var fr.in Utrecht me n dc iir ej
daterade niirmare iin till medeltid.
Alla myn ten återställdes dessvärre till
upphitta ren utannä rmare beskri vning
n11.:d den motiveringe n att ... .. alla
tlo:,~a nwnt redan ru;.lOS i den Koncl.
Samlingen . . .... Ytterligare ett mynt
hittade~ ett par år senare i en åker i
Halhc.:de. Detta mvnt är bestämt till
en f.!\ Ile: n från Ut~echt. daterad till
meiLn åren 1~33- 55. Det är !>annolikt att det rör sig om samma fynd som
det fr:111 1869 CThordeman 1942 nr 27
och 28). Det senare fyndet inlö~to:~
diin:umt. Huruvida den nå1wt äldre
engl!l'ka ~kcppsnobel n hitiadcs på
~amma plats går naturligtvis ej att
avgi\ra med dc ra uppgifter angtkn·
d~: fyndnmstiind igheterna som fin n~.
Men 1>ll lll vi ser av bl a fyndet från
Rotebro ovan. och av månua andra
do:påfynd. kan mycket viii n~ynt fr..in
lkra ;irhundraden förekomma i en
uch ~amma skallgömma av den enkla
anlo:dningo:n att de '"dl' gångbara under
lång tid .
Do:t ~tiir~ta fyndet i Sverige av me·
deltida guldmynt gjordes år 1786 pl\
en kyrkogård i Norra Miicklcby socke n på Öland . Vid grävning av en grav
hi ttad.:' 29 gy llen samt ytterligare tio
dylika 'om framkom någ ra år senare

inte l ~mgt ifr:'tn do:t 11\r:ota fy ndct undo:r
nmstiindighctcr som talar liir all do:t
kan rilr.1 sig om ett och ~:nnma do:pf1·
fynd. Myntens pr'jgling~tid iir mycket
.;niiv nch omfattar åren o::t 1~20 - 1~-10/
50. Fyndet har behandlats utmrligt :t\'
Ulla Westermark (19!!7).

Fynd a•· EL/I'{In/111:.\' .\kepp.mohC'I
Gotland, Östergarns snckcn.
En nobel hittades under torvgr'jvning
år 1838. lnlösto:s ej.
S k:\ne. Bösar ps socken. Biisarp.
SHM- KMK 3078.
En nobel hittade~ vid grih·ning. lnlö~tcs år 1863.
Sk:\nc, Lund, Västcrgatnn 13,
SHM- KMK 9758.
Fem nnblcr samt en halv nohd hi tta·
des tillsammans med fyra andra guld·
mynt frl\n Flando:rn och tvi• fni n Geltlcrn vid griiv ni ng på en tomt. lnliistcs
år 1!!94.
Halla nd, Lindbergs s or ken. Lindhnff.
En nobel påt riit'l;tdcs vid griivning.
Okänt år. Inlöstes ej .
Västergötland. Skara, Skolgat:m
13- 15. S HM-KMK 1119.
En halv nobel hittades vid griivning på
"f.d. Dickman~ka tonllo:n" (Wido:o:n
1977). Inlöstes år 1 84~.
Östergötla nd. Viis tra 'Jilllstads socken. Alvastra kloster.
SHM · KM K 20 7-18.
En nobel. Calais. 1363 - 69. p:itriifl:ldc~ år 193~ \'id arkcolo~:i,ka undersökningar. SML l : 157. •
Totalt har ~ex fynd :t\' \ammanlagt nio
noblcr och två hah·noblcr fiir Ed\~trd
III regiMrerat~. Sex av 111) nto: n harpa·
triiffat~ tilbamman~ ~om ett ~lutet
fynd. Alla fynd utom ett gjordes p:i
1800-talct. Uppgifterna om fynden iir
hiimtade ur KMK:s to pografiska ar·
kiv. Fynd av ho:nrih nohcln ot:h ros..:·
nobeln har ej medtagi ts hiir. Som jiimfiirc lse kan nä mnas fynd av ~ko:pps
nnblcr i Danmark. l en ky rkog;irds·
mur i Morsum på iin Sild hittade~ :'tr
1836 ~ex noblcr varav fyra var priigladc för Edvard II I. do: Ö\'riga två fiir
Richard Il (1377 - 99). l Svendborg
hittades år 1885 vid utgriivning av en
husgrund tv;\ noblo:r priigladl! fiir Ed·
vard III samt 49 andra guldmynt och
3.779 s ilve rnwnt. Tv:i o: ns:un f'unna
noblcr har registrera ts (i Århus och
Roskilde). (J acob~!! n & M orkholm
1966).

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT
REG ISTER 1990
ARTIKLAR OCH NOTISER
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Brau nerhielm, T horn
Medalj iil't'r fljalmar Lmrdlmhm.
Millllt'Sfl<'rmin~ iil•t•r N. S. Nylu·r~:.
Medalj ii1·er Gustm· Erik Pasch.
Medalj ö1·er Sn·n Wi"Jilfllist. (MEDAUN YTT)
llronunessun, nulr
Om ' 'Korrosion ' : (f-RÅGESPA LTEN)
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2
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Carlsson, Per-Göran
Rektmlrmktitrrl<'n i Ziiriclr (& S. Serrestam & S. Törngrcn). (AUKTIONER)
Reko111auktio11en fie/1 i Zirri<·h (& Serrestam & S. Törngrcn). (AUKTIONER)
Edin, Lena
E11 1Y1rupm1· m · Almrham Salrmorr.
Erzmann, Herbert
Fin11s dt•t <'Il SI'('IISk lli·imar -w/er for år /631? (& H -J. Ulurbka). (Övcr..att av Nils- Uno r=ornandcr.)
Fornander, Nils-Uno
Sl·enSS0/1 -Stipt•nc/it•t.
Bokstan•n Il.
Jolm Ericsson ·medaljen
Mym i musikt•n.
Frösell, Ander·s
Notis om SAAB· fll!llt•/ler
Om "En riksdall'r ji·ån dmtmi11g Christinas tir/': (f-RAGI~SPALTE:-.1)
Gamby, Erik
J1-,m mr Aacmu·it:nl'lldei?
Golabiewski Lannbv, k\·lonica
Nyu spärmmrde f\'luifn.ln regalskeppet Kronan (& K . Schocrncr). (MYNTFYND)
''Skiinkllu (l('h

skillinsrryc~ ·:

Ny urställrlill.'? pd Ktm!(li!(a My11tkabirwuer

<&K. Schocrncr). (FRAN KUNGL. MYNTKABINETI'ET)
Mag11us Erik.uon-my/11 fimllet i Kali11ingrad. (M YNTf-YND)
Karl Knutsson i Karlstad. Örtugsfynd år /930.

Gustafsson, Lars
7id 1•id öppntmdet m· uwällningen ·'Det eumpeiska mT<'t spt•~-tlat i mynt och medaljer· ·
i Kungliga Mymkahinettet den /J fehnwri /990.
Hackl, .Josef
Bemlrard m• Sa!'lrsen · Uh mar. (Översall av Maj Jarl.)
Hagström, And~rs
Myntreform i sirrom tid. (FRÅN LÄSEKRETSEN)
Världens störsur inflation i specie-mmt?
Om "En riksdalerfn!n dmtming Cl;ri.Hinas till': (FRAGESPALTEN)
Ha llcnbl ad. Gunnar
f1edalj till profi•s.w r Ma(ts Dreijer for lil·s/tlng filrskning. Ansgars Birka låg på Åland.
Aterftireningt•n Sn•rige·Aiand Il : Belöningsberlock \Ylllar cause n;li,bre.
Hansson, Allan
Filip Narenswm 5 nm: /89/-20 juli 1990.
Holmberg, Kjell
Antikörens 9:e auktion. (AUKTIONER)
Hydnran, Hubert
Ga/mnoplastik - fimnställning tll' löstagbara awr:n·k (kopior) m · juremålmedelst eldtrolys
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(& E. Norgrcn ).

lngman, Mårten
Lea Ah/bom fnln finsk horisont. Fiirl'llrag i Abo Nrmri.wratiska Fiirmirrg den 18 nm·ember 1937.
(Publi cerat genom Gunnar Hallcnblad.)
Lagerqvisl, Lars O
Uo No/mgren 1904- 1989.
Konsten au göra 111_111t.
Brödrafolkens skil.mu1ssa.
Kring 1•är/tlrn.r stt1rsw mym - Kristinas JO daler s m 1644- 1645 (& l. Wisehn).
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La~erq,· ist.

Lars O ( t(H!$. l
En ko rikaliT m · Frit: \'1111 Dwth•l 1885.
Sm.mtion ~ m.m nill,·<·'*"i"g i Si_~uma pci 1/80-wl<'t! (III YNTFY NDl
En i111rn j11 nu•d Da11id Holmberg.
B<'ll!}t n umh•ma/1 :!:!. 9.1893-:!.J. 3. 1990.
8irkagn'imi11gam a. (MYNTFYN Dl
Histori.<ka mc•da/jc•l: (AUKTIONER)
St•n.mtion igen i Siguma! (MYNTFYNDl
En okiind JIIY11111'iigling från år 1667 (& B. Wcnn,lriim).
Onlmm skattf:.'llll.
Ny fiirt•tting i Ty.~klmul.
Medaljupplagor - <'Il kompll'llt'ringji1ln Osmr // :.< n•gc•ri11g.
Stmsji11a11ser 1809.
Lindberger. Elsa
Ska11e11 j ir!11 Cut•rdalt·. E11 saga i siln•1:
Lindblom. Carl -Axel
SNF:s årsmiirt• i Marieltam11.
Garbo som mc•dalj.
Åla11d i l'l!ra ltjt7mm. ( FRÅGESPALTEN)

:\lalrner. :\lats P.
Sn•riges 1111111ismmiska doct•lltm '/rmul/ingar oclt m_mrkallilt('/11'1 i Lund.
1\tenzinsk\'. Hans
4 öre klipJ;ing i Görd>m't/.
Mortensen , Mo rten Eskc
M_,·msamlamr Sjäa ona Il. (FRÅN L ÄSEKRETSE N)
Nordlind, Ulf
Nr årsmäu•.w u•dalj.
Stockltolmswsri/1/ningen /897 (& J. Wisehn).
l'orgren, Eric
Ga/m noplasrik - framsrlillning a1· lösragbara m ·rrvck (kopior) m· jliremål medelsr elektrolys
(& H. Hydman).
Påhlsson. Leif
11?111 /rar seu 1'11 t11fr/ig medalj? (fRÅGESPA LTEN)
11?m har Carl Jolum.1· "Vmanrdensmedolj "?
Onlenskmtjerens och -~alt•nder.
Lnrs- /ngmr Jihtson 1922- 1990.
Ordensnyn f rån 7jc•ckMIOI'akiell .
Rispling, Gert
Nyrr MeckaJur aml1iska mym.
Rydgrcn , L:1rs
Om "Eli plårmym med ompwt.mt tirral': ( FRÅGESPALTEN)

Nr

Sid.

1
2
3
-l/5
6
7
8
9/ 10
9110
9/10
9/10
9/10

30-33
44--lS
61-63
108 -110
140
167

228
230-231
233

-l/5

96-97

7
7
8

152-154
157
182

6

12-l- 128

172- 173
220-222

228

21
6

135

415
6

100
136- 140

-l/5

III

t

3
6
8
9/10

15- 16
65
128
183
223-225

7

148-151

9/ 10

243

7

161

l

Rådström , lliirjc
Råniis Bmks me}Nipol/('ffer.
S:lrk:iny, Tamas
N1· 1000-kronorssecfel.
l.jm minneJmmt. (MYNTNYTT )
ikriebrel't'll )fir.n ·imtn.
Slliingart• rexler 11101 mewllsökare. ! M YNTFY N D)
Nm 10-kmnorsmwu. (MYNTN YTT)
Siarliga IIIIISt'<!l' SCtkl/ar komro/l Ö\'1'1' sina SOIIIIingar.
Mor der komwu/iisa .mmhtiller.

-l/5
6
6
8
9/10
9110

8-9
115
128
1-10-141
183
222
240- 241

Schocrncr. Katarina
Nytt sptilmwule f 1'1UI från regalskeppet Kro11mt (& M . Golahicwski Lannby). (M YNTFYND)
En.fiiider i lwiiNt .f<lr AB Strwskompanier.
"Skänklåt och skillingtryck ' : Ny utställning på Kungliga Mymkabinl'llcr

2
3
4/5

46
55-56
117

4/5

7

118
158- 161

2
8

4- 7
38- 41
178- 181

C& M . Golabiewski Lannby). ( FRÅN KUNGL. MYNTK ABI NETTET)

Notis ommimtt•smynt.
l:.it srycke jtiml't'iJIShiswria.
Serrestam Soruw
Niodeller a',. rn• 11;_1'1//flräglingsmaskine•: Dems hi.1roria och jimkrion.
Rekmr/auktionen i Z.ilridt (&P-G. Carls;on & S. Törngn.:n). (AU KT IONER)
Rekordauktiom·n del 2 i Ziiriclt C& P-G. Carlsson & S. Törngrcn). !AUKT IONER)
Sjöbe~. Rolf
7itrbjänt S11ndq11isr 50 lir

16

Skaarc, Kolbjorn
Den intemasjmwft· numismmiske kmmni.1jtm . St,l'fl'llllltt• i Ra!Jw.

Nr

Sid.

7

152

Sundberg, Gunnar
16

MedaUdonlllion till Växjtl.

Sundquist, Torbjörn
Numismatisk jrågr.1port t'id SNF:s jn/jht 12 dt•c't'llllwr 1989.
Ordfi)randm har ordt•t.

l
9110

12-13
218

l

8

15
182

4/5
9/10

92-94
243

2
8

38-41
178- 181

3

52-54

4/5

95

9110

220-222

8

177- 178

415

102-103

8

173

Sornod, Jorgen

Amukanien og ~magonien. (FRÅGF.SPALTEN)
Korrosion. (FRAGES PALTEN)

Tingström, Bertel
Kontrollt·ikter i At·esta (samt t•n liten rfikneiiminJ:).
Om "Eu plåtmym ml.'ll ompwrMII årwl': (FRÅGESPALTEN)

Torngren. Sten
Rekordauktionen i Ztlrich (& f>·G . C;lrls,on & S. Sar~'l<lm) . (AUKTIONER)
Rekordauktionen del 2 i Ztlrich (& f>· G. Carl;.,on & S. S~rrc,wm). (AUKTION ER)

u lonska, Ha ns-Jiirgcn
Bidrag till diskussimrrn om eu franskt fimtasimynt cfit·r

.1'1'<'/IJk fiirebild.

(0versan av Nils-Uno Fornandcr.)
Finns det

t'/1

Sl't'IIJk Jll~inwr-ralN flir tir 1631? c& H. Erwwln). (Övc,...au av Nils· Uno Fornandcr.)

Wc nnström. Bertil
En okänd pro1prägling från år 1667 (& L. O. Lagaqvi,t).

Westermark. Ulla
Nelson Bunker Hums mym.ramling stiljs. (AUKTIONER)

Wettmark. :\lartin
All samla felprt7glude mym.

Wisetm. Eva
,\{1'111 fnin 1·i kingwidu liOmrtm.w årtl. (MYNTFYND)

Wisehn, Ian
9

En märklig mymbehållare
Kurirens dukaret:
Jacob Wendelii numismmiska kw1rltiu•nskap.
En

1n...w·ket

Il
17- 18
18
23

,\·to rt Jll_wufynd.

Vinhandlaren Nordstriims fi> rsii/jning till Bt•l:t.:sla.t.:ets nur.te11111 ll:i95.
Kring \'ä ridens srörsramym - Kristinas JO daler s m 1644- 1645 (& L. O. Lagcrqvist).
Banrem daginsamlingen 1909.
G/asmålnin~:ar j(lr H-dalen plårmym.
Mymsamlareu Sjöcnma.
Pol/eller för lumpinsamling.
Hur den kinesiske soldaten fick sin so/t!.
bljlatimlsbildel:
Carl Larsson och J-lans Gabril'll<· - NI skämtsami "nwda(ifiirslax ·:
Kun~:astmy .!Vuten hos Kungl. Myml'l.
Guldmy/Il m· glas.
Historien om 1'/t mynrfynd.
Danska ängbageriets brtidpollt•l/a
Hamnarbetamas i..l'tlrtalsmtirken.
Medalj lriirmrdt• ri/1 Djursholms ldrollsk/uhl>.
En m.\'11/ti/IIIOnS från år 1823.
Det mmrismariska biblioteket i Ritldersrolpeska hu,,·(·t.
Stockholmsursttillningen /897 (& U. Nordlind).
Erportm· sih·ermym.
Klocka i ml'llt.
1i1i miirk/(ga ml'llrjmd jt-tl11 Norrbollen.~ lli11.
En ameck11in{i rtr konung Gu.11m· 1:.,· /risroria.
Grtsra1· III på besök.
Pollene r från /ndusrriursttill11ingen /866.
Myntförfalskning i Ulricelramn 18-15.
t.i1 mpuam1ons från 1798.
Prosten Ltuwerus samlingar.
Milles Pirslag till Puhliri.Hklubbt•ns miirke.
En flinjiinstmedalj från Sofia Alherrina.
Ttdiga s 1·enska golfmedaljer.
Med slagmw i 1-&dstt'IUl.
En hjälres snusdosa.
Sih·er i skorsten.
Den Dahlgrenska knllpf>ltllnlingen.

2
2
2

28-29
33
33

2
3
3
3

-11
57- 59

59-60
63-64

415

101

4/5
4/5
415
4/5

110

415

117
117

415

6
6
6

6
6
7

7
7
8

9110

III

113
116

131

136
136- 140

143
143
151
152
15~

176
222

9110
9110
9/10
9110

222

9110
9/10
9/ 10
9 110

232-233
23-l
23-l
237

9110

237

228
229

229

Wisehn. lan (lilrls .l
Något om imresset .f("ir arabiska m_m t.
Ehfantell i stiil"/m:
E11 skart jrå11 ji-cmsJ.:a rc>l"(llutiOIII'IIS dagar.
Bam tidllillg<'ll Lin11eas medalj.
U.·a Ah/boms gch·a till flelsi11g/i)/-s slöjdskola.

Nr

Sid.

9/10
9/ 10
9/ 10
9/ 10
9/10

237-238
238-239
240
241
245

RECENSIONER
Andersson. Per: Hem/diska mpen i S.-erige. (Casim ir Sparre L ind hel
Rerch. C. R . : uti. om Sn•11ska 111-'"IIU'tS Ålde1: Faksi miltryck :IV Numismatiska
Lineratursäll skapet i Göteborg 1989. (N ils- Uno Fornander)
Serger, Frank: Die Mfin~el/ da Römischl'll Republik im Kestner-Musw11t. Hmutm·t•J: (Humid Nil.<.wll)
Borgmästare Gustaf Dah l 100 år. Red. Hans Krook & Curt Ohlsson. (E lsa Lind bcrgcr)
Carlos III y la casa de la rnoncda. Utgive n av Mi nisier io de Economia y Hacienda. (lan Wischn)
Die W iedertäufcr in M i.inster. M it Anhang : M iinzenund Me daillcn a uf die
Wiedertä ufer in M iinstcr. Ny uppl:1ga 1986. (Nils-Uno Fornander)
Eirner, C hristopher: A11 i11troductio11 to comiiU'tllomtil·e medal.~. (N ils-Uno Fornandcr)
' ' Eugcnius in num m is". Kriegs- und Friedensta ten des Prinze n Eugen in der Medaille.
Utställningskatalog. (Ni ls- Uno Fornandcr)
Ferm , O lle : De högadliga godse11 i Sn'rige 1·id 1500-talets mifl - geogmjisk uppb_Wf.l /l(UI.
rämestmkwr. godsdrifi och huslulllllillg. (N ils - Uno Forna nden
Flensm arc k, Tor : Skåmka 111_1'111 och dt•ms mäswre. (Nils- Uno Fo rnandcr)
Gahrn , Lars : S 1·eariker i källor och historieskril'llillg. (Erik Gamby)
Geldgeschichtliche l'iachrich te n. Utgiven av Gcsellschafl fUr Internationate Gc ldgcsch ichtc
(La rs O. Lagerqvist)
Gotlandia Irred enta. Fcstschrift fiir Gunnar Svah nstriirn zu seinem 75. Geb u rtst.a g.
(Lars O. Lagerqvist)
Gotländs kt Arkiv 1989. (N ils -Uno Fornander)
J önson, Lars-Ingvar & l..agerq vis t Lars 0 .: Erik XJV:s mwu mecl "Gc!teborgsllullil· ·:
(Ni ls- Uno Fornandcr)
J önson, Lars-Ingvar: Erik XIV: s iil·eramuskada med jiuktur odr nlmgemiita fmgllll.'ll/.
Del 1-111. (Ni ls-Uno Fornande r)
j önson, Lars-I ngvar: Mymen med A'il·shorg - Erik XIV: s 3 och l 112 111ark 1562 Tecknaren och spege/1·ä ndningen. (Nils-Uno Fornander)
Kollnig, Karl: A.wmnome11 auflvlfin~enu!ld Medaillen. (Ni ls· Uno Fornandcr)
Kornmille n för Sigtunaforskning: A1-stmnp - för en nv Sigtrmaforskllillg. 18 forskare om Sigtww.
Rappon fr.in heldagsseminarium kring Sigtuna fo rsk ning den 26 november 1987. (Nils-Uno Forn:1ndcr)
La ger qvist , Lars O. Se Jö nson. Lars-Ingvar.
Malmberg, i\'lall i : S_,·lloge Nomismattmt Amdemicoru111. Helsingin yliopistoon
liit.n'iitlrenkilömitalit. Katalog. (Lars O. l..agcrqvist)
Nat ionalmuseets A rbejd.sm ar k 1989. (N il s-Uno Fornandcr)
Niggl, Paul: Musiker Medaillen Il. (Nils -Uno Fornander)
Pos.~elt, G ert: Danske pro1·emomer preeget på Den Kongelige Mom 1983- 1989. {Nils-Uno Fornandcr)
P..ihlsson , Leif: Dansiw imrelramre m· medaljen ·'I/lis Quorum Meruere U.rbores ·:
O rdenshistorisk Tidskrift. (Lars O. Lagerqvisl)
Roslund, i\Iats : Kulturkontakter i Österled- mmwb.we. lrmmwkare. giftemrcil. (Nils -Uno Fornander)
Schoerner, Kata rina : Bruket m · po/leuer 1·id Kungliga Skepp.n·an·t•t i Karlskro11ll.
(N il s- Uno Fo rnandcr)
Scar, Da,·id : Collecting Greek Coins. CNils-Uno Fornander)
Tah io, Tuukka : Raftall Vi10ksi- Suomen Numis111aalli11en Yhdis1ys 1914-1989. Minnessk rift till
75-årsllrandet av Numismatiska Föreningens i Finland grundande. (N il s- Uno Fornander)
Ta lvio, Tuukka: Ars Unil·ersiwria 1640- 1990. Meda/ju ur Ht'isillgfors unin' rsirets
samli11gar. Utställningskatalog. (Lars O. l..agcrqvisl)
The Meda l. No. 16. (Nils-U no Fornandcr)
Ur berg i börs- en utstä llning o m bergsbru k och mynt . Kungl. Myntkabinctlct och
Tekniska Museet. Katalog. (N ils- Uno Fornander)
Weber, Ingr id S.: Planetenfes/e Augusr des Swrken :.ur Hoch:.eit des Kronprin~e/1 1719.
11/ustrierr tlurch dieMedai/len 1'011 Oluf Wif. (Nils- Uno Forna nder)
'r\'isehn, E va: S1-eriges M_mrlristoria. U.uulskapsim't'meringe11. 4. lvfymjy11d fnln
Uppland. (Torun Zachrisso n)
·world Archaeolo~·· Vol. 20. No. 2. 1988. (Nil s· Uno Fornander)
MGL

21
)\)

9110

20
235-236

7
7

165

2
4f5

43
107

9/ 10

'236

163

20-21
19
9/10

236

9110

236- 237

2
-115

-13
107

-115

107

-115

107

2

.n
19-20

9/ 10

236

7

165

2

43

<J/ JO

21
236

9/10
7

236
165

-115

107

2

-13

7

165

7
2

43

8

186

7

164- 165

7

163

165

mynt . Vii.l'tt'():iitlwulsj(muuimlt'.lflirl'ning.,· titl.lkrifi 1979 - 80. S. 298 - 99.
\Ve~termark. U.: Ett öliintbkt guldmyntfynd fr.in 1786. bc'kri vet av Ja·
eob 1011 Em!e,tröm. NNUM 711987.
s. 15-1 - 61. ~
Widcen. H.: Gammalt guld i Skara.
En nch 111111at från den ;.:am/a .ltadL•n
Skam. 1976 - 1977. Skara 1977.

Rt:{crell.l't•r
Jacobsen. t\. & Murkholm. 0.: Danske guldmontfund fra middelalderen.
rlarlmi(er for Nonli.1k 0/dl.:yndighetl
og Hi.1111rie. 1966. S. 71· 101.
Lagercl''i't. L.O.: Ett t)!>kt guldmynt
fr.in Viixjii dom k) rka. Från myntka·
binettet i Viixjii. Krmwln.:r1;shoken
1987. s. -19 - 56.
Nort h. J.J.: /:·,,g/i.l'h llalllllll'rNI Coin nge. Vol. 2. London 1960.
RasnHI!>SOn. N. L.: Guldet i Norden
under senmedeltiden. Bakgrund och
konturer. Pmxima '17wle. Sl'(•rige och
Europa wuh•r fo nuid och mede/lid.
s. 167 -83.
SML = Sl'eri,~c'.l' Mywhiswria Landskapsil 1\'l'llll' rill,~t'll.
l. Myntfynd l'r:in Ö~tergiitland . Malmer B. & Wi~chn l. Göteborg 1982.
-1. Myntfynd frf111 Uppland . Wisehn
E. Stockholm 19!:19.
5. Myntfynd fr:in Niirkc. Golabiewski u111nby M . Stockholm 1990.
Thordeman. B.: Gotliind~IG• skatt·
f~· nd från medeltid uch ny-Jre tid . Gmliindskt arki1· 19-12. S. 128 - -16.
Westermark. U.: Den Vita Rosens
guld i Gagn:i~ - ett nyfunnet Habo-

Guldmedalj
till orgeltrampare
År 18-18. det europeiska revohttion'·
året kunde man i Post och Inrikes tid·
ningar liisa om en belönad trotjiinare.
Kyrkvaktmästaren vid Slott~kapcllet
J. E. Norström hade i 30 år tjiin$tgjort
vid kapellet. för~ t såsom orgcltr.unparc och sedan som '"Kyrkovaktare :·
och ..dervid ådagalagt pålitlighet och
ordentlighet i sina ~ k yldighete r~ full görande samt ett redligt och an~t:in 
digt uppförande:· På grund av de"a
förtjänster beslutade Kungl Maj: t att
tilldelil Norström en guldmedalj a1
5:tc ~torleken. med kungen~ hrii<.tbild
på åtsidan och på från~idan röljandc
inskrift: Af Kom mg Oscar ! till J. F..
Norström for 30 år~ trogen tje11.1t 1·id
fil'
K. Slolls-kapellet.

Ny utställning på
Kungl. Myntkabinettet
nt. ~ed lar. medaljer. \kaller. ekonomi och ~parande är fcirell:d,er 'om
linn' i barnen~ värld likil 1;il 'om 1
1 uxemä rlden. Deua förhallande '111
Kungl. Myntkabinettet framilalla med
~i n nya utMällning "Pengalck". Ut~tiillningen viinder sig till bade barn
och vuxna och visa~ i Kungl . Myntkabinettets medaljsalunder tiden 30 j:tnuari - 10 mars 1991.
~l )

Kommande kongress (3)
Jfr nr 4- 511988: 133 och 611990: 128.
- XIV. illlemationel/a ,-,·.ril/ologikon·
gressen (Oagg·) äger rum i Barcelona. Kataloniens huvudstad (och 1992
:ir:. ~ommarolympiad- stad} . den 30
juni - 5 juli 1991. Värd blir 1 :<\~<,oe ia 
ciö Catalana de Vexillogia. c/o Sra .
Anna M. Galan. C / Mi~e ria. 17. 3r.
9a .. E-08038 Barcelona. Spanien .
tel. (93) 332.38.98. rax (93)580.2-1 .95.
L. P-n

KOPER · SÄLJER
VÄRDERAR
AUKTIONERAR
.J ~"j"i·{-.. ~

.... /r:.
. ~-~· -\ -;;:' ),)!
...... '

,. ,/ a·

A.~ , ••··~••-,.~.fS;;l_ ··..• r
'"! ~~~< ~~~
·,,... . '
J \ , • / ,:~~\
':J:
•
; >
• : .-l .·:-.., ~~-~;~~.~
.A'- . ·t:.~~ . . ~- .~· J
..
,(.':
.
~~
..
-.~\;--.---l
j ; p .. \..-' .. . { .

. . .,,
l

~

·. _.: >\" -';.-.' .--:'' . '.

. l

. :::....::::···
:.-

J

--;

Antikören

stureplatsen l

S-411 39 Göteborg
031-183960
@

,l
l

..

Svenska N umismatiska
Föreningens årsmötesjetonger
E. Lindbag. J l 111111, 17 g
G \Y/ v Fr.111ckl·n. 31 111m. 20 g
E. Zil't'\'tlt;'-'1. 39 mm. 45 g
C. XV I. GuM.1f. 39 111111, 38 g
T. Lindgn:n. 31 mm, IS g
T G r\ppdgr.:n, 31 mm. IS t;
19S7 E. Arl'l'n. 31 mm. IS g
I<JSS R. "oNri)m, 31 mm. IS g
1990 H. 1·. Amdl. 31 mm. IS g
197(>

1977
197S
1')7'J
1985
1986

11 0:110:200:JSO:-

11 0:11 0:U 0:-

130:Slut~.1 ld

Samdi~.l ·'" ,ilwr.

BcM:illcs fr:i n

k.~n sl ict.

te l. 08 -667 S5 98

Karl XV:s 50-öring - sällsynt och gåtfull
A,· Gw111ar Su11dbe1g

At· , ,·1/.fiwt,idu "'' Karl .\'1';,, 50-iirillg 186!. l·ilfiJ: Bertil Olsso11 . Smtl/wul.\

l dagarna har myn tkahinett..:t i Smfllands llluseum haft !!liidjcn all som
donation mmolla!!a 5Cliirc 1862. Karl
XV: s enda priigiTng av denna v;dör.
Donator vill vara anonym. Myntet iir
.:n stor raritet - ganska siik..:rt iir det
somtypmynt i silver dctmc~t ~iill ·yn
ta i Sverige uneler 1800- od1 1900-talen. Någ ra officiella uppgift..:r om antalet präglade exemplar finns inte all
få. vilket rii dock giiller ~amma :'!r~
priiglingar av flera andra nominaler: 2
och l riksdaler rik~mynt liksom 25
och 10 öre. Men ~i~tnämnda nlllllinaler finns också mcd and m årtal. \arfdr
ifråga om 1862 :irs rara silvermy nt
camlaren mest torde viirde~iilla 50ö ringen.
o;n 50-öringr.:n 1862 iir intressant
genom sin siillsvnthct. så ii r den också
gåtfull vad giill~r anledningen till dess
tillkomst. Enligt 1855 års myntordning blev huvudmyntet riksdaler riksmynt (motsvarande den tidigare 1/4
riksdaler specie och den senare kronan - efter 1873). Från 1855 skulle
sex silvernominaler priiglas. 4. 2. l
riksdaler riksmynt och 50. 25. lO öre.
Men 50-öringen priiglades endast
1857 och i Cll fåta l exemplar 1862. (Vi
har i Sverige bloll de s~a två femtioöringar med kungapo rtriitt. ) Har anledningen möjligen varit den. att denna nominal varit en mellanvalör som
man e!!entl i!!en inte hade ~tort behov
av" D;gliga~ afrrircr klarades kanske
med 25· och lO-ören - och naturligtvis bronsmynten. 5. 2. l. 1/2 öre - det
är vii rt att komrna ihåg att köpviirdet
hos dc lägre nominalerna var mångfllldigt större iin nu: 1/2-iirct hade helt
visst större köpkraft iin vår nu varande
lägsta valör. JO-öringen. f ö nu dömd
att också den försvinna. En sådan
14

11111.11'11111.

lcmtioörinQens roll som valiir kan no~
stödjas av- att också dess niinnast~
motsvarighet fiire 1855. niimligcn 1/8
riksdaler specie. var eu sällsynt mynt:
under Oscar l :s regering priigl:u endast 1852. då f ö i ganska liten uppla·
ua. och dessförinnan hade 1/8 riksda·
ler specie inte slagits sedan 1837. 50
öre på 1850- 60-talen - och f ö litngt
senare - har nog i viss mån haft karaktären av kapital mynt. Nämnas kan
t ex. att ett ,·anligt dagsan·ode i jordbruk och industri på 1860-70-talr.:n
~attes till l :50 riksdale1 1ib111yn1
(krona).
Varför slogs då ändå en liten uppJaila 50 öre 1862? Nå!!ot siikert svar torde inte gå att m. m.:-n den nu för Iii ng~
sedan bongångne chefen för Kungliga
myntkabin~ttet. fiL dr Nils Ll~h~g
Rasmusson. uppgav en gång. att han
mr sin del trodde. att dc sällsynta silvernominalerna med årtalet 1862
hade samband med världsutstiillningen i London detta år, där man ville exponera en fullständig svensk myntserie med aktuellt år. varför man priiglat
ett fåtal exemplar 2 riksdaler riksmynt
- 10 öre. Förklaringen förefaller trovärdig. men då kvarstår fnigan. varmr
man annars tydligen detta år inte alb
tänkt att prägla sistnämnda valörer.
Antalet 50-ören 1862 torde som
sagt vam omöjligt att faststiilla. Nyli·
!.!en har f ö konstaterats all det. t rot'
den ringa upplagan. finns två varianter av frdnsidan: slutet resp. öppet E
i ÖRE - se Hamrin - Hyllengrcn :
Svensk mynt förteckning. del l. Stockholm 1988. s 124. Anledningen till två
va rianter torde vara. att stampen i fr:iga spruckit innan dess kapacitet till
fu llo utnyttjats. varför en ny fått till·
verkas. En osäkertradition uppger. att

50-iir..:t IX62 1ill vcrkat~ i r.:nda~t ra 30
c\cmplar. vil kct miij l igen kan vara
rikt igt. D..: ~i'ta trett in åren~ auktionsbtalng..:r i S'erige upp,·isar ca 20 fi'ir,;iljningar. men ~;unma mynt kan ha
~alh vid ll<.:ra tiliiiillcn . och ii,·en utan·
llir auktilltll.:r kan naturligt,·is myntet i
i'r:·1ga liin.:komma. i handel eller pri,·ata byten clla i gamla ~amlinca r.
A1m uppgi fte~ om endast ett 30-HII
slagna ntvnt står emellertid den tolk liga iradi li~m. som uppger. att Karl XV
,·id hc~ök p~1 rr.:gc mcntcn runt om i
landl.!t el kr t r.:x på sitt iilskade skånska
slott Biit:k:1skog i uniformsfickan giirlta hatl..: n:"1~ra 50-iirinua r med sin bi ld
p;i l(ir att ~ponta nt dela ut som belöning. Uppgiften fi.ircfllllcr inte helt
o~an no l ik. nten d~1 hör viii upplagan
varit större'! Karl X V var vår kanske
popuHirastL' monark genom liderna .
D..:t siil!~. att han kallades "KronKalle" ~e ller "Kalle p<i fyrkante n"
(d v~ Swckholms ~ lott ) och t o 111 själv
anviindc dessa smeknamn bland mrtrO!!na \'iinncr. Bland sina indelta soldater va r han med sin folklighet sär~ kilt populiir. Ett vackert mynt med
I.UIII!\:1" lJild. fi.i l!f<I\Ciilt <l\' dt:ll
skickliga Lea Ahlbo~n. emottogs sii·
kcrl igen rnr.:d ll:irtjusning. och trots
dess köpviirdc har nog dc flesta mynt
sparats som minnen: de allra flesta av
nu bevarade exemplar ii r liksom det nu
i Viixjii donerade av mycket hög kvalit<.! - dc har ej gått i hande l. En uppgift
ii r !'ii att mynten vid utdelamlct skulle
legat i etuier. Finns i så fllll något etui
bevarat? Är tradit ionen om so'::öringarna i kungafickan riktig. kanske en
annan uppgift om upplagans storlek är
möjlig: den sku lle uppgå till 600 ex.
Eller skall man kanske gissa på en
upplaga på mellan 30 och 600. fastän
sistniitnnda siffra inte Rirefaller trovä rdi!!.
50~öre 1862 har aldrig funni ts i
Wcxiö gymnasii myntkabinett. vilket
trots myntets siillsynthet iir remarkabelt. T ex lektor S. E. MeJande r. kabine ttet~ ambitiöse föreståndare under
{l ren 1881 - 1907. f ö också generös donator. borde. tycker man~ haft goda
chanser att införliva de tta mynt med
samlingarna. Var verkligen myntet
redan på hans tid dyrt och svåråtkoml igt. e ller kiinde han rent av inte till
det? Ävt:n om han uppfattat det som
n<'1gon sorts belöningsmedalj så borde

han skaff:tt det. Hur ~om helst. desto
tackn~iml igare ii r den do nation som nu
iigt rum.
Någon tidigare unde rsökning om
Karl XV :' 50-öre har jag inte kunnat
finna. Vad som hiir ncdtccknab iir
inget annat iin e nkla rcllck tioner kring
my ntet i fraga. Det vo re in:ressant.
om and ra ku nde komplettera med Ilera uppgi fter. 1 ex fler folkliga traditioner. angivnnde i minnesanteckningar
eller brev om myntet och/eller ge andra synpunkter. Meddela i ~~ fall giirna
till SNT:s redaktion el ler
Gunnar StmdlJel;!i.

Tillägg:

Sedan <Wan~tående ncd!>krevs. har jag
blivit uppmiirk~ammad på att i Coinlex Myntlexikon 1976 (och väl i andra
årgångar) f6rekommer en uppgift om
att 50 öre 1862 skulle ha priiglats i
2.319 ex . Det vanliga är annars att katalogutgivare anger upplagan som
okänd eller helt utelämnar uppgift.
Att ta siffran i Coinlex verifierad eller
all få uppgift om va rifr:i n den härstammar har åtminstone hittills icke
va rit mig möjligt. Coinlcx utkommer
icke längre: utgi vare var annars Lembit Förlags AB i Huddinge. och fårfattaren. Olof Andersien. är icke längre
i l ivet. Siffran 2.319 måste åtminstone
tills vidare anses mycket osäker och
förefaller med hänsyn till myntets sällsynthet åtskilligt för hög.
Gunnar Swulbe~

Medaljmuseet i Wroclaw
eller på polska Muze um Sztuki Medal ierskiej har 1990 firat sitt silverjubileurn. d v s 25 år. Det grundades 1965
av Dr Adam Wit;cek. en eldsjäl och
känd numismatisk rorfattare. bl a till
arbetet om den store 1600-talsgravören Sebastian Dilltler, verksam en
längre tid i Gdarisk (Danzig) . Wit;cek
gick i pension 1988.
Jubileet firades i december 1990. l
samband med detta utgavs en gjuten
medalj av Jerzy Nowakowski; elen
mäter 90 mm. Museet ger mer eller
mindre regelbundet ut medaljer samt
säljer också annan modern medaljkonst - samt litteråtur - i sin museibutik. Den nuvarande museidircktören heter Zdzistaw Olszanowski. Museets adress är ul. Kiclbasnicza 5. PL
50- 108 WROCLAW. Polen.
LLr

Del po/.1·ka medaljmu.rt't'/,\" 25 -årsjul>ilt•um 1965- /990 .fimdes III a llll'tl dt·wut gjutl/a
brollsmNialj (hilr jilrmillskad .fnln 90 111111). f·rJ/o : Must'<'/ i IV!rl<'lan·.

Många rariteter på
Stockholms Auktionsverks vårauktion
Fredagen den 22 mar~ och lördage n den
23 mars kommer Sto: kholms Auktions·
verk all försälja en betyda nde svensk od1
ut lii ndsk myntsamling samt en svensk ,;cdc hamling. Fi;~l" daf:cn kontmer det all

siiljas svenska mynt och mynt från d~
svc n~ka bcsillningarna. Andra dage n kom ·
mer sedelsamlingen och dc utländska myn·
ten sa mt cll mi ndre antal medaljer all försiiljas. Det iir omöjligt all hiir räkna upp
alla sii lbynta och ···~•ra·· mynt od1 sedlar
som kommer all siiljas på denna auktion.
S•\ myt•ket kan man siig.a all hiir bjuds p;l
cll e nastående tillnill.: tiir a lla samlare all
kunna komplcllcra s ina ,amlingar. Guld-
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riksdak'r ln7. f rik~tlakr 1n.• .. Krcll·
Adolf Frcdrik. dukat 175.\ ii.dcl·
t(,;·s. i\wn n:agra s:ilbynta pilatmynt linn'
mcJ. hl :a. ~ st. l DSM 1715. Sll>,·kholm.
s:11111 l DSI\'1 17-l!i. L.im.ncdal. BlanJ ,cd·
la rna bn niimnas 2 't. Paln"tnad1scd l:or
100 <lalcr SM 1666. 25 dalcr Si\1 l(>M.
Dcssutom linm. en imponerande ""nling
av priv:uhankscdlar.
Den rikt illu-;uwadc kata lo~cn. ~11111 ut ·
arbetats ;1\' fru Madeleine Gr~ijcr nc:h Ulf
1'\ordlimb Mynthandel AB. kan bötiill:"
fr~ n Stoc:kholm> Aukti<lii>Wrk. Box 16256.
103 ~5 Stul'kholm
Ollt· 1/oldcll

1111'111 .. :

Atsida till 10 :.cudi 16-11 Samyen.
Fmo: rlul.titms•·<·rket.

myntsamlarna far en möjlighet au bjuda på
guldmvm från Gustav Il Adolf. Sm~land>·
dukat~r. Daladukater samt en niistan
komplen >crie B~rnadoue-guld. Samlare
:1,. kastmym får här en möjlighet au köpa
flerJ mycket (>vanliga 111) nt. bl a . Karl IX
! nlr 1607 till krönim!en. Gustav lll:s kast·
mym till prin~ Karl Gust:l\·s tlxtclsc 1782.
Karl XIII:~ ka~tnwnt till krönin!!cn - en
a,·,lag i guld med bäranordning .:. samt det
111\Ckct ovanliga kastnwntct till hans be·
gf:l\'ning 1818·med krc;norna på globen.
Aven samlare av mer moderna nwnt lar en
möjlighet utÖ\W det \'anliga. Vad siig> 0 111
:!-kronorna 1876 med brett årtal och stort
rcspekti,·e litet EB i hög k'·alitc. 2 kronor
1878 med OCH. 50 orc 1877 i spegelglans
m n. Ä,·en Gustav V:s mynt i hiig kvalitc
finns med. För samlare av utländska mynt
finns eu rikhaltigt urval av mynt från Dan·
mark. Nor!!e. Tvskland. Ncdcrliinderna.
Österrike. Ry~sla.nd. Spanien. Italien m n.
En verklig raritet är eu italienskt guldmynt
från Huset Savoyen. Carlo Emanucle Il
och hans mor Maria Christina. en 10 scudi
från 1641 (>e foto).
Här kornmer ytterligare eu anta l av dc
sve nska mynten och sedlarna au nämnas.
Bland medeltidsmynten linns det mynt
från OlofSkötkonung (3 st. . bl a. eu ex. p:\
fyrkam;,plau). Anund Jakob. Knut den ~lo·
re. Knut Eriksson. Erik Knutsson ... lmerregnurn:· Hans. for au nämna några. Bland
mynten från Gustav Vasa kan vi nämna
Stockholm. t daler 1534. 1537. 1/4 daler
1534: Svartsjö. daler 1546: Åbo. mark
1556: Erik XIV. 2 daler u. år. 2 öre 1568
unikum! Hcrti2arna Johan och Karl ii r re·
presenterade n~ed tre st. kl ippingar 4. 2. l
mark 1568. Johan lll av 2 mark 1590 samt
en hvbrid. l örtug u år., unikum! : Vad·
stcnå. 2 daler u Ör. Vidare hertig Karl
av Södermanland. Nykiiping. mark 1587:
Stoc:kholm. daler 1593. Gustav II Adolf.
10mark 1626 (guldklipping). Siitcr. l öre
16~9 (provmyn t): Krbtina. 2 riksthilcr
1645. l f riksda ler eller 8 mark 1649. -1
mark 1647 koppar (prov'mynt): Karl X
Guswv. 2 st. ri k~dalrar 1654 med och utan
stjiirm~: Karl XI. dukater från faren 1676.
1685. 1691. 2 f öre KM 1661 : Fredrik l.
16

Efemära samlarobjekt
; h· Gunnar Hallenblad
Den som samlar 1ex. l.:ksaker hekla·
gar idag den stora bristen plt ma1erial
fdn 1950-talcl och framåt. Plas1ens
in låg gjorde all priserna sjönk s:'t radikalt. all niir leksakerna gick siindcr
eller barnen viixtc ifrån dem. sit kas·
lades de hell enkel! bort.
Liknande tOrhållanden linns på fk
ra o l ik<J samlarområdc n. iiven inom
numismatiken . Hiir skall beskrivas ell
sådanl fitll. som fönjiinar all riidda~
från dömskan .
Bensinbolagel Shell genoml(irde i
Sveril!e och Finland från december
1969 ~ch frumtil l muj 1970 en Rir.sii lj·
ningskampanj . där ett av inslagen var.
att för varje fcnuonde li1ern bensin.
som kunderna 1ankade. så erhölls en
samlarmedalj i ell fl)rscglat konvolut.
Del t;tnns på hensinstationerna en
samlarmapp att köpa. och i denna
fanns det en bestämd plals t(ir var och
en av medaljerna. som sammanlagt
uppgick lilltjugo stycken. Det gällde
na1Urlig1vis sedan att genom att tanka
ofta och genom att byta dubbletter f;\
en komplett samling.

Dt· 20 meda/jt•ma . .\f/111 1'111' siapta i /illl·
mewll.lwdt• 1' 11 dimtll't<'/'111' 26111111. Bildt•tt
a·i.l<ll' tri' m· tlem. lliimli/il'll L/;'ONtiRDO
DA VINCI J.l52 - 1519. SIKORSKY VS-2(}()()
1939tJclt SPUTNIK l 1957.

Kampanjer av det hiir slaget hade
Shell g.cnomll\rt i andra liinder tidigare. hla. i USA . Frankrike och Tysk·
land åre l innan. l Tyskland hade man
fillbnllsspelarc på samlarmedaljerna.
men i Sverige och Finland valde man
motiv fr[trl miinniskans eviga liing1an
att erövra ryntden. Kampanjen hade
nanme1 ;i'VENTYRET RYMDEN och
1110tiven på medaljerna hiirjade med
ICARUS & DAEDALUS och vand·
rade sedan successivt fram via tcx.
ETIENNE & JOSEPH MONTGOL·
FlER. LOUIS BLERiaf oc h CHARLE$ LINDBERGH framtill den ame·
rikanska rymdfitrkoslcn APOLLO Il.
som just år 1969 hade landsall den
första miinniskan på månen.
Den hiir kampanjen hade en mycke1
stor omfauning. och man kan läsa i
mtmm<!r 1211969 av Shclls interna tid·
ninc .. Shcll Viirlden:· aH d<!l redan
umier den fiirsta veckan såldes ime
mindre iin 150.000 samlarmappar på
bensinslationcrna. och enbart för au
la dessa fyllda åtgick det 1rc miljoner
medaljer. Framtill kamp:mjperiodens
s lut i maj 1970 hade man slagit så
många medaljer. :ut dc tillsammans
skulle ha fyllt sex jiirnviigsvagnar 1
Bilisternas samlarintresse var viii
emellertid ganska k(lt1varigt och kan·
ske aH jiimiOrJ med den period i sko·
lan. då vi viii alla lidelsefullt men
konvari!!l samlat frimärken. bokmärken. biobiljeucr. idrousstjärnor eller
filmidoler. När Shclls kampanj blåstes av. så fåll medaljerna i glömska.
Dc Ilesia har viii kas1a1s bort. och idag
hör man knappast talas om någo n.
S(ltll har en kompicH samling. "UiH
tl\ngct - liill mrg:ingct" iir lyvärr del
öde. som of1as1 drabbar efemiira sam·
larobjckl.

MYNTNYTT
Drottning Margrethe II
av Danmark 50 år

RETHE 2 \' DANMi\RKS DROJ'•miNG.
Str:l\ ovanfiir drottningen~ högra 'kuldr.1
'er vi gr.l\iircn Jan Pctcr>cn' myntmärke
i limn :"· en r.iv. 'om han har \alt att an·
dnda ~>tiilkt fiir ,ina initialer. Den oppna
r:une•• 'y mboli~crar. enligt Peter,cn 'j:ilv.
..at man alt id kan ~l ippe ud og heller ikkc
holdc' fi1't:· Ovan räven är ock,:i mynt·
dircktiircn,. Lau~t Grove. init ialer. Hjiirtat
i mnskriftcn iir det danska rnvntortsmiirkct
CKiipcnh:unn). På frånsidan ~'y ns en någnt
st iliscr:td krona över en nutr2ueritblonnm1.
Nedan 200 KRONER. i milten til l viin,tcr
1940 och tilJ höger 1990.
Minnc,myntct har även gjorts i en Jiigrc
och mera l!:ingbar ,·alör, 20 kronor. i alu miniumbn; n, -(samma metall ;om i den
nya alhniinna danska 20-kronan). Vikten
iir 9.3 gram och diametern 27.0 mnt. lbn·
den ii r riifnad. Motiven på dc båda 'idorna
iir ,om p:l 200- kronorsmyntet men givetvis 20 KRONER. Upplagan iir 1.000.000.
Överskottet av tll!!ivninocn av rninnc' gå tifi allmännyttiga
myntet .ii r iimnat
iindam:\1. P~ grund av den höga produk·
t ionskostnadcn gav 200- kronorsmyn tet
emellert id inget iiverskoll. medan 20-kmrwn har giv it en vinst på hela 19 miljoner
d:m~ka kronor. Hälften av pengarna ingår
i en tbnd ~om administrems av drouning
Margrcthe. Den andra hälften deJa, ut genom l nduMrimini~tcrens farsor!!.
Medaljören Jan Petersen (1(\dd 19-15) anstiilldcs på Den Kongelige Mont år 1985.
Han har tidigare gjort bl a. Stavnsbåndsjuhi leumsmcdaljen 1988 sa mt Christian IVm eda Jjcn nr 1989.
Fakta ont mynten har hämtats i Numis mmi.~k mppon nr 1/ 1990 s 5-7 samt i
Mmu.wmleren nr 2/ 1990 s 9 - 10.
MGL

att

Med an led ning av <k n d:mska droun ingens
den 16 april 1990 utgavs
förra !het w 200- kronorsmynt i sih·e r
(halt 801100) i Danmark. Upp lag;m ii r
133.000. Enda~t fyr:• exemplar gjordes i
guld vamv t"1 ilvcrliimnades till orotin ingen
,jälv. en fiirvar.h i det d;mska myntverket
och det fjiirdc exempla ret tillfOrdes Den
koneelicc Mont - og Mcdaillesamlin!!en i
Köpcnh~unn.
•
•
Myntet iir ett mycket l)ck:u resultat av
en sat ning i nytänkande initierad såväl
av myntgravören som av den konstnärliga
drottn inge n sjiih•. Man har velat behålla
traditionen med ett port rätt av regenten på
myntets åt~ida men verkligen lyckats presemera det ph ett nytl och mera personligt
sätt ii n vad "1m hittills varit vanligt. Regentens sy mbol. krona n. återfinns här istället
på frjn~idan til l ~amma ns med drottningen' egen famritb lomma. vi lket kan siig;~
utgöra ett ilnnorlunda grepp inom mym franbtiillningen~ område. Hda utftir.1ndct
av minnesmyntets båda ;idor genomstr.iJa,
på detta oiitt av en ~mn och '-arm hvllnine
a\' den populiim drottningen. Stilcn är rc~t
och vacke r. drottningen är mk och stolt och
bär upp hatten med en uppenbar självmedvetenhet. Sc hi lden.
. Silvermyntet viiger 31.1 gram och har ,en
dmmetcr om 38.0 mm. Ra nden är sliit. Atsida n visar drottningen i höger profi l ilhrd
vidhriitwd h:llt snmt relativt enkel blus/klänning med kmgc. H:\rct iir uppsatt och hon
här örhängen. Omokriftcn lyder MARGhemii rkcl~edag

Rcproji>to: Frir~ EngsmJm , KMK. Anult!t
på prmm·slaget skall/w lindrats till

1990

pil dl't färdiga mymet.

vam >lutsåld. Intresserade kan vända ~ig
till Stiftclscn S:t Banhelen1\ - Svcril!c.
Box 2041. 231 02 Trellcbo~g. tcl 04JO-l21 33.
Man undmr. vad de nna vcrk>amhct inriiknat de förra .. mynten .. - kan ha inbringat fl)r S:t Bart-siiiiskapets >tiftel~c
(som skall bekosta en bygg nad i Gustavia).

LLt

N)'tt " lokalmynt"
fö r S:t Barthelemy

Nordisk Numismatisk
Årsskrift

Eu på S:t B:1rthclemy och i Sverige ' 'äX·
ling,bart gu ldmynt (clt privat dylikt. biir
'iig~• ,) hur utgivits per 1-l december 1990
i en mycket begrä nsad upplaga- bara JOO
ex. Det vii!!er 30 c och iir slaeet med 35 mm
diameter (18 k B~! idengu ld (det klarJr inte
Myntverket !Or sitw guldmynt!). Åtsida n
v i~ar kronan fr:in dc gamla kontrama rkc·
ringarna. nedtil l va lören 5000 RIKSDALER · 1990 och inskrift.cn upptill liings
kante n Si\NCT BARTHELEMY · SVERIGE. v:1rundcr 1784 -1878. På frånsidan
st:\ r runt iln; med borgkro na krönta vapen.
hMict av två sjöhiistar. nederst längs kanten
50()0 FRANCS · 1990. överst mcd~nJ,
SAINT BARTHELEMY · ANTILLES
FRANCA ISES. Vem som emver.u (eller
modellerat) myntet och var d-et p räglat~ h:1r
inte uppgivits. Enligt vä nligt meddelande
per telefon har Scandcraft i Malmö stått Iii r
priig lingcn och konstniir ii r Madame M.
Luui,c. Paris. Anmiirkas hör. au .. fr.mc..
nch .. riksdaler .. aldrig vari t likviirdiga.
Inte ens tun man viiljer rdr rgs eller rdr rntt
g:'tr det. l fra rtt· var. om jag minns riill. viird
ca 70 iirc rmt.
Niir SNT utkommer torde upplagan 'om frjm>t rc>crvcrats för medlemmar -

utkommer äntligen - efter en lång
paus - med dubbelårgången 198384. tryckt i Finland och simredigerad av Pekka Sarvas. Nationalmuseets
Myntkabineli i Helsingfors. samt Ulla
Westermark och Monica Golabicwski
Lannby vid Kungl Myntka binenet i
Swckholtn . Den utges numera som
bekant inte av Nordisk Numismatisk
Union utan av en kommille med representanter från de nordiska statliga
myntkabineuen.
Årgången omfauar 231 sidor och
distribueras från Den Kgl. Montog Medaillesamling. Nationalmuseet.
DK-1220 Köpenhamn K. Uppsatserna
ii r på engelska och svenska med sammanfililningar på nordiskt språk (danska. norska eller svenska). Årsskriften kan. vad gäller Sverige. beställas
fr~m SNF:s kansli (se redaktionsrutan
för telefon. adress och öppc11 ider).
Priset iir beräknat till :100 Dkr +
moms + sedvanligt porto.
Rt•cl.
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RECENSIONER
Socin1· mul rm de in rile Balric d// ring rlit•
Viki11~ A~e. Acta Visbve nsia VII. Uddeval·
la 19S5. '30-1 s.ISS N 0065-1702.
Acw Visbymsia iir ~n mycket ku nskap~
rik serie. som !!CS ut m• Gotlands Fornsa l.
Den presc:ntc:r;(r dc lorcdrag. som httll s vid
ol i k~ sy mposier i Visby om iimnen som h~
rör O, tcrsiö-omr.idet. De har ett mm:slandc grepp dem och symposiernas resu ltat
är förtjä nta av större uppmärk~amhct inom
numismatiska kretsar än nu är f~ Ilet. Acta
Vishyensia VII avser 1983 år,; sy mposium
med 2-1 bidrac kri n!! rubri kens iimne.
Föredra2ens ;ad inl;tls med eu lån21bidrag av Dmh·t· Ell111ers från Deutsches
Schiffahrtsrnuseum i Bremerhaven om Die

på

Bt•deurung der Friesen }lir die Hmidc•ls r('l'bindungen des O.wseerau111es his :.ur Wikinger~eir.

Frisernas betydelse som handelsfolk har varit en stående frå!w under
hela 1900-talet for forska re i n~>rra och
nordvästra Europa. Ellmer, fmmlägger
härfOr framkomna resultat i ett tviirvetenskapl igt perspektiv. men iindå med betal·
ningssätten som gru nd fOr kapitelindelningen - varuutbyte . .. tuchgeld .. (fri. vcdc.
sve. vadmal). frisiska tri.:ntcr och seeanas
samt k:trol ingisk -frisiska denarer. Hans
-l8-sidi2a (!)~bidrag ger läsaren en spiinnande inblick i hl~r ;kccndct :,kall t\'das
med utgång,punkt i fOrekomst eller ~j av
arkeologiska fvnd i föNa hand. men ~ven
mot skriftliga källor. Företiraget tir "späckat " med intressanta upplysningar. Särskilt tangsla nde ii r hans sätt att binda samman frisernas handel med bl a Dankirke.
Hedeby. Åhus och Hdgö. L<ina boken. läs
detta toredrdg och tag till Dig dess
budskap!
Joachim Herrman. professor i Berlin. gar
i Hofi't•rbtmd und Handll'erksprodukrion
als Grundlage des fnlhgeschiclulichen
Handels im Ostseegebiet igenom fc:ire-

komsten_av handelsplatser och tidiga städer i Ostersjöhäckenet sa mt arabiska
m\'ntfvnd torc år 850. Han ä!!nar s:ir,;kild
uppmärksamhet åt handelspl~tsen Ralswiek på Riigen. som grävts ut och avslöjat nera gårdskomplex med olika tillverkningsgrenar for handeln samt hamnanläszszninszar.
l en av gårdarna i Ralswiek har hiliats inte
mindre än 2 270 arabiska mvnt - ett 3\' de
största fynden kring Östers_;'ö n från denna
tid .
l Rejlecrions on cmmmmication teclmique.
societ_,. ond mw 1/IIIIl'rials during rhc Viking "!Kl' benar docenten. numera professorn Ake Hyensmmd upp dc omstiintlighe-

tcr som låg bakom handeln på vikingatiden
och kräver fonsatt noggrant studium 3\'
dem. Han gör bl a folja~ndc uttalande: "In
other words. we must examine the archacological material. Can it show us the O\'Cr·
production. the control ,~;Hion,_ the pons
of shipment'? Here wc must tum again to
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the bl><tt!!.raw cetn.:t.:rics of Ve ndel and
Valsgiirdc. co mplctd y li1rc ign to the dnmcstic archacologica l mat~ ria l. and alw to
Hdgö ;mtl B i rk~ . W ndc i-Valsg:in le mav
be regard.:tl hypothctica ll y as St; tio ns witil
a Wc~t European hal·kgrnuntl . Mations ex terna! In the Frank ish stal~ sit uatcd in a
Northern r~cinn in order 10 contrnl raw
lll:IICrials surhas iron and t'ur.;, The 'a mc
m;1y be said of Helgö. hypothctit'a lly a
craft ce ntre in a large manor hou~e. Wc c;m
also po int to some remarkahly high qua lity
Ve ndel Period Ii nlis from a long the Swedish Baltic cna,t. li1r cxamplc in Blekinge
anti 'l]u,t:· Vilka f;mtas icggamle perspektiv framkallar inte dc, sa ord !

il' oges - till <' l'< iluation t!!' r/w <'l'itlt·m·t·

fram ti ll att " the writte n cvidcncc li>r the
middlc :tccs shows t hat the trade inm isccl·
htncous 'goods wa' tilliCh grcatcr titan
nntld be in tcrrcd from archacolng ical cv idcncc alonc".
Prolcs~or Wlatly.' l""' l·llitulll'iuk.

cin-Stetti n. ber:ittar

0111

S;,c;c-

Dit• lktlt•IIfllll):.

II!Jlins im Ostsl!clumtlel. Wol in (Woll in i
vllr hi~toria) var under 800- till 1100-wlcn
.:n hetytldscfull cxp<>rthamn fiir ortens od1
Odc.:r- bHckeneh produk ter och hade egen
handdsflottu . Utgriivningar har gel! ti na
bevis lt;irpö. Oen slaviska st~mntc.:n vuol in~rna var m:ik tig och hade enl igt kriinika
"70 civ itate:." (~tad:.l ikn:111dc s;~ mhiilkn) .

Professor tll/{lers Sjt!bt'I'R besvarar i Orrlro-

1-/aghrJ:~

doxe Mission in Sdu.-cdt•n im Il. Jalrrlwn -

Doce nten Ulf Eril.

den? fdga njakandc. Bidraget ger en myc -

Porrs muttrading placeson Öland mul in
Kalmw:vuncl area Öland och Kalm;tr., und

ket intrcssam inblick i kampen i Norden
mellan tic två katolska kyrkorna~ anhiinl!a·
re. men m;i lar iivcn upp en wcnsk b;k.
gru nd till senare århu ndradens kamp mellan den ~tatliga och den kyrkl iga hierarkin.
Bland bcliiggen för denna mi:;sion flir,
fr.un - hör och h:ipna - dc uppliind,ka
runstenarnas budskap i motsats till detta på
stenar i andra landskap. Dc wensk-ry,ka
furstekontaktt:rna och dc rys ka handc:b,•ii !!armt \'ar hiirv id ä'en av stor betvdelsc. Ett
kyrkohistnri~kt tungt vägande i1;lii~.

placerar med

på vår handchpol i ti~k:t karta II IIlier vi ki n!!a- och medeltiden. med lhk och k;~ l t..
' ter; 'om vikt iga exportvawr. Han 1<\r fram
betydelsen av v i s~a !!anmar p;i Olantl. ~å 
'om Köpingsv ik. Orch;~mn och Kyrk ·
hamn. och av dc floder. 'om rin ner ut i
KalmarMmd p;r ~mtt l ii ndsk:t ku:acn . .~ven
borgarna Gdlli>rg och Eketorp f;'tr si n bet)tlcbt fa~tlagtl i tlt:tta ,;a nllllanhang.
Fil. doktor Horst Keiling. Sdn' crin. :1v,lii·
ja r Ein j ungslml'isdwr Sil'tllrmgsplat~ mit

Profi:ssor Michael Mill/er- lVii/e, Kiel. går
igenom Wesreuropr1i.rcher Impo rt t/er JVi-

Flu.1siibe1gang und Kulrlwu hei Parcili•n
im Be:irk Srlnn•rin. U tg riivning<~rn:t var

lnlcJning"'i~

inte avslutade. men hade redan ~:ett intrc~
, anta be,kcd om dc 'lavbka ~~tm marna~
leverne. hl :t pa det rdigitha området.

kinge<-cir in Nonlcumpa.

pröt:ntcrar han fynd av olika typer a' ,ccalla' och trienter fOr att sed;111 gr.t nska nlika fyndgruppcr: ol ika hmksfiircmål i den
s k Tass ilokalk-stilen. glas. keramik. >Vii rtl
och o lika smycken. Artikeln ;ir försedd
med mång;t kartor ih·er fyndens spridning
- fOr sccatt<~ s run-. svi n· och \\'odanMonstcr-typcrna s:mlt fOr triemcr Pcrigueu~-:'llaa>tricht-. Dorcstad · nch
Fri,lantl-typcrna.

Pmfi::~~nr Pett•r Sauwr cår i Birko. tht'
&ilric and bnoncl ·igc n~m dc arahi,k;t

siirskild betoning på Hclgö. Han hinder
~amman Hdgii med Nor..lli,rg- Hundhanunar i Sörmland. \'ilka liksom Hclgii
tillhörde Ekcrii fibamling ("Here. then.
wc have the chana of brincinc. tocether a
great rop l estale which i;d~ded Hund·
hamra at o ne end anti Helgö at the other.'').
Han av~lutar med !Oljande ord: "l t i~ abo
el ear that the re was a dcpendcnce on "hat
might be callcd ro~al powcr. H.:Jgö had a
possiblc ro)al function: Birka occupietl a
comparable si tuation in rc;pectto the royal
sitc m Adelsö: Vendel ,·as associatcd with
the Husby complc~ at Ottarshiigcn. Hu sb)
is the clo~cst farm which coultl be 'Ii dnh
earlienhan Vcndcl. The 'King· \\1t~cl~art\
important in the growth of thesc mo~c
economically-oricntatcd 'ncial function<.
of a new typc:·

myntfynden och finn~; dem inte vara grun·
dadc p:l handel utan på rövcrilr.tidcr.
("The si lver th:lt rc;~chcd Sc:mdin;~via may
have 'timulated local trade. but the coin
import> ca nnot be u~etlto tr.tce the cour'e
nf international COillmerl·e. A more ~atb·
factory c~ pbnmion for the accumulation
of oriental coin' in Seandinavia j, t hat thcy
1\Crc <~tquircd by vinlencc. or the thrcat of
violcnc.:c. in much the ~a mc"'"' "' End bh
coins wc re ohtained bv Sc:llldi~a,•ian' 7Jrter
980.'') Hanomprö,ar· Birka' , tiillni ng Mllll
handcl~cc ntrum. ~0111 cnlict s..wwr \:tr
s narare vä~t- ~n ö'tinriktat-("Furs: hidö.
\\~llru> ivory anti other northern produce
w;1~ doubtk~s collectcd in Uirka for export
tu wc~tern Eumpt: bu t t here 1\<t> little point
in M!ndinc 'uch thinu~ to the market~ on the
Volga. D7m or Oni~pcr. when thcrc wcrc
gootl 'ourcc\ for all thc~c thinl!.' in north
R.u,,ia. The Scandi n(lvinn~ who ~ei7cd the
opportunity tn sa ti sf) the 1\lu,lim demand
for MJCh thing' opcratetl from ba~c> in~itlc
Ru ~, ia. not from Birka or Gotland.").
Han~ artikel avs luta' med orden: "Gotl<~nd
intlced inheritctl ,omc of Birt..a·, f'UIK'tion,,
hut thcsc wcrc in wc>tcrn rather t han e<~~t
c:rn trade".

Fil. doktor 1-/C'!cn Clark('. London. kom mer i English mul Baltic trade in the midd-

Pmfc,>or Lt•cil lrcic~t~.-ic:. Wrodaw Bre;,lau. 'krh·er om Dit• Summu·sbury.:<'ll

Docenten Björn Ambmsi(llli skri\'cr om
5iu·ciali:wion al/ll urbam~lfi(lll in r/w Mtl·
faren nilley - (l quesrion of mil/urin· med

als Ausgaugspcwkc der frii/1<'11 S(((dreur" 'icklcmg tm dN ponmt<'':~chen 0.\/seckii~

Han redovisar t<m;kningc n' to lkn ingar
vid skilda ti lliiiile n och iig nar sig siirsk ilt fil
all stutle ra utvcc klim:.cn av stiiderna Stclti n. Woll in och Kolbcrg. rn.:d borgar sann
ha mvcrkar- och hantldskvartcr.

IL'.

Professor Briro Molmer behandlar Cirmlmion ofmtlll<'llll~\' sil n•r in titt• Ra/r ic Area
during e/te Viking Age med utnyHjandc av
främst CNS~matcrial. l-lon gör jiimfiird>Cr mellan Ostcrgötlaml och Gotland på
!!rundval av fvndcns utsagor. crathkar
fragmcmeringc;J a1 ar:1bisk; myn~. rdcrcrar pobka lor,karc' >y n ("Area, with many
hoards la> on Gotland) 11cre on a morc primitil'c economic lcvclthan ar<~J> with onh
a fcw ho;Jrd>") samt sammanlitliar såltuida: "~1arket tmding d id oc:cur on Gotland
a, weil. b111 l(l a tOihidcrabl) >malier extent than in Ostcrci\tland. at k:bl in the
lOth i.'Cntury". Graden a\' "r.ecking"
granska> ork>å i några fynd från Ostcrgiitland. Gotland och Ry>sland.
Fil. kand. 7inckka 7illl'io tinne r 1 17te /·ri,iWI clt'lllt'/1/ in t/te coinlwanb oft/l(' /we Vi-

king Agt• in Scmulinm·ia, Ru.Hia and the
&m &lftic lands. all anparten fri'i'ka :11
de ty~ka my men i allmänhet ut):tiordc ca 10

procent.
ProfC$SOr Dit't<'l' JlimrÅc. Berlin. ägnar ,i g
i Sl.amlinmuclle Einflii.IS<' in IIIJIYIII'<'.\tslu·
ll'i<clteu Gmbhefimtleu i in~1a hand till ~n
!!t'nOnll:ån!! a1 2ravGiten kring Rabwiek
på Riigen.-Han -kommer fram till ~luh:ll
scn. au "die Be11ohncrdcr Handcbniedcrl;lssung ffir den Zcitraum der Bcnutzung
de> Hii!!el>!l".iberfeld.:s. abo \'Orwiegeml in
10. und l~ Jh .. en.rc Vt!rbindun2c~1 n:tch
Skandinavicn b.:,assen und sch r ~~•hrsche
inlich auch Handc lsh<!rren aus dic~em
Raum nach Ralswiek kamen.".
Docent Erik Nylhc ger o;~ i Da.1 Wikinger·
sclliff und die Flu.HII'<'ge gegen Siidoscen
en fin intimnation om tiden, båtar liir lokal
och mel lanstatlig trafik och publicerar en
,·iktig karta över vattenvägarna i norra Eu·
ropa- (med Öl'en.läpni ng>plmscr mellan
flodsvstemen särsk ilt angivna). Till arti kelniogas rapporten om hans håtliirsiik p;i
polska llodcr.
Fi l. doktor Per Lundström fra mliiggcr i Pal'iken be i Västergam och Da lift/l !Je i Viisterxam resultaten av si na griiv ningar diirstädcs.
Paviken som främsta hantlebplatsen p<i
Gotlands västkust efterträddes av Visby.
Fil. kand. Gun llhrllolm beräuar om deua
succc:ssi va skeende i 77te seulemem 111 Vi.
m the .fom rif the

diff.

Fil. doktor Jo/ut Engstrlim mlovisu r i Die
Hurgen Gotlmrds - N>rsclumgriiberblid
und Besp reclumg furskoingens di uills

fl'llmtagna resultat.

Fil. doktor Pirkko ·l .ii.wc l .ehro.llllo -1/i/an ·
dc·r. Hdsi ngli H''· g;1 r ige nom fy nd av v; .
king Agl' spt•llrfwlllfS io Fin/mul.
Land;,bygdcn~ struk tur ur bcbygi!c lsc- <><.:h
brukn ing»ynpun ktcr behandla;, "'' fil.
dok tur Du11 G11·/s,,on i Der ;:orltl11ili.11·fw

l-It!{ 1\'cihrend der jiillgl'n'n /:'is('ll:l'il - de.1
Milll'iulu·r.l, av fil. doktor Sr"'''' 111'11.1.1 1
Viking A!i<' l'i/loge,, in Dt'IIIIUII'Å - nr'" ' iii·
t·e stigwioll,\ od1 av docent U(f' Spornmg 1
Studic'> n f rur.cl '>ncictv h:"cd on field cvi-

dencc in ..:cntr~ l S11eäcn.

Såsom av referaten ol'an framgår har t·arjc
..ympo,ium en vid iimnc,sr.ridning. men
det Celllr.Jia iir hda tiden Q,ll'r'>jiihiich··
neh utl'l:ckling,hi,l<lria.
NU!;
Lar~-/ngl'flr

Jiht.lf/11 .: Kultm fnln Marl'ff.,
!..arr odt problem Åring dt'l1.\llllllllll. Nu llli'-lli:Ui,I;;J liueratur,iilbkapc t i Gi'>tc·
hnn.:. :-tiilntl:tl 1985. :236 '· iii . 1513:-1
91-9700759-1-6.
Marcd ~r cll idylli,~t l'ill:t<lmrfldc i ut kanten :11 Q,k;or.,,triim vid gamla :'IIi":"! i·
!!en ca 15 km mur om Hahu,tad. Diir. i ell
Zlcll'i;. ~~lllcn>jukt parkomr;•tlc genomflutet
a\' Marc bftck. finn, en limiiiimning In r 78!
'>Om "b n \':J ra rc·,tcrna a1 ell 'k) 11e1iirn
t'ritn ,Jacct l'id ~!are ~i1rr i nn,cmbcr
1563". d~ en >M m.!. trupp'!~ rl-:1 ,l-ulk ta<.:ka ;\tertå,t.:el tiirdcn >~Cn,ka hul'udtruppcn.
'nm under Erik .XIV \'ar p:i '1-> mb:un n:tr'ju utefter ;'\!i"a'tigcn fr:in 1-!alnhtad. Erter en hiiftig batalj med dan,l.t ryllcri under
Fredrik Il kunde "en,k:&rna i 'k)dd :11
mörkret dmga ,je tillhaka men man Hin ma·
dc kl'ar ~i u ~1niiieri. 1923 inliim n:1dC' till
mu,.:ct i Halm,t:ld ~O ;.t\~kcn hll·kulor
"troligen h;irriirandc fr.\n -,lacct vid ~b 
reds kärr den 9 november 1563".
Utg;\cnllc fr:\ n des,a hl) kulor har La r, .
lng\':lr Jön,un gjnrt en oml:u tand<: undersök ning med pr.1ktisk:t prov <K'h teorct i,~a
ber.1knim:ar !Or all utriina vilken {li'Crk:tn
blykulor~" olika lc.'gcrinj!ar bntiinka' gii·
ra' p~ ckplanknr (l:ll'tyg>lmRI) od1 på
stålplåt (harnc~k) . Arbetet ii r -..\lund a i hu·
vudsa k av militiir-tckni;kt imrcs>c. men i
in ledninge n (; 17-28) b.:riir Jiilhtlll frf1gor
~tun kan inlresscra ~ivcn numl~m•tti"cr.
F<ir au under~iika mcta l lsamman~äunin ·
gen i fy ra av lie funn a blyku lurna h:1r Jön·
son anviim moderna analysmetoder " lin
bygger på strålni ngsteknik. Fyra olika s:\·
d;uJa metnder bc~k rivs niirma rc nc.:h .:n dd
Jctaljer liimn:h, 1 ex apparat kostnad. möj ·
lig noggrannhet. tid,{ugång och bcgri.insningar. Jii nson rcli:rerar ucks:\ till Ha ll.
E.T. and Met.:alf. D. M .. (.:d it) M('l/uuls <!l
CIIC'mif'lll and Mt·ulfllll;~il'ul lm·c•Jri/llllion
of Ancit'nt Coinage, Lo ndon 1972. diir

dessa och andra ic.:kcltirstiirande ana l y~me ·
toder behand las. Det kan påpekas au numera yuc rligare cu cngclskspr;lkigt verk
finn' inom dclla område niim lige n Mt•tal·
lto:~ic in Numi.l'll/11/it', ' um hiui lls liin: liggcr i tv;\ volymer: Lo ndon 1980. red igerat
av D. M. Metea lf och W.A . Oddy. samt
London 1988. redigerat av W. A. Odd y. Det

Mitt i City
PEO Mynt & Frimärken
Med stor sn rt t:ri ng al'
1\ lynt • Scdlar • Medaljer
Frimärkt:n • Vykort
Aktichrev • Tillbehör
Droll n ingg<llan 19. Box 16245
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:i r en l:in~ md m\ ntundcr'<i~nincar >nm
hch<tndJa,- i de,,a irc n:rk a1· många fram't<icmlc experter och ny kun,kap har till fiirt' numJ,Illatil.cn i en ut\fr~~kninc 'om
varit otänkbar utan c.le"a under,iik~inc'mctndcr.
D<' l\ r.1 hl\ kulorna fr;in ~!a red' kärr l'i':ttl<· ,j~ mnc.hfllla99 ':1 hl\ (bnrt,<'ll fr.\nen
al' kulc~rna 'om hade en jilrnkfirna. troligen
for au ge okad gcnom>lag,krafl). Vid d j,.
kth'>ionen mnmÖJiigheten au fin m en h:ir·
dare bh kecrinl! anför Jiin,on ~11 "äldre
Tkal - n;~ ni. kufmym. l'r.in Siam". Della
mynt tJe,t:ir i hu\ ud ..a k "' )-1 ~ kopp:1r.
~~ "l tenn cKh 19'( tink. och enligt Jön,on
har <'Il ,:\dan legering ej tidigare bökriviti liucraturcn.
Zin~ ar j u en metall \l)ll1 renfrJm>tällt ~
rclatilt wnt (minen "" 1500-talct) men
iind~ har den ~unnat utnyllp> i myntmct:llfcgeringar långt tidigare (1988 ' 105).
Genom au upphcua linfordelad 1inkmalm
(galmej;l ZnCO,l med kopp:trbitar k;m
man t;) en mft,si ng med upp till 28% zmk
(19XO' 8-1). T ex gjordes mäs,ingsmynt i
Rom Iii r Cia ud im 41-54 ( 1980' 16-1) och i
Ene land liir E;mbald 796-8-10 och \Vi2mu~1d l>-I'J-858 (1980 ' 9-1). D.:;sa my~t
i nneh~ller do~·k enda~! 1:\!! h;1lt av tenn
(max -1.3 %). '11111 kan fiir~noc.Ja, hiirriirJ
,;g frCmtennbr~m' ~nm blandats in tillsammans nH.xl kopparen. Zi nk och tenn har pil
n;\l!<ll vi' bctrakt:lls ,om cr>~Unincsmct<JI
Ic; t<ir ~ i Iver (1980 ' 90). N iir ma~ i Ene·
la nd alltmer ö kade t inkhalten i ; ilvcrmy~
ten har delta 'kcn ge nom ökad ti llsats :t\'
mibsing "'111 hela tiden hlill 20-25 '7r.
t.ink (1980' 90. 9l). Den :t\' Jiin><mliimnadc analy;,cn p<i Tica l-mynten kan säga' be' t:i a,· miissi ng med 19/(1') + 54) = 26%
t.ink. till vi lke n manl yc:kat' siiua en tredje·
dcltl!nn.
Det ii r 1\':i ~kii l somtalar tlir <lllmyntama
m:istc hat'! betydande ~v!1righctcr med all
uppnå den ;utgivna smnman~äuni ngen.
Vid hög tcmpcr:uur kan koppar visserligen
lii'a :12 % t. in k respektive 16% tenn. men
niir en sådan ~miill;1 >Idna r 'kc r en kraftig
utski llningshiirdning varvid stora inre
,ri.i nningar k;111 tOrvii ilias resultera i sviira
~pri<:kbi ldningar (1972 s 14). Det andra
problemet iir. att om man fiirsöker smiilta
en kopparlegeri ng med hög halt av zink
19

od1 tenn. kommer zinken att t(irån~:a~ \lt'h
en tennbrons att sju nka till botten: (Zink
kokar ,·id 907 "C vilket ii r under bronsen~
smälttempemtur. 1980 s 84).
Är Jönsons analys av Tic:tl-myntct riktig.
~å måste nwntarna i Siam ha använt okonn :ntionella.metoder tor :ttt samtidigt m. så
mycket zink och tenn in i kopparc~ . Man
kan då kanske tänka sig att man har anviint
en "pulvermetallurg.isk" process. där lintordelad mäs~ini! och tenn sintras samman.
Det är väl svårigheterna att framställa legeringen som gjo~t att metallsammansättningen är så ovanlig. l dc tre ovan niimnda \'Crken finns ej något exempel på en liknandc
nwnt meta 11.
·Den f<ire!iggande boken handlar allts;i
till större del~'n om blykulors fOrmåga :nt
göra åverkan på soldater och fartyg. Det
finns säkert numi smatiker som liiser härom med behållning.
Sn•11 Brahme
Ka/mä11 Ren11er. Medaille11 -Aussrl'llung.

23 s. Ungern 1990.
Renner är en av Un!!erns mer.t framstående medaljgravörer under 1900-talet. l inledningen utsägs bl a. att "alla hans arbeten
utstrål; solsk;n.. CSonncnschcin str..thlt
aus allen se iner Arbeiten"). Denna lilla katalog. ger många lina exempel på denna
hans fOrmåga i hans fängslande porträtt.
Dc är främst hänuade från olika kulturkretsar - konsten. litter:uuren. musiken.
Jag är !!lad över att ha kunnat in tOrliva hans
Händel-medalj med min numismatiska
musiksamling just fOr dess finess. NUF
Kungl Myurkabilleuer- Swrens Historiska
Museum: Tilhiirren. Fiircrnal tillfOnla

samlingarna 1976-77. 95 s. Lund 1990.
ISS N 0282-8960. Pris 51 kr i museishopcn
+ porto vid beställning.
Det är glädjande att publiceringen nu
kunnat åten•pptas.
Boken inleds med fynd till fi.inla myntkabinettet 117 - 31/ 12 1975 från det stom fyndet 1969 vid Ka roli nska sjukhu,ct. Diiref·
ter får vi ,·eta. vilka fynd som tilldelats
KMK under åren 1976 och 1977.
NUF
Historiska Nyheter.
Nr -18 Vå>tr.t
Aros!Västerås. 24 s. Utgiven 1990.
"Historiska Nyheter..-har visat sig ''am
ett mycket lim grepp a,· Staten~ Historisk:t
'.1u>eum i folkbildningen' tjänst. De har
blivit efterfrågade p g a den faktamängd.
som sprids genom dem.
Detta nva nummer är utgivet till Vä~ter.is
stads IOOÖ-årsjubileum. Det är so m vanligt
mycket intressant och lärolikt. Fiir oss
knyts intre,set främ>r till Lar.. O Lager·
qvists artikel "Västerås som myntort".
Skaff:1 numret i museicntren'
NUF
llb/fga11g Steguweit - /11grid S. IIHn•r:
rlujbruclz - Durclzbruclz. li!it~eiclzm in
der tlew.sclzen Medaillenkww. Mcdaillen
- Relief, - Kleinkunst. 89 s.. illustremd.

Miinchen 1990. ISRN 3-922840-00·0.
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Den n<~ ubtiillnin~:skmalo!! iir resullal~l
av ett tint samarhct~ mcl l at~ myntkahinet ten i Berlin och Miinchen.
Niir den pol iti~ka stormen 1989 gick
fr:un över DDR. <tnimerade Berlin-chefen
Stcguwcit landets medaljgr..tvörcr all ge ut tryck flir deras uppdiimda kiinslor. Hans
kontakt med Wcber i Munchen tick omedelbart lin respons.
Vart och ett av kabinetten pre~cntcrar 15
konsiniirer och skrivc.:r om medaljkon~tens
läge i sin del av den tyska hembygden. Wcber bc riiuar om en 40-;iri!! tvstnad i förbundsrepubliken CErst di~ '~'i>senschaft
lichen Vorbcrcitungsarbeitcn bradttcn dit:
erschreckende Erkenntnis. da~s die bundesdeutschen Medailkurc 40 Jah re lang zu
den politischen Ere ignisscn in utberem
Land. der Teilung. Deutschlands und der
Errichtung der Mau<!r. gcschwiegcn hat·
ten" ). Det olika utg:lng~liiget miirk~ också
i de verk. som prese ntera>. Kiinslan för
skeendet fr..tmträder varmast i öst. far mer
expressiva uttryck där. Särskilt tlistc jag
mig vid en medalj. som tagit Dclacroix
målning "Julirc,·olutionc n" till utg{mgspunkt. och en annan. där murens ~tåltr<id
på aversen blt!v en rosenkvist på revcr~en.
Denna katalog speglar. hur snabbt medaljkonsten kan följa upp det politiska och
historiska skeendet och återge det i beståndande form. En mycket rekommendabel

Skrit'tcn iir mydct pedagogi,ktupplagd.
Det hc~krivtw fyndet har genomolyckliga
lllll~liindh!hctcr blott tidvis kon1111it for~k
ningen till godo. n11.:n Bcrghaus har iindft
utvunn it en hel del. Slutmyntet iir fr:ln :lr
1444. r11cn d:i vissa orters myntnin~:t iin nu ej
kunnat helt tidsbest~nunas. kan slutmyn·
tcts 5rtal llirskjuta~ n{tgot. Fyndet har
gjo rts i Ru hr-omr;\dcl och det ger en viilta·
lig hi ld av myntcirkulationen i WestJ;tlcn i
1400-talcts början. med ins l ;~g av mynt
från Ponunern iinda ned ti ll Milano. Bcrghaus bcr(ir närmare möjlighct<!rna på den
tiden att hygga upp en $ådan förmögenhet
(mynten tiickcr ca 60 :ir) och skiilen fiir
skatten> ncdgriivning (under 1440-talcl berörde' omrjdct m' krigiska förvecklingar).
Vi t?tr iivcn viirdcfulla upplys ningar om
myntningen i dc olika områden. varifrån
mynten hiirstammar (en karta visar nlyntorternas spridning).
Skriftcn "''sluta~ med be>krivning •Kh
avbildning av mynten (totalt 123 ~tycken)
samt en beskrivning av dc vapenbilder som
finns p5 dessa. För cJe tJI ib mynten ange'
spcciallittera tur. men jag tyder det ii r beklag ligt. att - sa instruktivt som skriften
iir upplagd - inte dc latin>ka inskrifterna
kompletterat~ och över~atts till ty,ka.
Ruhr-universitetct bed river av allt alt
döma en viii reko mmendabel upplysning>·
verksamhet med hjiilpav ~in myntkabinett.

NUF

NUF

17wmas Tisclzt•r: ltleo/ogit• in Sclzriji u11d
Eli/d: Augustus als ·'Hut}r·· .,.,,ilu•r SiUme
wul des Varerla11ds. Klcine Hcftc der

Miinzsammlung an der Ruhr -Univcrs ität
Bochum 8. 24 s.. illw.trer..td. Lcngcrich.
BRO. 1990. ISBN 3-!!8339-820-9. DM
8:- .
Denna skrift - utgiven till 38 :c tyska
hi>torikcrdacen i Bochum -är en fOrkortad upplaga forfauaren~ tidigare anmmda bidmg i festskriften "Lagom" till Peter
Berghau: på denne~ 60-år~dag den 20 november 1979.
Vi får en redogörelse- i Augu,tus· egna
ord och romerska l(irfauare> - for den
händelse år 2 f Kr .. d:i AliiW>Ius erh(lll titdn Pater patriae Cfo~terlandct> fader").
och fOr utmyntningen aren 2 och l f Kr av
mynt med adoptivsönerna Gajus och Luciu;,. som >amtidigt design~r..tt~ till kun~ulcr.
Olika mynttyper 'är..kiljcs.
Den so m närmare vill ~tuder.t innelXirden av det av Augu'tu' an,·Jnda ordet
"principal.. och utmyntningen rekonuncnder.ts att läsa artikeln i "Lagom". ,om
finns i föreningen> bibliotek.
NUF

;v

Peter Bergltaus: Der ,\!ft7n;;.sdwt: \'011 Qut•·
rt'nhurx i11 der Bodumwr Uuin•rsililt.

Kleine Hefte der :'>Hin7xlmmlun!! an der
Ruhr-Univcr;ität Boclmm 12/13~ 96 ' ··
varav 18 med avbildningar. Lcneerich.
BRO. ISB N 3-88339-821 : 7. DM i6:-.
Berghaus är en i S'·erigc '~il känd personlighet genom mång<lrigt engagement i
vårt CNS-projckt.

MEDAL.JNYTT

Josef Hackl 60 år
Vår - dvs Svenska Numismatiska Fiircningens - medl em och llitige med·
arbetare i SNT. numismatikern Josef
Hackl. Berg (Opf. ) i Tysk land. fyllde
i höstas 60 ar. Vi gratulerar hj iirtligt.
Till fOdelsedagcn har den kiinde
finske konstniircn professor Kauko
Riisiinen skapat en dubbelmedalj. som
avbildas hiir.
Atsidan visar Hackls porträtt. viinster sida. till höger därunder 60. omskriften JOSEF HACK L.
Fi1lnsidan vi~ar ett karaktcri~tbkt 
ror kon stniircn - kvinnotorso. symboliserande Moder Jord. Skapelsen. Na·
turen. bergstrakt. med långt. vagigt
oc h nedhämwnde h:'tr. som nedtill blir
till si nnebild fOr ett vattenfall. O:irunder t v en alpblomrna och alpllora. T,,
o m torsot en stående. barfota mansfig ur i kortbyxo r och hatt: han biir rygg·
säck och hålls skyddande med högra
handen av ··varelse n··.
Åtsidans in.~ida föreställer en öppnad ~kattgömma i jorden. till randen
fylld med histo ri ska mynt och medal jer: till vänster underde t öppnade loc·

Adressändring?
Använd postens
adressändringsblankett,
som Du sänder till:
Svenska
Numismatiska Föreningen
Sandhamnsgatan 50 An b
115 28 STOCKHOLM

kel en spade. t h invid denna en lupp.
båda konkava. Ovantill v id kanten signaturen KAUKO RASANEN 1990. Frånsidam insida visar i konkav
form skattgömman etc: t v ovan under
den fördjupning som bildas av det
öppnade locket ser man en delvis synlig skiss med en fin teckning av en tcrrfulgplan med lövträd etc. O\·anpå vilken ligger (so m på åtsidans insida)
spade och lupp.
Konstnären har velat skildr::t 60åri ngen som mynt - och medaljsamlare. en hobby han liinge utövat (och

som ge11 honom Eligius- prisct mr sill
mrfallarskap).
Medaljen ii r präglad av MK M.:daillcnkunst (Klaus- Peter Pislor.
Fiirth) i patinerJd koppar och mäter
60 mm. Upplagan är 100 exemplar
och randt.'n har nummeruppgilL
Intresserade samlare kan vända sig
direkt till jubilaren och beställa medaljen för 165 DM + porto (etui ingår). Skriv i så fallti ll J. Hacklunder
adress Max Schidlo Strasse Il.
D-8-138 BERG OPF. . Tyskland W.
LLt
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SVENSKA GULDMYNT
RtJ!. Val.
GliA

l>u~at

~:\11 Du~at

Kt3l. l'ri!

År
16>2
1699

Nurnb. bu,·"· (61
Ha,·L rer<>r (41

3.900:·

3.700:·
716 13.500 :~:\ 11 O u ~at
111!
Fri Dulat 1140
5 6.500:·
Fri D u~at 11~3 au,~~ - · ~anth. tSI 5.800:Fri Du~ar 1150 Osrind. guld ~ 11.000: ·
Fri 11 1 Du~. 1141 ,\d<ifors
7 22.000:KXIII Dukat 1814 8u,~l.. rer<>r (6\ n so:01
Dulat 1851
6
4.500: ·
(8)
1.900:KX\' Cor0l. 1868 Sma repor
7
KXI' Carol. 1868
1.800:(ol7 2.100: ·
011 lO Lr
181.\
1814
1
2.200: 011 l Hr
01 1 2Hr
181)
s UOO: ·
1816 Typ Il
1
2.200:01 1 20 kr
611 2.000:011 lO~~
1818
1890
2.600:·
0 11 20 kr
8
1
01 1 l Hr
1895
1.950:g
2. 100:01 1 10 Lr
1898
2.200:011 lO Lr
1899
8
01 1 20 ~.
1899 Littt ~anth .
tSI 2.000:0 11 lOlr
1901
118 2.200:118 2.500:0 11 lO Lr
1902
011 lO kr
1813
1
USO:18
7~
1
825:011 lO h
1874
611
150:0 11 lO Lr
0 11 lO h
ISWJ
1
900:1&16 T)·p Il
011 lO lr
611 1.600:1880 lit. lA. Lanth. (617) 1.800:011 lO Lr
011 lOh
189•
i
1.300:·
011 lO Lr
1895
718 1.700:7
1.500:011 lO Lr
1895
011 !Oh
1901
S/9 900:750:011 lO Lr
1901
7
011
Hr ISS I
8 !.JOO:7
950:011
Hr 1881
011
Hr ISSl
118 1.600:·
011
Hr 1883
8
2.100:·
7
1.600:011
H r ISSJ
011
Hr 1886
i
1.250:7
011
Hr 189~
950:011
H r 1899
850:·
011
Hr 1899
718
750:011
H r 1899
1
700;011
Hr 1901
9
900:·
!00:011
Hr 190 1
s
011
H r 1901
7
650:Gl'
Hr 1920
800:8
GV
Hr 1920
7
700:·
KXVIG .. 20 kr.. 19i3 Tromkifttt
9
1.550:KXVIG .. 20 kr .. 1916
1.350:9

s

Objektets äkthet ga ranteras.
Full returrän.
Sändes mot postförskott.
Vid köp a" !re eller flera objekt. 5 ~o raban.

ANTIKBODEN HB
Mynt & Vapen
KYRKOGATAN 2
22222 LUND. TEL.().l6-129900

ij'\
~

Medlem av SMHF
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FÖRENINGAR
ES KI LSTUNA NUM ISMATISKA FÖRENING har miiten p;\ Ny;~ G;bti s kl 19.00 ,i,la
tisdage n i varje mtmau utom tkn:mher. Auktion varje g;i ng.
FAGERSTABYG DENS MYNTKLUBB ~a ntnt:tntriidcr fiirsta helgfria m;\ndagcn i varje
m;i nad (u tom i juli oc h august i). Apnllogitrden vid Altnviigcn. Fagersta. Tid: kl 1\1.00.
Upplysningar: te l 0223 · 116 71.
FALU - BORL.~NGE MYNTKLUBB. Miitcslnbl Borliingc. hihliott:kct Borgan;bviigcn.
F:tlun. Kri,tincg;irdcn. Krbtincgatan 9 - 11. D<tlcn .J. Borliingc.
GÖTEBORGS NUM IS:VtATISKA FÖRENING har miitcn med ;~ukt i nn andra mimdagen
i månaden 18.45 i Traktören. Klipmansg. 20. Lista frim A. Falk. l lvilfcldtsg. 5. .J Il 20 Ghg.
Meda lj· nch lt)ltll'irk larna l :a resp. :l:c un'dagc n I!UO i kluhhluka lcn. Sdm:hpc lcl'
Hus. H:tga kyrkog 3. Antik-och iivcrsikt,c. 3: c rc,p. -l : c tursdagen 18.30 i Sdt. Scdcbek·
tionen sista ti sdagen 18.30 på Engc lbrektsg. 71 (Eng). 9/ 1. G. Bchrc: Jakohitbka meda ljer:
B. Holmen: Bodemu,ccts ut, tiillning. Sch: l-III. J-0 Aam lid: Min th;t iHimbk;t s:tmling.
Tr: 16/ 1. Fotocirkel. Sch: 17/ 1. C. Bornö: Om keltiska mynt. Sch: 24/ 1. L· E. Malmfdt :
Kvaliteter. Sch: 29/1. S. Persson: Turkiska ,edlar. Eng.
Antik· och Meddtid~cktioncn tredje torsdagen 18.30 i klubblokalen. Schachpclcts llu'
(Sch.). Haga Kyrkog . 3. Mcdaljcirkcln. Sch. för,ta on~dagen: Sedelstlllliccirkdn. Engclbrektsg. 71 (Eng.}sista ti sdagen 18.30. 5112. H. Us~elman: Medaljen urkon~thi,tnrt'k
>ytwinkcl. Sch: 10/ 12. ;i r.; möte. P. Levin G. Ullman bcriin:~r GNF-minncn. Tr: 13 / 12. Ii•·
tocirkcl. Sch: 18/ 12. P. Levin fråge,port om ,cdclkurl\kap. julbord. Eng: 20/ 12. H.
Huhstrand: Rickard Lejonhjiirta. Sch. GNF:s adre>s: Box 5289. -102 25 Ghg.
HAL\1STADS MYNTKLUBB har möten m~d auktion i Klar:t· ,alcn kl IK30 den !iir,la
måndagen i \".trjc månad utom juli - aug. Upply,ningar: 0:>5 · 12 96 76.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med ;wktion i Höörs Pl~ts nwt,al den andr:t torsda~:cn
i varje månad utom juni-aug. Upply>ningar: Even Olof.'><lll ().J 13 · 221 51.
~
KALMAR MYNTKLUBB har möten ftirsta helgfria m;\ndagcn i varje månnd (utom
juni. juli och augu,ti) kl 19.00 i SPF lobl. S. L:inggatan 39. Kalmar. Upply,ningar: tcl
0480 • 159 29. 733 30. Auktioner.
KARLSKOGA N UM ISMATISKA FÖRENING har möten andrJ on_sdagcn i varje manad
(utom juni. j uli och aug.) kl 19.00 i S-E· Banken. Torget. Karl skoga. Auktioner '-:\ r och
höst. Upplysningar 506 .t l eller 365 39.
KATRINEHOLMS t-IYNTKLUBB har möten lön.ta helgfria o n. dagen i varj e månad på
restaurang Storswgan. Smnorgct l. Katrineholm. Upplysningar: te l 0150· 210 -15 el 15100.
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har mynnriirf t<in.ta tisdagen i j:m.-april. >cpt.- dcc.
Lokal: G. A. skolans matsal. S. Järm·ägsgatan. Sull(hvall. lnf(lrmation om mynt.
värdering. :IUktion. Ioneric r. Kiip och >iiij. Tel. 060 · 55 6-1 18. Il 35 03.
LUNDS NUMJSMAT ISKA FÖRENING. Mynnräffar med :tktivitetcr och auktio n
kl. 19.15 i .. Utbildning,husct", Åkcrgr. l. Lund. Upplysningar: vard 046 • l-1-13 69 kvällar
0-16. 12 25 93.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har miiten andra måndagen i varje månad p;i P.:n,ionär~
gården. V Trädgård~gatan 57. Nykö ping. kl 19. Upply>ningllf: te l 0155 -6715-1.
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammantriide med auktion i Folket> Hu>.
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i 'mjc månad. Upplysningar och auktionsli>ta tel.
0-151-132 88.
NOLA \>IYNTKLUBB har mötc_n 3:e tbdagen varje månad augu>li - april.utom dcccrn·
ber. Lokal: Nolaskola n sal 316. Ornsköldsvik. Upp l. td 0660- 166 .:18 eller 0660 • 402 20.
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen 'mjc
månad utom i m:1j - augusti i Ektorps fritidsg~rd . Auktionsvbning b<irjar kl 18.00. Äwn
icke medlemmar ii r viilkomna. Beställ lisw p;\ tcl 011 • 12 50 12.
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavsson;. TrJfiks kola. R:\dhu ~g:uan
33. Nässj ö. Upplysningar: te l 0383 · 158 35 kl 07.00 - 09.00.
SAMLARKLUBBEN NUM IS. Skelleftcå har m/ilen fiirsta tor>dagen i varje mdnad i NV ·
huset. konferensrummet. Upply,n ingar: te l 0910 - 186 80.
SANDVIK EN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 fOrstn on>llagcn i '~trjc månad (cj
juli - augusti}. Lokal : Val bo Kommunalhus. Upply>ningar: te l 026 · 18 18 36.
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO. Linköping. har miitcn andra helgfria torsdagen
i va rje månad (utorn maj - augusti). Hu vudhibliotcket, Hunnchcrpgawn 8. Linköping i
Lindblomsrummel l lr upp kl 18.30- 21.00. Årligen annrdna> en antik· och >am larmib·
sa samt en res:t till Frimynt i Hälsingborg. Upplysni ngar: td 013 • 12 22 62.
SKÅNES NUM ISMATISKA FÖRENING håller möten sisw torsdagen i varje månad
utom juni - august i på IOGT. Kung;.g;~tan 16 A. Klubblokalen : Kung>g:Han 38 A. Mal·
mö, håller öppet varje ti,dag kl 19 - 21 under >Cptcmher - rnaj.
SKÖVDE NUM IS MATISKA FÖRENING Lokal: Club Balder på Ku lturhu,ct Oden i
Skövdc kl 1600. Upply,ni ngar: Id 0500 • 808 50 ( fhord Lund).

SÖ DRA DALARNAS MYNTKLUU Ll. Miit~n ~ l. HUO pii Folka re loto klubh. Tdcg. 1'.1.
Avc,ta. Upply,ning;tr : te l 0226 - 562 7X e ller 0225 - 147 X3.
T REL L EBORG$ MYNTKLURA har miit.: andra m;'tndage n i m~nadcn kl IK30 i Sp;~r
h;mken Sk;inc' ~aml i ng,,a l . C B Frii,gatan 4 ;\. Trd lehorg. Pti programmet \t:Jr aukuoncr.
t<in:drag. lotterier mm . Upply,ningar: tcl 0410-241 J l.
TÄUE MYNTKLUBB. Siidcrtiiljc. h:tr miitc i \Vendela' rum. hihliotåct Lun:1. kl 19.00
andra ti~agcn i v-.trjc manad utom juni. juli. augu,ti och december. Upply,ningar : tcl
0755 - 102 03.
·u:-.IISC\IATISKA KI. URBEI'\ l UPPSALA har möten p;i Upp'OIIa Unavcr,ilch m} ni kabinett. Tid: 19.00. 19/ 2 auktion i Skandiahthct: 19/ 3 år,möte och ftircdrag: 16/4 fOrc drag. Upply~ningar: 018- 14 97 Il .
VETLANDA NUC\IIS~I ATISKA FÖRENING har möte med auktion ,i,ta fn:da!!en i \'arje månad utom december p:\ Kuhurhu,ct. Stnrg:tt:m 20. Vetlanda 1..1 19.15. Vi,ni;g fr.in kl
18.15. Uppl)'ning;Jr: tcl 0383 - 158 35 l.. l 07.00 - 09.00.
VILLSTADORTEI"S ~l YKTKLUBB. Småland"tcnar. h:• r miitcn andrJ manda!!en i \;Jrje månad utom ju ni. j uli och augthti . Fiircdr.tg och dyl fiilj' av auktion. Scn·cri~1g . Upplysningar: tel 0345- 112 95. Lokal: Bibi iotekct. Småland,,tcnar (källarlokalen) .
VÄ RENDS NUMISMATISKA FÖREN ING. Sammantriide med auktion kl. 18.20 p;i
Röda Korset. Hov~gatan. Vä~jil. den 4 /12. Upply~ningar: 0-170 - 731 14.
VÄST E RBERGSLAGEI'\S M YNTKLU 1313 har möten fiir~ta torsd;~gen varje månad oktober-maj kl 19.(XJ. Gam l ;~ B;~ngman 45. Ludvika.
VÄSTERAS M YNTKLUBB h~r miiten ptr kafeterian. Va llby fri lulhmu,eum kl 19.00
första o n5dagc n i månaden. Niirvamlotteri vill ''arje rniirc. Upplp ningar: tel 021-757 87
(efter kl 18).
ÖR EBRO NU MI SMATISKA FÖREN ING har möten i M-loka len. Järntorgsgatan 3:
Upplys ningar: te l 0 19 - 13 52 13.
mörklagda oc h med sönders lagna
tonsterru tor. i den mån de inte redan
blivi t nerriv na. Bevak ni ngstornen
viilts omkull. taggtrådsstängseln
SVENSKA
klipps ner och Ingen-mans-land ren~'la~ 22 - 23 AR Stockhohn, Aul..tion.,,crl.. .
~a., fdn dödsbringande minfålt.
April 13- l~ B. Ahbtrom :'>l ) nthandcl
l Centraleuropa bor cirka 100 milAB. :::.tod.holm.
joner människor med tyska språket
19 AB StockhoJm, Aul..tion,,crk . ~om modersmål
och yuerligare cirka
100 miljoner med tys ka som en naturUTLÄNDSKA
ligt andraspråk. Hela dena spr.:ikorn R:b 10 -22 :'-lunchen. Hir.ch.
r:'Jde håller nu s nabbt på an åtena ~in
~ta,-,.
2 HeJ,in!!li.>n.. Holm.htO.
ro ll ~om Europas ekonombka. kultuApril 2~ - 26 FrJnkf~n. Peu,.
rdia och politiska kraftcentrum.
~laj
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Antil..:i nl\nt.
2.2-24 i\liinchcrl. Hi,-,.ch.
15 Hcbingfor>. Huhnaqo.
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MYNTNYTT
" Sam/armym ' ' tillminne
av Tysklands åtelförening
Den t)'ka :\terli.1r~n i ngen har .:debrer:Jh
p:'1 m~nga 'att d.: n 'ena,rc tilkn . Att ,;unla
bir.a r fr.in den ncdrl\ 11:1 Berlin-muren har
\':l rit omtyd t h:\dc 1 T~ ,~Jand och h;• r
hemma.
Nu har del ~lllllmll ett '\:un l:mm 111 " ull
S'enge. ,0111 getl' ut fi1r att
minnet
a\ T"l..land' ena nde. Berlin-mun:rh och
j:Jrn;idån' fall nch :lterg:lngen till en gemen,aml)'l.. \;Jiuta . Det ar "en hah .. U\t ·
1)'1.. och "en ha h .. '·J'tt}'l.. rnarJ.. 'om ':Uh
till-anmJan' ~~ ~ nren .Jr 1 rMurhg 'torlcl..
od1 bmtt} t.m .r r utlnrm.Jd 'umllen gran-hnJe 'lllll delade den tnrnJ I)'I..J nl..,hu ' ud,taden Bcrhn 1 ~;i år.
i\ h utdelarna ar helaeda med :!J l.arah
guld.tt<:h hgger 1 en J..:~"cu fr:\n Sandhill
m.:d en b1ld a' Orandcntrurgcr li1r 'mn cffcJ..tfull bal..!! rund. På J...J"etterh h.lda ''dnr
lin n' .:n bc~l..m nmg ·" dl' ,arJd,JX•hu,l...,
hanllcJ,er 1989 t~<:h 1990. \11111 m'pm:r.u
till utgi\llllll_!cll :" 111) ntct. l $\cngc finn'
en rmndn: upplag:1. d:ir te\len naturlig!''''
ar O'er,:ut ull "cn,J..a. 'um OrdhruJ..arl>anken 110 i Malmo har l:'ltt en,ammtten
att 'alja. Det ~tlllllllcr lr.uJht :lit -~c ge nom
anmm,cr 1 la,·J..prc" ''dl dag,pr''"· ,._._ _

hel:,,,;

1

Wiirlburt:. Sammlcrgcmcin"haft Siebold,höhe

Fransman ny riddare av
Kungl. Nordstjärneorden

MEDALdNYTT
1\tlinnesmedalj vid
Tysklands återfOrening
E fter den 3 oktober 1990. när Vä~t
och Ö snyskland upphörde an ' ·ara
skilda s tater. har nedmonteringen a'
järnridån gån forbluffande ~'Oabbt.
~lan far nu obehindrat forbi de gamla
gränsposte ringarna. som ~tår tomma.

l a n\ lu tning ti ll utt:r liin.: ningc n har
lli.:t ' lagi t' ..:n nti nnc,mcd a lj. D..:n v i~ar på fra nt\ida n t va ~y,ko n . ~om om f:unnar vara ndra p:l gr;in,cn mella n dc
båda ty~ka rik,lwlvorna och m..:d texten DEUTSCI-ILAND E IN IG VATERLAND 3. OKTOBER 1990. Bak'idun av m..:daljcn vi,ar d..:n t)'ka örne n och med texten TAG D ER
DEUTSCHE ' W IEDERVEREI:-.11GU G 3. OKTOBER 1990. ~1 edaljcn
har en diameter av ]2 111111. \;iger n
gram och har en ,i h ..:rh alt uv 24
procent.

.lf""'''"'"'tlalj r·itl T_nklmrds tircrfil/'('111111:
tir 1990 Fmo: Gwm.-1 Jmr.\\1111. R/Kf

Den fran~ke m..:dhorgar..:n dirl'ktiir
Bernard Epifank h:.tr av H ~ 1 Konungen utniimnh till riddar!.' av Kungl.
Nonhtjärncnrdcn.
t(ir-ta
kla~~en
( 1990>. Epifank ;ir mcukrn a\ SNF.
har ~IUUI.'rat i$\ t:rigc ':tlltl 'am lat (X.'h
'tall! ut "l'n'b rn~ nt. SNT gr.ttu le rar.

Rcd.

MYNTAUKTION
23 FEBRUARI 1991 i STOCKHOLM

Bland annat försäljes följand e objekt:
Anund Jakob, Penning, LL 6, Sewine. RRRR
Erik XIV, 1 Mark 1.562, RRRR
Johan III, 4 öre klipping 1592, RRRR
Karl IX, hertig, 2 Mark 1587 Nyköping, RR
Christina, Pommern, 1/2 Taler 1.641, RRR
Carl XV, Riksdaler Riks my nt 1862, R, Praktex - Spegelg lans
Oskar Il, Provmynt, 5 Francs, bim etalliskt. Unik i privat ägo
Samt ett s tort antal sve nska dukater, riksdalrar, plåtmynt och besittningsmynt.
Dessutom diverse utlä nds ka och antika myn t, aktiebrev, sedlar mm .

Auktionskatalogeli kn 11 beställas hos:

11ri•••ii•·l~sl•••sct
Sl~n•••lhut\'isl~ 11ilntcli Al~
Humlegården 13, 3 tr
114 46 STOCKI-IOLM - Tel: 08-661 74 50
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HOVI.-., tllll,.mlt4ne
H M Konuno Gu•tA"' VI Acson'

